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go rozumienia Eucharystii. Ważne -  według autora -  jest uświadomienie, że Chrystus 
jest głównym celebransem Eucharystii, że Eucharystia dokonywana jest w formie 
zbawczego dialogu. Autor nie pomija zagadnienia wychowania do więzi z bliźnimi.

Na uwagę zasługuje artykuł moralisty ks. P. B o r t k i e w i c z a  (Warszawa) mó
wiący o posłudze kapłańskiej w świetle wypowiedzi Jana Pawła II. A utor wnika 
w osobistą refleksję Jana Pawła II nad misterium kapłaństwa. Z a papieżem, przeciw
stawia, tak bardzo rozwiniętej, „kulturze śmierci” „kulturę życia”. Przywołując ency
klikę „Evangelium vitae”, mówi o programie Ewangelii miłości Boga do człowieka.

Książka ubogacona została także artykułam i z dziedziny biblijnej. Ks. J. 
Ł a c h  (W arszawa) przedm iotem  swych rozważań uczynił ważny a zarazem  tru d 
ny urywek z L istu do H ebrajczyków 6,1-8. A u to r podkreśla, że w centrum  świa
domości chrześcijańskiej w inna znaleźć się praw da o jednoczeniu się ochrzczo
nych z Chrystusem  i całym K ościołem. Ks. R. B a r t n i c k i (Warszawa) w roz
w ażaniach o autorstw ie Ewangelii według św. M arka podaje szczegółowe infor
macje dotyczące osoby ewangelisty. A rtykuł ks. M. C z a j k o w s k i e g o  (W ar
szawa) jes t jakby biblijnym prologiem  do artykułów liturgicznych nt. Eucharystii. 
Piszący rozw ażania op iera  na „M owie eucharystycznej Jezusa zapisanej w czwar
tej ewangelii (J 6,26-71). A u to r artykułu sięga także po teksty innych ewangeli
stów. Mówi o tajem nicy bliskości Boga w Jezusie Chrystusie i ustanowionej 
przez Niego Eucharystii.

Cieszy wypowiedź pani M. P a r a d o w s k i e j o ś w .  Wojciechu, z racji obcho
dzonego jubileuszu tego świętego Apostoła.

Znaczący jest tytuł całości. Dom  przywołuje umiłowania i bogactwo relacji. 
C harakteryzuje się także relatywnym ustawieniem „przedm iotów ”. U kład artyku
łów składających się na tę  cenną pozycję partycypuje w tej właściwości.

Bezdyskusyjna jest wartość książki. Pozycja jest swoistą form ą „encyklopedii” 
przynoszącej cenne wiadomości liturgiczne. Jej przydatność nie ogranicza się tylko 
do grona profesjonalnych liturgistów, mogą z niej korzystać studenci teologii 
a także duszpasterze i świeccy.

ks. Jan Decyk

Ks. Janusz Tarnowski, Kto pyta nie błądzi. W kościele -  w szkole -  w rodzinie: rok 
A  -  Wyd. A dam  M arszałek, Toruń 1995, ss. 348; rok B -  Wyd. „A dam ”, Warszawa 
1986, ss.315; rok C -  Wyd. „A dam ”, Warszawa 1997, ss.376.

Ks. Janusza Tarnowskiego Czytelnikom nie potrzeba przedstawiać, tutaj przy
pom nę jedynie to, co również wyznacza wartość recenzowanej pozycji; że jest
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duszpasterzem i wychowawcą, profesorem  pedagogiki, autorem  wielu książek na 
tem at wychowania i samowychowania. Jak zaznacza sam A utor, zaproponow ane 
pom oce do homilii dialogowych są owocem około dwudziestoletniej bliskiej 
współpracy z wiernymi w różnym wieku.

Każdy z 3 tomów homilii poprzedzony jest słowem wprowadzającym. D o hom i
lii roku B słowo w stępne napisał Ks. Bp A ntoni D ługosz z Częstochowy, a tom ro
ku C rozpoczyna list od Nuncjusza A postolskiego Ks. A bpa Józefa Kowalczyka 
i słowo Ks. A bpa D am iana Zim onia. W  roku B i C  dołączony został kalendarz li
turgiczny na najbliższe lata, mający ułatwić korzystanie osobom mniej zorientow a
nym w strukturze czytań roku liturgicznego.

