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zaliczaæ do prac odtwórczych. Autorka krytycznie weryfikuje utarte i rozpowszechnione w literaturze przedmiotu pogl¹dy, choæ nie ustrzeg³a siê kilku
niejasnoci lub niedopowiedzeñ36.
Prezentowan¹ monografiê nale¿y uznaæ w ca³oci za pracê wartociow¹
i ciekaw¹. P`ozostaje mieæ nadziejê, ¿e dalszy materia³ zostanie wydany
w formie kolejnej monografii lub artyku³ów jako ju¿ bardziej dogmatyczna
kontynuacja tematu.
Aldona Rita Jurewicz
Olsztyn
Ks. Ryszard Hajduk CSsR, Czynić prawdę (Ef 4,15). Elementy
teologii pastoralnej fundamentalnej, Studio Poligrafii Komputerowej „SQL”, Olsztyn 2010, ss. 209

Ksi¹¿ka ks. Ryszarda Hajduka CSsR, Czyniæ prawdê (Ef 4,15). Elementy
teologii pastoralnej fundamentalnej ukazuje podstawy teologii pastoralnej jako
nauki s³u¿¹cej Kocio³owi, który za ka¿dym razem w nowej sytuacji spo³ecznej i kulturowej ma obowi¹zek g³osiæ zbawcz¹ prawdê Chrystusa. Wynika to
z faktu, ¿e rodowisko i wiat, w którym cz³owiek ¿yje i rozwija siê, ci¹gle siê
zmienia. Teologia pastoralna fundamentalna podaje instrumenty s³u¿¹ce rozeznaniu najg³êbszych ludzkich potrzeb oraz sformu³owaniu postulatów pastoralnych, które stanowi¹ odpowied na aktualne znaki czasu.
Autor stawia sobie za cel zapoznanie czytelników ze specyficznym charakterem teologii pastoralnej jako nauki, która jest pe³noprawn¹ dyscyplin¹
teologiczn¹, czerpi¹c¹ z wiary zasady i kryteria dzia³alnoci duszpasterskiej
Kocio³a w historii (por. Pastores dabo vobis nr 57). Po ukazaniu natury
teologii pastoralnej oraz jej metody jako naukowej refleksji nad kocieln¹ praxis
autor przedstawia podstawowe uwarunkowania jej uprawiania, czyli kryteria
biblijno-eklezjologiczne, wspó³czesny kontekst spo³eczno-duchowy oraz jej
wymiar praktyczny w postaci wskazañ s³u¿¹cych dzia³alnoci duszpasterskiej
Kocio³a. Zawarte w ksi¹¿ce treci maj¹ przyczyniæ siê do prowadzenia syste36 Np. skoro recepcja prawa rzymskiego do prawa prywatnego w Baltikum w du¿ej mierze
dokona³a siê ju¿ przed LECP (s. 73), a¿ prosi³oby siê o rozszerzenie analizy róde³ prawa prowincjonalnego w celu ukazania zakresu i znaczenia tej recepcji. To tych róde³ mo¿na by³oby powróciæ przy
ustalaniu rzeczywistego pierwowzoru danej regulacji, potwierdzaj¹c nierzadko myl¹ce odes³anie do
CIC. Byæ mo¿e analiza odes³añ do róde³ prawa prowincjonalnego pozwoli³aby pe³niej ukazaæ obecnoæ
prawa rzymskiego w LECP.
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matycznej i fachowej refleksji nad kocieln¹ praxis, której synonimem  wed³ug
autora  jest czynienie prawdy, czyli wspieranie ludzi w kroczeniu drog¹
Chrystusow¹ ku pe³ni zbawienia w królestwie Bo¿ym.
