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umiejêtnie wykorzystuj¹ca najnowsze osi¹gniêcia technologii komunikacyjnych.
Multimedialna publikacja, która w przyjazny dla najm³odszych dzieci sposób na
co dzieñ przybli¿a im nauki Jezusa Chrystusa1.
Nale¿y podkreliæ, ¿e aplikacja Katecheza multimedialna s³u¿y poszerzaniu wiedzy religijnej dzieci i przyczynia siê do wiêkszej aktywizacji uczniów
podczas zajêæ. Jest to nowoczesna i atrakcyjna pomoc dydaktyczna, która
usprawni i urozmaici katechezy. Na szczególne uznanie zas³uguje jej przydatnoæ
zarówno dla katechetów, jak i rodziców, którym zale¿y na religijnym wychowaniu swoich dzieci.
Warto zaznaczyæ, ¿e nauczanie religijne wspomagane prezentowan¹ aplikacj¹, pozwala nie tylko rozwijaæ umiejêtnoci informatyczne uczniów, ale przede
wszystkim stwarza znakomite warunki dla twórczego rozwoju mylenia dzieci
i zainteresowania ich wiatem wartoci i prawdami wiary. Oczywicie ¿aden
program komputerowy nie zast¹pi autentycznej relacji nauczyciela z uczniem
oraz tradycyjnych metod nauczania, mo¿e je jednak uzupe³niaæ i ubogacaæ.
Nale¿y polecaæ aplikacjê Katecheza multimedialna, poniewa¿ bez w¹tpienia
s³u¿y ona lepszemu poznaniu Chrystusa i nawi¹zania relacji z Panem Bogiem.
Ks. Adam Bielinowicz
Olsztyn
Ks. Stanisław Kozakiewicz, Stanisława Hozjusza nauka o zbawieniu w Kościele katolickim. Rozwój wybranych aspektów eklezjologicznych i soteriologicznych myśli Hozjusza w relacji do osiągnięć
teologii współczesnej, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 306.

Dzieje poszczególnych nauk s¹ fascynuj¹cym dowiadczeniem badawczym. Wnikaj¹c za g³êbiej  szczegó³owe zagadnienia pozwalaj¹ na pasjonuj¹ce
poznawanie przesz³oci. I tak jest te¿ z dziejami teologii, a w tym teologii
katolickiej, w obrêbie której mo¿na odnotowaæ znacz¹ce osi¹gniêcia badawcze,
choæ nadal s¹ jeszcze pola czekaj¹ce na zbadanie czy wrêcz odkrycie.
Kard. Stanis³aw Hozjusz, biskup warmiñski, jest tak¹ postaci¹, na temat której
dysponujemy wieloma opracowaniami, niemniej ka¿dy twórczy g³os jest wart
odnotowania na polu naukowym. Prezentowana praca ukaza³a siê w serii Biblio1 Laureaci Nagrody FENIKS i Ma³y FENIKS, http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x76942/laureaci-nagrody-feniks-i-maly-feniks/?page=2 (20.02.2015).
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teka Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
(nr 82).
Ks. Stanis³aw Kozakiewicz jest adiunktem na Wydziale Teologicznym
UWM. Wyk³ada tak¿e teologiê dogmatyczn¹ w Wy¿szym Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie. Jest autorem wielu artyku³ów, szkiców i studiów.
Szczególnie interesuje siê chrystologi¹, soteriologi¹, eklezjologi¹, teologi¹ laikatu
oraz teologi¹ rzeczywistoci ziemskich. Autor tak¿e ju¿ wczeniej opublikowa³
kilka naukowych tekstów powiêconych kard. Hozjuszowi.
Pracê otwiera doæ obszerny wstêp (s. 717). Z kolei ca³oæ materia³ów
podzielono na cztery rozdzia³y, a te na paragrafy. Ju¿ na tym etapie mo¿na wyrobiæ sobie dobry, wstêpny ogl¹d ca³ego dzie³a i podejmowanych w nim badañ.
Pierwszy rozdzia³ opatrzono tytu³em Wprowadzenie w kontekst historyczno-teologiczny (s. 1964). Wskazano na uwarunkowania spo³eczno-polityczne XVI-wiecznej Europy, a tak¿e na sytuacjê Kocio³a. Wa¿nym wydarzeniem by³ sobór trydencki widziany jako odnowa Kocio³a i teologii. Tutaj tak¿e
nakrelono ¿ycie i dzia³alnoæ Stanis³awa Hozjusza.
