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A n d o r C s i z m a d i a , RECHTLICHE BEZIEHUNGEN VON STAAT UND
KIRCHE IN UNGARN VOR 1944, Akadémiai Kiadó, Budapest 1971, ss. 296.

Wydawca książki o tym tytule zachęca do jej lektury na obwolucie oprawy.
Zaznacza jednak, że autor, profesor historii prawa na uniwersytecie w Pees,
przedstawił wbrew tytułowi stosunki między państwem a kościołami, ściślej re-
ligiami recypowanymi na Węgrzech i uwzględnił głównie okres między dwiema
wojnami światowymi. Potwierdza to autor, podkreślając we wprowadzeniu, że
książka jest przeróbką jego studium ogłoszonego w języku węgierskim pt.
Model stosunków prawnych między państwem węgierskim a Kościołem i jego
realizacja w czasach Horthyego (Akadémiai Kiadó, Budapest 1966). Materiał
w przeróbce tłumaczonej przez György Diósdi na język niemiecki został skró-
cony ze względu na zainteresowania czytelników zagranicznych.

Pierwszą część książki stanowi omówienie ogólnych zasad, na których opie-
rały się stosunki między państwem a religiami za rządów regenta Miklósa
Horthyego. Autor zastanawia się najpierw nad problemami wolności religijnej
i równouprawnienia wyznaniowego. Gdy w początkach sierpnia 1919 r. doszedł
do władzy Horthy, przywrócono system 'koordynacji między państwem a reli-
giami recypowanymi. Od r. 1895 zaliczano do tej grupy związków religijnych
wyznania: rzymskokatolickie, reformowane, luterańskie, unitary styczne, pra-
wosławne i mojżeszowe. Choć koła tak państwowe jak i kościelne nie projekto-
wały zawarcia konkordatu, istniało jednak ścisłe powiązanie między państwem
a Kościołem katolickim obejmującym 66,5% mieszkańców (kraju. Autor przy-
tacza najpierw normy ustawy z 1895 r. zezwalającej na wystąpienie ze związku
wyznaniowego ale żądającej wychowania dzieci do 18 roku życia w wyznaniu
recypowanym czy uznanym w państwie i płacenia przez 5 lat podatków ko-
ścielnych na rzecz swego poprzedniego wyznania. Ustawy z 1894—1895 r. roz-
różniały najpierw wyznanie ,,recypowane" — cieszące się poparciem państwa
i zachowujące tradycyjne przywileje, następnie ,,uznane" — mające autonomię
ale nie otrzymujące od państwa wsparcia materialnego czy pomocy admini-
stracyjnej (baptyści, mahometanie) i wreszcie „nieuznane", czyli sekty poddane
prawu o zgromadzeniach i pozostające pod stałym nadzorem policyjnym. Wy-
znania recypowane były korporacjami publiczno-prawnymi. Na mocy zwyczaju
uznano ich własne ustawy za źródło prawa, ale tak zwane sprawy mieszane
regulowało jednostronnie prawo państwowe. Ze względu na opór licznej mniej-
szości akatolickiej nie można było zrealizować norm kodeksowego prawa mał-
żeńskiego. Natomiast w dziedzinie nauczania i wychowania utrzymywało się
daleko idące przemieszanie wpływów państwa i Kościoła. Stan ten był wyni-
kiem rozwoju historycznego. W r. 1924—25 ponad dwie trzecie szkół należało
do związków wyznaniowych. Około jednej trzeciej kosztów ich utrzymania po-
krywały kościoły. Państwo opłacało nauczycieli religii w swoich szkołach. —
W regulowaniu stosunków państwo-Kościół kat. istotne znaczenie miała Sto-
lica Apostolska. Po upadku monarchii habsburskiej Węgry, chcąc wyjść z izo-
lacji, zwróciły się w 1920 r. za pośrednictwem prymasa do Watykanu z pro-
pozycją nawiązania stosunków dyplomatycznych. Problemem najbardziej dy-
skutowanym wówczas było prawo patronatu królewskiego. Na mocy przywi-
lejów papieskich królowie Węgier ze względu na zagrożenie kraju ze strony
Turków posiadali od 1517 r. prawo mianowania duchownych na wyższe stano-
wiska kościelne. Tymczasem obowiązujący od 1918 r. kodeks prawa kanonicz-
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nego przyznawał papieżowi prawo swobodnej nominacji biskupów. Węgry nie
miały po detronizacji Habsburgów koronowanego króla. Po wtóre, regent
Horthy jako protestant nie mógł być wykonawcą praw wypływających z pa-
tronatu królewskiego. Trzeba było szukać jakiegoś modus vivendi. Na podsta-
wie wzajemnych porozumień i stosowanej praktyki przyznawała Stolica Apo-
stolska rządowi węgierskiemu pewien współudział w obsadzaniu wyższych sta-
nowisk 'kościelnych. Poważniejsze trudności wynikały z tzw. autonomii repre-
zentatywnej, czyli z udziału świeckich w zarządzie mienia parafii i diecezji.
Rząd chciał tę sprawę uregulować według wzorów stosowanych w gminach pro-
testanckich. Stolica Apostolska nie mogła jednak wyrazić zgody na tę propo-
zycję. W r. 1927 zdołano uzyskać swobodę działalności Akcji Katolickiej na
terenie kościelnym. System koordynacji między państwem a wyznaniami stoso-
wano również do kościołów protestanckich. Państwo uznawało, że oddają mu
one usługi i dlatego są godne poparcia. Kościoły te rządziły się statutami
synodalnymi, które zatwierdził regent, wykonując ius supremae inspectionis.
Podobnie było z Kościołem prawosławnym.

