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jêzyk  komunikatywny i jasny. Na szczególne uznanie zas³uguje warsztat
historyka, jakim pos³uguje siê w pracy ks. Bielinowicz. W publikacji zosta³y
uwzglêdnione nie tylko uwarunkowania historyczne i spo³eczne, których
wp³yw na rozwój katechizacji w omawianym okresie by³ znaczny, ale tak¿e
zosta³y zaprezentowane noty historyczne dotycz¹ce przedstawianych wydarzeñ i instytucji oraz biogramy osób odpowiedzialnych za organizacjê katechizacji w diecezji i wyk³adowców przedmiotów katechetycznych.
Nale¿y zatem podkreliæ, ¿e cel badawczy, jakim by³o przedstawienie
procesu katechizacji w archidiecezji warmiñskiej w latach 19452005 [diecezja warmiñska do godnoci archidiecezji zosta³a podniesiona wskutek reformy
organizacji Kocio³a katolickiego w Polsce, której dokona³ b³. Jan Pawe³ II na
mocy bulli papieskiej datowanej na 25 marca 1992 r.; red.] zosta³ osi¹gniêty
i co warte podkrelenia, ks. Bielinowicz wywi¹za³ siê z tego zadania rzetelnie.
Co wiêcej, ustosunkowa³ siê tak¿e do obecnej sytuacji i przedstawi³ konkretne
wnioski i postulaty odnosz¹ce siê do wspó³czesnego stanu katechizacji w archidiecezji. Jest to zatem lektura nie tylko dla katechetyków i katechetów,
mog¹ po ni¹ siêgn¹æ tak¿e historycy, pedagodzy, socjologowie, politolodzy
i wszyscy ci, którym na sercu le¿y wychowanie, edukacja i formacja religijna
ka¿dego cz³owieka.
ks. Piotr Duksa
Olsztyn

S. Ambrozja Jadwiga Kalinowska OSB (red. i oprac.), Rok jubileuszowy 75-lecia śmierci Założycielki Matki Jadwigi Józefy Kuleszy OSB w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek
2006/2007. Materiały i studia, Olsztyn 2010, ss. 272

