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ze sobą korespondują. Teksty liturgii uroczystości Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa zachęcają wiernych nie tylko do zwykłej refleksji nad uro
czystością w ogólności, ale do prawdziwej kontemplacji celebrowanego Mi
sterium Eucharystii, oraz do zobaczenia w jego świetle swego chrześcijań
skiego życia.

Gorąco zachęcam do przeczytania tej pozycji, gdyż możemy w niej od
naleźć głębokie treści tekstów liturgicznych uroczystości Bożego Ciała, 
z których niejednokrotnie mogliśmy nie zdawać sobie sprawy, słuchając ich 
podczas celebracji tej uroczystości.

Marcin Maczan

Ks. Andrzej Hajduk Sj, Katecheza i liturgia, Wydaw
nictwo WAM, Kraków 1999, ss. 110

Ks. Andrzej Hajduk SJ odbył specjalistyczne studia katechetyczne 
w Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Obecnie jest wykładowcą kateche
tyki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz w Wydziale Filozo
ficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Zajmuje się problematyką 
liturgii w katechetycznej posłudze słowa. Jest redaktorem kwartalnika „Ho
ryzonty Wiary".

Książka adresowana jest do duszpasterzy, katechetów, studentów teo
logii oraz osób interesujących się rolą i miejscem liturgii w życiu Kościoła. 
Ukazuje związki pomiędzy liturgią i katechezą. Wskazuje na rolę słowa Bo
żego, które uzdalnia do udziału w misji Chrystusa. Nadto przybliża jego 
rolę w celebracji liturgicznej tajemnic zbawienia.

Autor oddawanej do rąk czytelników książki „Katecheza i liturgia", po
dejmuje próbę wskazania na zachodzące ścisłe powiązania pomiędzy kate
chezą i liturgią. Tego rodzaju refleksja »wydaje się być pożyteczna, jako że 
zmusza do tego sama sytuacja, w której przychodzi głosić zbawcze orędzie. 
Jak to można wyczytać z tekstu książki, niewłaściwe jest oddzielenie gło

szenia zbawczego orędzia od jego uobecniania się w sprawowanej liturgii. 
Szczególnie ważne wydaje się być założenie mówiące o tym, że bez realne
go wiązania głoszenia Słowa Bożego ze sprawowaniem liturgii, katecheza 
traci coś bardzo ważnego ze swej natury i przez to przestaje być w pełni 
słowa znaczenia katechetyczną posługi słowa.

Zycie liturgiczne musi być przez wierzących postrzegane jako źródło i 
szczyt życia kościelnego, a funkcja liturgiczna uważana za jedną z najważ
niejszych w posłudze słowa.

Tak postrzegane związki liturgii i katechezy mają wspierać procesy for
mowania chrześcijanina, wspierać go w zdobywaniu zdolności nie tylko do 
poznawania treści wiary, ale także do jej celebrowania, przeżywania i wyra
żania w modlitwie. Katecheza ze swej natury winna być ściśle związana z
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całym sprawowaniem liturgii i sakramentów. Tak więc można powiedzieć, 
że Kościół głosi orędzie zbawienia słowem, celebracją liturgiczną i świadec
twem życia. Związek głoszonego słowa ze sprawowaną liturgią wskazuje 
na niepowtarzalność Chrystusa, który jeden jest Panem, i któremu w ten 
sposób daje się świadectwo.

Z tak ukazanych związków łączących katechezę z liturgią wynika po
trzeba podejmowania wspólnych działań prowadzących do obudzenia i roz
wijania wiary takiej, dzięki której człowiek byłby zdolny zrozumieć, a także 
przyjąć rzeczywistość uobecnioną w liturgii. Biorąc pod uwagę fakt, iż w 
rzeczywistości katecheza zawsze jest dziełem Kościoła łatwo zrozumieć, że 
nie można jej rozważać bez uwzględnienia wypełnianej przez Kościół misji 
głoszenia i przekazywania zbawienia.

Autor wskazując na wzajemne powiązania katechezy i liturgii podkre
śla i artykułuje zarazem ich wieloaspektowość. Z tych rozważań wynika, że 
istotną sprawą dla liturgii i katechezy jest obudzenie i rozwijanie wiary. Zro
zumienie znaczenia liturgii i wychowywanie do wiary dojrzałej ma prowa
dzić do życia we wspólnocie Kościoła, najpełniej zespolonej podczas cele
browania Eucharystii. Poprzez katechezę wierzący powinni zacząć rozumieć 
jak wielkie znaczenie ma wspólnota zjednoczona z Chrystusem w Duchu 
Świętym. Jeśli katecheza spełni oczekiwania stawiane przez liturgię, sama 
liturgia wówczas stanie się skuteczną katechezą.

Książkę tę polecam do przeczytania tym wszystkim, którzy pragną 
w przyszłości pracować jako katecheci, ale także osobom, które interesują 
się losem i nauczaniem Kościoła. Autor wyraziście ukazuje związek między 
katechezą a liturgią, co w pełni odzwierciedla życie codzienne. Język, któ
rym posługuje się jest prosty i zrozumiały dla każdego. Owa książka może 
dotrzeć do szerokiego grona czytelników i warta jest przeczytania.

Michał Stankiewicz

Benedict Heron QSB, Ujrzałem Spadlającego Szatana. 
Metody walk« duchowej, Wydawnictwo Księży Maria
nów, Warszawa 1998, ss.144.

Benedict Heron - angielski benedyktyn z opactwa Christ the King w 
Cockfoster (Nord Lond). Od wielu lat jest związany z katolicką odnową 
Charyzmatyczną.

Jego książka w obiektywny sposób porusza zagadnienie związane z ist
nieniem szatana oraz walki z demonami. Do największych bez wątpienia 
sukcesów szatana należy przekonać wielu ludzi -  chrześcijan, że on i jego 
„towarzysze" nie istnieją. Autor ukazuje nam poprzez to „dzieło" prawdę o 
istnieniu szatana. Powołuje się na Pismo Święte, dokumenty Soboru Waty
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