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które płyną z om awianych prawd mariologicznych. Maryja staje się zatem żyw ym  w zo
rem dla chrześcijanina, jak wypełniać w olę B ożą w drodze do domu Ojca.

N iniejszy tom  w stosunku do poprzednich wyróżnia się tym, że oprócz hom ilii i roz
ważań ks. I. D eca zawiera także teksty rozważań do wezwań Litanii loretańskiej, pocho
dzących jeszcze  z lat seminaryjnych autora i jego kolegów  kursowych.

Tom szósty Siejby słow a  składa się zatem z dwóch głów nych części. Pierwsza zawiera 
hom ilie Ks. Rektora, które w ygłosił on, wypełniając posługę słowa w czasie swojej ka
płańskiej działalności. Zostały one ułożone w czterech grupach. Pierwsze trzy stanowią 
zbiór hom ilii na maryjne uroczystości, święta i wspomnienia: obow iązkow e, dow olne i 
lokalne. Ich układ odpowiada ogólnopolskiem u kalendarzowi liturgicznemu. Na uroczy
stości i święta autor zam ieścił dw ie wersje homilii.

Druga część om aw ianego zbioru homilii i rozważań maryjnych zawiera teksty doty
czące poszczególnych  w ezwań Litanii loretańskiej. W tej części grono autorów zawiera 26  
nazwisk. Rozważania te były pisane przez Ks. Rektora i jego kolegów  w ramach ćw iczeń  
hom iletycznych na piątym roku studiów. D latego są one zapewne dla w szystkich autorów  
św iadectw em  i przypom nieniem  minionych lat seminaryjnej formacji.

Ks. Gerard S iw ek we wstępie do swoich Kazań maryjnych  pisze, że „tematyka maryj
na bardzo łatwo schodzi na płaszczyznę bardzo taniego sentymentalizmu czy płytkiej, 
niekiedy zabobonnej wprost dewocji. Dzieje się tak ciągle, pomimo VIII rozdziału Kon
stytucji dogm atycznej o K ościele II Soboru Watykańskiego, adhortacji apostolskiej Pawła 
VI M aria lis cultus z 1974 roku czy encykliki Jana Pawła II R edem ptoris M ater  z 1987 
roku” (G. Siw ek, K azania m aryjne , Kraków 2001, s. 5n).

Zdaniem  tego wytrawnego homilety, możem y ustrzec się w ielu zagrożeń, jakie niesie  
ze sobą kaznodziejstw o maryjne, kiedy umieścim y w naszym przepowiadaniu „Maryję w  
kontekście historii zbawienia; ukażemy Jej ścisły związek nie tylko z Chrystusem, lecz  
także z K ościołem , którego jest pierwowzorem; przedstawimy Ją jako wzór u ległości na
tchnieniom  D ucha Św iętego, pozytywnej odpowiedzi na Boże w ezwanie, zaufania Chry
stusowi; wzór ew angelizacji i eschatologicznej nadziei” (tamże, s. 6).

Takie jest w łaśnie kaznodziejstwo maryjne ks. prof. I. Deca. Tkwi ono m ocno w Biblii 
i solidnej m ariologii. D latego też szósty tom Siejby Słowa  m oże być dla kaznodziejów  
cenną pom ocą w  zmaganiu się z problematyką maryjną na ambonie, a dla innych czytelni
ków szansą pogłębienia w iedzy mariologicznej i kształtowania życia duchow ego na wzór 
Matki Chrystusa.

ks. Adam  Bałabuch

Wierność rzeczywistości -  Księga Pamiątkowa z okazji jubile
uszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława 
A. Krąpca, Lublin 2001, ss. 840 + ilustracje

W śród ksiąg pamiątkowych i jubileuszowych ukazujących się w różnych środowi- 
skach naukow ych i kościelnych w ostatnim czasie należy odnotować K sięgę Pamiątkową 
przygotowaną ku uczczeniu jubileuszu 50-lecia pracy naukowej wybitnego m yśliciela i fi
lozofa naszych czasów  -  o. M ieczysław a Alberta Krąpca. Księga posiada dedykację: N ie
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strudzonem u słudze p ra w d y  -  koledzy; uczniow ie , przy jac ie le . K sięga ma 47 autorów i 50  
tekstów. W śród nich na pierw szym  planie w idnieje tekst Ojca Św. Jana Pawła II. G odzi 
się, nawet w  recenzji, zacytow ać, i to w całości ten szczególny tekst. Oto jego  brzmienie:

