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To zaledwie nieliczne odniesienia do niezwykle bogatych treści i obrazów - jakie
ukazuje Pamiątkowa Księga - z życia tego W ielkiego Polaka-Slugi Bożego, przed
którym dziś klękamy z czcią, pokorą i ufną modlitwą.
Najpiękniejsze świadectwo o Kardynale Stefanie Wyszyńskim dal Jan Paweł II:
„Zawsze byłem przekonany, że Duch Święty powołał Waszą Eminencję w wyjątko
wym momencie dziejów Ojczyzny i Kościoła. [...] Patrzyłem na to trudne, ale jakże
błogosławione wezwanie od czasów mojej młodości i dziękowałem za nie Bogu ja
ko za laskę szczególną dla Kościoła i Polski. Dziękowałem za to, że «taką moc dało
człowiekowi»”12.
W dniu 16 maja 1981 roku po przyjęciu Sakramentu chorych Ksiądz Prymas po
wiedział: „Jestem całkowicie uległy woli Ojca, który i tak dał mi dużo lat wam słu
żyć, i woli Syna, który sam Jeden ma wieczne kapłaństwo, i je przydziela i przekazu
je innym. Jestem uległy wobec Ducha Świętego, dlatego że moje życie wewnętrzne
było w Trójcy Świętej. I jestem ufny wobec Matki Najświętszej, z którą się związa
łem w więzieniu w Stoczku i wszystko przez Jej dłonie składam ku chwale Trójcy
Świętej. [...] Moja droga była zawsze drogą W ielkiego Piątku na przestrzeni tych
trzydziestu pięciu lat służby w biskupstwie. Jestem za nią bardzo Bogu wdzięczny”13.
A gnieszka Przychodnia

Jacques de Longeaux, Amour, mariage et sexualité d’après la Bible, Paris, Ma
rne - Cerp 1996 «Cahiers de l’Ecole Cathédrale», nr 22
Książka Jacques’a de Longeaux zatytułowana „Miłość, małżeństwo i seksual
ność według Biblii” podejmuje problem moralności seksualnej i rodzinnej, która
w Kościele Europy Zachodniej wzbudza w iele kontrowersji. Autor odstępuje od to
czonej współcześnie polemiki i proponuje powrót do źródeł poprzez przegląd tej te
matyki w Piśmie Świętym. Jest to krótkie opracowanie (150 stron) tekstów biblij
nych, z przeznaczeniem jako pomoc pastoralna dla ludzi zajmujących się tą tematy
ką w duszpasterstwie. Napisana jest prostym, przystępnym językiem, zrozumiałym
dla człowieka świeckiego.
Książka posiada poza wstępem i zakończeniem pięć rozdziałów. Pierwszy jest
zatytułowany: Odwołanie się do Pisma św. w teologii moralnej. Na kilku stronach
autor przedstawia potrzebę i konieczność odwoływania się w teologii moralnej do
Pisma Świętego z uwzględnieniem współczesnych osiągnięć biblistyki. Choć Biblia
prezentuje różne sposoby podejścia do problematyki seksualnej, wszystkie one po
winny być odczytane w zgodności z nauczaniem Magisterium Kościoła.
12Cyt. za abp J. Michalik, Prymas Tysiąclecia - jego wielkość, Epistem e 2001, nr 15, s. 19.
13Kard. S. Wyszyński, Droga życia, dz. cyt., s. 534.
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Rozdział drugi omawia problematykę stworzenia człowieka i jego upadku.
Przedstawione zostały tam teksty z Księgi Rodzaju, opisujące bogactwo relacji
pomiędzy kobietą i mężczyzną. Są tu szczegółowo przeanalizowane trzy pierwsze
rozdziały Księgi Rodzaju. W trzecim rozdziale autor prezentuje inne teksty Sta
rego Testamentu na tem at rodziny, seksualności i miłości ludzkiej. Dokonany jest
pobieżny przegląd począwszy od rodziny Abrahama, poprzez prawo M ojżeszowe,
proroków, nauczanie mędrców Izraela, skończywszy na komentarzu do Pieśni
nad Pieśniami.
W czwartym rozdziale przechodzimy do Nowego Testamentu. Zatytułowany jest
on: „Królestwo B oże jest blisko - Ewangelie”. Ewangelie nie zawierają wykładu na
temat seksualności, jednakże Chrystus zmienia diametralnie perspektywę patrze
nia na tę problematykę. Jacques de Longeaux porusza tu takie tematy, jak: Chry
stus Oblubieniec, małżeństwo i celibat, seksualność i Misterium Paschalne. W pią
tym rozdziale są przedstawione podstawowe teksty o małżeństwie i seksualności
znajdujące się w Listach św. Pawła.
W zakończeniu autor przedstawia wnioski nasuwające się po lekturze tekstów bi
blijnych. Przypomina on, że Biblia prezentuje optymistyczną wizję płciowości ludz
kiej, która jest chciana przez Boga i jest przedmiotem Jego błogosławieństwa. Pismo
Święte wskazuje jednak na grzech, który jest źródłem przemocy i wszelkiego niepo
rządku w tej dziedzinie. Po upadku człowieka Bóg daje jednak obietnicę i nadzieję
zbawienia, która jest spełniona w Osobie Chrystusa. To On przywraca związkowi
mężczyzny i kobiety pierwotne piękno. Tak Stary, jak Nowy Testament kładą nacisk
na przestrzeganie przykazań, które regulują dziedzinę płciowości człowieka dla jego
własnego dobra. Prorocy uwypuklili znaczenie przymierza, wskazują na głębię miło
ści małżeńskiej. Tajemnica tej miłości najpełniej zrealizowała się w Chrystusie.
Autor książki jest kapłanem diecezji w Paryżu, wykładowcą teologii moralnej ro
dziny i jednocześnie wikariuszem w parafii, gdzie ma kontakt z wieloma małżeń
stwami. Ta niewielka książka warta jest przetłumaczenia na język polski. Mogłaby
stanowić cenną pom oc na przykład w duszpasterstwie rodzin.
ks. M ieczysław O zorowski

Sprawozdanie z I Kongresu Demograficznego w Polsce nt. „Polska a Europa.
Procesy demograficzne u progu XXI wieku”, Warszawa, 15.09.2001.
Istotnym czynnikiem rozwoju współczesnego świata i Polski, obok procesów
społecznych i kulturowych, są procesy demograficzne. Zorganizowanie po raz
pierwszy w Polsce Kongresu Demograficznego, będącego przedsięwzięciem w ielo
etapowym, zaplanowanym na kolejne miesiące 2001 i 2002 roku, jest w wymiarze
społeczno-politycznym faktem znaczącym.

