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Benedyktyni z Beuron przy w spółudziale swoich współbraci z opactwa
St. André w Bruges poszukują w łaściw ej formy. Recenzowana obecnie
pozycja stanowi w łaśnie jeden z etapów roboczych tych poszukiwań. Na
422 stronach zawiera czytania niedzielne i św iąteczne cyklu C, na 50 stro
nach podsuwa bogaty zestaw śpiew ów między czytaniam i, na dalszych 50
stronach podaje Ordo Missae (z bardzo urozmaiconymi w ezwaniam i cele
bransa), w reszcie na ostatnich 15 stronach proponuje wiernym ciekawy
zbiór m odlitw zarówno z czasów ojców Kościoła, jak ze średniowiecza czy
wreszcie z pism współczesnych nam autorów.
Szczególnie godne uwagi są krótkie komentarze do poszczególnych czy
tań. Autorzy w paru zdaniach potrafią podsunąć zagadnienie formy lite
rackiej danej perykopy, jej um ieszczenie w kontekście całej księgi czy n a
wet w kontekście życiowym adresatów tej księgi w m yśli autora natchnio
nego. W szystkie te starania ukierunkowane są jednak w yłącznie na przybli
żenie współczesnem u czytelnikowi zasadniczej m yśli autora natchnionego.
Czasami są to prawdziwe arcydzieła jasności i głębi.
Podobnie do innych tom ików tej serii analiza czytań kończy się pod
sunięciem ciekawego i współczesnego tekstu teologicznego, mającego pomóc
w rozważaniu głównej nauki czytań. Nowość w tym tomiku stanowi w y 
kaz czytań na dzień powszedni tygodnia, jak również propozycja tekstu
do rozważań na najbliższe dni.
Wierni nie powinni w czasie zgromadzenia eucharystycznego w yłączać
się ze wspólnoty, koncentrując się na indywidualnym czytaniu czy rozważa
niu. Potrzebny jest jednak tekst do wspólnych śpiewów. Przede w szystkim
jednak konieczna jest pomoc do zrozumienia trudnych nieraz tekstów biblij
nych. N ie wystarcza dziesięciom inutowa homilia. Dobrze by było, gdy w ier
ni jeszcze przed Mszą św. mogli w domu zapoznać się z tekstem, jak rów 
nież z jego wytłum aczeniem . Temu celowi służy w łaśnie om awiany to 
mik i m oglibyśm y tylko życzyć sobie, by także w ierni w Polsce mogli
otrzymać podobną pomoc.
Ks. Jan C harytański SJ, W arszaw a
v
Ludger ZINKE, G em einde vor G ott. Anregungen zur N eugestaltung des G ot
tesdienstes, München 1971, Verlag J. Pfeiffer, s. 256.
Reforma liturgiczna, jaką obecnie przeżywam y, jest dziełem w ielu dzie
siątków lat mrówczej pracy badaczy-naukowców, jak również duszpaste
rzy szukających w łaściw ych form uczestnictwa w iernych w liturgii Eucha
rystii. Rok 1970 stanowi swego rodzaju datę zwrotną. Kongregacja rzymska
uznała dokonane zmiany za wystarczające i orzekła stałość wprowadzonych
form. N ie ustał jednak oddolny proces przemian, dokonujący się w prak
tyce duszpasterskiej. Przeprowadzone zmiany przywróciły Mszy św. w ła ś
ciw e jej formy, uwzględniając czynną rolę w szystkich wiernych, jak również
czyniąc znaki bardziej czytelnym i i w ierniejszym i tradycji Kościoła. Czy jed
nak uczyniono już wszystko?
Powyższym pytaniem zajm uje się L. Z i n k e, wykładowca teologii i pe
dagogiki religijnej na W yższej Szkole Pedagogicznej w Weingarten, oraz re
daktor działu pracy z młodzieżą w „Katechetische Blätter”. Jest on w łaści
w ie redaktorem recenzjowanej pozycji, ale głów ne artykuły, jak również
analiza konkretnych m ateriałów innych autorów są jego pióra.
Po krótkim przedstawieniu oficjalnych dokumentów reform y liturgicz
nej autorzy skupiają się całkow icie na analizie oddolnego ruchu liturgicz
nego. Zwracają uwagę na niew ystarczalne uwzględnienie elem entów antro
pologicznych w nowowprowadzonych formach sprawowania liturgii eu ch a
rystycznej oraz przedstawiają próby uzupełnienia tego braku, podejm owa
ne przez zaangażowane ośrodki duszpastersko-liturgiczne. Szczególnym zna-.
