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Natanaela Ewa Szczurko SDS, Osoba konsekrowana a dia-
log międzyreligijny, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 
2012, 88 s. ISBN 978-83-61864-25-7

Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne oddało w ręce Czytel-
nika książkę Natanaeli Ewy Szczurko – salwatorianki – pt. Osoba kon-
sekrowana a dialog międzyreligijny. Tematem przewodnim książki jest 
analiza adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Vita consecrata, która ma 
za cel wyłonić odpowiedzi na pytania o istotę dialogu międzyreligij-
nego i jego znaczenie w życiu Kościoła, o udział osób konsekrowanych 
w dialogu międzyreligijnym oraz o specyfikę więzi osób konsekrowa-
nych z Chrystusem jako istotnym aspekcie dialogu religijnego. Odpo-
wiedzi na powyższe pytania są zawarte w książce i stanowią rozwinię-
cie szczegółowej tezy badawczej, która w pełni brzmi: więź z Chrystu-
sem osób konsekrowanych jako fundament zaangażowania w dialog 
międzyreligijny według Vita consecrata Jana Pawła II.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów omawiających ko-
lejno strukturę dialogu międzyreligijnego, zagadnienie dojrzałej reli-
gijności oraz problematykę formacji osoby konsekrowanej do udzia-
łu w dialogu międzyreligijnym. Układ jest odpowiedni dla szerszego 
przedstawienia postulatów papieskich, skierowanych do osób konse-
krowanych poprzez adhortację Vita consecrata, a odnoszących się do 
dialogu międzyreligijnego.

Pierwszy rozdział przedstawia strukturę dialogu międzyreli-
gijnego według Jana Pawła II. Najpierw omówione jest ogólne pojęcie 
dialogu, gdzie akcent położony jest na wspólne poszukiwanie prawdy 
przez ludzi należących do różnych kultur i religii. Jest to kontynuacja 
myśli Soboru Watykańskiego II o dialogu zbawienia, prowadzonym 
przez Kościół ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Istotą tego dialo-
gu jest miłość Chrystusa okazywana w świadectwie wiary chrześci-
jańskiej. Następnie wyjaśnione zostało znaczenie wiary religijnej dla 
dialogu. Podkreślono tu twierdzenie, że w dialogu międzyreligijnym 
nie chodzi o przekonanie do własnych racji, ale o pojednanie brater-
skie w spotkaniu osób żyjących według różnych tradycji religijnych. 
Udział w tym dialogu wymaga od chrześcijan silnej wiary i „zanurze-
nia w Chrystusie”. Podstawowym celem obecności osób konsekrowa-
nych w dialogu międzyreligijnym jest, według Jana Pawła II, dawanie 
świadectwa o miłości Chrystusa. Istotnym elementem w strukturze 

dialogu międzyreligijnego jest znajomość 
religii i wzajemne poznanie uczestników 
dialogu. Wśród form dialogu, do których 
Jan Paweł II zachęca osoby konsekrowane, 
są: dialog życia, dialog dzieł, dialog dok-
trynalny, dialog doświadczenia religijnego 
oraz dialog intermonastyczny.

Drugi rozdział omawia zagadnie-
nie dojrzałej religijności jako warunku dia-
logu ewangelizacyjnego. Cechami charak-
terystycznymi dojrzałej religijności, na któ-
re wskazuje autorka, jest chrystocentryzm 
wiary oraz dojrzałość ludzka i duchowa. 
Jezus Chrystus stanowi bowiem centrum 
wiary chrześcijańskiej. Zaś dominantą ży-
cia osób konsekrowanych jest całkowite zjednoczenie życia i osoby 
z Jezusem Chrystusem oraz dawanie świadectwa tej osobistej jedności. 
Dojrzałość ludzka i duchowa chrześcijan wskazuje na pełnię kompe-
tencji do udziału w dialogu i wytrwania w nim. Stąd, niezbędnym ele-
mentem udziału osób konsekrowanych w dialogu ewangelizacyjnym 
jest troska o dojrzałość osobową, formowaną w oparciu o chrystocen-
tryzm wiary religijnej – co jest zgodne z koncepcją antropologii perso-
nalistycznej Jana Pawła II, wskazującej na chrystyczną strukturę bytu 
ludzkiego.

