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Ptecenzje

wiście na danych biblijnych i patrystycznych, niemniej pragnie tajemnicę 
Eucharystii ująć językiem człowieka współczesnego, przed wszystkim w opar
ciu o fenomenologię H u s s e r l a .  Zaznacza jednak wyraźnie, że chodzi w tym 
wypadku jedynie o sposób wyrażenia, a nie o właściwą treść. Tę bowiem 
wyznacza Pismo św. i Tradycja Kościoła.

Zasadniczym momentem pracy d e  J o n g a  jest rozróżnienie między sym
bolem a znakiem. Zdaniem autora znak ukazuje rzeczywistość istniejącą cał
kowicie poza nim. Natomiast nie można odrywać symbolu od rzeczywistości, 
z którą jest wewnętrznie związany. Chrystus ustanawiając sakramenty posłu
giwał się symbolami ogólnoludzkimi, a jednocześnie zabarwionymi kulturą 
hebrajską. Jak  długo w Kościele istniało prawdziwe zrozumienie znaczenia 
symbolu, tak długo zrozumienie Eucharystii było bliższe Tradycji pierwot
nego Kościoła. Toteż autor szkicuje z różnego punktu widzenia w kilku 
miejscach swej pracy proces utraty w Kościele zrozumienia symbolu. Punkt 
szczytowy tej ewolucji autor dostrzega w okresie dyskusji z protestantami. 
Kościół katolicki przeciwstawia się ujęciu Eucharystii w Kościołach ewange
lickich jako czystego symbolu pozbawionego rzeczywistości, podkreśla rze
czywistość, ale na zupełnie innej podstawie niż uprzednie wieki i z pewnym 
lękiem wobec symbolu. Dopiero w latach dwudziestych naszego wieku roz
poczyna się ponowne odkrywanie rzeczywistości symbolicznej odnośnie do 
Eucharystii.

Właśnie w chlebie i winie widzi autor naturalne symbole życia ludzkiego, 
ciała i krwi. Ofiarowanie ich Bogu staje się czynnością symboliczną, ofiarą 
Kościoła, która łączy się z ofiarą Chrystusa, wydającego siebie Ojcu na zba
wienie świata. Udział w tym błogosławionym chlebie i kielichu daje uczes
tnictwo w ofierze Chrystusa, a jednocześnie w Jego zmartwychwstaniu. 
Nic zatem dziwnego, że autor ogromną wagę przywiązuje do obrzędu „ofia
rowania chleba i w ina” (dziś obrzęd „przygotowania darów ofiarnych”) 
i powołując się przede wszystkim na I r e n e u s z a ,  ale także na 
H i p o l i t a ,  liturgię północnej Afryki i Galii, widzi w procesji z darami 
ofiarnymi istotny wyraz kapłaństwa wspólnego i udziału w ofierze Chrys
tusa. Dlatego domaga się reformy tego obrzędu, oderwania go od zbierania 
tacy, materializującego sam obrzęd.

Autor podkreśla również znaczenie obrzędu zmieszania odrobiny chleba 
konsekrowanego z konsekrowanym winem, wiążąc go wewnętrznie z epi- 
klezą. Tu również domaga się reformy, a mianowicie zbliżenia czasowego 
obu obrzędów i przebudowania obrzędu zmieszania.

Zasługą autora wydaje się być podkreślenie znaczenia rzeczywistości sym
bolicznej w liturgii. Niemniej uderza pewna jednostronność rozważań prowa
dząca do podkreślania obrzędów, które mimo wszystko nie wydają się aż tak 
istotne dla zrozumienia istoty Eucharystii jako ofiary i uczty. W tym wy
padku słuszniejszą wydaje się droga przyjęta przez L. B o u y e r ,  opierają
cego się przede wszystkim na treści modlitw eucharystycznych w ich histo
rycznym rozwoju. Symbol jest czynnikiem ważnym w liturgii. Nie wydaje się 
jednak, by można było, opierając się na nim, wytłumaczyć istotę współofiary 
z Chrystusem.
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Reforma liturgiczna, postulująca zmianę mentalności wszystkich wiernych, 
domaga się głębszego przygotowania do uczestnictwa w liturgii, a zwłaszcza 
w zgromadzeniu eucharystycznym. Duszpasterze jednak sami niejednokrotnie
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zostali zaskoczeni wprowadzonymi zmianami, szukają zatem pomocy dla siebie 
i swych wiernych w zgłębianiu największej tajemnicy Kościoła.