Fontes salutis. Kocielne ród³a zbawcze (s. 65184) to tytu³ kolejnego
rozdzia³u. mieræ i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa s¹ niewyczerpanym ród³em odkupienia. Natomiast S³owo Bo¿e ma funkcjê zbawiaj¹c¹. Zdaniem
S. Hozjusza, Eucharystia jest nieustannie odnawiaj¹cym siê ród³em zbawienia.
Wskazano tak¿e, ¿e sakramenty s¹ eklezjalnymi misteriami zbawczymi. Zaakcentowano rolê Tradycji Kocio³a w porz¹dku zbawienia.
W trzecim rozdziale autor podj¹³ temat: Instrumenta salutis. Przekaz zbawienia (s. 185244). Ks. S. Kozakiewicz mocno akcentuje zagadnienie tajemnicy Kocio³a jako miejsca zbawienia. Wskazuje na wymiar instytucjonalno-hierarchiczny Kocio³a  jedyny i skuteczny gwarant dóbr soteryjnych. Wa¿ne s¹
 Tradycja apostolska i patrystyczna. Natomiast Kolegium biskupów i urz¹d
Piotrowy s¹ przekazem zbawienia. W kontekcie ówczesnych procesów zwrócono uwagê, ¿e rekatolizacja  powrót do Kocio³a  jest jedyn¹ szans¹ zbawienia.
Udzia³ cz³owieka w procesie zbawczym (s. 245281) to zagadnienie
rozpatrywane w rozdziale ostatnim. Autor podkrela jedn¹ z fundamentalnych
kwestii: Wiara i usprawiedliwienie. Wa¿na jest wiara cz³owieka widziana jako
przyjêcie zbawienia. Nie pominiêto newralgicznego zagadnienia: nawrócenia
i pokuty cz³owieka. Modlitwa za widziana jest jako pomoc w drodze do zbawienia. Wreszcie wskazano na zbawczy sens ludzkiej ofiary i cierpienia.
Ksi¹¿kê zamyka zakoñczenie (s. 283289) oraz streszczenie w jêzyku angielskim (s. 291292). Ponadto, zamieszczono wykaz skrótów (s. 293294)
oraz bibliografiê (s. 295306).
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Nale¿y podkreliæ, ¿e ka¿dy z rozdzia³ów koñczy próba podsumowania
przeprowadzonych rozwa¿añ.
Studium nad dogmatycznymi elementami wystêpuj¹cymi w nauczaniu
kard. Stanis³awa Hozjusza jest istotnym osi¹gniêciem badawczym ks. Stanis³awa
Kozakiewicza. Hozjusz to nie tylko wa¿na postaæ w polskiej teologii, ale tak¿e
wiatowej. Jego nauczanie oddzia³ywa³o szeroko na ówczesne chrzecijañstwo.
By³o to oddzia³ywanie nie tylko teologiczne czy religijne, ale równie¿ spo³eczne
i kulturowe, a w jakim sensie i polityczne.
Podejmuj¹c wskazany temat, ks. Kozakiewicz s³usznie stwierdzi³ w zakoñczeniu: Nauka o zbawieniu nale¿y do istoty religii. Ka¿da religia proponuje cz³owiekowi
zbawienie, czyli uwolnienie od z³a, szczêcie, ocalenie, udane ¿ycie doczesne,
a nade wszystko ¿ycie wieczne. [ ] S³uga Bo¿y, kardyna³ Stanis³aw Hozjusz,
wiat³y cz³owiek renesansu, gorliwy pasterz lokalnego Kocio³a warmiñskiego, m¹dry kardyna³, czyli te¿ senator, zaufany i najbli¿szy wspó³pracownik biskupa Rzymu  w swoim nauczaniu  na pierwszym miejscu stawia³ zbawienie (s. 283).
Jednak, jak s³usznie zauwa¿y³ autor, niniejsze opracowanie nie jest tylko
prezentacj¹ wycinka XVI-wiecznej historii teologii w zakresie soteriologii i eklezjologii katolickiej, ale tak¿e prób¹ ukazania rozwoju tych dyscyplin w perspektywie minionych prawie piêciu wieków (s. 17). Zw³aszcza ten ostatni w¹tek jest
szczególnie interesuj¹cy i zasadniczo powiêcony mu zosta³ ostatni rozdzia³
ksi¹¿ki, choæ pewne w¹tki wybrzmiewaj¹ tak¿e i w innych miejscach.
