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Testamentu dotyczącymi Jakuba oraz z tzw. Protoewangelią Jakuba (ss. 135-140); studium 
doprowadza Go do poddania w wątpliwość tez A. Lemaire’a, który dane archeologiczne 
naciąga do „pozornie błyskotliwych i pociągających” wizji (s. 140). Ostatni z prezentowa
nych w książce tekstów, autorstwa Z.J. Kapery, przedstawia postać Oded Golana, kolek
cjonera z Tel Awiwu (ss. 141-156). Poza opisaniem ciekawego curriculum vitae właścicie
la ossuarium zwraca uwagę jego uwikłanie w niejasną sprawę tzw. tabliczki Joasza, która 
pochodzić miała z IX w. przed Chr. i zawierać fragment 2 Kri 12,5-17 i 2 Krn 24,2-14. Po 
wnikliwych badaniach oficjalnie stwierdzono fałszerstwo tabliczki, a sam Oded Golan 
pozostał w pamięci członków Departamentu Starożytności w Izraelu jako człowiek za
mieszany w oszustwo. Nie przesądzając ostatecznie sprawy autentyczności ossuarium, Z.J. 
Kapera kończy swe refleksje konstruktywnymi wnioskami natury ogólnej: że badania na
ukowe należy prowadzić zespołowo; że winny to być badania kompleksowe, obejmujące 
wiele dziedzin pokrewnych; oraz że otrzymana lekcja pokory winna przestrzegać przed 
formułowaniem zbyt pochopnych wniosków. Ostatnie strony książki poświęcono przed
stawieniu bibliografii dotyczącej ossuarium. Pewną nowością jest fakt, że podano nie tyl
ko pozycje książkowe i artykuły, ale również strony internetowe dotyczące prezentowane
go zagadnienia. Zasługą Z.J. Kapery jest umiejętność takiego korzystania z zasobów sieci 
elektronicznej, które pozwala zatrzymywać się na informacjach merytorycznie rzetelnych, 
pomijać natomiast wieści o posmaku sensacji. Dużą zaletą książki są także liczne (koloro
we i czarno-białe) ilustracje związane z poruszaną w poszczególnych artykułach tematyką. 
Godnym podkreślenia jest fakt, że książka ukazała się jako natychmiastowa niemal reakcja 
na ostatni raport naukowy dotyczący ossuarium, przez co stanowi zapewne jedną z pierw
szych w świecie pozycji książkowych analizujących jego dane.

ks. M ariusz Rosik

Prayer for Healing -  International Colloquium -  Rome, Novem
ber 2001, International Catholic Charismatic Renewal Services 
in collaboration with the Pontifical Council for the Laity, Rome 
2003, ss. 320

Wydana na początku roku 2003 pozycja na temat modlitwy o uzdrowienie jest owocem 
uprzedniej instrukcji Kongregacji Nauki Wiary na temat modlitwy w celu uzyskania uzdro
wienia wydanej we wrześniu 2000 r. Po upływie roku Międzynarodowe Służby Katolickiej 
Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS) zorganizowały we współpracy z Papieską Radą ds. 
Laikatu Międzynarodowe Kolokwium na temat Modlitwy o Uzdrowienie (P rayer fo r  H e
aling -  International Colloquium ).

W dniach od 10 do 13 listopada roku 2001 w odbyło się w Casa del Pellegrino w sank
tuarium Madonna del Divino Amore w Rzymie spotkanie. Obradom przewodniczył kard. 
James Francis Stafford, a udział brało 87 uczestników, głównie ze światowej Odnowy 
Charyzmatycznej, oraz 12 przedstawicieli Stolicy Apostolskiej. Kolokwium było pomy
ślane jako rozbudowany komentarz do wcześniejszej Instrukcji na tem at m odlitw y w celu 
osiągnięcia uzdrow ienia od  Boga (Kongregacji Nauki Wiary).

