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wanych jeszcze odsłania nam swe tajemnice. Opublikowany w 1971 r. 
w Studia Theologica Varsaviensia (s. 405—407) wykaz tytułów zawierał 
jeszcze wiele pism bez tytułu! W bibliografii S c  ho 1er a noszą już tytuły, 
ale do kompletnej publikacji droga wydaje się daleka.

Bibliografia godna jest polecenia biblistom, historykom Kościoła, patrolo- 
gom, badaczom kultury hellenistycznej i orientalistom a zwłaszcza kopto- 
logom.

Ks. Wincenty Myszor, Warszawa

Johann AUER, Allgemeine Sakramentenlehre und das Mysterium der Eucha
ristie, Regensburg il971, Verlag Friedrich Pustet, s. 304 (Kleine katholische 
Dogmatiky wyd. J. A u e r  i J.  R a t z i n g e r ,  t. VI).

Mała dogmatyka katolicka jest zwięzłym p o d r ę c z n ik ie m  studentów teologii1. 
Nie mamy tu zatem do czynienia z szeroko rozbudowanymi traktatami, ale 
jedynie z pewnym skrótem, ujmującym w sposób systemotyczny najważniej
sze zagadnienia, które suponują bardziej wyczerpujące ich omówienia na wy
kładach. Tom VI zawiera naukę o sakramentach w ogólności i o Eucharystii. 
Autorzy kładą nacisk szczególnie na biblijne podstawy nauki — często przy
taczają odnośne teksty Pisma św. in extenso; b) historyczny rozwój poszcze
gólnych kwestii, co pozwala lepiej dostrzec ich złożoność i możliwość różnych 
rozwiązań; c) systematyczne ujęcie, ponieważ dogmatyczne definicje mają na 
ogół za swój przedmiot jakieś wyszczególnione prawdy, a nie ich organiczny 
całokształt, który nie jest jedynie ich sumą. Stąd też jego wymiar i głębia 
dopiero wtedy wystąpią przed nami w należytych zarysach, jeżeli na wszyst
kie pojedyncze elementy spoglądać będziemy całościowym wejrzeniem. Roz
planowanie i kolejność omawianych zagadnień są zasadniczo tradycyjne i tra
dycyjne są również rozwiązania, chociaż przy nadarzającej się okazji auto
rzy sygnalizują tu i ówdzie nowsze ujęcia. Podkreślają także praktyczne zna
czenie poszczególnych prawd, starając się w ten sposób wypełnić przepaść 
(Kluft) między szkolną teologią pojęciową (Begriffstheologie) a teologią rze
czywistości (Wirklichkeitstheologie). Problem jest przedstawiony jasno 
i przystępnie, co niewątpliwie stanowi zaletę książki. Pewne zdziwienie wy
wołuje pytanie, w jaki sposób Bóstwo Chrystusa Pana jest żertwą ofiarną 
w e Mszy św. Przecież Chrystus Pan złożył w ofierze na krzyżu nie swoje 
Bóstwo, ale człowieczeństwo — „uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa 
Chrystusa raz na zawsze” (Hbr 10; 10) — i siebie samego w swym czło
wieczeństwie składa również w ofierze na ołtarzu. Czy naprawdę rzeczowe 
rozróżnienia natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie Panu trąci nestorianiz- 
mem (s. 231)?

Ks. Ignacy Bieda SJ, Warszawa

Girolamo M. MORREALE SJ, II culto mariano nel nuovo calendario li- 
turgico, Palermo 1971, Scuola Grafica Salesiana, s. 32.

Broszura G. M. M o r r e a l e  zawiera krytyczne uwagi wysunięte pod adre
sem ostatnich zmian dokonanych w kalendarzu liturgicznym, a odnoszących 
się do świąt maryjnych. Opierając się na różnych wypowiedziach Kościoła 
autor zaznacza krótko, że kult maryjny posiada mocne podstawy dogma
tyczne, z istoty swej jest chrystocentryczny, a Kościół zawsze do niego za

1 Por. J. A u e  r, Das Evangelium der Gnade. Die neue Heilsordnung durch 
die Gnade Christi in seiner Kirche, Regensburg 1970 (Kleine katholische Dog
matiky wyd. J. A u e r  i J. R a t z i n g e r ,  t. V); omöwienie w Collectanea 
Theologica 42{1972) z. 1, 223—224.
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