We wstępie do tom u A  A utor pisze o kontekście z jakiego wyrastają publiko
wane homilie dialogowe. Czyni to  w refleksji wokół takich tem atów  jak: kryzys 
kaznodziejstwa, argum enty wytaczane przeciw dialogowi homilijnem u, teologicz
ne podstawy tegoż dialogu, przeszkody pozorne (postawa wiernych) i rzeczywiste 
(typ osobowości kaznodziei, np.: uległy, autorytarny) przy wprowadzaniu tej fo r
my kaznodziejstwa. Na zakończenie, A u to r wskazał na doniosłość postawy pyta
jącej dla rozwoju i zdrowia (profilaktyczna i terapeutyczna funkcja głoszenia sło
wa) na potencjalnych adresatów  oraz zapowiedział plan m ateriału  na niedziele 
i uroczystości: powitanie, akt pokuty, w prowadzenie biblijne, dwie propozycje h o 
milii i krótki wybór pieśni. N a samym końcu podana jest geneza homilii i prezen
tacja ich przebiegu.

Na początku zbioru homilii na rok B A uto r podał siedem praktycznych rad 
(„kluczy”) skierowanych do grup, dla których przeznaczone są pom oce kazno
dziejskie: do dzieci i młodzieży, rodziców i dziadków, kapłanów, uczestników k rę
gów biblijnych, katechetów, świeckich osób i do wszystkich czytelników. W  swych 
apelach nawiązuje do ich specyficznej sytuacji życia bądź pracy, zwraca uwagę na 
możliwe trudności i nieporozum ienia, oraz podaje w kilku punktach „recep tę” na 
przeprow adzanie spotkania z wykorzystaniem tekstów zawartych w serii Kto pyta 
-  nie błądzi.

We w stępie do roku C natom iast, A u to r dzieli się reakcjam i odbiorców  to 
mów A  i B. Swoje uwagi wzbogacone o dośw iadczenia odbiorców  „adresu je” do 
pięciu grup: rodzin, czytelników indywidualnych, dzieci i m łodzieży, katechetek  
i katechetów  oraz kapłanów . N a podstaw ie zebranych dośw iadczeń i własnych 
przem yśleń A utor podaje  pew ne propozycje dotyczące organizow ania d ialogo
wych spotkań wokół czytań mszalnych, sposobów  przezwyciężania lęków zwią
zanych z posługiw aniem  się kalendarzem  liturgicznym , podejm ow ania konflik
togennych tem atów  z m łodzieżą, godzenia program u katechetycznego z podej
m ow aniem  rozmów na tem aty wychodzące od m łodzieży, organizow ania d ialo
gu pohom ilijnego itp. Uwagi te kończą się podkreśleniem  wagi m odlitew nego
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dialogu z Bogiem oraz w yrabiania w sobie postawy dialogu z ludźm i. A utor 
podkreśla  również, podobnie jak  w tom ie A, że intencją publikacji jest d osta r
czenie kaznodziejskich pomocy oraz inspiracja do podejm ow ania nowych in i
cjatyw przez świeckich i duchownych.

N owością w stosunku do poprzednich  tom ów  jest dołączenie w roku C tek 
stów czytań mszalnych przed propozycjam i hom ilii. U łatw ia to korzystanie 
z pom ocy kaznodziejskich. We wszystkich tom ach pojaw iają się propozycje in
scenizacji tekstów  biblijnych w hom iliach dla dzieci. D o tekstów  pom ocy w to 
mie C zostały w ykonane kolorow e rysunki, w zbogacające sens przekazywanych 
treści.

W kontakcie z prezentow aną serią nasuwają się pewne refleksje:
Po pierwsze, z prezentowanych homilii wyłania się ożywająca, próbująca roz

mawiać wspólnota wiary i homilista, który pyta Słowo razem z tymi, którym je 
przekazuje. I chociaż z różnych powodów lękamy się, że pobłądzimy pytając w ier
nych i z wiernymi o to, co mówi do nas Bóg w kazaniach i homiliach, to jednak 
z tego poważnego dzieła zapisanego w tych trzech tom ach czuje się, że łatwiej po 
błądzić właśnie nie pytając „słuchacza”, a na pewno błądzi ten kaznodzieja, który 
wie za niego i dla niego, a nie razem  z nim.

Po drugie, na „rynku” pomocy kaznodziejskich ta pozycja jest pierwszym pol
skim i całościowym opracowaniem  dialogów homilijnych dla całego cyklu litur
gicznego A  -  B -  C. Nie tylko otw iera drzwi, pom aga oraz inspiruje ale i dodaje 
odwagi. A  nadal tego typu pomocy, wyrosłych z życia jest o wiele za mało.

Po trzecie, sposób prow adzenia dialogu ukazany w książce zakłada wprowadza
nie innych sposobów, innego stylu katechizowania niż ten, który jeszcze przeważa, 
innego także podejścia do świeckich w Kościele oraz, miejmy nadzieję, przyśpieszy 
zmiany w tym zakresie.

