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kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, s. 325–333; W. GŁOWA, Sakramentalia
jako miejsce wzrastania w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, s. 337–348; S. ARA-
SZCZUK, Szafarz egzorcyzmu uroczystego według obrzędów „Egzorcyzmy i inne mo-
dlitwy błagalne”, s. 349–362; M. MATUSZEWSKI, Stan wdów w Kościele w świetle
powstającej księgi liturgicznej. Zapotrzebowanie na nową księgę liturgiczną, s. 363–
373; R. KAMIŃSKI, Wyznaczniki rozwoju teologii pastoralnej w przyszłości, s. 377–
386; Z. WIT, Liturgiczna formacja wiernych według podręcznika ks. Adama Reinersa,
s. 387–400; Z. SKÓRA, Józef Hube CR. XIX-wieczny propagator częstej Komunii
świętej, s. 401–410; Wykaz skrótów, s. 411–413; Spis treści, s. 415–417.

ARTUR NOWORYTA, Eucharystyczna świadomość młodzieży, Kraków: „Platan” 2015,
ss. 364, ISBN 978-83-65124-00-5.

Książka stanowi owoc badań młodego pokolenia Polaków (maturzyści, Sucha
Beskidzka) przeprowadzonych przez autora w celu ukazania stanu świadomości
teologicznych treści obecnych w Eucharystii i zaangażowania w uczestnictwo w niej.
Praca podzielona została na pięć rozdziałów. W pierwszym autor przedstawia me-
todologię pracy i charakteryzuje uczestniczącą w badaniu młodzież. Rozdział drugi
stanowi opracowanie kwestii stosunku młodzieży do obowiązku uczestnictwa we
Mszy św. — uwaga skupia się tu m.in. na częstotliwości i motywacji „chodzenia
do Kościoła”. W rozdziale trzecim autor pochyla się nad obecnością Eucharystii
w świadomości badanych. Obejmuje to także zewnętrzne i wewnętrzne sposoby ich
uczestnictwa w niej. Z kolei rozdział czwarty stanowi swoisty przewodnik dla dusz-
pasterzy i animatorów, gdyż jego kanwą są możliwe formy sprawowania Eucharystii
aktywizujące młodzież. Ostatni — piąty — rozdział stanowi niejako parenetyczne
ujęcie zagadnienia, w którym autor koncentruje się na formacji postaw wewnętrz-
nego udziału we Mszy św., zwracając uwagę m.in. na konieczność kształtowania
w człowieku postawy nawrócenia i poczucia braterstwa z innymi. 

KRZYSZTOF POROSŁO (red.), Żyć w Chrystusie według Ducha. Teologia sakramen-
tów wtajemniczenia chrześcijańskiego (Modlitwa Kościoła 17), Kraków: „Tyniec”
2014, ss. 364, ISBN 978-83-7354-539-7.
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nia, s. 129–150; F.M. AROCENA SOLANO, Eucharystia — pełnia inicjacji chrześci-