O wadze spotkania wymownie przemawia fakt, że było to pierwsze oficjalne spotkanie 
w tej formie na temat interesujący obie strony (Papieską Radę i koordynację światowej
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Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej) oraz że referat wprowadzający wygłosił ks. abp 
Tarcisio Bertone, sekretarz Kongregacji Nauki Wiary. Po kolokwium zapowiedziano wy
danie oficjalnych materiałów z jego przebiegu. Tom P rayer fo r  H ealing -  International 
Colloquium  jest właśnie tym zbiorem materiałów o nieocenionej wadze dla wszystkich teo
logów zainteresowanych pogłębianiem właściwego rozumienia Odnowy w Duchu Świętym.

W części wstępnej znajdziemy wstęp i wprowadzenie autorstwa odpowiednio prze
wodniczącego (Allana Panozzy) i wiceprzewodniczącego (prof. Mattteo Calisiego) ICCRS.

Pierwsza część tomu zawiera wykłady zarówno strony watykańskiej, jak i reprezentan
tów instytucji służących Odnowie Charyzmatycznej. I tak abp Tarcisio Bertone omówił za
sadnicze pastoralne i dogmatyczne problemy związane z modlitwą o uzyskanie uzdrowienia 
od Boga w kontekście rozbudzenia zainteresowania tym tematem w czasach najnowszych.
O. Albert Vanhoye, sekretarz Komisji Biblijnej i konsultant Kongregacji Nauki Wiary, przed
stawił zagadnienie uzdrowień w życiu Jezusa i wczesnego Kościoła. O. Fidel Gonzales, kon
sultant Kongregacji do spraw Świętych i rektor rzymskiego „Urbanianum” zaprezentował 
wizję troski o chorych i problem uzdrowień w Tradycji Kościoła. Wreszcie bp Jacques Per
rier z Lourdes przeszedł do omówienia uzdrowień w życiu Kościoła współczesnego.

Część wykładowa kontynuuje tę problematykę w postaci wystąpienia bpa Francesco 
Pio Tamburino, sekretarza Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (U zdro
w ienie i sakram enty); wystąpienia Charlesa Whiteheada, doradcy ICCRS i przewodniczą
cego Międzynarodowych Konsultacji Charyzmatycznych dla Ewangelizacji Światowej,
0 uzdrowieniu w innych tradycjach chrześcijańskich; dalej -  przedłożenia ks. Libero F. Ge- 
rosy, rektora Wydziału Teologicznego w Lugano w Szwajcarii, na temat prawnego aspek
tu roli świeckich w posłudze uzdrowienia, oraz wykładu o. Michály Szentmártoni, profe
sora psychologii pastoralnej rzymskiego „Gregorianum”. Na sam koniec zachowano 
w zbiorze wykład bpa Alberta-Marie de Monleon, doradcy biskupiego katolickiego brac
twa charyzmatycznych wspólnot przymierza i stowarzyszeń: U zdrow ienie w  K atolickiej 
O dnowie C haryzm atycznej.

Druga część tomu to wypowiedzi zebrane w ramach „okrągłego stołu”. Pochodzą one 
od najbardziej znanych i niezwykle aktywnych przedstawicieli Odnowy Charyzmatycznej 
w świecie: o. Raniero Cantalamessy, s. Briege McKenny, Philippe’a Madre i ks. Rufusa 
Pereiry. Niezmiernie interesujące w tej części są rozważania o. Cantalamessy, kaznodziei 
Domu Papieskiego. Pisze on o tym, że uzdrowienie duchowe oznacza, na pierwszym miej
scu, uzdrowienie z grzechu. Dalej może oznaczać uwolnienie od konsekwencji minionych 
grzechów, takich, jak złe nawyki, uzależnienie od narkotyków i alkoholu lub utrata kontro
li nad odruchami seksualnymi. Ich przedmiotem mogą też być głęboko zakorzenione zra
nienia, bolesne wspomnienia, brak kochającej troski w dzieciństwie, zahamowania ukryte 
głęboko w podświadomości; nieakceptowanie siebie albo słaby obraz samego siebie. Waż
ne jest też wyzwolenie z prawa (czyli od legalizmu i literalizmu) oraz od lęku. W końcu 
wspomina zaburzenia relacji między małżonkami, między rodzicami i dziećmi, między 
przełożonymi i podwładnymi, między członkami wspólnoty.

