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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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kańskiego II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Benedict Heron porusza 
także dość trudny temat walki duchowej z szatanem.

Według autora potężny wpływ wywiera na nas świeckie społeczeń
stwo, w którym żyjemy. Wiele zdarzeń wynika z kontaktu z osobami zajmu
jącymi się okultyzmem, astrologią czy czarami, co świadczy o niebezpie
czeństwie powyższych działań. Ludzie łatwo ulegają fascynacji ich możli
wościami i dają się głęboko wciągnąć w zło, zanim zdadzą sobie z tego spra
wę. Zdaniem autora praktyki okultystyczne są szeroko rozpowszechnione, 
wśród nich zaś czary i satanizm, w którym ludzie oddają swoje życie szata
nowi. Człowiek przyjmuje wobec takich spraw postawę niedowierzania z 
obawy, aby nie zostać uznanym za wariata. Nie zmienia to jednak faktu ani 
nie zapobiega obecności satanizmu w utworach muzycznych heavy metal, a 
zatem jego oddziaływaniu na młodych ludzi. Nierzadko przeraźliwe prze
stępstwa łączą się w ten czy inny sposób z satanizmem. Jednak to wszystko 
nie powinno nas przerażać -  wyznaje B. Heron - ponieważ Jezus ma władzę 
nad złymi duchami i zawsze będzie nas bronił, jeśli w Nim pokładamy za
ufanie i wiarę.

Dobrą i najkorzystniejszą obroną względem szatana jest modlitwa i po
moc innym, poprzez swoją modlitwę, pokutę i post. Jeszcze inną bronią 
przeciwko działaniu zbuntowanych aniołów są sakramenty święte i cenne 
pobożne praktyki, które są tak często dziś zaniedbywane. Autor także w 
szczególny sposób podkreśla rolę egzorcyzmów, które muszą być w razie 
potrzeby zlecone przez biskupa, gdyż mogą wiązać się z pewnym ryzykiem.

Jako człowiek wierzący i praktykujący zachęcam do przeczytania tej 
książki. Jest ona bardzo bogata treściowo, może odpowiedzieć na wiele py
tań stawianych przez współczesnego człowieka. Poprzez to dzieło można 
wiele dowiedzieć się o działaniu szatana i jego propagandzie. Ta lektura jest 
dobrą receptą przeciwko zbuntowanemu aniołowi. Dzięki niej, możemy być 
świadomi wielu nieporozumień między sobą a co najważniejsze możemy 
stać się ludźmi bliższymi sobie jak i Bogu.

Marcin Ołóiv

Henri Ma u ri er, Antropologia misyjna. Religie i cywiliza
cje w zderzeniu z uniwersalizmem. Przyczynek do dzie
jów współczesnych, Wydawnictwo Księży Werbistów 
(Verbinum), Warszawa 1998, ss. 212.

Henri Maurier, urodzony w 1921 r. w Angers (Francja), należy do Zgro
madzenia Misjonarzy Afryki, czyli Braci Białych. Był misjonarzem 
w Burkina Faso, profesorem w różnych seminariach, potem w Instytucie Lu
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