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na weselach) i innych okazjonalnych pieni mo¿na wykorzystaæ w ró¿noraki
sposób, np. w rekonstrukcji zanik³ych elementów tej czy innej obrzêdowoci,
upowszechnianiu ich w dzisiejszym przeobra¿aj¹cym siê spo³eczeñstwie, w³¹czaj¹c je do repertuarów zespo³ów folklorystycznych, jak równie¿ organizuj¹c
ró¿norodne uroczystoci/wiêta. Teksty autentyczne mog¹ byæ równie¿ dobrym
materia³em do aran¿acji.
Z analizy ksi¹¿ki p³yn¹ pozytywne wnioski. Niezaprzeczaln¹ wartoci¹ jest
pole badawcze m³odych badaczek  twórczoæ i tradycja ludowa. Co wa¿ne,
publikacja mo¿e byæ zachêt¹ do dalszej pracy badawczej, prowadzonej przez
innych naukowców, zw³aszcza dotycz¹cej warsztatu folklorystycznego w refleksji nad otaczaj¹cym nas wiatem. A tu trzeba dodaæ, ¿e kolejny wiat zosta³
ocalony  Bojków ze wsi Petranka.
Roman Kordonskyy
Olsztyn
Panie, błogosław ten dom. Modlitewnik dla rodziny. W roku kanonizacji Jana Pawła II, wybór i opracowanie H. Wołącewicz, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2014, ss. 511.

rodowisko Kocio³a lokalnego na Kielecczynie podjê³o siê wydania drukiem nowego modlitewnika, adresowanego do polskich rodzin z racji kanonizacji Jana Paw³a II. Ksi¹¿ka zaopatrzona jest w imprimatur kocielne, które wyda³
ks. inf. Jan Szafek Wikariusz Generalny w Kielcach (23.10.2013).
Hubert Wo³¹cewicz to katolik spo³ecznie aktywny, który stara siê ³¹czyæ
¿ycie religijne z zaanga¿owaniem na rzecz rodowiska, w którym ¿yje. Przyk³adem tego mo¿e byæ inna ksi¹¿ka tego autora pt. 365 stron ¿ycia, 2014, w której
po³¹czy³ kalendarz i kompendium wiedzy przydatnej w rodzinnym domu.
W ogólnym, praktycznym terminarzu zamieci³ ró¿ne ciekawostki, przepisy kulinarne, porady dnia, a tak¿e teksty niedzielnych Ewangelii i komentarze do nich
oraz pozostawi³ miejsce na sporz¹dzanie notatek. O tyle konieczne jest wspomnienie tego domowego kalendarza, ¿e odpowiada on na potrzeby popularnej
pobo¿noci ludowej. Natomiast ksi¹¿ka Panie, b³ogos³aw ten dom... ucielenia
ambicje autora dotarcia do elit i zredagowania modlitewnika teologiczno-praktycznego, skierowanego do odbiorców wykszta³conych, wiadomie prowadz¹cych pog³êbione ¿ycie religijne.
Na publikacjê Panie, b³ogos³aw ten dom... sk³ada siê piêæ rozdzia³ów:
¯ycie chrzecijañskie (s. 798); Eucharystia (s. 99168); Trójca Przenajwiêt-
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sza (s. 169260); Z Maryj¹, w. Józefem i wiêtymi (s. 261344); Koció³
Domowy (s. 345498).
Do powstania ksi¹¿ki, oprócz g³ównego redaktora, przyczyni³o siê kilku
autorów: ks. prof. dr hab. Alojzy Dro¿d¿ z Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu
l¹skiego, ks. dr Jan ODogherty, zastêpca wikariusza generalnego Opus Dei
w Polsce, ks. mgr lic. Tomasz Rusiecki, wyk³adowca teologii duchowoci w WSD
w Kielcach, mgr Bogus³aw Nosek wspó³autor podrêczników do katechezy dzieci
wydawanych przez Jednoæ oraz diakon Pawe³ Rej, alumn WSD w Kielcach.
Omawian¹ publikacjê poprzedza wstêp oparty na fragmentach Listu apostolskiego Novo millennio ineunte Jana Paw³a II; ksi¹¿ka zaopatrzona jest
w przypisy odwo³uj¹ce siê do róde³ (m.in. Biblia Tysi¹clecia, nauczanie papieskie, dokumenty Soboru Watykañskiego II, Kodeks Prawa Kanonicznego, Katechizm Kocio³a Katolickiego, obrzêdy), zawiera tak¿e bibliografiê oraz szczegó³owy spis treci.
