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R E C E N Z JE

m iejsca zagadnieniu chrztu niem owląt, który ukazuje się obecnie jako pro
blem dyskusyjny przede w szystkim w w yznaniach niekatolickich, ale rów 
nież poruszany jest w łonie Kościoła katolickiego.
; Więcej pytań w yw ołuje sakram ent bierzmowania. Autorzy rozważają
związek tego sakram entu z chrztem, w łaściw y w iek udzielania tego sa
kramentu, szafarza. Staw iają pytanie, czy tylko biskup w inien bierzmować,
czy też raczej należy postulować delegowanie do udzielania tego sakram en
tu kapłanów. Rozważają równiek autorzy zagadnienie decyzji podjętej w no
wych obrzędach tego sakramentu odnośnie „m aterii” i „formy”, a w ięc pro
blem „namaszczenia” czy „włożenie rąk”. W reszcie staw iają pytanie o w ła 
ściw e ustaw ienie duszpasterstwa» tego sakramentu, by przestał być „zapom
nianym ” sakram entem Kościoła katolickiego.
Aktualność poruszanych zagadnień, ich bliski związek z przeprowa
dzaną reformą liturgiczną, waga przygotowania fachowego autorów, upo
w ażniają jak najbardziej do zalecenia tej pozycji liturgistom i duszpaste
rzom.. My również bowiem stoim y w obec tych samych pytań i proble
mów.
K s. Jan C harytański SJ, W arszaw a
I. JORISSEN — H. B. MEYER. Die Taufe der K in d er. Anleitung für das
Taufgespräch, Innsbruck-W ien-M ünchen oraz Würzburg 1972, Tyrolia-Verlag
i Echter-Verlag, s. 162.
Now e otrzęd y chrztu kształtują, a zarazem zakładają odnowioną św ia
domość chrztu u duszpasterzy i w szystkich wiernych. Do ukształtowania tej
świadom ości nie w ystarczy tylko poprawne spraw ow anie nowych obrzędów
chrztu. Cały lud Boży musi dostrzec bogactwo tego dotąd „sprywatyzowa
nego” i często niem al m agicznie ujm owanego sakramentu. Autorzy pragną
przybliżyć pogłębioną teologię i duszpasterstwo tego sakramentu.
W pierwszej części om awiają istotę chrztu. Jako punkt w yjścia przyj
mują zagadnienie obcowania z Trójcą Św iętą i w łaśnie w e funkcji tej nad
przyrodzonej w spólnoty ukazują istotę jak rów nież konieczność chrztu.
W takim aspekcie om awiają w spólnotę K ościoła i rolę omawianego sakra
mentu.
W drugiej części poruszają zagadnienie chrztu niem ow ląt od strony tra
dycji Kościoła oraz od strony zobowiązań i zaangażowania rodziców, czy
w reszcie całej gminy. Toteż informują o dawnym katechum enacie, obecnie
wprowadzanych rozmowach z rodzicami, czy w reszcie o roli i znaczeniu ro
dziców chrzestnych.
Trzecią część poświęcają przybliżeniu nowych obrzędów.
Bardzo ciekawa jest część czwarta om awiająca wychow anie chrześci
jańskie do chrzcie. W łaściwie stanowi ona konkretne wskazania dla rodzi
ców mających prowadzić dziecko do świadomego opowiedzenia się za B o
giem, do w olnej i osobistej decyzji. Omawiają w ięc pierwsze doświadczenia
Boga, m odlitwę dziecka, w ychow anie sumienia, jak również udział małego
dziecka w liturgii. Do tych wskazań wychow awczych włączają różne formy
odnowienia przyrzeczeń chrztu czy w resźcie związku chrztu i bierzmowania.
Książka napisana jest językiem prostym i przystępnym, a jednak r z e
czyw iście przybliża głębię treści tego sakramentu. Porusza najważniejsze
zagadnienia i niejako otwiera czytelnika na te w ym iary sakramentu chrztu,
które najczęściej znikały z zakresu świadom ości chrześcijańskiej. Dla głęb
szego przekonania czytelnika autorzy podają ponadto wskazania episkopa
tów RFN i Austrii, odnośnie do sakramentu chrztu, a w reszcie podsuwają
dla pogłębienia wykaz współczesnej literatury przedmiotu. Pozycję tę można
z całym przekonaniem polecić polskim czytelnikom. Jakkolw iek bowiem po-
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gadam y już sw oje publikacje na powyższy temat, praca J o r i s s e n a
i M e y e r a m oże nas również wzbogacić przede w szystkim ze względu na
ciekawe i przeniknięte problemami ludzkimi ujęcie tem atyki chrztu, :ri . -

Ks. Jan C harytański SJ, W arszaw a
Josef MÜLLER — Werner RÜCK, Taufgespräche. Die Vorbereitung der
Filtern auf die Taufe ihrer K in d er, Würzburg 1972, Echter Verlag, s. 131.
