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Recenzje

się na doświadczeniu życiowym dziecka i prowadzi do właściwego uświado
mienia dziecku istoty wspólnoty. Również druga część, poświęcona zagadnie
niu dzieła zbawienia, uwzględnia w całej rozciągłości, osiągalnej przez małe
dziecko, w ym iary antropologiczne dzieła Chrystusa. Wreszcie część trzecia
bardziej bezpośrednio w prowadzająca w liturgię Mszy św. nie jest na pierw 
szym m iejscu nauką o częściach Mszy św., ale wprowadzeniem w postawy
duchowe i one właśnie stanowią tytuły poszczególnych podrozdziałów.
Podręcznik jest jednocześnie w ierny Bogu. O dnajdujem y w nim wszystkie
aspekty Eucharystii w sformułowaniach nie budzących wątpliwości i głęboko
związanych z Tradycją Kościoła. Choć nie m am y do czynienia z biblicyzmem, dziecko w rasta w atmosferę biblijną Eucharystii i zaczyna rozumieć
znaki liturgiczne tej tajemnicy. Mamy do czynienia z wprowadzeniem
w Mszę św., nie brak jednak również wychowania do adoracji Chrystusa
w tabernakulum , tak często dziś zapominanej.
Warto wreszcie podkreślić przepiękną stronę graficzną tej książki dla
dzieci. W ypełniają ją świetnie dobrane fotografie codziennego życia dziecka,
akcji liturgicznej, budowli sakralnych obok reprodukcji dzieł wielkich m a 
larzy. Rysunek dziecięcy zeszedł zupełnie na drugi plan. Dziecko bowiem ma
spotkać się z rzeczywistością, a nie z fikcją własnych tworów.
,
Godne uwagi są również zadania angażujące dziecko, a występujące za
równo jako przygotowanie do nowego tem atu czy też jako pogłębienie już
przerobionego.
Choć omawiana książeczka nie jest podręcznikiem w ścisłym tego słowa
znaczeniu, można ją polecić wszystkim katachetom praktykom jak i autorom
podręczników dla polskich dzieci. Możemy wiele z niej nauczyć się dla nas.
K s . Jan C h a ry ta ń s k i SJ, W a r sza w a

SCHOTT—MESSBUCH. Die n euen W oc h en tag slesu n ge n , część 2: Die F astenzeit
und die O ster zeit; część 3: 6.—20. W och e im J a h res k re is , Freiburg-Basel-W ien
1972, Verlag Herder, s. 432 + 697.
Soborowa reform a liturgiczna obficiej zastawiła „stół słowa” Bożego nie tylko
dla zgromadzeń eucharystycznych niedzielnych i świątecznych, ale również
na dni powszednie tygodnia. Z drugiej strony jednak wszyscy zdajemy sobie
doskonale sprawę z braku przygotowania naszych wiernych do wprowadzo
nych czytań. Naprzeciw tej potrzebie życia Kościoła wyszli benedyktyni
opactwa w Beuron przygotowując kom entarze tych czytań. Część druga
obejm uje czytania okresu. W. Postu i Wielkanocy, część trzecia od 6 do 20
tygodnia w ciągu roku. Tomiki uwzględniają oba roczne cykle. Część pierw 
sza wyszła nieco wcześniej, czwarta ukazała się w sierpniu 1972. Recenzja do
tyczy jedynie części drugiej i trzeciej.
Tomiki zaw ierają najpierw wprowadzenie do czytania pierwszego, następ
nie tekst liturgiczny, śpiew między czytaniami, kom entarz do Ewangelii oraz
tekst Ewangelii. Opracowanie dnia kończy się tekstem czerpanym z Ojców
Kościoła, współczesnych pisarzy religijnych czy naw et z literatury św ia
towej, a ukazującym centralne zagadnienie tekstów liturgicznych zupeł
nie w innej perspektywie.
Kometarze są ogromnie zwięzłe. Koncentrują się na przewodniej myśli
perykopy, ukazują jej właściwy sens. W zasadzie jednak nie przechodzą do
aspektów antropologicznych. Czasami również odczuwa się brak w yraźniej
szego podkreślenia rodzaju literackiego analizowanej perykopy. Praw ie zaw