Z³o¿onoæ i wielorakoæ chrzecijañskiej Europy omawianego okresu jest
trudna. W sensie ideowym wydaje siê jednak, ¿e pewnym kluczem mo¿e byæ
rozró¿nienie takich pojêæ, jak: reformacja, kontrreformacja i katolicka reforma
(por. s. 1920). Autor wyjania swoje stanowisko w tej kwestii przede wszystkim w rozdziale I. Jest on doæ uproszczony i schematyczny. Jakim usprawiedliwieniem mo¿e byæ stwierdzenie: [ ] autor przedk³adanej rozprawy w swoich badaniach postêpowa³ przede wszystkim jako teolog, dokonuj¹cy ujêæ
syntetycznych i rozwojowych (s. 17). W³anie jeszcze teologia, zw³aszcza w jej
badaniach historycznych, w jej rozwoju wymaga wyraniejszego siêgania do jej
Sitz im Leben. To jest jeden z wa¿nym elementów gwarantuj¹cych poprawnoæ
odczytywania przesz³oci.
Pewne w¹tpliwoci budzi u¿ycie terminu uniatyzm w tak szerokim rozumieniu (s. 242). Raczej oznacza on model i metody d¹¿enia do urzeczywistnienia jednoci Kocio³a przez po³¹czenie Kocio³ów wschodnich z Kocio³em
rzymskokatolickim i utworzenie Kocio³a unickiego. Oczywicie, w przesz³oci
jest to siêganie  zw³aszcza do bardzo bliskiego kard. S. Hozjuszowi  okrelenia extra Ecclesiam salus nulla, g³osz¹c obowi¹zek nawrócenia braci od³¹czonych w celu zapewnienia im zbawienia.
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W wykazie skrótów brak konsekwencji w opisach czasopism oraz dzie³
zwartych, np. miejsca czy roku wydania. Wystêpuj¹ b³êdy pisowni ³aciñskich
wyrazów, np. millennio (s. 294). Brak w wykazie skrótów, np. AK (s. 297);
SE (s. 298). Przypisy zosta³y sporz¹dzone ma³o starannie, co powoduje, ¿e
niekiedy trudno je odczytaæ, np. HE 1, XLVI,6-8; M 363 (s. 41). Nie ma
konsekwencji w kolejnym powo³ywaniu siê na tê sam¹ pozycjê bibliograficzn¹,
np. J. Dyl (s. 3034). Dostrzec mo¿na czêste ró¿nice w opisie dzie³ w bibliografii
i przypisach (np. s. 37305; 37300; 254296). Ponadto, brakuje dzie³ z przypisów w bibliografii  zabrak³o zatem starannoci redakcyjnej oraz edytorskiej.
Dzie³o ks. prof. Stanis³awa Kozakiewicza wpisuje siê twórczo w szerokie
badania, jakie podejmowane s¹ na Warmii nad ¿yciem, dzia³alnoci¹ i spucizn¹
pisarsk¹ kard. S. Hozjusza. By³ on tu wszak¿e biskupem diecezjalnym w latach
15511579. Jest to zatem cenne rozeznawanie historii lokalnego Kocio³a,
a w dalszej perspektywie i tych ziem oraz ich mieszkañców.
Ju¿ na pocz¹tku refleksji o doktrynie S. Hozjusza trzeba pamiêtaæ, ¿e nie
studiowa³ systematycznie teologii, by³ raczej humanist¹ i prawnikiem, wykazywa³
jednak szczególne zami³owanie do nauki o Bogu i szybko przyswoi³ sobie
sposób teologicznego mylenia. Mo¿e w³anie dziêki temu, ¿e nie zna³
w sposób pog³êbiony i teoretyczny teologii scholastycznej i ¿e nie wci¹gniêto
go w formalne schematy redniowieczne, umia³ po³¹czyæ formaln¹ erudycjê
humanistyczn¹ z treciami teologicznymi.
Zaprezentowana nauka o zbawieniu ma wiele walorów praktycznych, wynikaj¹cych z zapotrzebowania na przeciwstawienie siê pogl¹dom innowierców.
Wyk³ad koncentrowa³ siê, co s³usznie podejmuje autor rozprawy, na Chrystusie
Zbawicielu, w którego wietle przedstawi³ podstawowe prawdy wiary, z których
wyprowadza³ wnioski dla ¿ycia chrzecijañskiego i pracy duszpasterskiej. Stanis³aw Hozjusz, w swych pismach, odzwierciedla teologiczne zapotrzebowania
Polaków XVI stulecia, a ich poprawne odczytanie wymaga odniesienia do burzliwych dziejów okresu jemu wspó³czesnych przemian w Kociele.