Pouczające jest też zapoznanie się z poglądami o. Rufusa Pereiry z Indii, członka Rady 
ICCRS, wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów (AIE)
1 przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Uwolnienia (IAD). 
W swoim wystąpieniu Egzorcyzm  i uwolnienie dla uzdrowienia , pojednania i now ego życia
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dowodził on, że najważniejszym i najbardziej podstawowym uzdrowieniem jest oczywi
ście uzdrowienie duchowe, uzdrowienie zerwanej relacji z Bogiem, zerwanej wskutek oso
bistego grzechu. Ma to miejsce, gdy nasza skrucha otwiera nas na przebaczającą miłość 
Bożą, zwłaszcza w sakramencie pojednania. Drugie ważne uzdrowienie to uzdrowienie 
emocjonalne albo uzdrowienie wewnętrzne, uzdrowienie zwłaszcza naszych ludzkich re
lacji. Zachodzi to, gdy przebaczając osobom, które nas zraniły, otwieramy się na pociesza
jącą miłość Boga, jak w Eucharystii. Trzecie uzdrowienie to wyleczenie fizyczne z na
szych chorób i zranień ciała. Może to zajść, kiedy przez wiarę otwieramy się na uzdrawiającą 
miłość Boga, jak w sakramencie namaszczenia chorych. „Jednak Boży zamiar i wola to 
nie tylko uzdrowić nas, kiedy jesteśmy chorzy, duchowo albo emocjonalnie, albo fizycz
nie, ale -  jak ogłasza św. Paweł -  «On uwolnił nas spod władzy ciemności», a nawet, co 
więcej ostatecznie «przeniósł nas do królestwa swego umiłowanego Syna» (Kol 1,13)”. 
W tym kontekście ks. Pereira przypomina, że „Kościół był wiemy Bożemu wezwaniu [do 
kontynuowania znaków i cudów] zarówno przez nauczanie, jak i praktyki liturgiczne i pa
storalne, mianowicie przez sakramenty, jak namaszczenie chorych, oraz przez sakramenta- 
lia, jak egzorcyzm (KPK 1172; KKK 1673)”.

Trzecia i ostatnia część całości tomu to świadectwa ze wszystkich kontynentów. Na 
spotkaniu z tak licznym udziałem przedstawicieli Odnowy Charyzmatycznej nie mogło 
zabraknąć tej typowej przecież dla środowiska Odnowy w Ducha Świętym sposobu wypo
wiedzi. Świadectwa pochodziły z Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Azji, Europy 
i Oceanii.

Trudno przecenić wagę tego spotkania dla Odnowy Charyzmatycznej, a zwłaszcza dla 
teologii modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne, i to z wielu powodów. Oto nie tylko chary
zmatyczna „centrala” zabiera głos na temat uzdrowienia, ale -  co więcej -  ma to charakter 
spotkania organizowanego przez Papieską Radę. Na kolokwium przybyli i zabierali głos 
przedstawiciele najwyższych apostolskich władz Kościoła związani na różne sposoby z rze
czywistością Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej.

ks. Andrzej Siemieniewski

Ks. Tomasz Węcławski, Powiedzcie prawdę, Znak, Kraków 2003, 
ss. 173

Książka pt. Powiedzcie prawdę, autorstwa ks. T. Węcławskiego (ur. 1952 r.), wybitne
go teologa, prodziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, to zbiór jedenastu esejów, które łączy wspólny problem: jak żyć chrześcijań
stwem w dzisiejszej Polsce? Autor kreśli złożoną perspektywę, w której analiza zjawisk 
stricte religijnych (kościelnych) nie jest kresem rozważań i jedynym punktem odniesienia, 
lecz zostaje ujęta jako ważny element składowy całości życia polskiego narodu na począt
ku XXI wieku. Węcławski nie tylko wskazuje na konieczność odnowy życia społeczno- 
-religijnego, ale próbuje pokazać, czy i w jaki sposób potrzeba ta jest przez nas w ogóle 
odczuwana.

Zdaniem Węcławskiego podstawowym warunkiem odnowy życia społeczno-religijne- 
go jest przeprowadzenie powszechnego rachunku sumienia. Dzięki niemu będziemy mo-


