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Należy wyrazić wielką w dzięczność ks. infułatowi W acławowi Szetelnickiem u za 
zrealizowanie inicjatywy ks. H enryka kard. Gulbinowicza, m etropolity wrocławskiego  
i życzyć, aby spod Jego ręki wyszły dalsze prace naukowe z zakresu dziejów K ościoła  
śląskiego.

ks. Józef Mandziuk

Teologia i życie , pr. zb. pod red. M. Dudy, S. Jasionka, Częs
tochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”, 
Częstochowa 1994, ss. 519.

W świecie nauki istnieje zwyczaj wydawania Ksiąg Pamiątkowych poświęconych  
zasłużonym profesorom . D o  takich znanych i zasłużonych profesorów  dla K ościoła, 
zwłaszcza w Polsce, należy niewątpliwie ks. prof. dr hab. Jan Kowalski. Jem u to  
właśnie została ostatnio pośw ięcona Księga pt. Teologia i życie wydana z okazji jego  
jubileuszu 40-lecia kapłaństwa i 35-lecia pracy naukowej. Jubileusz ten stał się 
okazją do spłacenia długu w dzięczności w obec D ostojnego Jubilata przez tych, 
którym od lat służy swoją m ądrością i dobrocią. W śród nich należy w ym ienić 
środowiska kościelne Krakowa, W rocławia, Częstochowy, Stadnik oraz w iele  
wspólnot zakonnych, a także ludzi świeckich, szczególnie nauczycieli i wy
chowawców.

Na całość Księgi Pam iątkowej poprzedzonej słowem  wstępnym  księży  
kardynałów F. M acharskiego i H. Gulbinowicza, a także ks. arcybiskupa S. Nowaka, 
podkreślających zasługi ks. Jubilata i wyrażających w dzięczność za jego wkład  
naukowo-dydaktyczny w życiu lokalnych Kościołów, składają się dwie części: 
pierwsza -  „Żyć i działać w Chrystusie dla Boga, K ościoła i ludzi” oraz druga 
-  „Refleksje teologiczno-pastoralne”.

Część pierwsza jest św iadectwem  wdzięczności oraz podkreśleniem  w alorów  
osoby i dzieła życia Księdza Profesora. Przygotowana została ona przez przyjaciół 
oraz uczniów Księdza Jubilata, do których należą m iędzy innymi ks. prof. Stanisław  
Grzybek, ks. prof. Adam  Kubiś, ks. prof. Ignacy D ec, ks. Marian Duda. Jej treść 
stanowią artykuły om awiające zaangażowanie Księdza Profesora Kowalskiego na 
terenie archidiecezji częstochowskiej („M iłośnik K ościoła D iecezja lnego”), 
działalność naukowo-dydaktyczną na Papieskiej Akadem ii Teologicznej w Krakowie, 
na Papieskim Fakultecie Teologicznym  we W rocławiu, a także w W yższym  
Seminarium Misyjnym Księży Najśw iętszego Serca Jezusow ego w Stadnikach. N ie  
sposób pom inąć wkładu Księdza Jubilata w nauczanie i wychowanie alum nów  
przygotowujących się do kapłaństwa. T oteż i tej stronie życia pośw ięcony jest jeden  
z artykułów książki („Profesor, pedagog, wychowawca nowych pokoleń kapłanów”). 
O szerokich zainteresowaniach teologiczno-m oralnych dostojnego Jubilata świadczy 
fakt imponującej bibliografii prac drukowanych (ponad dwieście prac). Są to  
artykuły um ieszczane w różnych książkach i czasopism ach teologicznych, wybory



