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widzenia, lecz starać się sensownie i adekwatnie wyrazić jego treści także w przes-
trzeni celebracyjnej chrześcijańskiej wspólnoty.

CZESŁAW KRAKOWIAK , Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła
(Prace Wydziału Teologii 167), Lublin: TN KUL Jana Pawła II 2015, 194 s., ISBN
978-83-7306-689-2.

Liturgia Kościoła obfituje w święte znaki, które nie tylko oznaczają, ale rów-
nież sprawiają konkretne duchowe skutki. Do najważniejszych należą bez wątpie-
nia sakramenty, które opierając się na Bożym ustanowieniu, ukazują i uobecniają
niewidzialne działanie łaski. Jednakże siedem sakramentów nie wyczerpuje uświę-
cającego bogactwa Kościoła. Obok nich istnieje bowiem szereg ustanowionych
przez tenże Kościół sakramentaliów i błogosławieństw, których celem jest uświę-
cenie pewnych posług, stanów życia, a także przedmiotów, jakimi chrześcijanie na
co dzień się posługują. Tej właśnie grupie świętych znaków poświęca swą kolejną
książkę znany lubelski liturgista ks. prof. Czesław Krakowiak. Swoje rozważania
rozpoczyna od teologicznego wprowadzenia w istotę sakramentaliów i błogosła-
wieństw w życiu chrześcijanina. Następnie, w poszczególnych rozdziałach, omawia
kolejno najważniejsze z nich, tj.: błogosławieństwo opata i ksieni, konsekrację dzie-
wic, profesję zakonną, błogosławieństwo lektorów i akolitów, wielki egzorcyzm,
poświęcenie ołtarza oraz błogosławieństwo nowego źródła chrzcielnego. Każdy
z omówionych elementów opatrzony został rzetelnym wprowadzeniem, następnie
przedstawiono liturgię celebracji obrzędu oraz jego teologiczną interpretację. Wy-
daje się, że książka stanowi cenną pomoc w ponownym odkryciu i zrozumieniu
tych niezwykle ważnych i często niedocenianych świętych znaków. Warto zwrócić
uwagę, że po każdym rozdziale zamieszczono wykaz literatury traktującej o oma-
wianym sakramentalium bądź błogosławieństwem, co jest cenną pomocą w dalszym
zgłębianiu zarysowanego w książce bogactwa.

MAREK CHMIELEWSKI, JANUSZ KRÓLIKOWSKI, Duchowość uczynków miłosierdzia.
Materiały duszpasterskie na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (8 XII 2015–20 XI 2016)
(Biblioteka Ostrobramska 5), Ostra Brama, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Mat-
ki Bożej Ostrobramskiej 2015, 193 [3] s., ISBN 978-83-7847-300-8.

Przeżywany aktualnie w Kościele Rok Święty Miłosierdzia stał się okazją do
wielu nowych inicjatyw propagujących teologię tego boskiego przymiotu. Jedną
z nich jest prezentowana książka autorstwa dwóch znanych polskich teologów. Cho-
ciaż tytuł wskazuje na duszpasterskie ukierunkowanie publikacji, to jednak nie jest
ona pozbawiona także podbudowy teologicznej. Zarówno w pierwszej, jak i w dru-
giej części autorzy zamieścili teologiczny komentarz do chrześcijańskich uczynków
miłosierdzia względem ducha i ciała, popierając je przykładami z życia świętych
(kolejno: Faustyny Kowalskiej, Matki Teresy z Kalkuty, Józefa Gorazdowskiego,
Benedykta z Nursji, Jana de Mathy, Anny Marii Taigi i Jana Colombini). Z kolei
w części trzeciej zamieszczono rachunek sumienia ułożony w kluczu uczynków