Blisko dwie trzecie książki poświęcił autor sprawom wykonywania prawa
patronatu. Niemal na 100 stronach omawia on problem obsady biskupstw. Sto-
lica Apostolska zajmowała stanowisko, że tylko koronowany król ma prawo
nominacji. Gdy nie udała się próba rozszerzenia na Węgry rezygnacji Karola IV
z prawa patronatu, ogłoszonej dnia 25 I 1920, trzeba było szukać kompromisu.
Jako strony występowały: Watykan, episkopat i rząd. Stolica Apostolska od
początku przyznawała rządowi prawo poufnego zgłaszania kandydatów. Był
to ślad dawnej nominacji królewskiej. Kard. P. Gasparri zastrzegał się jednak,
że rząd musi unikać pozoru prezentowania na beneficja. Obawa stworzenia pre-
cedensu wystarczała do odrzucenia kandydata rządowego. Watykan dążył
wyraźnie do zastrzeżenia, zgodnie z kodeksem, nominacji biskupów papieżowi.
Gotów był przyznać, jak to czyniły zawierane wówczas konkordaty, prawo
weta dla rządu z motywów politycznych. Rząd natomiast nie chciał się zgodzić
na obowiązkowe podawanie motywów swego sprzeciwu. Atutem jego była ad-
ministra dóbr beneficjalnych w okresie wakansu stolicy. Niełatwa była rola
prymasa jako mediatora między rządem a Stolicą Apostolską. Czasem poma-
gały kontakty prywatne. Po doświadczeniach wstępnych przesłał Gasparri
10 V 1927 posłowi węgierskiemu przy Watykanie notę w sprawie procedury
przy nominacji biskupa polowego i biskupów diecezjalnych. Według niej tylko
Stolica Apostolska miała prawo ostatecznej oceny kwalifikacji kandydata. Rząd
mógł jedynie poufnie wskazać osoby jego zdaniem najbardziej zdatne na dane
stanowisko. Jeśli Stolica Apostolska brała kandydata spoza listy rządowej, za-
pytywała poufnie ministra spraw zagranicznych, czy nie ma on zastrzeżeń na-
tury politycznej przeciw tej osobie. Zastrzeżenia wysunięte przez rząd oceniała
Stolica Apostolska. Wytyczne te zwane intesa semplice odniesiono także do
biskupów koadiutorów z prawem następstwa. W r. 1927 po śmierci J. Csernocha
wyłoniła się trudna sprawa obsady stolicy prymasowskiej. Rząd proponował
abpa z Eger L. Szmrecsányi, dziekana episkopatu, pozostającego w bliskich sto-
sunkach z regentem Horthy. Gasparri wysunął kandydaturę J. Serédiego, do-
radcy kościelnego poselstwa Węgier przy Watykanie i swego bliskiego współ-
pracownika z okresu redagowania kodeksu. Rząd nie zgodził się na jego kan-
dydaturę argumentując, że nie ma on dostatecznego doświadczenia politycznego
na stanowisko prymasa. Dla utrzymania swej inicjatywy powiadomił wtedy
Gasparri ministra o nominacji Serédiego na stanowisko administratora apostol-
skiego archidiecezji ostrzychomskiej w randze tytularnego arcybiskupa. Na to
rząd musiał wyrazić zgodę. Wyjątkowo tylko zgodna była jego propozycja
z zamiarami Stolicy Apostolskiej. W okresie przejściowym miał znaczenie
wpływ prymasa na obsadę biskupstw. Ostatecznie decydujące znaczenie zyskała
opinia nuncjusza papieskiego.
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Skomplikowane były również sprawy majątkowe Kościoła. Ciekawa jest pró-
ba wyrównania przez rząd drogą większej proporcjonalnie subwencji dla Ko-
ściołów protestanckich nikłego ich uposażenia w dobra ziemskie. Na królew-
skim prawie patronatu opierał się nadzcu: państwowy nad uposażeniem bene-
ficjów kościelnych oraz podejmowane próby panowania ich gospodarki. Doty-
czyło to również publicznych fundacji kościelnych.