Trudno jest bez pogłębionej analizy powiedzieć więcej na tem at teologii leżącej 
u podstaw opublikowanych homilii, m.in. jej integralności, akcentów itp. Takie 
analizy w przyszłości z pewnością będą potrzebne. Z  czasem przydałoby się też 
prowadzić jakiś rodzaj badania skuteczności kazań dialogowych, by lepiej zoba
czyć wartość i specyfikę ich oddziaływania.

Poza tym wszystkim, trochę szkoda, że np. w każdym tom ie nie znalazł się in 
extenso zapis całego procesu powstawania choćby jednej homilii, uwzględniający 
kontekst i atm osferę. Czasem nawet odnosi się wrażenie, że teksty wypowiedzi 
uczestników nie przylegają do siebie, jakby pochodziły z różnego miejsca i czasu. 
Skrócenie relacji (skądinąd konieczne) utrudnia zobaczenie kom pletnego procesu 
realizacji kazania, odczucia jego atmosfery i sposobów radzenia sobie z napotyka
nymi trudnościam i, tak ze strony prowadzącego, jak  i uczestników. A  również 
o tym chciałoby się z tych pomocy dowiedzieć.
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Przy lekturze wprowadzeń do poszczególnych tomów nasuwają się również 
pewne zastrzeżenie i pytania:

Pierwsza grupa pytań jest związana z pojęciem dialogu, który jest m odelem dla 
prezentowanych homilii. Czy postawa dialogu jest wyższą jego form ą? A  może po
stawa dialogu jest raczej podstawą dla dialogu jako metody (formy)! Czy dialog 
homilijny słusznie został przeciwstawiony dyskusji? Dyskutowanie i uzgadnianie 
prawdy (prawd wiary, wartości i norm  moralnych) n ie powinno mieć miejsca także 
poza kazaniem -  ale czy nie można dyskutować, poszukując optymalnych dróg do 
odkrycia prawdy i życia nią?

D ruga grupa pytań odnosi się do terminologii. Czy nie powinno się mówić
0 „dialogu homilijnym” zamiast o „homiletycznym (A; s.5) w odniesieniu do ho
milii dialogowej? Czy nie bardziej poprawne byłoby mówienie o pomocach kazno
dziejskich a nie homiletycznych? Albo, czy podobnie term inu „homilista” nie uży
wać na określenie głoszącego homilię a „hom ileta” na określenie kogoś, kto zaj
muje się homiletyką, teorią kaznodziejstwa?

Chciałbym podkreślić, że seria Księdza Janusza Tarnowskiego ma znaczenie 
kaznodziejskie, pastoralne, ale także kościelne -  ze względu zmiany w polskim 
Kościele, na jego zadania ad intra, ale też ad extra, w szczególności w stosunku do 
tych, którym marzy się Kościół bardziej ludzki i „międzyludzki”, czyli zgodny ze 
swoją prawdziwą naturą. Dzięki tej serii jeszcze bardziej „prosi się” dzielenie się 
Ewangelią w trakcie liturgii i poza liturgią, dzięki którem u wierzący czują się pod
m iotam i w trakcie liturgii, wszyscy odkrywają powinność i nabywają umiejętności 
do dawania świadectwa także słowem.

Przedstawiona seria homilii dialogowanych jest ważnym wydarzeniem z kilku 
powodów; jest pierwszym w Polsce zbiorem dialogowanych homilii niedzielnych
1 świątecznych obejmujących pełny cykl liturgiczny, homilie te  zostały stworzone 
w trakcie praktyki dialogu duszpasterskiego oraz homilijnego i wyzwalają wolę po
dejm owania go. Książka ukazująca się na „zakręcie” drogi Kościoła w Polsce, 
w którym często dotkliwie odczuwa się brak dialogu na wielu płaszczyznach: my -  
Bóg, człowiek -  człowiek, ale i duchowni -  świeccy, stanowi nie tylko pomoc 
w sensie warsztatowym, ale inspirację i zachętę.

A dresatów  homilii nie trzeba wskazywać, określił ich sam  A uto r i jes t z nimi 
w kontakcie. N ależałoby tę listę wydłużyć o profesorów  i studentów  homiletyki, 
rekolekcjonistów  oraz tych, którzy się do prow adzenia misji i rekolekcji przygo
tow ują, by inspirow ani tymi pom ocam i, m otywowani zapałem  i pracow itością 
K siędza P rofesora J. Tarnowskiego korzystali z nich w przygotowaniach do d ia
logu duszpasterskiego i hom iletycznego, tak  w sensie postawy jak  i metody.

Władysław Chiam CSsR