Teologia pastoralna, której fundamenty ukazane zosta³y w ksi¹¿ce Czyniæ
prawdê, jawi siê jako nauka o charakterze kontekstualnym. Wprawdzie bierze
ona pod uwagê to, co w ka¿dym czasie i w ka¿dej sytuacji niezmienne, a wiêc
istotê Kocio³a i jego zbawcze pos³annictwo, jednak odnosi siê tak¿e do tego,
co specyficzne w danym momencie ludzkich dziejów. Dla wszystkich, którzy
zaanga¿owani s¹ w dzia³alnoæ duszpastersk¹ i którym le¿y na sercu proklamacja zbawienia w Chrystusie, publikacja ta pozwala pog³êbiæ znajomoæ wspó³czesnego wiata, zachodz¹cych w nim procesów spo³ecznych (np. pluralizacja,
indywidualizacja) i mylowych (np. postmodernizm, ateizm), a tak¿e pragnieñ
i d¹¿eñ ludzkich, wród których odniesienie do Boga pozostaje stale istotnym
zagadnieniem o charakterze egzystencjalnym.
Swoj¹ ksi¹¿kê autor poleca nie tylko duchownym, ale i wiernym wieckim. Dostrzega bowiem koniecznoæ zaanga¿owania siê ca³ego Kocio³a
w zbawcz¹ praxis, która nie mo¿e ograniczaæ siê do samych tylko czynnoci
kap³añskich. Czynienie Chrystusowej prawdy winno przenikn¹æ wszystkie sfery ¿ycia ludzkiego, a dziêki christifideles laici przenikn¹æ te rodowiska, do
których pe³ny dostêp maj¹ tylko ludzie wieccy. To szerokie rozumienie pos³ugi duszpasterskiej pozostaje w zgodzie z nauk¹ Soboru Watykañskiego II oraz
posoborowego Magisterium Kocio³a, w których rozlega siê wezwanie skierowane do duchownych i wiernych wieckich do pe³nego zaanga¿owania siê
w pos³ugê zbawienia cz³owieka oraz do owocnej wspó³pracy w dziele budowania królestwa Bo¿ego w wiecie.
Czyniæ prawdê jest nie tylko mottem, ale i w¹tkiem przenikaj¹cym ca³¹
treæ ksi¹¿ki. Zwrot ten odnosi siê nie tylko do Prawdy, któr¹ jest sam Bóg
objawiaj¹cy siê w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Okrela on tak¿e specyfikê
i donios³oæ aktywnoci pastoralnej Kocio³a, który musi dbaæ o jakoæ i klarownoæ swego dzia³ania. Z uwagi na szerz¹ce siê wspó³czenie mity neopogañskie oraz odrzucanie istnienia prawdy obiektywnej nieodzowne jest zaanga¿owanie siê ca³ego Kocio³a w demaskowanie k³amstw podwa¿aj¹cych
nienaruszalnoæ ludzkiej godnoci, naruszaj¹cych fundamenty ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego czy odbieraj¹cych Kocio³owi prawo do aktywnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym i politycznym.
Publikacja Ryszarda Hajduka CSsR mo¿e byæ nie tylko wykorzystana
jako podrêcznik akademicki, prezentuj¹cy najistotniejsze elementy teologii pastoralnej fundamentalnej. Jest to tak¿e odpowied skierowana do tych wszystkich, którzy kwestionuj¹ status naukowy teologii pastoralnej, pos¹dzaj¹ j¹
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o utratê charakteru teologicznego w sytuacji, gdy odwo³uje siê do zdobyczy
nauk humanistycznych lub te¿ uwa¿aj¹ j¹ za zbiór mniej lub bardziej u¿ytecznych propozycji duszpasterskich. Z lektury ksi¹¿ki wy³ania siê obraz Kocio³a,
który nie chce siê zadowoliæ swoimi osi¹gniêciami z przesz³oci, lecz wci¹¿ na
nowo stawia sobie pytanie o istotê i kszta³t swojego pos³annictwa we wspó³czesnej rzeczywistoci. Praca Czyniæ prawdê (Ef 4,15). Elementy teologii pastoralnej fundamentalnej pozwala równie¿ czytelnikom przekonaæ siê, jak
wielkiej erudycji i krytycznego mylenia wymaga jej uprawianie. Mo¿na mieæ
tak¿e nadziejê, ¿e lektura ksi¹¿ki Ryszarda Hajduka CSsR zachêci wielu m³odych ludzi zainteresowanych ¿yciem Kocio³a i jego dzia³alnoci¹ w wiecie
do uprawiania teologii pastoralnej.
ks. Andriy Oliynyk CSsR
Lwów