Rozdział III traktuje o powszechnym prawie patronatu i o kościelnych do-
chodach niższego duchowieństwa. Charakterystyczne, że mimo wyraźnej ten-
dencji kodeksu do zniesienia patronatów wyżsi duchowni węgierscy zdołali
przekonać Watykan, iż zachowanie patronatu jest korzystne dla Kościoła na
Węgrzech. Serédi chciał nawet rozszerzyć uprawnienia patronów ze względu
na prawo partykularne. Obawiano się, że wierni niechętnie podejmą ciężary
ponoszone przez patronów. W miastach powstawały nawet nowe patronaty za
dyspensą papieską. Koła kościelne na Węgrzech były jednak niechętnie nasta-
wione wobec rządowego projektu jednolitego uregulowania patronatu na te-
renie państwa. Zadrażnienia wywoływały sprawy sądownictwa patronów. W ca-
łości przeważała tendencja do pozostawienia patronom dotychczasowych cię-
żarów ale do jednoczesnego cofnięcia przysługujących im uprawnień. Na od-
zyskanych podczas II wojny światowej terenach Siedmiogrodu państwo dla
podtrzymania wpływów węgierskich przejęło obowiązki patronów, choć przed-
tem w konkordacie z Rumunią prawo patronatu zostało zniesione. Na prośbę
0 przywrócenie tam prawa patronatu Kongregacja Rzymska odłożyła udzielenie
odpowiedzi. Rząd nie mógł więc korzystać z praw patronów. Jednocześnie wła-
dze kościelne nie zakazywały parafiom korzystania z pomocy państwa. Zgodzo-
no się, aby ziemia patronów rozparcelowana w reformie rolnej wolna była ad
ciężaTÓw związanych z patronatem. Zawierano również ugody co do wywła-
szczonych lasów. Specjalna komisja rządowa zajmowała się regulowaniem tych
spraw. Gdy idzie o wpływ na obsadę niższych beneficjów, biskupi przedkładali
ministrowi kandydatów do prezentacji. Tę samą praktykę próbowano rozszerzyć
na całość patronatów państwowych. W radach miejskich tworzono specjalne
komisje dla realizowania praw patronatu. Sporne było wykonywanie patronatu
przez alkatolików. Patron badał rachunkowość kościelną. Korzystał z praw ho-
norowych. Wykonywał też sądownictwo. Ostatnią instancją był minister kul-
tu. — Autor podkreśla wielką rozpiętość w uposażeniu wyższego i niższego
duchowieństwa. Szeroko omawia kongruę, czyli dodatek pieniężny przydzie-
lany w celu zapewnienia odpowiedniego utrzymania duchownym, lecticale —
świadczenie na wykonywanie czynności kościelnych przez kapłanów i innych
pracowników świątyni, podatek kościelny i szkolny oraz tzw. .,prawa stuły"
niższych duchownych.

