


RECENZJE

Roterdamu. Reformacja rozrywa jedność Kościoła. Luter i inni reformatorzy odrzucają 
małżeństwo jako sakrament ale zachowują i kodyfikują instytucję małżeństwa. Kościół 
Katolicki na Soborze Trydenckim reformuje swoją doktrynę w tym zakresie. Na 
ostatniej sesji soborowej w 1563 roku w dekrecie Tametsi reguluje dyscyplinę 
małżeństwa chrześcijańskiego, ale nie jego doktrynę. Wiele kwestii pozostaje 
niedopowiedzianych.

Przedstaw iony przez G. Mathon bilans historyczny m ałżeństw a 
chrześcijańskiego jest bardzo klarowny w zajmowanych przez niego opiniach. Z całą 
pewnością autor musiał dokonać pewnych skrótów, aby wszystko było przejrzyste, 
rzeczywistość niektórych okresów była bardzo skomplikowana. Zaprezentowane 
spojrzenie jest obiektywne ale z punktu widzenia człowieka Kościoła. Przytaczane 
wywody są zilustrowane licznymi tekstami oryginalnymi autorów, o których G. 
Mathon się wypowiada. Jest to cenny dodatek wzbogacający to opracowanie. 
Przedstawione dzieło posiada wybitny charakter pedagogiczny dostępny dla każdego 
czytelnika. Po każdym rozdziale autor podaje podstawową literaturę pozwalającą na 
dalsze własne poszukiwania. Dobrze by było, gdyby ta książka znalazła się w polskim 
tłumaczeniu na naszym rynku księgarskim.

Ks. Mieczysław Ozorowski

Dwadzieścia lat Nauk o Rodzinie, Twenty Years o f  Family 
Sciences, Obchody XX - leeia Instytutu Studiów nad Rodziną 
ATK w Łomiankach, red. D. Bazyluk, J. Szymczak, Warszawa, 
ATK 1995, ss. 409.

Książka Dwadzieścia lat Nauk o Rodzinie jest owocem jubileuszu XX - lecia 
Instytutu Studiów nad Rodziną ATK w Łomiankach. 'Га publikacja zawiera wierną i 
pełną dokumentację wszystkich uroczystości jubileuszowych. Na początku znajduje 
się List Ojca św. Jana Pawła II do założyciela Instytutu. Słowo wstępne napisał Ks. 
Arcybiskup prof, dr hab. Kazimierz Majdański. Całość obchodów XX - lecia rozciągała 
się na trzy dni. Pierwszy dzień to pielgrzymka do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 
w pięćdziesięciolecie wyzwolenia Dachau oraz dwudziestolecie powstania Instytutu.

Drugiego dnia odbyło się sympozjum naukowe zatytułowanq Pontyfikat Jana Pawia
II w służbie rodziny. Glos zabrało wiele znanych osobistości z kraju i zagranicy: 
Ks. Rektor ATK Prof. J. Łach, Ks. Bp S. Stefanek, Prof. J.-M. Meyer (Paryż), Ks. Prof. 
В. Mierzwiński. Ks. Prof. A. Szostek. Ks. Kard. Fiorenzo Angelini (Rzym), Ks. Bp. Elio 
Sgreccia (Rzym), Christine de Vollmer (Waszyngton-Caracas) i Ks. abp K. Majdański. 
Teksty wszystkich wystąpień, nawet gdy nie były wygłoszone osobiście, zostały 
zamieszczone w dwóch językach: polskim i angielskim (lub innym zachodnim języku).