Pierwszy rozdzia³ powiêcony jest nauczaniu podstawowych prawd katechizmowych. Powo³anie do wiêtoci realizuje siê na drodze codziennej modlitwy, sumiennej pracy, regularnego ¿ycia sakramentalnego i moralnego postêpowania (unikania grzechów i rozwijania cnót). St¹d w ksi¹¿ce mamy ca³e
bogactwo modlitw na ró¿ne pory dnia oraz okolicznoci ¿yciowe. Du¿o miejsca
zajmuj¹ te¿ pouczenia o grzechach, refleksyjne odniesienia do wiary i codziennoci ¿ycia, akty ¿alu oraz wszechstronne przygotowanie do spowiedzi sakramentalnej. Rachunek sumienia oraz rozwa¿ania na temat sakramentu pokuty
i pojednania dostosowane s¹ do duchowoci i problematyki rodzinnej.
Eucharystia, bêd¹ca ród³em i szczytem ¿ycia chrzecijañskiego, jest
w ksi¹¿ce wyranie wyeksponowana. Podane s¹ modlitwy do odpowiedniego
przygotowania siê do uczestnictwa we Mszy wiêtej, omówiona ca³a liturgia
(obrzêdy wstêpne, liturgia s³owa, IIII Modlitwy Eucharystyczne, obrzêdy Komunii wiêtej i zakoñczenia), wyjaniono sens dziêkczynienia i zaproponowano
bogaty zestaw modlitw po Mszy wiêtej. Nawi¹zaniem do wspó³czesnego duszpasterstwa prze¿ywanego w rodzinie jest zestawienie kolejno po sobie obrzêdów sakramentów chrztu, bierzmowania i ma³¿eñstwa. W ksi¹¿ce uwzglêdniony
jest tak¿e kult Eucharystii poza celebracj¹, a wiêc omówione s¹ Komunia duchowa, Komunia poza Msz¹ wiêt¹, Komunia chorych (w tym Wiatyk w godzinê mierci). Podane s¹ równoczenie propozycje modlitw na poszczególne okazje przyjmowania Komunii poza celebracj¹ eucharystyczn¹. Dziesiêæ stron
w publikacji przeznaczono na omówienie adoracji Najwiêtszego Sakramentu.
W trzecim rozdziale wy³o¿ono naukê Kocio³a o Tajemnicy Trójcy Przenajwiêtszej, zamieszczaj¹c hymn Te Deum, symbole wiary, Angelicum Trisagium, Gloria, modlitwê do Trójcy wiêtej za porednictwem Maryi oraz do³¹-
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czono Koronkê o nawrócenie grzeszników. Modlitwy kierowane do poszczególnych Osób Boskich pogrupowano wed³ug tytu³ów: Modlitwy do Boga Ojca
(wezwania z Pisma wiêtego, koronka i litania do Mi³osierdzia Bo¿ego), Modlitwy do Naszego Pana Jezusa Chrystusa (nabo¿eñstwo pierwszopi¹tkowe do
Najwiêtszego Serca Jezusowego, modlitwa i litania do Najwiêtszego Imienia
Jezus, litania do Chrystusa Kap³ana i ¯ertwy, modlitwa o akceptacjê mierci,
Gorzkie ¿ale, modlitwy w. Augustyna i b³. kard. Jana H. Newmana, Victimae
Paschali, O bona Crux, Droga krzy¿owa, Droga wiat³a) oraz Modlitwy do
Ducha wiêtego (Decenarium, Veni Sancte Spiritus, Veni Creator Spiritus,
litania, Królu Niebieski, uwielbienie).
W niniejszej ksi¹¿ce modlitwa umieszczona zosta³a w kontekcie ca³ego
¿ycia chrzecijañskiego. Dostrzega siê intencje pielêgnowania dawnych i nowych nabo¿eñstw rozpowszechnionych w polskiej pobo¿noci, dotycz¹cych
zarówno kultu Jezusa Chrystusa (m.in. rozwa¿anie Jego Mêki, adoracja Najwiêtszego Sakramentu, nabo¿eñstwo do Najwiêtszego Serca Pana Jezusa,
litanie), Najwiêtszej Maryi Panny (m.in. Godzinki, ró¿aniec, litania, antyfony,
nowenna), jak i wiêtych Pañskich, ze szczególnym wyró¿nieniem w. Józefa,
jako patrona rodzin, oraz wybranych z najpopularniejszych wspó³czenie wiêtych (m.in. w. Anna, w. Juda Tadeusz, w. Maksymilian, w. o. Pio) i wzorów
dla wieckich chrzecijan (b³. Piotr Jerzy Frassati, w. Rita).
Wród nowych modlitw kszta³tuj¹cych ludow¹ pobo¿noæ maryjn¹ wyszczególniæ nale¿y rozwa¿ania ró¿añcowe ubogacone tekstami Pisma wiêtego
i poszerzone o tajemnice wiat³a (przez Jana Paw³a II) oraz obrzêd nawiedzenia
domu przez Matkê Bosk¹ Czêstochowsk¹ w Jej wizerunku.
W ksi¹¿ce nie pominiêto problematyki mierci oraz modlitwy za zmar³ych.
