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Praca Janet E. Smith jest wyj ątkowa. Autorka, przedstawiając argumenty swoich 
oponentów potrafiła uczynić to uczciwie i rzeczowo, unikając stronniczości. Czytel
nik zostaje przekonany racjami a nie emocjami, choć i te widać w jej pełnej deter
minacji walce o prawdę. Bo tylko ona może ocalić człowieka przed zagładą. Anty
koncepcja jest bronią cywilazacji śmierci. Rodzinę, Kościół, świat może ocalić tylko 
cywilizacja miłości. Tej cywilizacji broni Paweł VI w Humanae vitae. Tej cywilizacji 
służy także Janet E. Smith.

ks. Jarosław Sz. Szymczak

Kazim ierz M ajdański abp, W spólnota życia i m iłości. Zam ysł Boży o m ałżeń
stwie i rodzinie, Łom ianki „Fundacja Pomoc Rodzinie” 20013,5 0 0 s .

W Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach nazywają tę książkę 
„Złotą Księgą”. W istocie -  nie chodzi tu tylko o kolor okładki, ale przede wszyst
kim o zawartość, o której pogłębienie i poszerzenie zadbał Autor -  Ks. Arcybiskup 
Kazimierz Majdański. To nowe, trzecie wydanie, przedstawia się naprawdę impo
nująco. Całość liczy pięćset stron, z czego tekst zasadniczy -  Wprowadzenie i sie
dem rozdziałów -  obejmuje przeszło czterysta stron, a to, co chciałoby się nazwać 
„resztą” -  to jest: Aneks, Wykaz cytowanych źródeł, Bibliografia, Indeks osobowy 
i Indeks tematyczny (przeszło dziewięćdziesiąt stron), jest owocem niezwykle 
żmudnej i drobiazgowej pracy i nadaje całości charakter znakomitego podręcznika, 
z którego każdy może się wiele nauczyć. Studenci teologii rodziny mogą z tego dzie
ła zaczerpnąć szeroki i autentycznie katolicki pogląd na cały bogaty wachlarz pro
blematyki leżącej w zakresie tego przedmiotu; ale także osoby nie wprowadzone fa
chowo w studia nauk o rodzinie, mogą z łatwością czerpać z bogactwa tej księgi, 
dzięki jasności języka i zdolności przystępnego ukazywania spraw nawet trudnych. 
Jeżeli Autor w pierwszym wydaniu „Wspólnoty życia i miłości” (1979 r.) mógł twier
dzić, że teologia rodziny wciąż była raczej postulatem niż faktem, to obecne wyda
nie, zawierające bogatą i uporządkowaną syntezę nauki czerpanej przede wszyst
kim ze źródeł Magisterium Kościoła, świadczy o tym, że teologia rodziny jest już co
raz mniej postulatem, ponieważ staje się coraz wyraźniej faktem. „Celem nowego 
opracowania «Wspólnoty życia i miłości» -  pisze Autor -  jest [...] oddanie przysługi 
zarówno tym, którzy realizują w swoim życiu powołanie małżeńskie i rodzinne, jak 
i tym, duchownym i świeckim, którzy w dziele realizacji tego powołania niosą po
moc -  w przekonaniu, że chodzi tu o zadania pastoralne i apostolskie o niezwykłej 
doniosłości” (Wprowadzenie, s. 20). Godny uwagi jest ten pastoralny wymiar całe
go opracowania, wynikający z głębokiego zrozumienia ludzkich i teologicznych 
aspektów małżeństwa i rodziny, a także z głębokiej troski o dobro tej „Wspólnoty 
życia i miłości”, tak bardzo zagrożonej ze strony różnych struktur panoszącej się
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dziś cywilizacji śmierci, czy raczej „anty-cywilizacji”. Podejście pastoralne nie osła
bia w niczym treściowo-merytorycznych walorów dzieła, lecz troszczy się o przeło
żenie doktryny na konkretny kształt życia chrześcijańskiego, od czego w ogromnym 
stopniu zależy owocność całej misji pastoralnej Kościoła. Szczególną zaletą opraco
wania, zarówno z punktu widzenia teologii dogmatycznej, moralnej jak pastoralnej, 
jest zaproponowanie syntezy, łączącej rozczłonkowane kiedyś fragmenty „nauk
0 rodzinie” w jedną, integralną, a także spójną metodologicznie całość, której lo
gicznym i niejako organicznym spoiwem jest tajemnica powołania. Źródłem tej syn
tezy jest zarówno Historia Zbawienia, przedstawiona na nowo światu przez Sobór 
Watykański II, j ak też zwłaszcza bogate nauczanie Papieża Rodziny -  Jana Pawła II, 
który położył duży nacisk na etyczno-personalistyczny wymiar powołania osoby
1 wspólnoty (komunii) osób, ukazany zwłaszcza w kontekście misterium Chrystusa 
i Kościoła. Nie sposób w tej krótkiej prezentacji wskazać na wszystkie walory tego 
znakomitego dzieła, które -  jak ufamy -  zostanie z ogromną wdzięcznością przyję
te przez wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć rzeczywistość rodziny, jak i tych, 
którzy chcą służyć obronie rodziny i wspomagać ją w jej rozwoju duchowym.

ks. Jerzy Bajda

Augusto Sarm iento, M ałżeństwo chrześcijańskie, Kraków, Wydawnictwo „M ” 
2 0 0 2 ,451s.

Nakładem Wydawnictwa „M” zostało wydane polskie tłumaczenie książki hisz
pańskiego teologa Augusto Sarmiento pt. „Małżeństwo chrześcijańskie”.

Autor książki jest profesorem teologii moralnej w Instytucie Rodziny Uniwersy
tetu w Navarra w Pampelunie. Przedmiotem jego zainteresowań jest problematyka 
małżeńsko -  rodzinna, szczególnie etyka małżeńska.

Omawiana publikacja jest podręcznikiem teologii małżeństwa i rodziny. Skiero
wana jest przede wszystkim dla studentów teologii i do osób zajmujących się szeroko 
rozumianą służbą na rzecz rodziny. W przedmowie do książki Autor pisze: „Poprzez 
rodzinę przebiega historia człowieka, historia zbawienia ludzkości. Dlatego spośród 
wielu dróg, na których Kościół służy zbawieniu człowieka, «rodzina jest drogą pierw
szą i z wielu względów najważniejszą» (LdR 2). Nic dziwnego, że rodzina znajduje się 
w centrum zainteresowania Magisterium i duszpasterstwa Kościoła i że głoszenie 
«Ewangelii rodziny» jest niezastąpionym elementem nowej ewangelizacji”. Niniejsza 
publikacja ukazuje pełne spojrzenie na rzeczywistość małżeństwa i rodziny. Ponieważ 
ostateczna prawda o małżeństwie jest możliwa do odczytania jedynie w jego wymia
rze sakramentalnym, dlatego tematyka książki prezentowana jest w horyzoncie histo
rii zbawienia, z uwzględnieniem zarówno prawdy „o początku” małżeństwa, jak i jego 
odnowieniu mocą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.


