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N.p. w  powołaniu się na książkę E. Schillebeeckxsa zakradło się kilka 
błędów (por. s. 38). Także w  pow ołaniach się na Pismo św. przydałaby 
się jednolitość określenia poszczególnych ksiąg: skróty  lub bardziej 
pełne nazwy.

P ub likac ja  O. Bednarskiego jest cenną pomocą dla współczesnych 
chrześcijan w  drodze realizacji swego pow ołania w  w arunkach ak tu 
alnej sy tuacji św iata. W ydaje się, że po tę  książkę może sięgnąć także 
w ielu „szukających” oraz młodzież sta jąca często na rozdrożu w spół
czesnych trudności tak  jaskraw ych w ich życiu. Zwrócenie uwagi na 
rolę nadziei chrześcijańskiej pozw ala, jak sugeruje autor, bardziej w ła
ściwie spojrzeć na w łasne życie zdążające ku  eschatycznej pełni. Pew 
ne uwagi czy skró ty  budzące py tan ia czy w ątpliw ości w ynikają z okre
ślonej koncepcji filozoficzno-teologicznej au to ra  oraz syntetycznego 
charak teru  prezentow anej problem atyki. K siążka ta  zaw iera z pew 
nością także w iele osobistych przem yśleń, nie ty le teoretycznych, co 
raczej aplikow anych do praktycznego życia autora. Należy wyrazić 
wdzięczność O. B ednarskiem u za tę  publikację i życzyć jednocześnie 
dalszych osiągnięć tak  naukow ych jak i ukierunkow anych bardziej na 
praktyczną realizację rzeczywistości chrześcijaństw a.

Andrzej F. Dziuba

José Luiis I '1(1 a n e s . La santificación del trabajo. Bibliotheca 
Palabra — 30. Edicionies Palabra. Madrid li980 s. 184.

W języku polskim, i to polskich autorów , ukazała się już spora liczba 
publikacji trak tu jących  o pracy, np. kard . W yszyńskiego, B artnika, 
Skrzeszewskiego czy M ajki. P ublikacje te  stanow ią ubogacenie tak 
teologicznego jak i filozoficznego spojrzenia na ten przejaw , chyba 
najbardzie j podstaw owy, aktyw ności ludzkiej jakim  jest praca. Koniecz
ne jest jednak,, oprócz teoretycznych analiz zwrócenie uwagi na w alor 
p raktyczny pracy  w  drodze realizacji pow ołania zbawczego każdego 
człowieka. Podkreślenie, iż stanow i ona środowisko uświęcenia każde
go, w ykonującego ją z odpowiednim zaangażowaniem  serca i ducha 
pozwala na odzyskanie p racy  w  jej ro li zadanej przez Boga.

Problem atyka pracy, zwłaszcza w  jej praktycznej aplikacji zbaw 
czej stanow i jedno ze szczególnie żywych zagadnień duchowości „Opus 
D ei”. Mówiąc bard'ziej precyzyjnie idzie o uświęcenie pracy w całości 
je j realizacji. Zagadnieniu tem u poświęcił swe studium  Dziekan W y
działu Teologicznego U niw ersytetu  N aw arry  w  Pam pelunie (Hiszpania) 
José Luis Ililanes, zatytułowane, La santificación del trabajo. W arto 
na w stępie odnotować, iż w ydanie to jest przepracow anym  i poszerzo
nym wznowieniem , bardzo popularnej książki, La santificación del tra
bajo. Tema de nuestro tiempo.

Prezentow ane studium  poprzedzone jest prologiem, k tó ry  poświęco
ny został zasygnalizow aniu generalnych uwag odnośnie do samego 
dzieła „Opus Dei” jak  i problem atyki poruszanej w  pracy (s. 7—14). 
W łaściwy korpus treściow y książki podzielony jest na cztery rozdziały. 
P ierw szy rozdział .zatytułowany, -wprowadzenie, opatrzony jest pod ty tu 
łem: praca, tem at odzyskany dla teologii duchowości (s. 15—-27), A utor 
zw raca uw agę na ważność i potrzebę zajm ow ania się pracą od strony 
teologieznej,, co w  konsekwencji jest ogromnie przydatne w duchowości
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pracy. Uwagi tu  zamieszczone stanow ią w prow adzenie do dalszych roz
działów.

