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filozofia nowożytna i Oświecenie” (ss. 207-279), autorzy skupiają się wokół nazwisk filozofii 
europejskiej, poczynając od Montaigne'a i Kartezjusza, a kończąc na Millu, Darwinie i Nietz- 
schem oraz wczesnej filozofii w  Ameryce. Czwarta część nosi tytuł: „Od modernizmu do post
modernizmu: wiek X X ” (ss. 281-349) prezentuje filozofie naszego stulecia również w  wymia
rze ogólnoświatowym . N a końcow ych stronicach znajdujemy: bibliografię, uzupełnienia 
bibliograficzne (pozycje polskojęzyczne), chronologię biograficzną oraz indeks nazwisk.

Niniej szy podręcznik m ożna zalecić uczniom  starszych klas szkół średnich i studentom  
studiów pomaturalnych i w yższych, głów nie zaocznych i w ieczorow ych. Pozycja m oże 
oddać także duże usługi tym  wszystkim , którzy szukają podstaw ow ych danych o dziejach  
filozo fii i to w  skali ogólnośw iatowej.

ks. Ignacy Dec

Abp Zenon Gorchowleski, Śtudie z procesného Kanonického prava, 
Spisská Kapituła 1995, s. 244

Opublikowanie studium sekretarza N ajw yższego Trybunału Sygnatury A postolskiej ar
cybiskupa Zenona Grocholew kiego z zakresu kościelnego prawa procesow ego, wydanego  
w  języku  słowackim , zasługuje nie tylko na odnotowanie jako godnej uwagi pozycji. Jej 
znaczenie wykracza poza tę granicę.

W spomniana pozycja obejmuje wykłady w ygłoszone przez Autora w  latach 1991-1994  
podczas sym pozjum  prawa kanonicznego, organizowanych od t. 1991 corocznie w  m iesią
cach w akacyjnych w  północno-słow ackim  m ieście Spisske Podhrade-Kapitula, siedzibie  
biskupiej d iecezji spiskiej. Podczas wspom nianych sym pozjów, przeznaczonych głów nie  
dla pracowników sądów kościelnych Republiki Słowackiej i C zeskiej, wykłady w ygłaszali 
znani kanoniści z  zagranicy, głów nie z  Rzymu. N ie brakowało wśród nich Polaków. Sym 
pozja są  liczn ie uczęszczane nie tylko przez głów nych adresatów tematyki -  pracowników  
sądów duchownych.

B iorą w  nich udział także biskupi. Arcybiskup Z. Grochowski, głów ny promotor w spo
mnianych sym pozjów, służył ich  uczestnikom  jak  dotąd (do r. 1997) co roku sw oją w iedzą  
kanonistyczną i znajom ością praktyki sądowej. Przez tę jeg o  służbę Sygnatura A postolska  
spełnia zadanie czuwania nad należytym  w ykonyw aniem  posługi sądowniczej w  K ościele, 
przewidziane w  Konstytucji A postolskiej „Pastor bonus” z 28 .06 .1988  r. art. 124 10. Warto 
dodać, że znaczenie wspom nianych sym pozjów  jest szczególe ze  w zględu  na brak dobrze 
przygotowanych pracowników sądów kościelnych, z którym boryka się K ośció ł u  naszych  
południow ych sąsiadów po odzyskaniu w olności w  1989 r. i nadal ten  brak w  pew nym  
stopniu odczuwa. Wydanie w  form ie książkowej 6 w ykładów  abpa G rocholew skiego, cho
ciaż ju ż  publikowanych w  różnych periodykach, stanowi dla K ościo ła  w  S łow acji i C ze
chach ważne wydarzenie. Pracownicy sądowi otrzymali kom pendium  w iedzy i praktycz
nych wskazań potrzebnych w  ich  posłudze. Znaczenia publikacji dodaje fakt, że  jej Autor 
w  dziedzinie prawa procesow ego w ypow iada się niejako z  urzędu z  tytułu rangi swojej 
posługi w  N ajw yższym  Trybunale Sygnatury A postolskiej.