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kiem nowych potrzeb i nowych poszukiwań były „kolońskie nocne m odlitwy
polityczne”. W skazują one na konieczność m ocniejszego pokreślenia m om en
tu zaangażowania społecznego w iernych uczestniczących w Eucharystii. To
też w e w szystkich rozdziałach książki powraca troska o ożyw ienie liturgii
słow a i skierow anie jej ku rzeczywistym , aktualnym ludzkim potrzebom.
Odnosi się to zarówno do doboru czytań, jak i sposobu przygotowania l i 
turgii słow a w zgromadzeniach eucharystycznych celebrowanych na przykład
na dworcu m onachijskim czy też w m ałych grupkach rodzinnych. Trzon
książki stanowią w łaśnie konkretne m ateriały, stosowane już w praktyce.
L. Z i n k e poddaje je analizie krytycznej, wykazując pewne braki, prze
rosty czy nawet niebezpieczeństwa. Niem niej opowiada się całkow icie za
koniecznością w iększej swobody w strukturze liturgii słowa, dostosowanej
do konkretnych odbiorców- Trzeba ponadto zaznaczyć, że w łaściw ie cała
książka zajm uje się nieom al w yłącznie liturgią słowa, nie dotykając liturgii
Eucharystii poza paroma propozycjami nowych M odlitw Eucharystycznych.
Osobny dział stanowią m ateriały przeznaczone dla dzieci i młodzieży.
W analizie ich L. Z i n k e nawiązuje w yraźnie do wskazań dotyczących
Eucharystii dla dzieci i młodzieży, w ydanych przez konferencje episkopa
tów języka niem ieckiego.
Lektura analizowanej pozycji budzi czasami sprzeciw czytelnika. Czy
pam iętając o człow ieku nie zapominamy o Jezusie Chrystusie? Czy wym iar
horyzontalny nie przytłum i wym iaru w ertykalnego liturgii, bez którego ona
przestaje już być liturgią, a staje się zebraniem w iecowym , jak to podkreśla
sam redaktor L. Z i n k e ? Z drugiej jednak strony prowadzi do zasadniczej
refleksji nad sprawowaniem Eucharystii. Mimo przeprowadzonej reformy,
a zwłaszcza mimo dosyć szerokich m ożliwości wyboru ze strony celebran
sa, Msza św. w obecnej form ie może równie szybko sform alizować się
i usztyw nić do m echanicznie powtarzanych formuł. Zależy to przede w szyst
kim od przygotowania się samego celebransa, któremu nie może już
dziś w ystarczyć „poprawne odprawienie”. Przepisy w ym agają bowiem do
stosow ania się do potrzeb konkretnego zgromadzenia. Musimy również posta
w ić sobie pytanie, czy nie należy bardziej włączyć wiernych w przygotowanie
Mszy św. niedzielnej; czy homilia nie powinna być w w iększym stopniu w y 
nikiem przygotowawczego dialogu m iędzy duszpasterzem a wiernym i jego
parafii? W łaśnie ze względu na tę konieczną refleksję można doradzić w szy
stkim duszpasterzom zapoznanie się z próbami naszych braci.
Ks. Jan C h arytański SJ, W arszaw a
Heinz Manfred SCHULTZ, K atechese und G ottesdienst m it K indern . V or
schläge aus der P rax is, Mainz 1973, M atthias-Grünewald-Verlag, s. 128.
Kraje języka niem ieckiego przeżywają obecnie kryzys katechezy udzie
lanej w form ie lekcji religii w szkołach publicznych. Pisze się często o k o 
nieczności rozbudowy katechezy parafialnej- Brak jednak konkretnych opra
cowań, które m ogłyby służyć pomocą katechetom parafialnym. H. M.
S c h u l t z , proboszcz, widzi specyfikę katechezy parafialnej przede w szyst
kim w przygotowaniu do życia sakram entalnego, a zwłaszcza do uczestnic
tw a w Eucharystii. W tym ostatnim wypadku nie chodzi tylko o katechezę
poprzedzającą udział w Mszy św., ale przede w szystkim o w łaściw e orga
nizow anie Eucharystii dla dzieci. Swoim i doświadczeniami, konkretnymi
opracowaniami dzieli się z czytelnikiem . Ten aspekt praktyczny swej książ
ki podkreśla w podtytule.
Przede w szystkim podaje wzory zorganizowania Mszy św. niedzielnych.
Dla uzyskania pełnej aktyw izacji dzieci przewiduje udział dzieci w przy
gotowaniu Mszy św. W tym w łaśnie punkcie dostrzega możliwość spotkania

