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Książka o. J. A. Kłoczowskiego nie jest systematycznym traktatem o mistyce i misty
kach, w którym omawia się poszczególne kwestie według ściśle logicznego porządku 
wynikania, jest to raczej zbiór esejów, z których każdy, pomimo iż jest częścią publikacji, 
mógłby śmiało stanowić odrębną jednostkę. Nie jest to także podręcznik, choć jej lekturę 
należałoby polecić tak studentom teologii, jak i wszystkim zainteresowanym problematy
ką życia duchowego. Autor podejmuje niezwykłą ilość problemów, uzmysławiając w ten 
sposób całą złożoność zjawiska. Prezentuje wiele różnych stanowisk, ukazuje ich istotne 
braki i zdobywa się na własny osąd rzeczy. Jedną z niewątpliwych zalet tych rozważań jest 
to, że obok swoistej teorii mistyki, dają one także możliwość spotkania z konkretnym czło
wiekiem, właśnie człowiekiem mistycznym, w określonych realiach historycznych, pozwa
lają poznać koleje jego losu i najcenniejsze przemyślenia. D rogi człowieka m istycznego  to 
książka o poznawaniu Boga, a przez to i samego człowieka, to opowieść o mistykach i ich 
drogach ku osobowej Transcendencji, filozoficzny esej o mistyce i głos w dyskusji, która 
w swej istocie jest intelektualnym zmaganiem o duchowe oblicze współczesnego świata.

ks. M irosław  Kiw ka

Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, red. I. Dec, Wrocław 
2002, ss. 344

W pierwszym roku nowego stulecia i tysiąclecia Papieski Wydział Teologiczny we 
Wrocławiu zorganizował i przeprowadził kolejne już, XXXI Wrocławskie Dni Duszpa
sterskie. Zostały one poświęcone refleksji teologiczno-pastoralnej nad przesłaniem Listu 
apostolskiego Jana Pawła II N ovo m illennio ineunte. Dokument ten, ogłoszony na zakoń
czenie Roku Wielkiego Jubileuszu, zawiera podsumowanie tegoż roku i wytycza drogę 
Kościołowi i światu w nowe tysiąclecie.

Materiały z tego sympozjum ukazały się w formie książkowej pt. K om pas d la  K o śc io 
ła trzec iego  ty s iąc lec ia , w opracowaniu redakcyjnym ks Rektora Ignacego Deca. Stano
wią one pierwszą część powyższej publikacji.

Pozycję tę otwierają trzy teksty wstępne. Są to: Powitanie i wprowadzenie do M szy św. 
inauguracyjnej XXX I W D D  -  dokonane przez gospodarza sympozjum, Ks. Kardynała 
Henryka Gulbinowicza; homilię mszalną Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego oraz wpro
wadzenie w problematykę obrad -  Ks. Rektora Ignacego Deca.

Zasadniczą treść pierwszej części książki stanowi dziewięć wykładów. Część tę otwie
ra wykład Ks. Kard. M. Jaworskiego M ożliw ości i perspek tyw y K ościo ła  progu  trzeciego  
tysiąclecia . Stanowi on fundament do dalszych, szczegółowych rozważań. Po nim zostały 
zamieszczone teksty wykładów księży biskupów: Ks. Abp. Damiana Zimonia „ Wypłyń na 
g łęb ię  ” (Łk 5,4). D uszpastersk ie  aspek ty  pap iesk iego  Listu aposto lskiego N ovo millennio  
ineunte, Ks. Bp. Kazimierza Ryczana -  O pcja preferencyjna d la  ubogich  i Ks. Bp. Jana 
Szlagi „Szukam , o P an ie , Twojego o b lic za ” (Ps. 2 7 ,8 ) - Życie  w zjednoczeniu z C hrystu
sem, (m odlitw a  i kontem placja). Pozostałe teksty są autorstwa znanych polskich teologów, 
m.in. T. Węcławskiego, s. Z. Zdybickiej, J. Kruciny, I. Deca.

Drugą część prezentowanej publikacji stanowią materiały XXIV Dni Kultury Chrze
ścijańskiej, które odbyły się w dniach od 14 do 20 października 2001 roku we Wrocławiu.
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Ogólny temat tych Dni brzmiał: N auczanie Ks. K ardynała Stefana Wyszyńskiego. Nawią
zywał on do roku 2001, poświęconego osobie Prymasa Tysiąclecia z racji Jego setnej rocz
nicy urodzin i dwudziestej rocznicy śmierci.

Wystąpienia w czasie tych Dni koncentrowały się wokół następujących grup tema
tycznych:

1. Aktualność nauczania Kard. Stefana Wyszyńskiego, dla Kościoła na przełomie ty
siącleci;

2. Stanowisko Prymasa Tysiąclecia wobec zjawiska programowej ateizacji i laicyzacji 
społeczeństwa polskiego;

3. Wkład Kard. Stefana Wyszyńskiego w kształtowanie struktur administracji kościel
nej na Ziemiach Zachodnich;

4. Wkład Kard. Stefana Wyszyńskiego w kształtowanie kultury i tożsamości narodo
wej;

5. Problemy pracy ludzkiej -  jej duchowość, godność ludzi pracy, prawa i obowiązki 
ludzi pracy oraz wychowanie do pracy;

6. Prymasowskie oceny życia społeczno-gospodarczego w powojennej Polsce;
7. Osobiste przymioty intelektualne i moralne Prymasa tysiąclecia (modlitwa, kult NMP 

itp.)
Wśród autorów tej części są pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, działacze spo

łeczni i polityczni oraz wykładowcy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. 
Redaktor nie ingerował zbytnio w nadesłane teksty, pozwolił zachować oryginalność i swo
istość języka oraz ujęć tematu poszczególnym autorom.

Problematyka poruszona w ramach XXIV Dni Kultury Chrześcijańskiej współgra z tre
ścią Listu apostolskiego Jana Pawła II N ovo m illennio ineunte. Stąd zasadna była publika
cja tych obu części w jednej pozycji książkowej.

Prezentowane w niniejszej książce materiały stanowią rzeczywiście kompas, busolę dla 
Kościoła progu trzeciego tysiąclecia, wskazują bowiem kierunek jego drogi, określają spo
soby bycia chrześcijaninem w nadchodzącym czasie; promują wartości humanistyczne i chrze
ścijańskie, gdyż one służą nobilitacji ludzkiej godności: jednostki i społeczeństwa.

ks. P io tr Sroczyński

Robert F. 0 ’Toole SJ, L ’unita della teologia di Luca. Un’analisi 
dei Vangelo e degli A tti, Editrice Elle Di Ci, Torinol994, ss. 263

Robert F. 0 ’Toole jest docentem teologii Uniwersytetu St. Luis (USA); od kilku lat 
pełni funkcję rektora Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. W środowisku bibli- 
stów znany jest przede wszystkim ze swoich studiów nad dwudziełem Łukasza (Łk -  Dz). 
Publikuje w znanych na świecie czasopismach: „Biblica”, „Revue Biblique”, „The Jour
nal of Biblical Literature” czy „Biblische Zeitschrift”. Jego studium L·unita della  teologia  
di Luca. U nyanalisi dei Vangelo e deg li A tti poświęcone jest, zgodnie z myślą zapowie
dzianą w tytule, teologii Łukaszowej. Autor podzielił je na trzy główne części, z których 
każda zawiera po kilka rozdziałów. Część pierwsza, zatytułowana Bóg kontynuuje zb a 
wianie sw ego  ludu  (ss. 15-90), poprzedzona została wprowadzeniem, w którym autor wy


