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jako nauki, ale także zatrzymuje się nad konkretnymi symbolami i świętymi miste-
riami. Wśród analizowanych kwestii znajdują się m.in. naczynia liturgiczne, prak-
tyki ascetyczne, sakramenty, elementy celebracji eucharystycznej i gesty modlitew-
ne. W każdym rozdziale książki znajdują się zarówno treści wyjaśniające teologię,
jak i symbolikę bądź obrzędowość prezentowanej tajemnicy. Dodatkowym atutem
książki jest jej język: trudne do wyjaśnienia tajemnice chrześcijańskiej wiary zos-
tały tu przedstawione w sposób przystępny niemal dla każdego. 

PIOTR ROSZAK, Mozarabowie i ich liturgia. Chrystologia rytu hiszpańsko-moz-
arabskiego, Toruń: Wydaw. Naukowe UMK 2015, 317 s., ISBN 978-83-231-3342-1.

Dla żyjących w kręgu kultury opartej na dziedzictwie grecko-romańskim Euro-
pejczyków zachodnie chrześcijaństwo kojarzy się jedynie z Rzymem i jego warian-
tami narodowymi w różnych częściach kontynentu. Zestawiając tę wizję z mozaiką
Kościołów wschodnich, Zachód jawi się jako zwarty monolit, w którym nie było
miejsca na zbyt daleko posuniętą odrębność. Tymczasem Kościoły Zachodu, podob-
nie jak ich orientalne Kościoły siostrzane, monolitem nie były. Także na Zachodzie
wykształciły się różne tradycje, których charakterystycznymi cechami wyróżniają-
cymi były zarówno liturgie, jak i różne rozłożenie akcentów teologicznych. Jedną
z takich właśnie wspólnot Zachodu jest do dziś mało znana i osłonięta nimbem ta-
jemnicy starożytna grupa chrześcijan hiszpańskich zwanych mozarabami. Książka
ks. Piotra Roszaka jest pierwszą na polskim rynku publikacją, która tematykę liturgii
mozarabów ujmuje w sposób integralny. Bazując na euchologii rytu hiszpańskiego,
autor nie tylko prezentuje strukturę celebracji, ale przede wszystkim skupia się na
ukazaniu charakterystycznych dla myśli mozarabskiej elementów chrystologicznych
zawartych w wydanym w latach 1991–1995 Mszale hiszpańsko-mozarabskim. Ca-
łość podzielona została na dwie części: w pierwszej autor prezentuje historię rytu
oraz wskazuje na chrystologiczne elementy w liturgii. Z kolei część druga w całości
poświęcona została zagadnieniom chrystologicznym w myśli i tradycji mozarabskiej.

GRZEGORZ ŚMIECIŃSKI, Liturgia po Soborze Watykańskim II w (archi)diecezji ka-
towickiej, przedm. Andrzej Żądło, Katowice: „Emmanuel” 2015, 326 s., ISBN 978-
83-63757-88-5.

Chociaż święta liturgia jest dziedzictwem całego Kościoła, to jednak w każdej
społeczności lokalnej nabiera ona szczególnego wyrazu. Obok powszechnych pra-
wideł rządzących kultem chrześcijańskim istnieje bowiem szereg elementów lokal-
nych, które z liturgii czynią rzeczywistość bliską każdemu człowiekowi w jego
konkretnym Sitz im Leben. Stąd podejmowanie studium nad kształtem liturgii w kon-
kretnych wspólnotach partykularnych stanowi cenny element ukazywania i pozna-
wania Kościoła w jego najmniejszych komórkach. Rozprawa doktorska ks. Grze-
gorza Śmiecińskiego jest doskonałym przykładem takiego właśnie spojrzenia na
liturgię, a konkretnie na aplikację reformy liturgicznej w kontekście diecezji i póź-
niejszej archidiecezji katowickiej. Książka podzielona została na trzy rozdziały.