Kolejny rozdział ukazuje problem atykę: Opus Dei i w artość pracy 
(S. 29—70). Mówiąc bardziej precyzyjnie, co zresztą w yraża podtytuł, 
idzie tu  o uw agi odnośnie do h isto rii duchowości. A utor zw raca n a j
p ierw  uwagę na b ib lijny  obraz pracy, przy  czym podkreślą, iż Pismo 
św. wymaga, w  tym  względzie·, ponownego i bardziej właściwego od
czytania. P raca  w  św ietle nauki b ib lijnej jest ściśle złączona z czło
wiekiem, i stanow i w  stosunku do niego płaszczyznę sam orealizacji z 
jednoczesnym  ukierunkow aniem  zbawczym. J. L. Illanes przechodzi n a 
stępnie do ukazania pracy w  re lacji do jednego z jej przejaw ów , a 
m ianowicie pracy zawodowej. Po tych uw agach fundam entalnych om a
w ia postawę wobec pracy w h istorii duchowości, zw racając jedno
cześnie w rażliw ość na jej różnorodność i bogactwo form. Oczywiście, 
po to, aby móc je w ykorzystać we współczesnym stosunku do pracy. 
Całość drugiego rozdziału kończy spostrzeżeniam i odnoszącymi się do 
relacji, człowiek i świat, która, jego zdaniem, stw arza wiele w ątp li
wości i trudności na gruncie duchowości chrześcijańskiej (przynaj
m niej w historii).

Opus Dei i duchowość świecka, to tem atyka trzeciego rozdziału, 
k tó ry  posiada podtytuł: P raca, świętość i apostolstw o pośród św iata 
(s. 71·—164). Człowiek, a szczególnie chrześcijanin jest pow ołany do 
świętości i to w  danym  i określonym  środowisku św iata, jak stw ierdza 
au tor. Pow ołany jest jako osoba·, w olna i będąca obrazem  Boga z je
dnoczesnym obdarow aniem  Jego łaską. Człowiiek, podkreśla bardzo m o
cno Illanes, jest ze św iata, i to precyzuje jeszcze bardziej jego boże 
i ludzkie powołanie. Zaangażowanie w  rzeczywistość św iata, najczę
ściej sprow adza się do w ykonyw anej pracy, i stąd kolejna grupa za
gadnień zatytu łow ana została: Pracow ać i pracow ać dobrze. Oczywiście 
życie chrześcijanina nie może ograniczać się tylko do pracy. Konieczne 
jest, mimo bycia pośród św iata, kontem platyw ne nastaw ienie poszcze
gólnych aktów, m yśli czy postaw  ludzkich. N astępnie J. L. Illanes 
zwraca uwagę na potrzebę ciągłej świadomości dziecięctwa Bożego 
w  życiu codziennym. Zaangażowanie w  dzieło K rólestw a Bożego oprócz 
pracy i kontem placji, zdaniem  au tora , w ym aga także apostolskiej po
staw y, k tóra idzie w  bardzo ścisłej łączności z obydwoma pierwszymi. 
Apostolstwo jest drogą uśw ięcenia spełnianej pracy. W ostatnim  pun 
kcie tego rozdziału ukazane zostały zadania chrześcijanina jako siew 
cy pokoju i radości, jak  dosłownie· mówi autor.

C zw arty rozdział prezentow anego studium , stanow iący zarazem  epi
log,. opatrzony został podtytuełm , k tó ry  zw raca uwagę na potrzebę 
teologii pracy (S. 165—480). Potrzeba taka jaw i się w yraźnie zwłaszcza 
w  kontekście dokum entów  V aticanum  II. Teologiczna analiza rzeczy
w istości p racy może być ubogaceniem  jej sam ej oraz właściwym  jej 
ukierunkow aniem  w  procesie zbawczym na etapie pielgrzym ow ania 
ziemskiego.

J. L. Illanes, w  prezentow anym  studium  kreśli, w  form ie bardzo 
przystępnej,, in teresujące elem enty teologiczne i ascetyczne duchowości 
Opus Dei, w  odniesieniu do pracy. W ydaje się jednak, że praw dy te 
n ie  stanow ią odkrycia tego ruchu, bow iem  na przestrzeni dziejów  du
chowości zawsze był ak tualny  duch łączenia pracy i zbawienia. Była 
ona zawsze określana jako jedna z dróg dojścia do chwały wiecznej. 
Chrześcijanin, niezależnie od swych form alnych zaangażowań, gdy
21 — S tu d ia  T h e o l.  V a rs . 21 (1983) n r  1
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przeżyw a w  całej pełni sw e chrześcijaństw o, widzi zbawczy w ym iar 
pracy. Je j uświęcenie jest natu ra lną  konsekw encją tak iej postawy.

W zakresie bibliograficznym  oraz cytow anych tekstów  przew ażają 
zdecydowanie wypowiedzi założyciela Opus Dei, Josem aria Escrivâ de 
Balaguer. W ydaje się, iż praca ta  jest szczególnie cenna w osobistej 
lekturze, k tó ra  stanow ić może pomoc w  drodze uśw ięcenia pracy. U w a
gi tu  zaw arte m ożna w ykorzystać także w  zajęciach z teologii m oralnej, 
a  zwłaszcza duchowości chrześcijańskiej.
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