C zcigodny i D rogi Ojcze Profesorze,
P ierw szy rok now ego tysiąclecia przyniósł dla C iebie dwie w ażne okoliczności: w  

maju ukończyłeś osiem dziesiąt lat, a w  tych dniach będziesz św iętow ał półw iecze pracy 
naukowej na K atolickim  U niw ersytecie Lubelskim.

Jakże nie sp ieszyć z gratulacjami i życzeniam i z tych okazji? Składam je  z całego  
serca, tym chętniej że chcę zawrzeć w nich m iłe w spom nienie tych w szystkich lat, w  któ
rych nasze drogi zb iegały się, zw łaszcza na lubelskiej U czelni. Wracam pam ięcią do tam
tych śniadań, do dyskusji na tematy filozoficzne i do rozm ów o życiu ludzi, U niw ersytetu, 
K ościoła i ca łego narodu w Polsce. Zaw sze podziw iałem  Twój realizm spojrzenia na co 
dzienność i m aksym alizm  w szukaniu odpow iedzi na zw iązane z nią pytania i problemy. 
W iedziałem , że to nie jest tylko filozofia  w jej w ym iarze teoretycznym , ale głęboko w 
sercu zakorzeniona filozofia  życia. Z niej wynikała troska o studentów, o podnoszenie  
naukow ego poziom u U niw ersytetu, aby jego  absolw enci byli dobrze przygotow ani do 
stawiania czoła  złożonej rzeczyw istości oraz do twórczej pracy dla obrony i rozwoju pol
sk iego dziedzictw a nauki i kultury. W ten sposób wyrażała się rów nież troska o zachow a
nie chrześcijańskiej tożsam ości narodu w obec ów czesnych zagrożeń i o kształtow anie w 
m łodych ludziach ducha patriotyzmu, który m iłość ojczyzny łączy z otw arciem  na o g ó l
noludzkie, ponadczasow e wartości. B ył to opatrznościow y wkład, jaki w n iosłeś w życie  
tej U czeln i i ca łego polsk iego środowiska naukow ego jako profesor i długoletni rektor.

D ziś  wraz ze w spólnotą K atolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pragnę podziękow ać  
Ci za w szystko, czego  przez te lata dokonałeś na polu nauki i dydaktyki. Ze swej strony w 
sposób szczególny  dziękuję Ci za przyjaźń i życzliw ość, jakiej zaw sze dośw iadczałem .

A d multos annos! N iech  dobry B óg da Ci siły, drogi Profesorze M ieczysław ie; niech  
darzy Cię łaskam i i niech p ozw oli przez długie lata cieszyć się ow ocam i życia i profesor
sk iego trudu. Z serca b łogosław ię.

Pozostałe teksty zam ieszczone w K siędze, oprócz tekstów wstępnych: ks. prof. dr. hab. 
Andrzeja Szostka, rektora KUL, przedstawiciela Polskiej A kadem ii Nauk, s. prof. dr hab. 
Z ofii J. Zdybickiej, prof. dr. hab. W ojciecha Chudego oraz ks. prof. dr. hab. Tadeusza 
Stycznia -  zostały podzielone na następujące działy: m etafizyka (12 tekstów), antropolo
gia (8 tekstów), etyka (5 tekstów), polityka (5 tekstów), kultura (8 tekstów) oraz historia 
filozo fii (6 tekstów ). Książka zawiera anglojęzyczne streszczenia poszczególnych  artyku
łów  oraz 50  ilustracji, ukazujących bohatera Księgi w różnych okresach jego  życia.

Publikacja pow inna znaleźć się nie tylko w bibliotekach filozoficznych  i teo log icz
nych, ale w inna także trafić do księgozbiorów  prywatnych, zw łaszcza na półki m iłośn i
ków  filozofii, czy li przyjaciół mądrości.

ks. Ignacy D ec