Trzeci rozdział poświęcony jest formacji osoby konsekrowanej 
do dialogu międzyreligijnego, zgodnie z sugestiami papieskimi. Omó-
wiono w nim naśladowanie Chrystusa jako sens życia osoby konsekro-
wanej. Wskazano tu na specyfikę naśladowania Jezusa w życiu zakon-
nym, chrystologiczny wzór postępowania w dialogu międzyreligijnym 
oraz rady ewangeliczne jako szkołę tego dialogu. Wyjaśniono miejsce 
profesji rad ewangelicznych w kształtowaniu człowieczeństwa w służ-
bie Królestwu Bożemu. Na koniec podjęto refleksję nad rolą wspólno-
ty zakonnej w procesie formacji chrześcijanina do odpowiedzialnego 
udziału w dialogu międzyreligijnym.

Wartość myśli przewodniej, wokół której osnuta jest treść 
książki, polega na tym, że skupia ona uwagę Czytelnika na istotnym 
warunku dialogu religijnego, którym jest konieczność pogłębiania oso-
bowych więzi z Jezusem Chrystusem w życiu osób zaangażowanych 
w dialog ewangelizacyjny. Świadomość religijna chrześcijańskiego 
partnera w dialogu międzyreligijnym musi być wyraźnie chrystocen-
tryczna, aby rzetelnie i uczciwie reprezentować Chrystusa w dialogu 
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Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne oddało w ręce Czytel-
nika książkę Natanaeli Ewy Szczurko – salwatorianki – pt. Osoba kon-
sekrowana a dialog międzyreligijny. Tematem przewodnim książki jest 
analiza adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Vita consecrata, która ma 
za cel wyłonić odpowiedzi na pytania o istotę dialogu międzyreligij-
nego i jego znaczenie w życiu Kościoła, o udział osób konsekrowanych 
w dialogu międzyreligijnym oraz o specyfikę więzi osób konsekrowa-
nych z Chrystusem jako istotnym aspekcie dialogu religijnego. Odpo-
wiedzi na powyższe pytania są zawarte w książce i stanowią rozwinię-
cie szczegółowej tezy badawczej, która w pełni brzmi: więź z Chrystu-
sem osób konsekrowanych jako fundament zaangażowania w dialog 
międzyreligijny według Vita consecrata Jana Pawła II.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów omawiających ko-
lejno strukturę dialogu międzyreligijnego, zagadnienie dojrzałej reli-
gijności oraz problematykę formacji osoby konsekrowanej do udzia-
łu w dialogu międzyreligijnym. Układ jest odpowiedni dla szerszego 
przedstawienia postulatów papieskich, skierowanych do osób konse-
krowanych poprzez adhortację Vita consecrata, a odnoszących się do 
dialogu międzyreligijnego.

Pierwszy rozdział przedstawia strukturę dialogu międzyreli-
gijnego według Jana Pawła II. Najpierw omówione jest ogólne pojęcie 
dialogu, gdzie akcent położony jest na wspólne poszukiwanie prawdy 
przez ludzi należących do różnych kultur i religii. Jest to kontynuacja 
myśli Soboru Watykańskiego II o dialogu zbawienia, prowadzonym 
przez Kościół ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Istotą tego dialo-
gu jest miłość Chrystusa okazywana w świadectwie wiary chrześci-
jańskiej. Następnie wyjaśnione zostało znaczenie wiary religijnej dla 
dialogu. Podkreślono tu twierdzenie, że w dialogu międzyreligijnym 
nie chodzi o przekonanie do własnych racji, ale o pojednanie brater-
skie w spotkaniu osób żyjących według różnych tradycji religijnych. 
Udział w tym dialogu wymaga od chrześcijan silnej wiary i „zanurze-
nia w Chrystusie”. Podstawowym celem obecności osób konsekrowa-
nych w dialogu międzyreligijnym jest, według Jana Pawła II, dawanie 
świadectwa o miłości Chrystusa. Istotnym elementem w strukturze 