W ostatnim rozdziale czytamy o prawach i przywilejach osób duchownych.
Prawa obejmowały udział duchowieństwa poszczególnych wyznań w izbie wyż-
szej parlamentu, w administracji państwowej, w wymiarze sprawiedliwości
oraz w organach samorządowych. Przywileje przedstawia autor w świetle ko-
deksu i ustaw państwowych. Odrębnie mówi o tzw. kościelnym prawie spad-
kowym czyli o opłatach od testamentów osób duchownych na rzecz państwa.
W zakończeniu podaje streszczenie całej książki. Charakterystyczne są uwagi
zawarte w ostatnich zdaniach a odnoszące się do czasów po 1944 r. Autor pod-
kreśla, że po wprowadzeniu nowych rządów w 1944 r. dawne przemieszanie mię-
dzy państwem a Kościołami utrudniało porozumienie czynników państwowych
1 wyznaniowych. Ze strony kościelnej podtrzymywano wrogość wobec wpro-
wadzonych zmian. Ze strony państwa żywiono nieufność nawet wobec czysto
religijnej działalności Kościołów. Autor kończy uwagami o zasadach, na których
opiera się układanie dzisiejszych stosunków państwo-wyznania na Węgrzech.
Są to: rozdział między państwem a Kościołami, wolność sumienia i wyznania,
pełna równość wszystkich obywateli, wykluczenie jakiegokolwiek przemiesza-



360 RECENZJE

nia między wyznaniami a państwem ze względu na przeciwieństwo ideologii
materialistycznej i religijnej oraz pokojowa budowa nowego ustroju przez
wszystkich obywateli. Kościół winien uznawać porządek prawny państwa a pań-
stwo — uwzględniać -wewnętrzne ustawy i porządek prawny w Kościele. Przy
realizowaniu tych zasad należy dążyć do wzajemnego zrozumienia i poszano-
wania mimo świadomości podstawowych przeciwieństw ideologicznych.

Praca ma charakter materiałowy. Oparta jest na nie opublikowanych źródłach
z 24 archiwów państwowych i kościelnych oraz na rękopisach z jednej biblio-
teki. Autor cytuje literaturę, rzecz zrozumiała, przeważnie węgierską. Przed-
stawia i naświetla normy prawne oraz posunięcia władz kościelnych i państwo-
wych. W trudniejszych sprawach przytacza opinie prawników oraz głosy prasy
o różnych profilach politycznych.

Stosunki państwo — wyznania ujmuje autor według poszczególnych insty-
tucji prawnych. Na wstępie podaje krótki zazwyczaj zarys historyczny danej
instytucji na Węgrzech. Gdy idzie o konkretne problemy, przedstawia najpierw
sposób rozwiązania ich w innych krajach, zwłaszcza w świetle powojennych
konkordatów. Wykorzystuje prawo kanoniczne i państwowe. Dorzuca uwagi
0 charakterze politycznym. Więcej miejsca poświęca Kościołowi katolickiemu.
Inne wyznania traktuje raczej marginesowo. Nie przedstawia jednak równo-
miernie poruszanych zagadnień prawnych. Wyczuć można, że autor zasugero-
wał się zebranym materiałem źródłowym. Uwzględnia specyficzną sytuację
Węgier, które wyszły z wojny 1914—1918 jako państwo samodzielne ale okro-
jone, pozbawione króla i skrępowane traktatami międzynarodowymi. Nawiązuje
do tradycji, porządku prawnego i zwyczajów miejscowych. W ocenach stara
się zajmować stanowisko obiektywne. Obiektywnie przedstawia działalność
Watykanu i episkopatu. Wyraża uznanie papieżowi Janowi XXIII i Soborowi
Watykańskiemu II.