Poniedziałek, czyli trzeci dzień był uroczystością centralną. Mszy św. 
przewodniczył Ks. Kard. Pio Laghi prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego. 
Homilię wygłosił Ks. Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Podczas 
uroczystej Akademii głos zabrali: Ks. Abp K. Majdański na temat: Drogi 
Dwudziestolecia·, Ks. Kard. Pio Laghi mówił o formacji przyszłych kapłanów do 
duszpasterstwa rodzin; Ks. Prof. T. Styczeń miał referat na temat Między cywilizacją 
życia a cywilizacją śmierci. Oczywiście wszystko jest w dwóch językach.
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Ważnym uzupełnieniem wystąpienia Ks. Abp. K. Majdańskiego - założyciela 
Instytutu są Dane z Dwudziestolecia. Przedstawiają one źródła, założenia 
(interdyscyplinarność, wierność Prawdzie, wymiar pastoralny), realizację (statystykę, 
opis przedmiotów wykładanych, dorobek naukowy pracowników naukowych) i 
historię Instytutu Studiów nad Rodziną.

Książka jest godna polecenia dla polskiego i nie tylko czytelnika. Prezentuje 
ona dorobek, dokonania i wysiłki pionierskiego w świecie Instytutu poświęconego 
rodzinie, założonego przez Ks. Abp Kazimierza Majdańskiego. Na kolorowej okładce 
znajduje się kilka zdjęć obrazujących atmosferę panującą w Instytucie.

Ks. Mieczysław Ozorowski

Yannis Spiteris, La vita cristiana esperienza di libertà. Nella 
tradizione del cristianesimo orientale, Bologna 1994 (Edizioni 
Dehoniane Bologna).

Yannis Spiteris, jest Kapucynem, który przez wiele lat był odpowiedzialnym 
za ekumenizm w Konferencji Biskupów Greckich, aktualnie wykłada Teologię i 
D uchow ość  w sch o d n ią  na P ap iesk im  Ins ty tuc ie  O rien ta ln y m  oraz  na 
Uniwersytecie Franciszkańskim Antonianum  w Rzymie. Napisał wiele pozycji na 
temat teologii bizantyjskiej i duchowości chrześcijan wschodnich. Warto 
przypomnieć, ze jest on autorem takich publikacji jak: La critica bizantina del 
primato romano nel secolo X II, Roma 1979 oraz Teologia ortodossa neogreca, 
Bologna 1992.

Zagadnienie wolności zawsze było i jest aktualne i to nie tylko we 
współczesnej refleksji filozoficznej, ale również w nauczaniu Stolicy Apostolskiej, 
aby się o tym przekonać, wystarczy odwołać się do Katechizmu Kościoła 
Katolickiego czy też do encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor.

Y. Spiteris zajmuje się tym ważnym tematem w tradycji wschodniej 
prezentując wolność jako istotę życia prawdziwie chrześcijańskiego i jej 
praktyczne implikacje. Publikacja ta bowiem jest zwięzłą syntezą teologii i 
duchowości Kościołów wschodnich, w której autor rozpatruje w świetle wolności 
niektóre najważniejsze zagadnienia religii chrześcijańskiej takie jak: Bóg jako 
wolność żyjąca, Trójca przenajświętsza jako źródło wszelkiej wolności, człowiek
- byt wolny, (ponieważ stworzony na obraz Boży), grzech jako wyobcowanie z 
w olności i próba au todes trukc ji,  zło jako  ułuda w olności,  h ipokryz ja  i 
bałwochwalstwo jako nowe formy życia tego, kto utracił wolność, Chrystus - 
wyzwoliciel człowieka, Jego Wcielenie jako fundamen ontologiczny wolności 
ludzkiej, odkupienie jako moc wyzwalająca człowieka oraz definitywny triumf 
nad niewolą, asceza jako uwolnienie mocy wyzwalających oraz wysiłek kreatywny 
rekonstrukcji obrazu, życie wieczne, wzajemne relacje między łaską i wolnością, 
owoce wolności (ubóstwo jako owoc wolności, wolność jako zdolność miłowania 
Boga i bliźniego oraz radosne doświadczenie Boga).

Każdy rozdział kończy się wnioskami praktycznymi wypływającymi z 
analizowanej w danym rozdziale praktyki. Z tego też powodu książka jest
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