Taką pomocą ma służyć obecnie analizowany tomik. Na treść jego składa 
się szereg kazań tematycznych przygotowanych do druku przez docenta 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Wurzburgu, Johanna H o f m e i e r a .  Autor 
najpierw wygłosił je w pewnej parafii na przedmieściu Ratyzbony. Reakcje 
słuchaczy były natychmiast uwzględniane w następnych kazaniach. Takiej 
bowiem nazwy używa autor na określenie swych przemówień. Uważa, że 
obok homilii trzeba utrzymać kazania tematyczne, przygotowujące wiernych 
do zrozumienia bardziej centralnych zagadnień, a można to osiągnąć jedynie 
dzięki kazaniom tematycznym, rozciągającym się na pewien określony odcinek 
czasu.

We wstępie do kazań autor podkreśla wytyczony cel. Zdaniem jego w historii 
Kościoła zawsze istniała niemal przepaść między ludową pobożnością wiernych 
a ujęciami teologicznymi. Już w średniowieczu ujęcia sensualistyczne Eucha
rystii nie odpowiadały dyskusjom teologicznym. Przepaść ta pogłębiła się 
jeszcze bardziej po Soborze Watykańskim II. Wierni ciągle jeszcze patrzą 
na Eucharystię zbyt sensualistycznie, jak to dostrzega autor kazań, gdy 
tymczasem dokumenty soborowe podkreślają żywy związek Eucharystii z ży
ciem człowieka w jego konkretnej sytuacji, z jego pracą zawodową, obo
wiązkami rodzinnymi itd. Autor pragnie więc podkreślić w swych kazaniach 
te wałśnie postawy duchowe, wynikające z udziału w Eucharystii, pragnie 
wytworzyć skojarzenie między Eucharystią a różnymi działami życia ludzkiego.

Każda homilia zaczyna się od tekstu biblijnego, liturgicznego czy czerpa
nego z dokumentów soborowych. Teksty te uprzednio były udostępnione słu
chaczom kazań. Autor posługuje się często biblijnymi obrazami, określe
niami. Kiedy jednak pragnie ich treści przybliżyć słuchaczom budzą się po
ważne wątpliwości. Obecność Chrystusa, o której tak obficie mówi K o n s ty 
tucja o Liturgii Ś w ię te j , według autora polega właściwie na świadomości 
chrześcijanina, przejętego nauką Jezusa Chrystusa, realizującego Jego wezwa
nia. Obecność uczynku miłości i obecność w słowie czytanym jest zupeł
nie tym samym sposobem obecności. Przeistoczenie dotyczy chleba jedynie jako 
znaku naszego oddania się Ojcu. Spożywanie chleba konsekrowanego jest 
tylko znakiem naszego ludzkiego zjednoczenia w jednej nauce Chrystusa i w 
czynach wzajemnej miłości. Obok więc sformułowań przekonywujących 
i pobudzających prawdziwą pobożność eucharystyczną napotykamy zdania, 
których nie potrafimy przyjąć za prawdziwe i odpowiadające nauce Kościoła. 
Szkoda. Książka bowiem mogłaby przynieść wiele owoców w duszpaster
stwie eucharystycznym.
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Katecheza ma być wierna Bogu i człowiekowi, jak głosi hasło ostatniego 
międzynarodowego kongresu katechetycznego. Wydaje się że G. W e b e r ,  
znany pisarz katechetyczny Niemiec zachodnich i autor analizowanej pozycji, 
doskonale potrafił utrzymać harmonię obu biegunów.

Książeczka jego, przeznaczona dla dzieci przygotowujących się do pierw
szej Komunii św., jest wierna człowiekowi. Na pierwsze miejsce nie wysuwa 
się w niej usystematyzowana wiedza, ale życie owocne chrześcijanina. Już 
od pierwszej części, wprowadzającej w zagadnienie Eucharystii, autor opiera


