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Wyprasza nam łaski z nieba. Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, opracowanie o. Gabriel Bartoszewski OFMCap, Katarzyna
Michalska, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2011,
ss. 95.
Kościół w Polsce, a w nim wiele środowisk, także świeckich, z dużym zainteresowaniem śledzi działania podejmowane wokół procesu beatyfikacyjnego
sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Jednym ze znaków owocności modlitwy – za wstawiennictwem kandydata na ołtarza – są wyjednane łaski.
W procesie beatyfikacyjnym ważnym etapem jest ukazanie, że dana postać
jest sługą Bożym. Taki tytuł przysługuje Prymasowi Tysiąclecia. Stanowi to
istotny element całego procesu rozeznawania przez Kościół świętości danej osoby. Tym samym rygorom kanonicznym poddany jest kard. Stefan Wyszyński,
Prymas Polski.
Książkę otwiera motto – słowa Jana Pawła II: „Dziękując Trójcy Przenajświętszej za wielką posługę Prymasa Tysiąclecia, prosimy Króla Wieków, aby
nic nie zniszczyło tego głębokiego fundamentu, jaki mu było dane założyć w duszy Ludu Bożego na całej polskiej ziemi” (s. 5).
Następnie podano przesłanie kard. Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego (s. 7-8) i wprowadzenie o. Gabriela Bartoszewskiego
OFMCap, Referenta ds. Beatyfikacji i Kanonizacji Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej (s. 9-16). Dobrze, że na skrzydełkach okładki podano modlitwę
o beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Zasadniczą treść książki stanowi 58 podziękowań wiernych za otrzymane
łaski za wstawiennictwem sługi Bożego kard. Wyszyńskiego (s. 17-89). Całość
prezentowanego zbioru zamyka spis treści (s. 91-95).
„Niniejsza książeczka (...) wydana z okazji 30. rocznicy odejścia Kardynała
Wyszyńskiego do domu Ojca jest pierwszym zbiorem autentycznych wypowiedzi ludzi różnych stanów, prostych i uczonych, księży, sióstr zakonnych, ludzi
różnej kultury, majątku i wykształcenia. Bez względu jednak na te różnice, w listach-świadectwach uwidacznia się głębokie przekonanie ich autorów, iż otrzymane łaski – zmiana w sytuacji duchowej, materialnej, zdrowotnej, rodzinnej –
nastąpiła dzięki wstawiennictwu Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego” (s. 14).
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Z przywołanych łask wybrzmiewa niezwykłe bogactwo Boga, który w swej
miłości pamięta o nas pielgrzymujących na ziemi, ale nie ogólnie, lecz o każdym
indywidualnie. Wielokrotnie uzewnętrznia się to przez udzielanie łask za wstawiennictwem sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. „Niniejszy zbiór świadczy o tym, jak Bóg wysłuchując próśb wiernych, ukazywał i ukazuje świętość
i wstawiennictwo Prymasa Tysiąclecia. Listy dziękczynne napływały i napływają zarówno z Polski, jak i z różnych stron świata” (s. 15).
Słusznie konstatuje kard. Nycz: „Kardynał Wyszyński był nie tylko głosem
i sumieniem narodu oraz Kościoła, ale także człowiekiem głębokiej wiary, ukazującym ludziom perspektywę nieba i nadzieję zwycięstwa nad złem, w tym –
złem systemowym, zniewalającym wtedy narody” (s. 7).
Nadany tytuł omawianej publikacji wyzwala wiele myśli, refleksji. Oto łaski
z nieba i znak Bożego zaufania dany i jednocześnie zadany człowiekowi.
bp Andrzej F. Dziuba
Jolanta Ewartowska, Szukając prawdy o człowieku. Antropologia teologiczna Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2010, ss. 248.
Posługa chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Polsce wobec
człowieka ma szczególnie bogate odniesienia. Przecież chrześcijaństwo w znacznym stopniu ukształtowało zasadnicze zręby wizji osobowych i społecznych
praw człowieka. Trudno wręcz wyobrazić sobie współczesną cywilizację bez
orędzia Ewangelii, które pośrednio czy bezpośrednio wywarło wpływ na wiele
osób oraz kształtujących się elementów czy zasad życia społecznego.
W Polsce, jak wskazano słusznie we wstępie: „W szeroki nurt zorientowanej
antropologicznie aktywności Kościoła w dwudziestym wieku wpisane było zaangażowanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, aktywnego uczestnika Soboru
Watykańskiego II i osoby odpowiedzialnej za recepcję nauczania soborowego
w Kościele w Polsce, w obronę praw ludzkiej osoby w państwie, którego polityka miała kurs jednoznacznie totalitarny. Problem człowieka, jego odniesienie do
Boga i miejsca w świecie znalazł również wyraz w jego kaznodziejstwie i piśmiennictwie” (s. 14-15).
Autorka prezentowanej książki ma już liczne publikacje, m.in. na łamach
cenionych periodyków: „Communio” i „Collectanea Theologica”. Oscylują one
wokół problematyki antropologicznej, ale jednocześnie podejmują inne zagadnienia.
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