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Ludwig BERTSCH, Otto SEMMELROTH i inni, Sie lebten den Glauben,
Mainz 1976, M atthias-Grünewald-Verlag, s. 80.
Treścią niniejszej publikacji są charakterystyczne momenty z życia i dzia
łalności współczesnych chrześcijan, którzy żyli w iarą oraz nie zawiedli ludz
kiego zaufania. Wśród pięciu w ybranych przez autorów postaci znalazł się
błog. M aksymilian K o l b e , dwie kobiety, osoby świeckie — Madeleine
D e l b r e l i Ida Friederike G ö r r e s, oraz dwóch kapłanów zakonnych —
R upert M a y e r SJ i Alfred D e 1 p SJ. Wymienione wyżej postacie żyły
i działały między innym i w czasie drugiej wojny światowej. Autorzy w yjaś
niają cel oddania do rąk czytelników om aw ianej publikacji. Wychodzą z zało
żenia, że życie nasze kształtuje się w śród ludzi i za pośrednictwem ludzi, z któ
rym i się spotykamy, z którym i obcujemy, z którym i wdajem y się w rozmowę
itp. W granie tych osób, z którym i możemy się spotkać, znajdują się wspom
niane wyżej postacie. Są one świętymi m akam i, danym i nam przez Boga.
One wprowadziły w swe życie Boga. Żyły w iarą. Bóg tych znaków nie cofa.
One trw ają i utrzym ują swą wartość. U kazują drogę chrześcijańskiej wolności
i uratow ania swego człowieczeństwa wśród ludzi, a czasami w brew ludziom.
Takim w łaśnie człowiekiem był — jak zam acza Ludwig B e r t s c h — błog.
M aksymilian K o l b e . Nie poddał się mechanizmom odczłowieczania w w a
runkach obozowych, kiedy czasam i człowiek poddany głodzeniu upodabniał
się do „wygłodzonego zwierzęcia”, staw ał się nieodpowiedzialny za swe czyny,
przekształcał się w bezwolną masę pozbawioną zdolności jakiegokolwiek dzia
łania czy oporu.
Omawianą książeczkę należy zaliczyć do literatu ry religijnej, na którą
istnieje duże zapotrzebowanie, gdyż stanow i ona pewną pomoc w modlitwie,
m edytacji, skupieniu czyli w życiu w ew nętrm ym , a także w świadomym
kształtow aniu swego człowieczeństwa.
ks. Tadeusz W ołoszyn SJ, Warszawa
Rolf ZERFASS, N orbert GREINACHER i inni, Einführung in die praktische
Theologie, München — Mainz 1976, Chr. K aiser Verlag — M atthias-G rünew ald-Verlag, s. 243.
Publikacja jest pracą zbiorową, opracow aną przez doświadczonych pro
fesorów wyższych uczelni RFN. Autorzy staw iają pytanie, co czynić, aby
w nauczaniu n a wyższych uczelniach było więcej inicjatyw y, wolności, satys
fakcji i prawdziwego postępu; co czynić, aby na wspomnianych uczelniach
było mniej nudy, zniechęcenia, niepotrzebnego zmęczenia, jak ożywić naucza
nie, jakie zastosować metody, by udział studentów w procesie nauczania był
większy, by w ykłady stały się ciekawsze. Dzięki tem u praca nauczycieli wy
magałaby mniej energii, ucm iow ie uczyliby się szybciej, nauka stałaby się
wspólnym poszukiwaniem nauczyciela i ucm ia. Temu celowi ma służyć pre
zentowana książka, która jest niczym innym jak refleksją nad własnym nau
czaniem w zakresie teologii praktycznej, refleksją nad praktyką nauczania
studentów, adiunktów, docentów i profesorów. Ukazują oni czytelnikowi w łas
ne metody, sposoby nauczania, w przekonaniu, że następne wykłady i zajęcia
będą ciekawsze, ponieważ wszyscy będą mogli lepiej w nich uczestniczyć.
Poszukiwania autorów są wolne od lęku. Pow stały na drodze wymiany do
świadczeń różnych gałęzi wiedzy.
Pierwszy rozdział przedstaw ia konieczność zorientowania się, kto studiuje
teologię praktyczną, jakie ma problemy i trudności, jakie przeżywa niepokoje,
które z nich są trw ałe, które zaś pojaw iają się i znikają, a które m ają charak
ter konfliktowy. Natom iast m ateriał zebrany w rozdziale drugim i trzecim
dotyczy różnych koncepcji studium teologii praktycznej, elementów organiza
cyjnych oraz społecznej funkcji tegoż nauczania. Lektura tego m ateriału
pozwala się uporać z samym sobą, z własnym i trudnościam i, z w łasną prze
szłością, dotychczasowym doświadczeniem w zakresie nauczania teologii prak-

tycznej. Stanowi studium umożliwiające zdobycie więcej dystansu, więcej
kom petentnej krytyki, więcej naukow ej w yobraźni i odwagi.
Najwięcej miejsca poświęcono tekstom roboczym czyli jakby gotowym
wykładom. Umieszczono je w czwartym rozdziale. Czytelnika uderza interesu
jący dobór problem atyki. Jest tu mowa o funkcji religii i Kościoła we wspól
nocie. Przytoczono między innym i różne relacje z badań nad stanem i zmianą
religijności we współczesnym świecie. Omówiono problem występowania
z Kościoła, zagadnienie przystosowania się Kościoła, stabilizacji i emancy
pacji religijnej, potrzeby wychowania religijnego n a poziomie dzieci przed
szkolnych. Z kolei autorzy prezentow anej pracy zatrzym ują się na liturgii
i przepow iadaniu Słowa Bożego. Omawiając zagadnienie duszpasterstw a oraz
doraźnych posług duszpasterskich silnie akcentują problem akceptacji innych
i siebie. Zw racają uwagę n a potrzeby wspólnoty, św iadectw a w iary, na kon
flikty w ystępujące w Kościele i sposoby ich rozwiązywania, na zagadnienie
doświadczenia chrześcijańskiego m ałych grup itd.
Reasum ując trzeba powiedzieć, że autorzy ani swych koncepcji, ani
tekstów roboczych, ani bibliografii, podanej w rozdziale piątym nie uw ażają
za doskonałe. Jednakże pracę tę można uznać za ciekawą próbę ujęcia dydak
tyki teologii praktycznej. Może okazać się przydatna dla wykładowców
wspomnianej gałęzi teologii i duszpasterzy.
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