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rozdział posiada wybitnie praktyczny charakter i zawiera wiele konkretnych
wskazań odnoszących się do różnych form pomocy ludziom migrującym. Jest
to rozdział pełen licznych postulatów, które mogą być przydatne tak w rozwiązywaniu sytuacji rodzinnych, jak i w organizacjach parafialnych, samorządowych i państwowych. Ostatnia część zawiera teksty najważniejszych orędzi
papieża Jana Pawła II, dotyczących zagrożeń i szans migracji we współczesnym świecie.
Niniejsze opracowanie stanowi cenny wkład w opracowanie problematyki
współczesnej migracji Polaków. Nie jest to tylko teoretyczne rozważanie, ale
zawarte tu są cenne dane pochodzące z przeprowadzonych badań. Stanowią
one poważne wyzwanie dla odpowiedzialnych za nasze społeczeństwo. Wyzwania te stoją nie tylko przed władzami świeckimi, ale również kościelnymi.
Jest więc to cenne opracowanie, a także materiał do prowadzenia dalszych
badań naukowych i refleksji duszpasterskiej.
Poza powyższymi pochwałami należy wymienić kilka uwag krytycznych.
Opracowanie ma dwóch autorów, ale w tekście nie wyszczególniono, kto za
jaką cześć odpowiada osobiście. Widoczny jest również brak zakończenia oraz
podsumowania poszczególnych rozdziałów. Jest to poważna niedogodność,
która utrudnia szybkie i syntetyczne skorzystanie z tego studium, które pozostaje nadal interesujące i cenne samo w sobie. Praca jest napisana poprawnym
i klarownym językiem. Zachowuje rygory naukowości, a jednocześnie wprowadza pewną dynamikę poprzez postawione w śródtytułach pytania i cytaty
z wypowiedzi ankietowanych osób. Uważam, że powyższa książka jest godną
polecenia lekturą.
ks. Mieczysław Ozorowski – WSR UKSW Warszawa
Stefan Wyszyński, Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981, red. Z. Struzik, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2012, 1301 s.
Stefan Kardynał Wyszyński znany jest z tego, że w całym swoim życiu
oraz biskupim posługiwaniu przejawiał głęboka troskę o Kościół i Polskę. Był
to człowiek głębokiej wiary i wielki patriota. Zdawał sobie sprawę i często
wyrażał silne przekonanie, że nie ma przyszłości bez trwałego małżeństwa
i zdrowej rodziny. W tych kwestiach przeciwstawiał się ostro przedstawicielom
ustroju komunistycznego i stanowczo promował tradycyjne wartości związane

[3]

Recenzje, sprawozdania, tłumaczenia

391

z Kościołem i rodziną. Kardynał Wyszyński nie pozostawił jednego zwartego
dzieła na temat małżeństwa i rodziny. Jego nauczanie w tym zakresie posiada
charakter rozproszony w licznych jego wystąpieniach, listach i homiliach.
Są to treści zabarwione kunsztem retorycznym i przekazywane w kontekście
różnych gorących wydarzeń. Większość tego nauczania nie została do tej pory
opublikowana, ale była pieczołowicie przechowywana w autoryzowanych
zbiorach archiwalnych w Warszawie i na Jasnej Górze.
Należy powitać z wielką radością inicjatywę wydawniczą Instytutu Papieża
Jana Pawła II, która przybliża współczesnemu czytelnikowi nauczanie na temat małżeństwa i rodziny tego wielkiego Polaka oraz niezłomnego autorytetu
moralnego. Nauka ta pozostaje aktualna do dnia dzisiejszego, a wskazania
i ostrzeżenia kierowane do słuchaczy przed kilkudziesięciu laty nie straciły
nic ze swojego wigoru i autentyczności. Nadal mają one wartość inspirującą
i zachęcająca do działania.
Zespół redakcyjny zetknął się z nie lada zadaniem. Należało bowiem przejrzeć cały dorobek pisarski kardynała i odnaleźć teksty bezpośrednio mówiące
o rodzinie. Nie była więc to tylko prosta praca edytorska, ale musiała być przeprowadzona pogłębiona praca analityczna. Przestudiowano olbrzymia ilość
tekstów znajdujących się w formie maszynopisów. Redaktorzy przyjęli zasadę
ograniczonej ingerencji w tekst Autora, starając się maksymalnie zachować
jego intencję. Tekst został opatrzony niezbędnymi przypisami oraz odniesieniami do oryginalnych tekstów. Przyjęto zasadę chronologiczną prezentowanego materiału. Zaprezentowane dzieło posiada formę podobną do konkordancji.
Publikacja zawiera również bibliografię oraz indeks rzeczowy. Do publikacji
książkowej dołączony jest niezwykle użyteczny dysk CD, zawierający nie tylko tekst główny, ale również rozszerzony indeks rzeczowy. Dzięki elektronicznej wersji tego zbioru tekstów jest możliwa dalsza wnikliwa praca badawcza,
dzięki której powstaną kolejne opracowania naukowe.
Przedstawione dzieło jest imponujące, a wręcz monumentalne, ponieważ
liczy ponad 1300 stron. Wymagało ono włożenia ogromu pracy. Jest jednak
cennym narzędziem, które może być wykorzystanie do prowadzenia badań
w zakresie nauczania Stefana Kardynała Wyszyńskiego na temat małżeństwa
i rodziny. Jest to cenna pomoc, dzięki której możemy poznać historyczny
kontekst kształtowania się podejścia Kościoła Katolickiego do problematyki
rodzinnej oraz odpowiedzi duszpasterskiej w tym zakresie. Jest to wartościowy
materiał do dalszych licznych prac naukowych, magisterskich i doktorskich.
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