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Bogusław Nadolski, Pochwała Święta, Wydawnictwo 
Pallotinum, Poznań 1997, ss. 88.

Ksiądz Bogusław Nadolski, kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla 
Polonii Zagranicznej, kierownik Katedry Teologii Liturgii w Akademii Teo
logii Katolickiej w Warszawie, członek Societas Liturghica i Komisji i Episko
patu ds. Liturgii; ur. 18 sierpnia 1933, Skrzeszowice, w rodzinie robotniczej; 
doktor habilitowany, profesor zwyczajny (liturgika -  teologia liturgii).

Tytuł książki Pochwała święta, został zaczerpnięty z przemyśleń samego 
autora. Bezpośrednią inspiracją do napisania tej pozycji, stał się artykuł za
mieszczony! w trzydziestym piątym tomie Encyklopedycznej Biblioteki, sła
wiący odpoczynek.

Odpoczynek jest wewnętrznie związany ze świętem. Ono nadaje mu 
istotną treść, ma w sobie coś z misterium miłości między Bogiem i człowie
kiem. Czemuż przeto nie spróbować „ pochwały święta". Autor stawia py
tanie: Czy pisanie o święcie nie jest jednak nieporozumieniem?

Święto jest czasem oczekiwanym, rzeczywistością daną do przeżycia, 
doświadczania i życia nim. Jednak stało się ono w ostatnich czasach przed
miotem dyskusji, licznych wypowiedzi i tworzenia nowych spojrzeń na ten 
wyjątkowy czas.

W powyższej refleksji autor próbuje odpowiedzieć, jak pojmowali świę
to starożytni, co o nim mówi Biblia, co stanowi istotę święta chrześcijańskie
go, jakie jest jego novum i jaką pełni funkq'ę. W tych poszczególnych roz
działach są przytoczone cytaty różnych wybitnych myślicieli odnoszących 
się do tematu święta w wyżej wymienionych okresach czasu, czyli od staro
żytności poprzez współczesne teorie święta do zagadnień jak żyć świętem.

Z tej pozycji chciałbym przytoczyć następującą myśl: „W okresie prze
mian kulturowo -  społeczno -  politycznych istnieje pokusa podchlebiania się 
trendom przez ucieczkę od autentyzmu, przez swoistego rodzaju namiastki 
w interpretacji faktów zbawczych celebrowanych w świętach, przez ulgi w 
stawianych wymogach itp. Tymczasem człowiek demokraqi wśród mnogo
ści propozycji wybiera surową prawdę, autentyzm, archaizm, tj. źródło, po
czątek. Pan daje odwagę do takiego święta. Święto posiada sobie właściwą 
dynamikę, swoje niepoznawalne oblicze odsłania człowiekowi, który myśli, 
wierzy i kocha."

Książka prezentująca szeroko temat jest czytelna i łatwa w odbiorze. Tę 
osobliwą pozycję polecałbym każdemu czytelnikowi, który zainteresowany 
jest odpowiedzią na pytanie: co czynić, by żyć świętem? Autor omawiając 
zjawisko świętowania, przedstawia wiele teoretycznych i praktycznych 
wskazań dotyczących celebracji święta dzisiaj.
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