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iteCENZJE

gadam y już swoje publikacje na powyższy temat, praca J o r i s s e n a  
i M e y e r a  może nas również wzbogacić przede wszystkim  ze względu na 
ciekawe i przeniknięte problemami ludzkimi ujęcie tematyki chrztu-
, : ri .  -
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Josef MÜLLER — Werner RÜCK, Taufgespräche. Die Vorbereitung der 
Filtern auf die Taufe ihrer K inder, Würzburg 1972, Echter Verlag, s. 131.

Wprowadzenie nowych obrzędów chrztu dzieci, tak wyraźnie podkreśla
jących rolę rodziców, postawiło przed duszpasterstwem parafialnym zupełnie 
nowe i trudne zadania. W pierwszej części autorowie omawiają warunki 
chrztu niemowląt, a przede wszystkim rolę rodziców. Zwracają jednak uwa
gę, na szeroki wachlarz motywacji, kierującej rodzicami proszącymi o chrzest 
swego dziecka. Toteż podkreślają, że pierwsze spotkanie duszpasterza z pro
szącymi o chrzest dziecka nie może prowadzić bezpośrednio do ustalenia nie 
tyjko daty, ale również faktu chrztu. Pierwszorzędnym zadaniem tej roz
mowy winno być uświadomienie rodzicom wagi decyzji, jaką mają podjąć. 
Z dużą wnikliwością zaznaczają autorzy, że nie można mówić w  żadnym  
wypadku o „odmówieniu” chrztu. Decyzja bowiem należy całkowicie do ro
dziców, a duszpasterz może jedynie proponować odsunięcie terminu dla głęb
szego przemyślenia decyzji.

.- Po tym pierwszym spotkaniu następują dalsze w  formie seminariów', 
obejmujących kilka par rodzicielskich, mniej więcej do ośmiu. Ponieważ 
jednak odpowiedzialna za chrzest dziecka i jego dalsze wychowanie jest 
cała parafia, dlatego od czasu do czasu przewiduje się specjalne kazania 
czy konferencje o znaczeniu sakramentu chrztu, wygłaszane dla całej para
fii; Jednocześnie zaangażowani członkowie danej parafii mogą, a nawet 
powinni uczestniczyć z duszpasterzem we wspomnianych powyżej sem i
nariach. Poszczególne tematy mogą być w  całości albo w części powierzo
ne katolikom świeckim, odpowiednio przygotowanym.

Drugą część pozycji stanowią wspomniane powyżej i szczegółowo opra
cowane tematy seminariów7 przygotowujących rodziców do chrztu ich dziec
ka» Dotyczą one związku chrztu i wiary, konieczności sakramentu chrztu, 
ujęcia chrztu jako sakramentu „na odpuszczenie grzechów”, sakramentu 
wsączającego do Kościoła, początku chrześcijańskiego życia w  rodzinie i spo
łeczności, a wreszcie liturgii tego sakramentu. Odnośnie do każdego tematu 
odnajdujemy jasne ukazanie celu, wskazania dydaktyczne, oświetlenie teolo
giczne, a wTeszcie model spotkania, uwzględniający wiele tekstów, umożli
wiających czynne zaangażowanie uczestników seminarium. Autorzy bowdem 
i)ie przygotowują konferencji do wygłoszenia, ale materiały służące twórczej 
rozmowie.

Książka napisana jest jasno i przystępnie, a zarazem przekonująco. Mo
że, być prawdziwą pomocą duszpasterzom stojącym wobec nowych zadań- 
Dlatego można polecić ją wykładowcom teologii praktycznej, a także dusz
pasterzom.
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Tę małą broszurę przygotowały instytuty liturgiczne Salzburga,' Tre- 
Wiru i Zurychu. Zadaniem jej jest bezpośrednia pomoc dla duszpasterzy 
i rodziców odnośnie do sprawowania sakramentu chrztu. Kapłani znajdą 
w  niej krótkie wskazania na temat przygotowania rodziców chrzestnych 
oraz samej liturgii sakramentu. Temu ostatniemu celowi służy przede w szy


