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ambasadorem Republiki Czeskiej i przedstawicielam i K onferencji Episkopatu  
Francji na czele, jak też ponad 100 dziennikarzy pracujących we francuskich i m ię
dzynarodowych redakcjach prasy, radia i telewizji. T ego sam ego dnia, również 
w Paryżu, miało m iejsce podobne spotkanie, na którym w form ie otwartej dyskusji 
z 300 przedstawicielam i kultury i K ościoła ponow nie prezentow ano zarówno 
sygnalizowaną powyżej książkę, jak też postać arcybiskupa Pragi i prymasa Czech, 
a także jego zadania jako przew odniczącego Rady Konferencji E piskopatów  Europy, 
oraz w iele konkretnych aspektów  życia składających się na aktualne położen ie  
Kościoła w Republice Czeskiej.

ks. Tadeusz Fitych

Saeculum Christianum. Pismo historyczno-społeczne. Półrocznik, rok 
1(1994) nr 1, ATK, ss. 279, ił. 18.

Saeculum Christianum  jest nowym pism em  naukowym, ukazującym elem enty  
rzeczywistości chrześcijańskiej, stanowiące przedm iot zainteresowań i studiów  
Wydziału Kościelnych N auk Historycznych i Społecznych Akadem ii T eologii 
Katolickiej w W arszawie.

Pierwszy tom  Saeculum Christianum  pośw ięcony jest przede wszystkim pam ięci 
ks. prof. dra hab. Janusza Stanisława Pasierba. Znalazło to wyraz w życiorysie śp. 
Pasierba przedstawionym  przez Andrzeja K. O lszewskiego, hom iliach p o g rzeb o w  e » ; 
wygłoszonych przez ks. abpa Henryka M uszyńskiego i ks. bpa Jana Bernarda Szlag, 
oraz przem ówieniu pogrzebowym  ks. rektora Jana Łacha, a także w bibliografii prac 
zmarłego profesora ATK , ukazanej dokładnie przez redaktora naczelnego Saeculum  
Christianum , ks. Józefa M andziuka.

D ział rozpraw i artykułów otwierają dwa opracowania z zakresu patrologii. Ks. 
Jan Gliściński pisze o kontrowersjach dotyczących terminu świętowania zmartwych
wstania Pana Jezusa w okresie do czasu Soboru Nicejskiego, a ks. T adeusz  
Kołosowski -  o działalności biskupa C ezarego z Arles. O kresu now ożytnego historii 
Kościoła dotyczą artykuły: ks. M andziuka o K ościele katolickim na Śląsku, o. Janu
sza Zbudniewka o Jasnej G órze w  okresie kontrreformacji, Piotra Latawca 
o pamiętnikarzach z czasów panow ania Augusta III Sasa i ks. W itolda Jem ielity, 
który pisze o szkolnictwie w  K rólestw ie Polskim. Natom iast ks. Jerzy M yszor 
opublikował w om awianym tom ie rozprawę dotyczącą postaw narodowych  
duchowieństwa śląskiego na przełom ie X IX  i X X  wieku.

Również historia sztuki kościelnej i katolicka nauka społeczna mają swoich 
przedstawicieli w dziale rozpraw i artykułów. I tak, ks. Stanisław K obielus 
wypowiada się o sztuce i sacrum w oparciu o lekturę książki Przemiana bogów  
André Malraux, a ks. Janusz Nowiński pisze o polichrom ii pocysterskiego kościoła  
w Lądzie nad W artą. Ponadto ks. Henryk Skorowski w ciekawy sposób m ówi 
o prawach osoby ludzkiej, a szczególnie o prawie do regionalizm u. Natom iast ks.
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Kazimierz F. Papciak zastanawia się nad kierunkami i m ożliwościam i odniesień  
społeczności międzynarodowych do Stolicy A postolskiej.

Redakcja Saeculum Christianum poświęciła też nieco miejsca w tym półroczniku  
części zatytułowanej: M ateriały i dokum entacja. Znalazły się tutaj opracowania:
o. Bronisława Panka o księżach polskich pracujących w duszpasterstwie na terenie  
Francji od 1922 roku, praca ks. W itolda Zdaniewicza z zakresu socjologii religii 
dotycząca Kościoła katolickiego w Polsce oraz artykuł ks. Jana Jerzego Jasiewicza 
z dziedziny muzykologii, przedstawiający twórczość kom pozytorską o. Urbana  
Mullera. W reszcie trzeba zaznaczyć, że w przedstawianej publikacji jest w iele  
recenzji i om ówień, a ponadto sprawozdania i kronika wydziału.

Należy wyrazić radość związaną z faktem  ukazania się now ego czasopism a  
naukowego, ubogacającego dotychczasowe wydawnictwa tego typu, oraz w ypow ie
dzieć gorące życzenie, aby żadne problem y nie utrudniały rozwoju tej publikacji.

ks. Zdzisław Lec

Ks. Wacław S z e t e l n i c k i ,  Kapituła Metropolitalna we Wrocła
wiu w latach 1952-1993, Wrocław 1994, ss. 143, fot. 20.

W dziejach diecezji wrocławskiej pierwszorzędną rolę odgrywała kapituła 
katedralna, często nawet owocniejszą niż niektórzy ordynariusze. Największą 
prerogatywą, o której zachowanie zabiegała kapituła, było prawo elekcji biskupa. 
Chociaż musiała ona ulegać pod tym w zględem  woli władzy, to jednak w takim  
przypadku konieczności zgody na w yznaczonego przez niego kandydata, starała się 
o zachowanie pozorów wolnej elekcji, form alnie zagwarantowanej przywilejami 
potwierdzonymi przez rządzących. Drugą prerogatywą kapituły katedralnej było 
prawo zarządzania diecezją w razie wakansu stolicy biskupiej lub w przypadku, gdy 
biskup ordynariusz z pewnych pow odów  nie m ógł osobiście spełniać swoich 
obowiązków. Rządzili wówczas wybrani spośród członków kapituły administratorzy, 
osobni dla spraw duchowych i osobni dla zarządzania majątkiem kościelnym .

Bogate dzieje wrocławskiej kapituły katedralnej doczekały się opracowań  
monograficznych. I tak: R. Samulski om ówił najstarszy okres, od powstania kapituły 
do śmierci biskupa Nankera ( t  1341). Tzw. złoty okres w dziejach biskupstwa 
wrocławskiego i jego kapituły (1341-1417) przebadał G. Schindler, który podkreślił 
wysoką liczbę Polaków, którzy dostali się do kapituły wrocławskiej dzięki prowizjom  
papieskim na prośby królów polskich. Ks. K. D ola  w swojej rozprawie habilitacyjnej 
ukazał dzieje kapituły w X V  w., a G. Zim m erm ann -  w X V I w., kiedy dzięki 
wytrwałemu stanowisku kapituły katolicyzm zawdzięczał swoje przetrwanie na 
Śląsku. Największą rolę odegrała kapituła wrocławska w X V II stuleciu, podczas 
rządów różnego rodzaju królewiczów, arcyksiążąt, książąt, zwłaszcza z dom u  
habsburskiego, którzy nie posiadali św ięceń biskupich, często przebywali poza  
diecezją, trzymając w swoim ręku jeszcze inne biskupstwa. O kresem  tym zajmował


