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na nie w świetle ludzkich motywacji, a następnie przyłożyć do nich miarę 
Ewangelii. Według tej metody uwzględnia najpierw fakty, potem ich ludzkie 
walory moralne, a wreszcie kryteria Objawienia. Posługuje się stylem  prostym  
i zrozumiałym. Unika, poza nielicznymi wyjątkami, wyrażeń specyficznie 
teologicznych i dokumentacji. Inspirował się wypowiedziami Konstytucji 
pastoralnej o Kościele w  świecie współczesnym i po rozwinięciu jakiegoś 
tematu, umiejętnie na zakończenie cytował jakiś urywek z tego dokumentu, 
wyglądający na logiczny wniosek z rozważań.

Książka skierowana do nie wyspecjalizowanego czytelnika, zwłaszcza mło
dego, na pewno spełnia swe zadanie, gdyż spotkała się we Francji z życzli
wym przyjęciem. Na marginesie warto zaznaczyć, że w  języku polskim posia
damy pokrewną pozycję na wyższym poziomie: J. Z a b ł o c k i ,  Kościół i św iat 
współczesny , Warszawa 1968.

Ks. Stanisław Głowa SJ, Warszawa

Des chrétiens découvrent le nouveau rituel du m ariage, dzieło zbiorowe, 
Paris 1969, Editions du Centurion, s. 92; Des chrétiens découvrent le nouveau 
rituel du baptême des enfants, dzieło zbiorowe, Paris 1969, Editions du Cen
turion, s. 102.

Soborowa Konstytucja o liturgii św ięte j, w  wielu krajach Europy zachod
niej, np. we Francji, nie tylko usankcjonowała realizowaną już od lat odno
wę, ale bardziej uwrażliwiła chrześcijan świeckich i duchownych na kolejne 
etapy reformy liturgicznej. Z chwilą ukazania się w  Rzymie nowych obrzędów  
małżeństwa i chrztu małych dzieci, natychmiast przetłumaczono je na język 
francuski. Nie poprzestano jednak na tym. Zanim ukazały się oficjalne 
teksty do użytku liturgicznego i obszerne komentarze, w  krótkim czasie 
wydano ich omówienie w  formie popularnej. Starano si,ę w  nich ukazać 
pełny wymiar ludzki i jednocześnie religijny tych wydarzeń; pogłębić aspekt 
katechumenalny (z okazji przyjęcia sakramentu wzbudzić lub pogłębić wiarę 
w  Chrystusa); wreszcie poprzez refleksję nad obrzędami, doprowadzić do 
syntezy rzeczywistości ludzkiej i jej chrześcijańskiego znaczenia.

Te pozycje są owocem współpracy na płaszczyźnie pastoralnej między 
duchownymi i świeckimi. Wskutek jasnego ujęcia, podanego komentarza do 
poszczególnych obrzędów i modlitw, stanowią rodzaj podręcznych przewod
ników. Taką funkcję pełni szczególnie nowy obrzęd małżeństwa, zaopatrzony 
w zestaw literatury, tak dla proboszcza (pozycje bardziej teologiczne), jak 
i dla samych narzeczonych (pozycje popularne). Z kolei książeczka o nowym  
obrzędzie chrztu dzieci, pomoże kolejnymi etapami przygotować rodzinę i pa
rafię do głębszego uczestnictwa w  tym wydarzeniu, tak doniosłym dla wspól
noty wiernych.

Ks. Stanisław Głowa SJ, W arszawa •

Jean LE DU, Catéchèse et dynam ique de groupe. Recherches sur la catéchèse 
des jeunes et des adultes, Paris 1969, Fayard-Marne, s. 105.

Badania przeprowadzone w  ciągu ostatnich dziesiątków lat wykazały, że 
na postawy dzieci, młodzieży i dorosłych ma duży wpływ grupa, z którą 
jednostka jest związana. Ponieważ w  czasie katechezy spotykamy się z gru
pami młodzieży, dlatego narzuca się pytanie: jaki wpływ ma grupa na po
stawy religijne jej członków.

Praca L e  D u  poświęcona jest właśnie badaniom w tej dziedzinie. Autor 
stwierdza, że nowa sytuacja katechetyczna, w jakiej znajduje się dzisiaj 
nauczanie religijne, jest różna od tej, która była kilkanaście lat temu.
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