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Rola i wpływ oraz znaczenie religijnych rytuałów w  społeczeństwie polskim w XXI 
wieku będzie zapewne kształtować się odmiennie w  warunkach oddolnej i spontanicznej 
sekularyzacj i niż w  warunkach wymuszonej laicyzacji do 1989 r. Przed etnografią i socjolo
gią religii stoi ważne zadanie opisania dokonujących się przem ian w  zwyczajach i obycza
jach  religijnych w  społeczeństwie polskim  wchodzącym w  fazę rozwiniętej nowoczesności. 
Zgromadzone w  recenzowanym tomie dane empiryczne ukazują bardzo różnorodną i ob
szerną panoramę religijności ludowej w  różnych środowiskach społecznych w naszym kra
ju , co może stanowić ważny punkt odniesienia dla przyszłych diagnoz życia religijnego z 
socjologicznego i etnograficznego punktu widzenia. Prawdopodobnie na skutek przemian 
społeczno-kulturowych będzie się zmieniał stosunek społeczeństwa polskiego, w tym także 
na wsi, do rytów i zwyczajów religijnych. Praktyki i zwyczaje religijne, wypływające bar
dziej z kontekstu religijnego niż społeczno-kulturowego, m ają szansę przetrwania w przy
szłości. Dużo też zależeć będzie od samego Kościoła, ja k  będzie on modyfikował religijność 
ludową i przystosowywał j ą  do nowych warunków życia w  nowoczesnym społeczeństwie.

Należy zgodzić się z opinią I. Bukowskiej-Floreńskiej, że „niniejsza publikacja przy
czyni się do lepszego poznania znaczenia religijności ludowej w życiu współczesnego 
człowieka oraz zwróci uwagę na potrzebę poszerzania obserwacji i dociekań naukowych 
etnologów i antropologów, a także teologów  i socjologów o szeroką problem atykę zwią
zaną nie tylko ze stanem  i formami aktywności religijnej, je j zewnętrznymi walorami etycz
nymi i estetycznymi, ale i ze w spółczesną funkcją w' procesie zm ian społecznych i kulturo
wych w  różnych środowiskach. M a to  niewątpliwe znaczenie poznawcze i praktyczne” .

Janusz Mariański

Józef Augustyn SJ, Sakrament pojednania, Kraków 2000. 
Wydawnictwo M, ss. 158, wyd. 3

C hrześcijan in  mim o licznych darów  B ożych  w sp iera jących  go n a  drodze realizacji 
pow ołan ia B ożego otw artej p rzez  ch rzest nie p rzesta je  być człow iek iem  grzesznym . 
Potrzebuje  przebaczenia, po jednania, now ego odrodzenia  i dźw ignięcia  do d ialogu  
m iłości z B ogiem . Środek do tego istn ieje , ustanow ił go C hrystus w  specjalnym  znaku 
sakram entalnym .

W ierni w Polsce, w  porównaniu z pewnymi krajam i na Zachodzie, spow iadająsię chętnie 
i często. Jest to w ielka szansa duszpasterstwa. Jest to  również dobry punkt w yjścia dla 
nowej ewangelizacji. W ykorzystanie tej szansy dom aga się jednak  głębszej refleksji i w y
siłku duszpasterskiego, by  móc stopniowo pogłębić zarówno sprawowanie sakram entu 
pojednania przez kapłanów, ja k  też korzystanie z niego przez wiernych.

A utor w swej rozprawie podejm uje najpierw  próbę przybliżenia tego, czym  je s t w  swej 
istocie sakram ent pojednania. Podkreśla, że dla K ościoła je s t on  przede w szystkim  osobo
wym spotkaniem  miłosiernego B oga z proszącym  o przebaczenie grzesznikiem.

