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genezę pojmowania władzy kościelnej według modelu dostarczanego przez 
absolutną władzę państwową (zresztą — według ówczesnych przekonań — 
bezpośrednio podporządkowaną władzy kościelnej). Jakkolwiek uczestniczenie 
całej wspólnoty w sprawowaniu władzy zdawało się zagrażać ustrojowi tak 
Kościoła, jak państwa, idee demokratyczne zyskały już prawo obywatelstwa 
w państwach, a współcześnie docenia się znaczenie aktywności wszystkich 
wiernych i odczuwa potrzebę odpowiednich form jej wyrażania. Już 
P i u s  XII postulował istnienie opinii publicznej w Kościele. Nie polega ona 
tylko na recepcji urzędowego nauczania, lecz jest wyrazem postawy wiary 
zaangażowanej w aktualne wydarzenia. Przez uchwały Vaticanum II Kościół 
zachęca wszystkich wiernych do aktywnego udziału w życiu wspólnoty koś
cielnej, która zachowując strukturę hierarchiczną może przyswoić sobie wiele 
form demokratycznego uczestniczenia wszystkich w  problemach dotyczących 
całego Kościoła i każdego Kościoła lokalnego.
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Henri DENIS — Jean FRISQUE, L'Église à l'épreuve , Tournai 1969, Caster- 
man, s. 158 (Peintes de repère, t. 6).

Seria Pointes de repère zamierza orientować chrześcijan we współczesnej 
sytuacji Kościoła posoborowego, grupując prace autorów należących do no
wej generacji teologów. H. D e n i s  i F r i s a u e  analizują trudności istnie
jące wewnątrz Kościoła katolickiego. Napięcia i niepowodzenia u wielu wy
wołują nostalgię za przeszłością, kiedy wydawałc się, że organizm kościelny 
funkcjonował bez zakłóceń i wstrząsów, a działalność Kościoła przynosiła 
widzialne wyniki. Przeciwną pokusą jest niecierpliwość, upatrująca źródło 
wszelkiego zła w Kościele dzisiejszym w powolności i niekonsekwencji w re
alizowaniu uchwał i wytycznych soboru, odbytego przynajmniej ze stuletnim 
opóźnieniem.

W rzeczywistości sytuacja jest bardziej skomplikowana. Zanikają dotych
czasowe formy życia, do których Kościół kiedyś dostosował swoje działanie. 
Wobec nowych zjawisk trzeba poszukać odpowiednich środków wyrażenia 
posłannictwa Kościoła. Autorzy postulują konieczność właściwego rozumienia 
łaski, wiary, ewangelicznego ubóstwa, prawdziwej powszechności i wolności 
w Kościele, w przeciwieństwie do dawnego kształtu życia kościelnego, które 
przeceniało zewnętrzne środki i zbyt wiele obiecywało sobie po sztywnych 
strukturach instytucjonalnych. Autorom zależy na wyodrębnieniu autentycz
nie chrześcijańskich elementów z ich przygodnych form historycznych, w celu 
znalezienia współczesnych środków wyrazu dla właściwej treści chrześci
jaństwa.
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Mimo ponawianych zachęt zainteresowanie katolików Pismem św. jest n a 
dal niewielkie. Jeden z zachodnioeuropejskich instytutów badania opinii pu
blicznej przeprowadził ankietę wśród czytelników książek religijnych. Oka
zało się, że nawet spośród tej grupy tylko 5% katolików przyznało, że często 
bierze do ręki Pismo św., natomiast jedynie 19% w c ągu ostatnich czterech 
tygodni zetknęło się z Pismem św. poza nabożeństwami liturgicznymi. Dla 
protestantów cyfry te są znacznie wyższe.