Ka¿de zgromadzenie zakonne, równie¿ Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, pamiêta o swoich pocz¹tkach i o tych, którzy tworzyli fundamenty wspólnoty. To chwalebne, poniewa¿ za³o¿ycielom przywieca³a pewna
idea, dlatego oni nadawali ton i ukierunkowywali dzia³alnoæ powstaj¹cego
zgromadzenia, okrelaj¹c konkretny cel, który sta³ u pocz¹tków ca³ego przedsiêwziêcia, czyli zamys³u organizacyjnego: przygotowuje wszystko, co jest
potrzebne do erekcji nowej wspólnoty zakonnej, okrela te¿ jej cel i dzia³alnoæ (s. 5). Obchody rocznic w Zgromadzeniu lub osób je tworz¹cych czy
organizuj¹cych przyczyniaj¹ siê do poszerzenia horyzontów wiedzy, w tym
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wypadku sióstr, ale tak¿e s¹ doskona³¹ okazj¹ dotarcia z informacj¹ do szerszego
gremium, mniej lub bardziej zainteresowanych wspó³czesn¹ prac¹ jego cz³onków. Tak w³anie post¹pi³y tak¿e Siostry Benedyktynki Misjonarki, organizuj¹c obchody 75. rocznicy mierci Matki Jadwigi Kuleszy (5 IV 1931 r.).
Obchodom tym towarzyszy³y równie¿ inne uroczystoci: 90-lecie istnienia
Zgromadzenia, a tak¿e rozpoczêto nowennê przed jego stuleciem. S. prof. Ambrozja J. Kalinowska w omawianej tu pracy przybli¿a czytelnikom postaæ Matki Za³o¿ycielki, zw³aszcza ¿e cel, jaki przywieca³ Zgromadzeniu jest wci¹¿
aktualny, poniewa¿ Matka Za³o¿ycielka pragnê³a nieæ pomoc fizyczn¹ i moraln¹ ludziom opuszczonym i dzieciom osieroconym, a jej duchowe córy
maj¹ siê zaj¹æ ludmi potrzebuj¹cymi pomocy, np. rodzinami opuszczonymi,
chorymi, katechizacj¹ dzieci, a nawet pojedynczo czy grupowo w domu przygotowaniem ich do I Komunii w. (s. 8). Jubileusz to tak¿e dobry czas, aby
siostry mog³y zastanowiæ siê nad tym, co uda³o siê zrealizowaæ z nakrelonych
przez Matkê Za³o¿ycielkê celów, ale te¿ odpowiedzieæ na pytanie: jak dalece
pozostaj¹ wierne jej myli.
Materia³y i studia zredagowane i opracowane przez s. A.J. Kalinowsk¹
poprzedza Wstêp, w którym m.in. wzmiankowano o nale¿ytej, acz pónej ocenie osoby i dzie³a Matki Jadwigi Kuleszy. Dopiero na 75-lecie mierci nasza
Za³o¿ycielka zosta³a bardziej ni¿ dotychczas doceniona przez Zgromadzenie,
które za³o¿y³a (s. 10). Opuci³a bowiem za³o¿one przez siebie Zgromadzenie,
powracaj¹c do niego na cztery lata przed mierci¹ (27 IX 1927 r.), co mog³o
przyczyniæ siê do innego spojrzenia na jej wk³ad w to dzie³o. Na stronach 1145
zosta³ zamieszczony Program obchodów Roku Jubileuszowego. Treci ksi¹¿ki
podzielono logicznie na dwie czêci: Materia³y (1945) i Studia (47220).
W materia³ach znalaz³y siê wybrane sprawozdania z obchodów rocznicy
mierci Matki J. Kuleszy  zarówno centralnych, jak i z poszczególnych domów zakonnych. Umieszczono równie¿ relacje z pielgrzymki sióstr benedyktynek do £ucka (2223 IV 2006 r.). W czêci zatytu³owanej Studia zamieszczono materia³y wyg³oszone podczas Sympozjum Jubileuszowego, które odby³o siê 23 wrzenia 2006 r. w Otwocku: prof. dr hab. H. Gapski zaprezentowa³
¿ycie i dzia³alnoæ Matki Za³o¿ycielki, uwzglêdniaj¹c uwarunkowania historyczne; s. mgr Benedetta Anna Górska zajê³a siê kultem Najwiêtszego Serca
Jezusowego w Zgromadzenia Sióstr; s. dr hab. Ambrozja Jadwiga Kalinowska,
prof. UWM ukaza³a postaæ ks. Jana Wüstenberga, blisko spokrewnego z Matk¹
Jadwig¹ Kulesz¹; ks. dr Lucjan wito przybli¿y³ przepisy kanoniczne, dotycz¹ce beatyfikacji i kanonizacji w rozwoju historycznym. Artyku³y przygotowano na podstawie kwerendy archiwalno-bibliotecznej. Autorzy prezentowanych prac ukazywali skomplikowane warunki narodowo-kocielne, w których
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Matka Za³o¿ycielka Sióstr Benedyktynek Misjonarek organizowa³a now¹
wspólnotê zakonn¹, wyznaczaj¹c jej zadanie w sposób dalekosiê¿ny, bo jest
ono aktualne po dzieñ dzisiejszy. W aneksach pomieszczono: homiliê ks. dr.
Jerzego Go³êbiewskiego, wyg³oszon¹ podczas sympozjum; listê osób uczestnicz¹cych w sympozjum jubileuszowym; opisano pielgrzymkê sióstr na Ukrainê
szlakiem Matki Jadwigi Kuleszy, któr¹ przygotowa³a s. mgr Dobrawa Ewa
Piacik. Pracê zamyka: wykaz autorów i skrótów oraz indeksy: nazw osobowych i geograficznych.
Walorami pracy s¹: aktualnoæ zagadnienia ze wzglêdu na ci¹g³¹ obecnoæ dzie³a Matki J. Kuleszy w obecnej rzeczywistoci Kocio³a, zw³aszcza
w Polsce; poziom naukowy prezentowanych artyku³ów w czêci Studia, które
po³¹czy³a osoba Za³o¿ycielki; logiczny uk³ad ró¿norodnego materia³u o charakterze kronikarskim oraz naukowym. Materia³y zawarte w tomie z pewnoci¹ zainteresuj¹ nie tylko siostry zakonne, ale tak¿e badaczy problematyki
¿ycia zakonnego, zw³aszcza czynnego, a tak¿e tych, których interesuje wspó³czesna praca Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, obecnych równie¿ na Warmii, Mazurach i Powilu.
ks. Jan Winiewski
Olsztyn

Ks. Bogdan Wiktor Matysiak, Obraz świata, bóstwa i człowieka
w kulturze starożytnej Mezopotamii oraz Egiptu, Studio Poligrafii
Komputerowej „SQL”, Olsztyn 2010, ss. 138

Autor monografii Obraz wiata, bóstwa i cz³owieka w kulturze staro¿ytnej
Mezopotamii oraz Egiptu ks. Bogdan W. Matysiak jest samodzielnym pracownikiem naukowym na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Prowadzi wyk³ady z historii staro¿ytnego Bliskiego Wschodu, literatury i teologii biblijnej,
a tak¿e seminarium magistranckie i doktoranckie z zakresu egzegezy i historii
tekstu ST.
Prezentowane opracowanie ks. B.W. Matysiaka mo¿emy odczytaæ jako
zaproszenie do wziêcia udzia³u w niezwyk³ej wyprawie po staro¿ytnych krainach i cywilizacjach ¯yznego Pó³ksiê¿yca.
¯yzny Pó³ksiê¿yc obejmuje obszar od wybrze¿y Zatoki Perskiej przez
dwurzecze Tygrysu i Eufratu, Syropalestynê a¿ do Egiptu. Naturalne granice
tego bogatego w urodzajne ziemie terenu wyznaczaj¹: Zatoka Perska na