126 OMÓWIENIA I RECENZJE

tekstów, redakcje książek, sprawozdania i recenzje. 35 lat pracy naukowej 
zaowocowało także powstaniem  licznych prac naukowych (magisterskich, 
licencjackich i doktorskich) napisanych pod kierunkiem  Księdza Profesora Jana 
Kowalskiego. Po zapoznaniu się z nimi widać, że Ksiądz Profesor nie boi się 
podejm ować problem ów trudnych. M łodzi teologow ie, którzy pod jego kierunkiem  
przygotowują swoje prace naukowe i wprawiają się w arkana naukowej i dydaktycz
nej twórczości teologicznej pozostaną trwałym ow ocem  życiowego dzieła Księdza  
Jubilata. G odne zauważenia jest także Jego długoletnie zaangażowanie w W y
dawnictwie Archidiecezjalnym „R egina P olon iae” na stanowisku Dyrektora. D zięki 
autentycznej trosce m ożliwe stało się pow stanie takiego wydawnictwa, jego rozwój 
i znaczny dorobek wydawniczy. M ówi o tym artykuł pt. „Apostolstw o przez słowo 
drukowane”. Tytuł części pierwszej: „Żyć i działać w Chrystusie dla Boga, Kościoła  
i ludzi” dobrze oddaje postaw ę religijno-m oralną, którą odznacza się Ksiądz 
Profesor, jak też Jego pośw ięcenie dla K ościoła i ludzi.

Podobnie jak w części poprzedniej, tak i w drugiej swoje artykuły zam ieścili 
przyjaciele i uczniowie Księdza Profesora Jana Kowalskiego. Są to refleksje 
teologiczno-pastoralne, które ubogacają polską myśl teologiczną oraz codzienną  
praktykę duszpasterską kapłanów. Z apoznać się tu m ożna z najbardziej aktualnymi 
problemami, którymi żyje K ościół współczesny (A . M arcol, „G łówne idee w Ency
klice Yeritatis splendor”, J. Krucina, „Odm iany teraźniejszości wyzwaniem  nowej 
ewangelizacji”, I. D ec, „Człowiek jako podm iot wychowania -  ethos nauczyciela”, 
J. Nagórny, „Technicyzacja ludzkiej prokreacji”, S. Urbański, „Postawy, cechy 
i wypaczenia współczesnej duchowości chrześcijańskiej”, M. D uda, „Parafia w na
uczaniu nauczaniu Ojca św. Jana Pawła II”, T. R eroń, „Ukazywać najwyższy cel 
ludzkiego życia. K ościół i mass m edia”). Z naleźć tu m ożna także interesujące 
artykuły z teologii biblijnej (D . Nowak, „Term inologia i pojęcie grzechu w A p o 
kalipsie”, S. Grzybek, „Obraz człowieka w Starym T estam encie”), moralnej 
(J. Pryszmont, „Nawrócenie drogą do życia z wiary”, M. Chłopowiec, „M odlitwa 
dziecka w rodzinie i jej psychiczne uwarunkowania”, T. Jelonek, „Ewangeliczna  
rozmowa Jezusa z m łodzieńcem  jako kanwa dla ukazania problem atyki m oralnej”), 
a także z historii teologii moralnej i K ościoła (A . M łotek, „Zarys dziejów teologii 
moralnej na W ydziale Teologicznym  w e W rocławiu”, E. Janiak, „Teologia m oralna 
we Wrocławiu po II wojnie św iatowej”, J. Związek, „Apel biskupa T eodora Kubiny 
do katolików Częstochowy w sprawie pom ocy dla ludności stolicy wypędzonej po  
Powstaniu W arszawskim”). D ostrzec należy także szerokie kontakty zagraniczne 
Księdza Jubilata. D ow odem  tego jest m. in. zam ieszczony artykuł zaprzyjaźnionego 
z Księdzem  Profesorem  R ene C oste pt. „Jeśli chcesz pokoju, wyjdź naprzeciw  
ubogim !”