B ogata tematyka publikacji została poprzedzona słow em  w stępnym  metropolity k o 
szyckiego arcybiskupa A lojzego Tkaca, dającego wyraz wielkiej aktualności pozycji dla
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pracy w  sądzie duchownym. Po w stępie zostały um ieszczone dwa wykłady na tematy o cha
rakterze bardziej ogólnym . W  pierwszym , pośw ięconym  zagadnieniu relacji m iędzy pra
w em  kanonicznym  a m iłością  (Kanonicke pravo a laska), powołując się na w ypow iedzi 
Piusa XII, Paw ła VI i Jana Paw ła II, Autor wskazuje na konieczność łączenia w  K ościele  
jurydyzmu, norm atywności prawnej i spraw iedliwości z  m iłością  ze w zględu na naturę 
i złożoność K ościoła. Zacytowano m in . w ypow iedź Jana Pawła II, że  prawo m iłości stano
w i podstawę do przygotowania trzech zbiorów  norm: kodeksu dla K ościo ła  Zachodniego, 
kodeksu dla K ościo łów  W schodnich i konst. apost. „Pastor bonus” o Kurii Rzym skiej. 
Sędzia kościelny w edług Jana Paw ła II nie tylko ma „zabezpieczyć” sprawiedliwość, lecz  
pow inien sięgać w yżej, niejako ponad n ią i stosować m iłość w  postaci kanonicznej. W  orze
kaniu w  sprawach m ałżeńskich ma zastosow anie służba m iłości w  stosunku do wspólnoty  
kościelnej, stron oraz ich  instytucji i duszpasterskich struktur K ościo ła  (ss. 12-13).

W  drugim wykładzie na temat sprawiedliwości kościelnej i prawdy abp Grocholewski ak
centuje służbę prawdzie w  posłudze na rzecz sprawiedliwości w  trybunałach kościelnych. Przy
tacza na ten temat wypowiedzi papieży: Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II. Cytuje 
m in. stwierdzenie Jana Pawła II, że działalność sądów kościelnych w  sprawach małżeńskich 
ma pomagać człowiekowi w  szukaniu obiektywnej prawdy (s. 31) a stosowania kryterium prawdy 
domaga się ponaddoczesny wymiar człowieka (s. 34). W spółczucie dla człowieka w  jego  trud
nej i skomplikowanej sytuacji nie m oże przesłonić prawdy o małżeństwie. Sprawiedliwość ludzka 
-  według Jana Pawła II -  ma być odbiciem  prawdy i uczestniczyć w  jej blasku (s. 37).

Po om ów ionych rozważaniach natury ogólnej, czytelnik zapoznaje się z czterema za
gadnieniami czy raczej blokam i zagadnień o charakterze procesow ym  i organizacyjnym. 
Zostały im  pośw iecone następne części publikacji (3-6). Trzecią część książki stanowią  
rozważania o ustanowieniu i zadaniach trybunałów w  K ościele z  uw zględnieniem  sprawie
d liw ości administracyjnej. Zagadnienie to zostało om ów ione w  trzech punktach. W  pierw 
szym, pośw ięconym  zw yczajnym  trybunałom, czytelnik  dowiaduje się o różnych rodzajach  
trybunałów (diecezjalnym , metropolitalnym, m iędzy diecezjalnym , wybranym przez bisku
pa diecezjalnego trybunale I instancji, m iejscow ym  trybunale III instancji), sprawach doty
czących pracowników trybunału i adwokatów, kom petencji sądu i trybunałach Sygnatury 
A postolskiej. W  punkcie drugim zostały om ów ione zagadnienia związane ze sprawiedli
w ością  administracyjną. Chodzi tu o szukanie sprawiedliwych rozwiązań na drodze remon- 
stracji, rekursu hierarchicznego i rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej. W  trzecim  
punkcie Autor zajmuje się duszpasterską rolą sądów kościelnych.

Czwarta część publikacji została pośw ięcona roli, kom petencji i pracownikom  Sygna
tury A postolskiej w  strukturze sądowej K ościoła. Zaznajamia czytelnika z postanow ienia
mi konst. apost. „Pastor bonus” i później wydanymi normami (lata: 1988, 1990 i 1992), 
które się do niej odnoszą.

W  piątej częśc i recenzowanej pozycji książkowej Autor zajmuje się w stępnym  etapem  
procesu m ałżeńskiego. K olejno dokładnie om awia w  trzech punktach: skargę procesową, 
w ezw anie strony pozwanej i zawiązanie sporu.

Szósta część została pośw iecona konstytucji sporu w  sprawach o niew ażność m ałżeń
stwa w  postępow aniu apelacyjnym. Zaznajamia ona czytelnika z normami w  sprawie apela
cji, wypadkami, które -  jak  określa Autor -  w ykazują podobieństwo do apelacji oraz pro
cedurę obow iązującą w  postępow aniu apelacyjnym.
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Publikacja została zaopatrzona w  bibliografię: źródła i literaturę. Zawiera także wykaz 
przytaczanych kanonów KPK, wykaz cytow anych autorów, wykaz wykorzystanych doku
m entów oraz indeks rzeczowy. Cechuje ją  przejrzystość. Czytelnik chętnie po nią sięga; 
także polski czytelnik ze w zględu na pokrewieństwo językow e i zalety słow ackiego tekstu.