Recenzje

sze natom iast występuje umiejscowienie tekstu liturgicznego w szerszym
kontekście biblijnym.
Redaktorzy przeznaczyli tomiki kom entarza przede wszystkim dla w ier
nych uczęszczających na Msze św. w dni powszednie, ale biorą również pod
uwagę tych wszystkich, którym zajęcia uniemożliwiają udział codzienny,
pragną jednak przynajm niej w domu karm ić się słowem Bożym. Możemy
jednak dodać, że mogą one doskonale służyć kapłanom, zakonnikom i zakon
nicom w przygotowaniu się do codziennej medytacji. Mogą być również wy
korzystane przez kapłanów przygotowujących się do tłumaczenia wiernym
czytań liturgicznych w dni powszednie, jak to postuluje K o n s ty t u c ja o L itu r 
gii Ś w ię te j.
K s. Jan C h a ry ta ń s k i SJ, W a r sza w a

Günter STACHEL — Wolfgang G. ESSER, W a s ist
Zürich—Einsiedeln-Köln 1971, Benziger Verlag, s. 327.

R eligionspädagogik?

Redaktorzy, dwaj w ybitni teoretycy katechezy niemieckiej, poświęcili trzy
nasty tom serii U n te r w e is e n u n d V e rk ü n d e n zagadnieniu ogromnie dziś
aktualnem u w Niemczech zachodnich. Zamierzając wydać odpowiednik
H an dbu ch d e r P astora ltheo log ie w dziedzinie wychowania religijnego, otwie
rają dyskusję nad centralnym i problemami tej gałęzi wiedzy. Głos zabierają
przedstawiciele katechezy katolickiej, jak i protestanckiej, owszem figuruje
nazwisko wybitnego teoretyka ze Stanów Zjednoczonych. Niektóre z arty k u 
łów, składających się na omawianą pozycję, były już uprzednio publikowane,
co zawsze jest zaznaczone. Jako otwarcie dyskusji pozycja niniejsza nie jest
wynikiem pracy zespołowej, a raczej zbiorem wypowiedzi nie zawsze jedno
litych i czasami powtarzających podobne myśli.
Wszystkie artykuły cechuje krytyka katechezy „m aterialno-dydaktycznej”,
koncentrującej się przede wszystkim na przedmiocie przepowiadania. Do tego
nurtu autorzy zaliczają również katechezę kerygmatyczną. Wielu z nich
w swoich artykułach szkicuje historię ruchu katechetycznego ostatnich lat.
C harakterystycznym jest rozróżnienie katechezy kościelnej i R elig ion spä da go 
g ik , związanej ze szkołą.
Elementem wspólnym wszystkim autorom jest wyraźny zwrot od przedmiotu
katechezy ku jej podmiotowi, odbiorcy, o ile tak można nazwać katechum ena
pozostając w zgodzie z myślą autorów. Autorzy koncentrują się na takich za
gadnieniach jak rzeczywistość stworzona, świat, sytuacje ludzkie, wewnętrzne
doświadczenie człowieka. Nie chodzi im jednak o psychologię, a raczej o czło
wieka uwarunkowanego współczesną sytuacją cywilizacyjną i społeczną.
Toteż nic dziwnego, że większość nie używa określenia katecheza, a skupia
sie na R eligio n sp äd ag og ik , pedagogice religijnej. I tu jednak nie okazują
entuzjazm u czy zadowolenia wobec dorobku uprzednich lat. W miejscu peda
gogiki wzorców poszukują pedagogiki antropologicznej. Często powraca nazwa
C u rricu lu m , którego rzeczywistość rozpatrują pod różnymi aspektami. Nie
mniej umieszczają tę naukę w ramach teologii praktycznej i wyznaczają jej za
danie refleksji nad urzeczywistnianiem się Kościoła w dziedzinie wycho
wania. Głównym jej kryterium ma być jednak nie teologia i abstrakcyjne w y
znaczanie celów czy programów, ale człowiek z jego potrzebami i pytaniami.
Pedagogika religijna ma interpretow ać po chrześcijańsku funkcjonalne cele
wychowania.
Godną uwagi jest troska autorów o dostrzeżenie człowieka w jego uw arun
kowaniach, pytaniach, potrzebach. N urt ten znalazł w yraz już w D y r e k to r iu m