Czytając Księgę Pam iątkową przekonać się m ożna, że teologia uprawiana przez 
Księdza Jubilata jest związana z życiem , a Ksiądz Profesor Kowalski jest nie tylko 
teoretykiem , ale -  jak to wynika z wykazu publikacji i tem atyki pisanych pod jego  
kierunkiem prac naukowych -  ma nachylenie duszpasterskie. Jeśli uważa się, że 
warunkiem dobrego uprawiania teologii m oralnej jest właściwe oparcie się na 
Objawieniu i Tradycji, to Ksiądz Profesor J. Kowalski robi to um iejętnie. Posługuje
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się przy tym pogłębioną znajom ością przeszłości tej dyscypliny i poszczególnych jej 
problem ów przez nią poruszanych. Ma przy tym dobre wyczucie znaków czasu. Stąd  
podejm owane przez niego aktualne problemy. Próbuje on je rozwiązać korzystając 
także z dorobku nauk humanistycznych w szerokim tego słowa znaczeniu, dzięki 
czemu jest on chętnie czytany i ceniony. Jego postawa cieszy się uznaniem  i ow ocuje 
szerokim gronem  przyjaciół.

Książka, która ukazała się na półkach księgarskich, jest godna odnotow ania. 
Ukazuje ona z jednej strony postać, wkład dydaktyczny oraz cenny dorobek  
naukowy połączony z um iłowaniem  K ościoła jednego z najbardziej znanych polskich  
teologów  moralistów, a z drugiej -  zawiera szereg aktualnych zagadnień teologicz
nych, z którymi powinien zapoznać się teolog, zwłaszcza specjalista z zakresu  
teologii moralnej.

ks. Tadeusz Reroń

Alexandre G a n o c z y, A us seiner Fülle haben wir alle empfangen. 
Grundriss der Gnadenlehre, Patmos, Düsseldorf 1989, ss. 376.

M ówienie o łasce Bożej dzisiaj nie jest łatwe, tym bardziej, że w dzisiejszej 
teologii tem at ten wydaje się być traktowany drugorzędnie i znajduje swoje m iejsce 
częściowo w antropologii, częściow o w soteriologii, czy też w teologii duchowości. 
Stąd istnieje wyraźna konieczność zinterpretowania na nowo klasycznego traktatu  
De gratia i wyrażenia go w języku zrozumiałym dla w spółczesnego człowieka. Tym  
bardziej, że pojęcie „łaski” należy nie tylko do pierwotnego pojęcia w ielu religii 
świata, lecz stanowi konstytutywną i istotną rzeczywistość dla wiary chrześcijańskiej, 
ponieważ łaska ukazała się w Jezusie Chrystusie. D latego też praca A. G anoczy, 
jako wkład w nową herm eneutykę łaski, posiada szczególne znaczenie i wagę.

Autor dzieli całość na trzy części według swojej charakterystycznej m etody  
(responsorische D ogm atik). W części pierwszej omawia biblijne Objawienie dotyczące 
łaski (Die biblische Offenbarung). Bardzo wnikliwie analizuje wszystkie pojęcia wyra
żające ideę łaski w Starym T estam encie, literaturze intertestam entalnej i w Nowym  
Testam encie. W drugiej części ukazuje tem at w jego rozwoju patrystycznym i te o lo 
gicznym (Die theologische und lehramtliche Tradition). W chronologicznym  porządku  
przedstawia naukę o łasce u W schodnich Ojców K ościoła, u Zachodnich Ojców  
i teologów  oraz w nauczaniu M agisterium  zachodniej starożytności chrześcijańskiej, 
a następnie średniowieczną naukę D e gratia , aż do czasów nowożytnych i w spół
czesnych.

Trzecia część jest pośw ięcona systematycznym rozważaniom  (Systematische 
Gnadenlehre), które ujmują tem at we współczesnym  horyzoncie pytań. W  tej 
ostatniej części G anoczy form ułuje swoją obejmującą wszystko tezę: „Łaska jest 
wolnym, niezasłużonym  sam oudzielaniem  się Trójjedynego Boga w Jezusie  
Chrystusie przez D ucha Św iętego. Pom im o grzechu człowieka i jego oddalenia od


