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Papież Benedykt XVI uczył, że „w obliczu politycznych i społecznych kryzysów współczesności oraz
moralnego wyzwania, rozważanie problemów liturgii i modlitwy może wydawać się drugorzędne.
Pytań o to, czy miary moralne zostaną rozpoznane i czy zostaną obudzone duchowe siły, które są
niezbędne do przetrwania kryzysu, nie da się jednak oddzielić od kwestii liturgii. Ludzka godność
zabezpieczona jest tylko wówczas, gdy człowiek, każdy człowiek, staje przed obliczem Boga i słyszy
Jego wezwanie. Z tego właśnie powodu troska o właściwą postać liturgii nie istnieje obok troski o
człowieka, lecz jest jej ośrodkiem” (Joseph Kard. Ratzinger / Benedykt XVI, Święto wiary. O teologii
mszy świętej, Kraków 2006, s. 5).
W świetle takiego autorytatywnego nauczania Magisterium Ecclesiae, należy przyjąć z zadowoleniem
cenną publikację ks. prof. dra hab. Jana J. Janickiego poświęconą prezentacji wieloaspektowości tak
ważnej dla życia chrześcijańskiego problematyki, jaką stanowi liturgia. Z tej też racji, Autor, jak pisze
we Wstępie, uznał za słuszne zebrać kilka tekstów na temat liturgii, które powstały jako wynik jego
pracy badawczej w Katedrze Historii Liturgii, na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Większość tych publikacji, tematycznie wciąż
aktualnych, wśród których są także teksty nowo powstałe, ukazało się przed paru laty w
czasopismach naukowych lub pracach zbiorowych o niewielkim nakładzie, stąd dzisiaj trudno
dostępnych.
Wprowadzenie na polski „rynek katolicki” tego opracowania, bardzo aktualnego i potrzebnego dla
każdego, kto uczestniczy w liturgii Kościoła i chce „zrozumieć” jej sensowność, mądrość i bogactwo,
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stanie się niewątpliwie cenną pomocą w ponownym odkryciu i przyswojeniu sobie przez uczestników
liturgii więcej jeszcze bogactw, które liturgia w sobie kryje, niż udaje się nam często dostrzec,
usłyszeć i przeżyć. Autor opierając się na głębokiej znajomości przedstawianej problematyki i
osobistych doświadczeniach jako człowiek po studiach w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w
Pontificio Istituto Liturgico w Rzymie oraz jako duszpasterz – proboszcz (przez okres sześciu lat),
postawił sobie jako cel takie ukazanie liturgii, aby każdy chrześcijanin znalazł potrzebną pomoc do
dalszego, głębszego jeszcze realizowania swego powołania życia wiarą w Jezusa Chrystusa.
ks. prof. dr hab. Jan Miazek
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