dialogu międzyreligijnego jest znajomość 
religii i wzajemne poznanie uczestników 
dialogu. Wśród form dialogu, do których 
Jan Paweł II zachęca osoby konsekrowane, 
są: dialog życia, dialog dzieł, dialog dok-
trynalny, dialog doświadczenia religijnego 
oraz dialog intermonastyczny.

Drugi rozdział omawia zagadnie-
nie dojrzałej religijności jako warunku dia-
logu ewangelizacyjnego. Cechami charak-
terystycznymi dojrzałej religijności, na któ-
re wskazuje autorka, jest chrystocentryzm 
wiary oraz dojrzałość ludzka i duchowa. 
Jezus Chrystus stanowi bowiem centrum 
wiary chrześcijańskiej. Zaś dominantą ży-
cia osób konsekrowanych jest całkowite zjednoczenie życia i osoby 
z Jezusem Chrystusem oraz dawanie świadectwa tej osobistej jedności. 
Dojrzałość ludzka i duchowa chrześcijan wskazuje na pełnię kompe-
tencji do udziału w dialogu i wytrwania w nim. Stąd, niezbędnym ele-
mentem udziału osób konsekrowanych w dialogu ewangelizacyjnym 
jest troska o dojrzałość osobową, formowaną w oparciu o chrystocen-
tryzm wiary religijnej – co jest zgodne z koncepcją antropologii perso-
nalistycznej Jana Pawła II, wskazującej na chrystyczną strukturę bytu 
ludzkiego.

Trzeci rozdział poświęcony jest formacji osoby konsekrowanej 
do dialogu międzyreligijnego, zgodnie z sugestiami papieskimi. Omó-
wiono w nim naśladowanie Chrystusa jako sens życia osoby konsekro-
wanej. Wskazano tu na specyfikę naśladowania Jezusa w życiu zakon-
nym, chrystologiczny wzór postępowania w dialogu międzyreligijnym 
oraz rady ewangeliczne jako szkołę tego dialogu. Wyjaśniono miejsce 
profesji rad ewangelicznych w kształtowaniu człowieczeństwa w służ-
bie Królestwu Bożemu. Na koniec podjęto refleksję nad rolą wspólno-
ty zakonnej w procesie formacji chrześcijanina do odpowiedzialnego 
udziału w dialogu międzyreligijnym.

Wartość myśli przewodniej, wokół której osnuta jest treść 
książki, polega na tym, że skupia ona uwagę Czytelnika na istotnym 
warunku dialogu religijnego, którym jest konieczność pogłębiania oso-
bowych więzi z Jezusem Chrystusem w życiu osób zaangażowanych 
w dialog ewangelizacyjny. Świadomość religijna chrześcijańskiego 
partnera w dialogu międzyreligijnym musi być wyraźnie chrystocen-
tryczna, aby rzetelnie i uczciwie reprezentować Chrystusa w dialogu 
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Sprawozdanie z Sympozjum:
Prawo kanoniczne a rozwój Kościoła w Afryce
Katolicki Uniwersytet Afryki Środkowej,  
Yaoundé, 30 listopada – 1 grudnia 2011.

W dniach od 30 listopada do 1 grudnia 2011 roku na Uniwersyte-
cie Katolickim Afryki Środkowej w Yaoundé (Kamerun) odbyło się Mię-
dzynarodowe Sympozjum nt. Prawo kanoniczne a rozwój Kościoła w Afryce, 
zorganizowane przez Departament Prawa Kanonicznego tej Uczelni.