Przedstawione stosunki między państwem a wyznaniami byłyby dla czytel-
nika bardziej zrozumiałe, gdyby autor szerzej podkreślił neutralność świato-
poglądową ówczesnego państwa węgierskiego oraz uznanie religii za czynnik
pozytywny w podnoszeniu moralności i podtrzymywaniu ducha narodu. Gdy
idzie o omawianą wolność sumienia, należało zwrócić uwagę, że inaczej wy-
gląda ona od strony poszczególnych wyznań kierujących się zasadami teolo-
gicznymi a inaczej na płaszczyźnie prawa, zwłaszcza od strony państwa dążą-
cego do utrzymania pokoju między różnymi wyznaniami. Słusznie krytykuje
autor ograniczenia w prawie państwowym bezwyznaniowości i utrudnienia
zmiany wyznania. Należało jednak podkreślić, że Węgry międzywojenne odzie-
dziczyły te ustawy z końca XIX w. Ciekawe byłoby podanie ilości tego rodzaju
wypadków. Można by wtedy przekonać się, czy rzeczywiście była to paląca
sprawa domagająca ¡się natychmiastowego uregulowania. Autor nie wyjaśnił
bliżej, dlaczego ta(k lkoła kościelne jak i państwowe nie życzyły sobie zawar-
cia konkordatu. Tłumaczenie, że przeszkodą było katolickie prawo małżeńskie,
nie przekonywuje. Są przecież przykłady konkordatów, które pomijały ten pro-
blem, choć obowiązujące w państwie prawo małżeńskie nie było zgodne z nau-
ką Kościoła. — Zgodzić się trzeba z autorem na piętnowanie ograniczania naj-
pierw praw obywatelskich a później religijnych ludności żydowskiej. Ciekawe
są informacje o interwencjach i protestach nuncjusza apostolskiego u rządu
oraz o liście pasterskim episkopatu w tej sprawie. Listu nie czytano z ambon
na skutek interwencji rządu. Obiecał on przy tym zwrócić się do władz nie-
mieckich o zmianę stanowiska. Aktu tego nie było. Czytelnik ciekawy jest je-
dnak, jaki był stopień zależności ówczesnego rządu węgierskiego od III Rzeszy
1 czy rzeczywiście można było zapobiec eksterminacji części obywateli z przy-
czyn rasowych.

Ze szczególnym zainteresowaniem czytamy długi rozdział o powstawaniu no-
wej procedury obsadzania wyższych stanowisk kościelnych. Jest to nowość
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w literaturze kanonistycznej. Autor przedstawia poszczególne etapy zmagań
dyplomatycznych w sposób nawet dramatyczny w niektórych wypadkach. Sytu-
acja była szczególna. Chodziło o przejście od dawnej nominacji 'królewskiej
do przepisanej w kodeksie nominacji papieskiej. Po kilkuletnich doświadcze-
niach ustaliła się ostatecznie procedura w „intesa semplice". Stanowiła ona
rozwiązanie pośrednie. Dawała rządowi możność wskazywania kandydatów.
Stolica Apostolska decydowała jednak o posiadaniu kwalifikacji a właściwie
0 wyższej zdatności poszczególnych kandydatów. Prowadziło to do przejęcia
inicjatywy i decyzji przez stronę kościelną. Rządowi pozostawiano prawo weta
z motywów politycznych. Gdy idzie o kwalifikacje, dowiadujemy się, że kar-
dynałowie Kongregacji Rzymskiej nie życzyli sobie duchownych zaangażowa-
nych czynnie w politykę, lub naruszających przepisy kościelne, doktrynalnie
niepewnych itp. Preferowali natomiast ludzi oddanych Kościołowi. W posunię-
ciach swych lękała się Stolica Apostolska pozorów dążenia do restauracji. Uni-
kała posądzeń, że godzi się na zmiany dokonane przemocą lub że sprzyja je-
dnej stronie przeciw drugiej. W wytwarzaniu nowej procedury nominacji bi-
skupów lękał się Sekretariat Stanu precedensów rzutujących na przyszłość.
Z konieczności zaskakiwał nowymi inicjatywami. Ostatecznie uciekał się do
faktów dokonanych. W załatwianiu tych spraw widoczny jest, co przyznaje
autor, talent dyplomatyczny kard. Gasparriego. Odnosił on zwycięstwa nad dy-
plomatami węgierskimi. Pochwała nowej taktyki kard. E. Pacellego i próba
przeciwstawienia go Gasparriemu (s. 126) wymaga uzupełnienia o tyle, że Ga-
sparri musiał tworzyć nową procedurę, a jego następca rozwijał ją i wykorzy-
stywał. Autor poszedł też za użalaniem się posłów węgierskich przy Watyka-
nie na rzekomą dwutorowość dyplomacji papieskiej wobec słabych i silnych
(s. 165). Szkoda, że autor nie zauważył, iż Gasparri dążył wszędzie do wprowa-
dzenia procedury zgodnej z kodeksem, i nie zapytał, gdzie była wspomniana
dwutorowość w nominacji biskupów. Należało podkreślić, że biskupi muszą
być przede wszystkim duszpasterzami i że dlatego władza kościelna winna
mieć decydujący wpływ na ich powoływanie.