W  kolejnej części J. Augustyn omawia rolę kapłana w  spełnianiu posługi w  konfesjona
le. Uważa on, że spowiadanie wiernych je s t bardzo wym agającą posługą. Funkcja ta  domaga 
się od spowiednika nie tylko wielkiej wiary w  miłosierdzie Boga, ale także dobrej znajomo
ści siebie samego, zarówno swoich talentów, ja k  też ludzkich ograniczeń i słabości.
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Zam ierzeniem  autora je s t także przedstawienie poszczególnych elem entów sakram en
tu  pokuty. Omawiając żal za grzechy zw raca uwagę na potrzebę dobrego rachunku sumie
nia. W idząc w  tym  w ielką pom oc w dobrym  przeżyciu spowiedzi podaje w łasną propozy
cję rachunku sumienia. Do istotnych elem entów sakram entu pojednania należy także 
postanowienie poprawy. Toteż szeroko przedstawia potrzebę wysiłku człowieka i w spół
pracy z łaską Bożą. Zw łaszcza interesujący je s t artykuł poświęcony poprawie w  sytuacji 
nałogu. Zauw aża się jednak  b rak  przedstawienia w niniejszej publikacji kolejnego w ażne
go elem entu sakram entu pokuty jak im  je s t zadośćuczynienie.

J. Augustyn w  swej książce podejmuje także tematykę miejsca sprawowania sakramentu 
pojednania oraz podaje interesujące vademecum dla spowiedników. Dzieli się też swoim 
osobistym  doświadczeniem ze spowiedzią, co je s t niezwykle cennym darem  dla czytelnika.

A utor w  przybliżeniu problem atyki sakramentu pokuty i pojednania korzysta z bogac
tw a w ypowiedzi Jana Paw ła II na  ten  temat. Sięgając po nauczanie papieskie pragnie on 
dać czytelnikowi okazję bezpośredniego zetknięcia się z nauczaniem  papieskim  na temat 
spowiedzi. W  ten  sposób chce zachęcić czytelnika, by sam sięgnął do przepowiadania 
O jca św., szczególnie zaś do adhortacji apostolskiej Reconciliatio etpaenitentia.

W  swej refleksji poświęconej sakramentowi pojednania J. Augustyn podkreśla, że spo
w iedź je s t tą  szczególna posługą, której normy obowiązujące zarówno penitenta, ja k  i spo
w iednika są ściśle określone prze K ościół i obie strony winny dostosować się do nich. 
Obie strony posiadają równe praw a i równe obowiązki wobec B oga i Kościoła.

Proponow ana pozycja stanowi pom oc dla wszystkich, którzy chcą bardziej świadomie 
i owocnie korzystać z tego sakramentu. K siążka przeznaczona je s t dla wszystkich peniten
tów, także dla tych, którzy spełniają rolę spowiedników. K apłan bow iem  może być do
brym  spowiednikiem, jeże li będzie najpierw  dobrym  penitentem.

K siążka niniejsza je s t bardzo aktualna. Spowiedź je s t bow iem  szczególnie narażona na 
niebezpieczeństwo form alizm u i rutyny, dlatego sakrament ten  pow inien być ukazywany 
ciągle na nowo w  kolejnych etapach osobowego rozwoju człowieka: w  dzieciństwie, w  w ie
ku m łodzieńczym  i w  w ieku dorosłym. K ażda nowa sytuacja życiowa, nowe obowiązki, 
nowe grzechy wymagaj ą  innego podej ścia do sakramentu pokuty. Dopiero wtedy może on 
stać się ogrom ną pom ocą w  duchowym  wzroście człowieka.

W  liście apostolskim  Tertio millennio adveniente JanP aw eł II stwierdza, że je s t rzeczą 
słuszną, aby K ościół w  sposób bardziej świadomy wziął na siebie ciężar grzechów swoich 
synów. Aby to było możliwe, najpierw  każdy z synów i córek Kościoła, w inien wziąć na 
siebie swoje własne grzechy. Stąd też Jubileusz 2000-lecia od narodzin Chrystusa staje się 
szczególnym  w ezwaniem  do nawrócenia.

ks. Tadeusz Reroń

Piotr Mieczysław Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła Katolic
kiego, Tarnów 2000, ss. 409

W  serii Λ cade mi ca nr 43, w wydawnictwie D iecezji Tarnowskiej Bib los, ukazała się 
pozycja Ks. dra P iotra M ieczysława Gajdy pt. Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego. 
A utor był długoletnim  Oficjałem  Sądu D iecezjalnego w Tarnowie, z racji wykształcenia