Departament Prawa Kanonicznego, który ma wkrótce prze-
kształcić się w wydział uniwersytecki, został powołany do życia 
w 1993 roku i poddany pod kuratelę Wydziału Prawa Kanonicznego 
przy Katolickim Uniwersytecie Paryskim. Jest jedynym dotychczas 
wydziałem prawa kanonicznego w Afryce Środkowej i Zachodniej. 
Proponuje stacjonarne studia uniwersyteckie z prawa kanonicznego, 
które można zakończyć kanonicznym licencjatem. Sprawuje honorową 
prezydencję paryskiego Międzynarodowego Konsorcjum Prawo kano-
niczne i kultury. Profesorowie Departamentu publikują m.in. w Année 
Canonique, proponując refleksje na temat prawa kanonicznego i jego 
aplikacji w kontekście afrykańskim. Do programu zajęć dołączono po-
nadto przedmiot prawo kanoniczne a kultury afrykańskie. Departament 
służy pomocą biskupom Kamerunu i ACERAC1, którzy zwracają się 
do niego o konsultacje.

Zwołane Sympozjum zasługuje na uwagę przynajmniej 
z dwóch powodów: pionierski charakter wydarzenia oraz tematyka. 
Po raz pierwszy w Afryce Środkowej katolicka uczelnia organizu-
je tego typu spotkanie afrykańskich kanonistów, co jest niewątpliwie 
znakiem rosnącej w tamtejszych kościołach lokalnych świadomości 
znaczenia prawa kanonicznego. Tematyka sympozjum oraz treść re-
feratów podkreśla wyraźnie, iż kościelne instancje decyzyjne (biskupi 
diecezjalni, inni ordynariusze, konferencje episkopatu, przełożeni za-
konni) zaczynają prawo kanoniczne coraz bardziej doceniać i z coraz 
większą uwagą stosować. Tematyka sympozjum skupiona była na 
trzech zasadniczych problemach szczególnie ważnych dla młodych ko-
ściołów lokalnych w Afryce: 1) struktura i funkcjonowanie kościelnych 
instytucji zgodnie z obowiązującym prawem, 2) finansowa autonomia 
diecezji oraz 3) zagadnienia duszpasterskie związane z małżeństwem.
1  Association des Conférences Episcopales de la Région de l’Afrique Centrale 
obejmuje: Kamerun, Czad, Gabon, Gwineę Równikową, Republikę Centralnej 
Afryki i Kongo-Brazaville.

zbawienia inicjowanym przez Boga na każdym odcinku działalności 
misyjnej i ewangelizacyjnej Kościoła. Życie według rad ewangelicz-
nych, praktykowane przez osoby konsekrowane, skupia się na hero-
icznym i całkowitym oddaniu się Jezusowi Chrystusowi. Ten model 
życia chrześcijańskiego wspomaga działalność formacyjną Kościoła 
zorientowaną na wychowanie do dialogu ewangelizacyjnego, w tym 
międzyreligijnego. Osoby konsekrowane i ich aktywność na płaszczyź-
nie dialogu Kościoła z religiami niechrześcijańskimi w sposób chary-
zmatyczny wskazują na chrystologiczny warunek dialogu.

Książka s. Natanaeli Ewy Szczurko włącza się w stan badań 
teologicznych nad dialogiem Kościoła ze światem. Omawia jeden z wa-
runków dialogu religijnego, którym jest chrystologiczny fundament 
tożsamości religijnej uczestników dialogu. Jest opracowaniem nauki 
Jana Pawła II skierowanej do osób konsekrowanych, wspomagającym 
gremia odpowiedzialne za formację do życia według rad ewangelicz-
nych. Treści w niej zawarte powinny być uwzględnione w formacji za-
konnej jako jeden z ważniejszych aspektów udziału osób konsekrowa-
nych w dialogu Kościoła ze światem współczesnym. Mogą być także 
pomocne oraz inspirujące w organizacji pracy duszpasterskiej i kate-
chetycznej, realizującej założenia wychowawcze do dialogu ewange-
lizacyjnego na różnych odcinkach działalności chrześcijan w świecie.
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