Przy omawianiu spraw majątkowych autor nie wziął pod uwagę, że ówczes-
ne duchowieństwo obawiało się, iż instytucje kościelne nie potrafią utrzymać
się w oparciu o samą ofiarność wiernych. Pochodziło stąd uleganie rządowi
1 oglądanie się na jego pomoc. Tradycje narodowe, powiązania majątkowe
i obowiązujące przepisy dawały w tej dziedzinie przewagę rządowi. Przesadny
jest jednak zarzut, że w obronie żydów składano słabe protesty z obawy cof-
nięcia dotacji państwowej i wprowadzenia sekularyzacji szkół w duchu nazi-
stowskim (s. 65). W sposób nieco demagogiczny zostały podkreślone różnice
w uposażeniu niższych i wyższych duchownych. Nie wiadomo, czy na Węg-
rzech uposażenie biskupa nie było przeznaczone, tak jak to było gdzieindziej,
nie tylko na pokrycie kosztów utrzymania i wydatków osobistych ale też i wy-
datków związanych z kierowaniem diecezją.

Do poprawienia są błędy zecerskie: na s. 44 zamiast kan. 1829 winno być 1329,
na s. 264 zamiast Konzil von Triest winno być Trient.

Wydaje się, że czytelnik węgierski znający sprawy nie tylko z literatury
ale i z autopsji miałby więcej zastrzeżeń wobec tez autora zawartych nawet
w wersji obcojęzycznej. Natomiast czytelnik zagraniczny odnosi z lektury tej
książki wrażenia na ogół dodatnie. Przede wszystkim zauważa, że zbadanie
wydarzeń w świetle całości posiadanych źródeł a zwłaszcza nie opublikowa-
nych dokumentów archiwalnych rzuca nowe światło na znane skądinąd wyda-
rzenia i osobistości. Następnie, stosunki państw o-wyznań i e mogą badać ludzie
zaangażowani w pracy tak państwowej jak i kościelnej, ludzie różnych wyznań
i różnych światopoglądów. Mogą być przeciwne punkty wyjścia do badań hi-
storyczno-prawnych. Jeśli jednak badający będą rzetelnie stosować metodę
naukową i będą starali się zrozumieć sytuację jednej i drugiej strony, wyniki
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ich pracy będą się zbliżać do siebie. Andor Csizmadia osiągnął to w znacznej
mierze. Temat opracowany przez niego zasługuje na podjęcie w innych kra-
jach.

Bp Walenty Wójcik

Κ s. W a c ł a w S z e t e 1 η i c k i, PARAFIA S W. BONIFACEGO WE WROCŁA-
WIU W LATACH 1945—1970, Roma 1970, Edizioni „Hosianum" str. XI + 244.