Przywo³ane w ksi¹¿ce w ramach róde³ dzie³a Stanis³awa Hozjusza s¹
wiadectwem jego g³êbokiej wiary i umi³owania Kocio³a. Mocno akcentowa³ on
troskê o zbawienie tych, którzy przeszli na stronê reformacji luterañskiej. Wzywa³ do apostolskiej pracy nad nawróceniem innowierców. Natomiast za konieczne do osi¹gniêcia zbawienia uwa¿a³ wyznawanie nauki o wspó³istotnoci
Syna Bo¿ego z Ojcem. Podkrela³, ¿e odkupienie dokona³o siê przez mêkê
i mieræ Jezusa Chrystusa na krzy¿u. W tej perspektywie wydaje siê, ¿e zbyt
s³abo wi¹za³ fakt zmartwychwstania z ide¹ odkupienia.
Krel¹c szersze perspektywy nauczania kard. Stanis³awa Hozjusza, warmiñski badacz formu³uje nastêpuj¹c¹ opiniê, która ma bardzo wyrany sens ewan-
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gelizacyjny: Jakkolwiek bowiem ¿yj¹c i zg³êbiaj¹c chrzecijañsk¹ prawdê
o swoich Kocio³ach konfesyjnych, nale¿y nieustannie poszukiwaæ dróg chrzecijañskiej jednoci, o któr¹ przecie¿ modli³ siê sam Jezus Chrystus, zanosz¹c
modlitwê do Ojca Niebieskiego za nas i za tych, którzy przyjd¹ po nas (por. J 17)
(s. 289). Jest to bardzo wa¿ny wniosek wyci¹gniêty z nauki o zbawieniu, jaki
prezentuje doktryna kard. Stanis³awa Hozjusza, widziana ju¿ w perspektywie
teologii wspó³czesnej, a zw³aszcza w duchu ekumenicznego przewartociowania
zapocz¹tkowanego w nauczaniu Soboru Watykañskiego II.
Oczywicie przedstawiona nauka o zbawieniu nosi znamiona typowe dla
swego czasu. Jednak nie mo¿na dopatrywaæ siê w niej jakiej stagnacji czy
braku wra¿liwoci. Ówczesny kontekst, a zw³aszcza wieloæ procesów religijnych, wymaga³y wyj¹tkowej starannoci w prezentowaniu nauczania Kocio³a
katolickiego i kard. Stanis³aw Hozjusz okaza³ siê tutaj wrêcz geniuszem. Wydaje
siê, ¿e autorowi ksi¹¿ki uda³o siê to dobrze ukazaæ. Odniesienia za do póniejszego nauczana Kocio³a i teologów jeszcze bardziej potwierdzaj¹ wartoæ dorobku naukowego Warmiñskiego Biskupa, który jest chlub¹ polskiej teologii.
Bp Andrzej F. Dziuba
Warszawa
Zbigniew Zarembski, Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo
i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne, Toruń 2013, ss. 408.

Potrzeba opieki nad wspólnotami rodzinnymi wyznacza zasadnicze pos³annictwo Kocio³a w wiecie. W rodowisku domowym cz³owiek przychodzi
na wiat, a nastêpnie otrzymuje pierwsze wychowanie, w ramach którego przyswaja wartoci i zasady niezbêdne do póniejszego, odpowiedzialnego uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym. Oddzia³ywanie rodziców na dzieci obejmuje nie
tylko kwestiê wymiany dóbr doczesnych, takich jak po¿ywienie, dach na g³ow¹,
odzie¿ itd. W pierwszej kolejnoci rodzice kszta³tuj¹ bowiem osobowoæ m³odego pokolenia, co wyra¿a siê w formowaniu sumienia, a tak¿e to¿samoci
psychofizycznej jednostki. Przyjmuj¹c komplementarn¹ koncepcjê spo³eczeñstwa i jednostki w ramach relacji zachodz¹cych w ma³¿eñstwie i rodzinie, nie
mo¿na pomin¹æ takich instytucji, jak Koció³, który w swojej istocie jest sakramentem otwieraj¹cym cz³owieka na Boga. Rozwój jednostki dotyczy równie¿
kwestii jej relacji z wymiarem nadprzyrodzonym, a cilej ukierunkowania osoby
ludzkiej na Absolut. W³anie we wspólnocie uczniów Chrystusa osoba staje siê
zdolna do nawi¹zania relacji z Bogiem i dowiadcza jednoci z Nim, a w efekcie