Gratulując w ydaw cy omawianej pozycji m ożna stwierdzić, że polski rynek w ydaw ni
czy dotąd nie m oże się poszczycić podobną publikacją W  form ie rozszerzonej o inne k w e
stie i etapy procesu (dowody, dyskusji w  sprawach orzekania) byłaby przydatna dla ducho
w ieństw a i św ieckich, którzy uczestniczą w  procesie i n iew ażność małżeństwa.

ks. Edward Górecki

Ks. Stanisław Włodarczyk, Święty Łukasz teolog zbawienia, Często
chowa 1995, s.80

Ks. Stanisław W łodarczyk zajmuje się studium nad Łukaszem, jego  dziełam i i zawartą 
w  nich teologią. D latego dobrze się stało, że udostępnił czytelnikom  ow oc sw oich dociekań.

Autor pracy zatytułowanej „Święty Łukasz teo log  historii zbaw ienia” stwierdza w e  
w stępie, że idea teologiczna Łukasza m ocno osadzona jest  w  Łukaszowej koncepcji zba
wienia. Autor przedstawia (w  rozdziale I pośw ięconym  om ów ieniu pojęcia i zakresu zba
wienia) term inologię soteriologiczną używ aną przez Łukasza (soter, soterion, soteria, so- 
dzein), zastanawia się nad w pływ em  starotestamentalnej historii zbawienia na m yśl Łukasza. 
Ukazuje m in . w pływ  tej starotestamentowej koncepcji na tekst hymnu Zachariasza, uobec
nienie m iłosierdzia, będącego czynem  zbawczym , w  czynach Jezusa realizującego proroc
two Iz 61 ,1-3 , uobecnienie zbaw czego charakteru m iłosierdzia w  przypow ieściach o synu  
m arnotrawnym , zagubionej ow cy  czy  drachm ie (co  b y ło  rea lizacją  s łów  Jr 3 1 ,2 0 ).

Autor zauważa podobieństwa m iędzy działam i Łukasza i listam i Paw iow ym i, polegają
ce na w spólnych tematach teologicznych, wśród których najistotniejszym  je s t  uniwersa
lizm  zbawczy. Ks. W łodarczyk ukazuje teksty Łukasza, w  których ten  uniwersalizm  jest  
widoczny. Są to: kantyk Sym eona (Łk 2 ,29 ,32), układ rodowodu Jezusa (Łk 3 ,23-38), w o 
łanie Jana Chrzciciela (Łk 3,16), i także przypowieści o zagubionej ow cy i drachmie (Łk 15,1- 
7.8-10); a w  D ziejach  Apostolskich: g łoszen ie Jezusa zm artwychwstałego przez A posto
łów  „aż po krańce ziem i” (D z 1,8) i wśród w szystk ich  ludów (Samaria -  8,4-17; poganie: 
K orneliusz i jeg o  rodzina -  10,1-11,18; m ow a Piotra -  10,34-43; działalność Pawła).

W II rozdziale Autor zajmuje się Ł ukaszow ąkoncepcja historii zbawienia. Zastanawia
jąc się najpierw nad tym, czy Łukasz chciał w  ogó le  pisać historię, poszukując źródeł dzieł 
Łukasza, ks. W łodarczyk dochodzi do wniosku, że  ce lem  Ewangelisty było  coś w ięcej, niż 
tylko ustalenie historycznego charakteru notowanych wydarzeń. C elem  tym  był Jezus Chry
stus. B óg , który jest  Panem  historii, stosow nie do obietnicy, w yprowadził Izraelowi Zbaw i
ciela (D z 13,23). Zatem  historia Łukasza jest  historią zbawienia, realizującą się zgodnie 
z zapow iedziam i proroków ST.

Punktem kulm inacyjnym  Łukaszowej historii zbaw ienia (o czym  m ów i rozdział III) 
jest  męka i śmierć Jezusa (będąca w ypełnieniem  zapow iedzi proroków). Z analizy tekstów  
Trzeciej E w angelii i D ziejów  Apostolskich, wynika, zdaniem  Autora, soteriologiczny i za- 
dośćuczynny charakter m ęki i śm ierci Jezusa. (W obec takiego stwierdzenia, niezrozum ia-