Ponadto, podano propozycje modlitw zawierzenia w³asnej rodziny Najwiêtszej
Maryi Pannie, wyjaniono zwyczaje wigilijne oraz znaczenie wizyty duszpasterskiej zwanej kolêd¹. Uwzglêdnione zosta³y równie¿ tematy spo³eczne oraz postawy kszta³tuj¹ce katolick¹ to¿samoæ takie, jak: odnawianie przyrzeczeñ
chrzcielnych, respektowanie przepisów Kocio³a dotycz¹cych wiêtowania czy
czêsta lektura Pisma wiêtego.
Modlitewnik jest bardzo wartociow¹ lektur¹, jednak mo¿na postawiæ
kilka pytañ o zasadnoæ i rzeczywist¹ przydatnoæ pewnych treci w nim zamieszczonych. Wydaje siê, ¿e ³aciñskie teksty z równoleg³ym t³umaczeniem na
jêzyk polski silnie zawê¿aj¹ kr¹g odbiorców ksi¹¿ki jako modlitewnika dla rodziny. Jêzyk ³aciñski zna ju¿ nieliczne grono ludzi, zasadniczo starszego pokolenia.
Zastanawiaj¹cy jest równie¿ brak odniesieñ do Liturgii Godzin. Zaniechano
tradycyjnych nieszporów niedzielnych i nie dano nowego opracowania, zupe³nie
pomijaj¹c codzienn¹ modlitwê ludu Bo¿ego.
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Propozycje piewów w rodzinie ograniczone s¹ tylko do piêædziesiêciu
kolêd z nutami podanymi wed³ug alfabetu (przedruk z: ks. Jan Siedlecki, piewnik kocielny, ITKM, Kraków 2011). Rodzi siê pytanie, czemu podtrzymywana
jest tylko bo¿onarodzeniowa tradycja? Przy wznowieniu wydania ksi¹¿ki Panie,
b³ogos³aw ten dom..., mo¿e lepiej by³oby poszerzyæ repertuar i zamieciæ
piewniczek domowy zawieraj¹cy ró¿ne, okazjonalne piewy obrzêdowe z nutami (np. choæby piewy podczas czuwania przy zmar³ym), pieni na nabo¿eñstwo majowe, piewany ró¿aniec czy np. po prostu kilka piosenek religijnych
z okazji spotkañ rodzinnych itp.
Podsumowuj¹c zaprezentowane tu wydanie Panie, b³ogos³aw ten dom
jest wartociow¹ publikacj¹  polskie rodziny otrzyma³y przydatn¹ pomoc
w kszta³towaniu swego religijnego ¿ycia. Autor opracowania dokona³ pewnej syntezy treci pochodz¹cych z katechizmu, liturgii i pobo¿noci ludowej oraz zaproponowa³ czytelnikom zestaw tekstów, które s¹ na miarê aktualnych wymagañ
stoj¹cych przed rodzinami wiadomymi swego powo³ania i przekszta³cania tego
wiata w ewangelicznym duchu. Na wyrane podkrelenie zas³uguje fakt trafnego
wykorzystywania w ksi¹¿ce obszernych fragmentów z nauczania w. Jana Paw³a II.
Modlitewnik Panie, b³ogos³aw ten dom inspirowany jest duchowoci¹
Opus Dei, który w swej dzia³alnoci podejmuje wysi³ek zapewnienia katolikom
odpowiedniej formacji w poczuciu osobistej wolnoci i odpowiedzialnoci. Ca³a
publikacja jest pomylana w ten sposób, by uwzglêdniæ wspó³czesne problemy
wiata i pomóc katolickim rodzinom w pielêgnowaniu ¿ycia z wiary w konkretnych, rzeczywistych uwarunkowaniach Kocio³a Domowego.
Czêsto podawane teksty katechizmowe i modlitwy nadaj¹ publikacji klimat
konserwatywny, wrêcz tradycjonalistyczny i ukierunkowuj¹ dzisiejszych ludzi ku
powszechnemu dziedzictwu Kocio³a rzymskokatolickiego. Wymagaj¹ca formacja intelektualna w postaci podanych dogmatyczno-katechizmowych prawd wiary i przepisów prawa kanonicznego po³¹czona jest z formacj¹ moraln¹. Korzystanie z modlitewnika powinno zatem wspomóc intelektualnie oraz duchowo
katolików w przeciwstawianiu siê postêpuj¹cej laicyzacji w rodzinach, banalizacji dowiadczenia religijnego i szerz¹cej siê ignorancji to¿samoci katolickiej,
ograniczanej do zewnêtrznych deklaracji i obrzêdowoci, a tak¿e u³atwiæ przeciwdzia³anie dewocji, czyli rutynowej aktywnoci modlitewnej niepo³¹czonej
z prawdziwie chrzecijañskim ¿yciem i odpowiedzialnoci¹ za losy Kocio³a
oraz wiata.
ks. S³awomir Ropiak
Olsztyn