25 lat wielokierunkowej pracy duszpasterskiej w jednej z największych pa-
rafii Wrocławia — św. Bonifacego, stało się okazją do wydania przez jej dłu-
goletniego najpierw wikariusza, a potem proboszcza, ks. Wacława Szetelnickie-
go, omawianej pozycji.

Autor podzielił pracę na 18 rozdziałów, które zawierają następujące zagad-
nienia: 1. Parafia św. Bonifacego we Wrocławiu przed rokiem 1945; 2. Przeło-
mowe wydarzenia na terenie parafii w roku 1945; 3. Granice parafii; 4. Wierni
parafii; 5. Praca nauczycielska (katechizacja, kazania, rekolekcje, misje para-
fialne, literatura religijna); 6. Duszpasterstwo sakramentalne (chrzest, bierzmo-
wanie, Msza św., Komunia św., liturgiczna służba ołtarza, sakrament pokuty,
sakrament chorych, pogrzeby, powołania kapłańskie, prymicje, jubileusze ka-
płańskie, żeńskie powołania zakonne w parafii, śluby i duszpasterstwo mał-
żeństw); 7. Nabożeństwa pozaliturgiczne (nieszpory, Gorzkie Żale, Droga Krzy-
żowa, nowenny, oktawy, tridua i misteria); 8. Kult Maryjny; 9. Kult Świętych;
10. Wielka Nowenna i Sacrum Poloniae Millenium w parafii; 11. Wizyta dusz-
pasterska w parafii — kolęda; 12. Biuro parafialne; 13. Praca charytatywna;
14. Stowarzyszenia religijne; 15. Śpiew i muzyka kościelna; 16. Wizytacje ka-
noniczne; 17. Wydarzenia w parafii godne upamiętnienia (wizyty administra-
tora apostolskiego, Karola Milika, kardynałów: Augusta Hlonda, Bernarda
Gryffina, Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupów: Bolesława Kominka, Augusta
Casaroli, biskupa Władysława Rubina); 18. Duszpasterze oraz ich współpracow-
nicy (proboszczowie, wikariusze, rezydenci, katecheci, siostry zakonne, pra-
cownicy parafialni zakonni i świeccy). Z zamieszczonego przeglądu uderza bo-
gactwo treści książki ks. Szetelnickiego. Autor starał się możliwie wyczerpu-
jąco ogarnąć całokształt problematyki, dotyczącej życia religijno-kościelnego
parafii.

Warto wyłowić niektóre problemy zawarte w książce. Najpierw Autor pró-
buje dokonać socjologicznego określenia społeczności parafialnej. Licząca
w 1969 r. ponad 20 tys. wiernych parafia św. Bonifacego przedstawiała po woj-
nie ogromnie zróżnicowany element socjologiczny i społeczny swych wier-
nych. Przybyli tu ludzie z różnych części Polski i z zagranicy. O różnym stop-
niu wychowania religijno-moralnego. Nowe środowisko parafialne na wielu
z nich oddziałało jako element grupujący wszystkich i wyciskający piętno je-
dnolitej religijności. Dlatego obecnie, po 25 latach, wielu z młodych parafian
otrzymało tu sakramenty św. od chrztu aż po sakrament małżeństwa. Ci kato-
licy stanowią bardzo wartościowy element ii będą nadawali ton życiu religij-
nemu parafii. Zamieszczone tablice: pochodzenia parafian, ilości małżeństw ka-
tolickich i cywilnych, ilości dzieci i młodzieży, zawodów wykonywanych przez
parafian i ilości rodzin z jednym, dwojgiem, trojgiem dzieci, dobrze ilustruje
przekrój socjologiczny wiernych parafii św. Bonifacego.

Autor ujmuje parafię w jej dynamice rozwojowej i dlatego mówi o elemen-
tach istotnych parafii w jej istnieniu. W tym ujęciu widzimy parafię św. Boni-
facego jako grupę ludzi pozostających w ścisłym powiązaniu ze swym dusz-
pasterzem, wyznającą naukę głoszoną przez Kościół i wykonującą wraz ze swy-