W prowadzenie nowych obrzędów chrztu dzieci, tak wyraźnie podkreśla
jących rolę rodziców, postawiło przed duszpasterstwem parafialnym zupełnie
nowe i trudne zadania. W pierwszej części autorowie omawiają warunki
chrztu niem owląt, a przede w szystkim rolę rodziców. Zwracają jednak uw a
gę, na szeroki wachlarz m otyw acji, kierującej rodzicami proszącymi o chrzest
swego dziecka. Toteż podkreślają, że pierwsze spotkanie duszpasterza z pro
szącymi o chrzest dziecka nie może prowadzić bezpośrednio do ustalenia nie
tyjko daty, ale również faktu chrztu. Pierwszorzędnym zadaniem tej roz
m owy winno być uświadom ienie rodzicom w agi decyzji, jaką mają podjąć.
Z dużą w nikliw ością zaznaczają autorzy, że nie można m ówić w żadnym
wypadku o „odmówieniu” chrztu. Decyzja bowiem należy całkow icie do ro
dziców, a duszpasterz może jedynie proponować odsunięcie terminu dla głęb
szego przem yślenia decyzji.
.- Po tym pierwszym spotkaniu następują dalsze w form ie seminariów',
obejmujących kilka par rodzicielskich, mniej w ięcej do ośmiu. Ponieważ
jednak odpowiedzialna za chrzest dziecka i jego dalsze w ychow anie jest
cała parafia, dlatego od czasu do czasu przewiduje się specjalne kazania
czy konferencje o znaczeniu sakramentu chrztu, wygłaszane dla całej para
fii; Jednocześnie zaangażowani członkowie danej parafii mogą, a nawet
powinni uczestniczyć z duszpasterzem w e wspom nianych powyżej sem i
nariach. Poszczególne tem aty mogą być w całości albo w części pow ierzo
ne katolikom świeckim , odpowiednio przygotowanym.
Drugą część pozycji stanowią wspom niane powyżej i szczegółowo opra
cowane tem aty seminariów7 przygotowujących rodziców do chrztu ich dziec
ka» Dotyczą one związku chrztu i wiary, konieczności sakram entu chrztu,
ujęcia chrztu jako sakramentu „na odpuszczenie grzechów”, sakramentu
wsączającego do Kościoła, początku chrześcijańskiego życia w rodzinie i spo
łeczności, a w reszcie liturgii tego sakramentu. Odnośnie do każdego tematu
odnajdujemy jasne ukazanie celu, wskazania dydaktyczne, ośw ietlenie teolo
giczne, a wTeszcie model spotkania, uwzględniający w iele tekstów, um ożli
wiających czynne zaangażowanie uczestników seminarium. Autorzy bowdem
i)ie przygotowują konferencji do wygłoszenia, ale m ateriały służące twórczej
rozmowie.
Książka napisana jest jasno i przystępnie, a zarazem przekonująco. M o
że, być prawdziwą pomocą duszpasterzom stojącym wobec nowych zadańDlatego można polecić ją wykładowcom teologii praktycznej, a także dusz
pasterzom.
’
Ks. Jan C harytański SJ, W arszawa
Dl& Feier der K indertaufe. Volksaugabe, Einsiedeln-Zürich
Wien 1972, Benziger Verlag oraz Verlag Herder, s. 64.
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Tę małą broszurę przygotowały instytuty liturgiczne Salzburga,' TreWiru i Zurychu. Zadaniem jej jest bezpośrednia pomoc dla duszpasterzy
i rodziców odnośnie do sprawowania sakramentu chrztu. Kapłani znajdą
w niej krótkie w skazania na tem at przygotowania rodziców chrzestnych
oraz samej liturgii sakramentu. Temu ostatniemu celow i służy przede w szy

