
EKUMENICZNE

NOWO CI WYDAWNICZE�

AMSTRONG Karen, Historia Boga. 4000 lat dziejów Boga w Judaizmie, 

chrze cija stwie i� �  islamie,  t .  � Barbara  Cendrowska,  Warszawa: �VIC� 2010, 
446 [1] s., indeks, mapy, ISBN 978-83-87782-31-3.

Tyt. oryg.: A History of God. The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity 
and Islam.

Ksi ka K. Amstrong jest przedstawieniem dziejów ewolucji idei Boga na��  
przestrzeni czerech tysi cy lat w�  trzech wielkich religiach monoteistycznych: 
judaizmie, chrze cija stwie i� �  islamie. Autorka w perspektywie chronologicznej 
omawia dokonuj ce si  w� �  wielkich religiach zmiany w ujmowaniu idei Boga. 
Ksi ka obejmuje kolejno nast puj ce rozdzia y: �Na pocz tku�, �Jeden Bóg�,�� � � � �  
� wiat o dla pogan�, �Trójca: Bóg chrze cijan�, �Jedno : Bóg islamu�, �Bóg� � � ��  
filozofów�,  �Bóg  mistyków�,  �Bóg  reformatorów�,  �O wiecenie�,  � mier� � � 
Boga?�, Czy Bóg ma przysz o ?�.� ��

BOSCH David J.,  Oblicza misji chrze cija skiej. Zmiany paradygmatu� �  

w teologii  misji,  t .  Robert  Merecz,  Konstanty Wiazowski,  Maciej  Wilkosz,�  
wst p do wyd. pol.  � Jan Górski, Katowice: �Credo� 2010, 599 s., bibliogr., in-
deksy, ISBN 978-83-60131-30-5.

Tyt. oryg.: Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission.

Tre : Wst p, s. 9�20;  �� � Cz  I: Nowotestamentowe modele misji��� : Prze-
my lenia  dotycz ce  Nowego  Testamentu  jako  misjonarskiego  dokumentu,� �  
s. 23�65;  Ewangelia  Mateusza:  misja  jako  �czynienie  uczniami�,  s.  66�94; 
Ewangelia ukasza � Dzieje Apostolskie: przebaczenie i	  solidarno  z��  biedny-
mi,  s.  95�134; Misja  u Paw a: Zaproszenie  do przy czenia  si ,  s.  135�194;� �� �  
Cz  II: Historyczne paradygmaty misji��� : Paradygmat zmian w misjologii, 
s. 197�231; Rzymskokatolicki paradygmat misyjny w redniowieczu, s. 232��
256; Misyjny paradygmat Reformacji protestanckiej, s. 257�280; Misja w okre-
sie O wiecenia, s. 281�364; � Cz  III: W���  stron  misjologii stosowanej� : Poja-
wienie si  paradygmatu postmodernistycznego, s. 367�382; Misja w�  czasie pró-
by, s. 383�387; Cz ci �� sk adowe�  wy aniaj cego si  ekumenicznego paradygmatu� � �  
misyjnego, s. 388�538; Misja na wiele sposobów, s. 539�550.
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CARMODY Denise Lardner, CARMODY John Tully,  Mistycyzm w wiel-

kich religiach wiata� , t . Ewa ukaszyk, Kraków: Wydaw. WAM 2011, 387 s.,� 	  
indeks, ISBN 978-83-7505-732-4. (WAM)

Tyt. oryg.: Mysticism. Holiness East and West.

Ksi ka  stanowi wprowadzenie do problematyki mistycyzmu w��  religiach 
wiata. Zawiera prezentacje teorii mistycyzmu w�  wielkich religiach (hinduizm, 

buddyzm, religiach Wschodu � Chin i Japonii, chrze cija stwa i� �  islamu) oraz 
religiach etnicznych. Autorzy opracowania podejmuj  prób  dialektycznego � � ��-
czenia teorii z praktyk , naukowej refleksji i�  osobistym do wiadczeniem tre ci� �  
danej tradycji religijnej. Dlatego omawiana ksi ka nie jest tylko przekazem in�� -
formacji, cho  ta warstwa w�  niej dominuje, ale równie  zach t  do zastanowie� � � -
nia, co mistycyzm mo e wnie  w� ��  ycie cz owieka.� �

Dialog chrze cija sko-muzu ma ski. Historia i� � � �  wspó czesno , zagro e� �� � -

nia i wyzwania, red. Magdalena Lewicka, Czes aw apicz, Toru : Wydaw. Na� 	 � -
ukowe UMK 2011, 240 s., bibliogr. przy artyku ach, seria: Seria Monograficzna�  
1, ISBN 978-83-231-2644-7.

Tre : Od redaktorów, s. 7�12; APICZ Czes aw: Wprowadzenie, s. 13�26;�� 	 �  
SAKOWICZ Eugeniusz:  Pedagogiczny wymiar  dialogu chrze cija sko-muzu� � �-
ma skiego w�  wietle nauczania Jana Paw a II, s. 29�46; RUDNICKA-KASSEM� �  
Dorota: �Wojna nie jest  rozwi zaniem�: Dialog mi dzyreligijny Jana Paw a II� � �  
jako program pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie,  s. 47�59; CAROLL 
Jill: Dialog wed ug koncepcji Fethullaha Gülena, s. 63�79; KADAS Arhan: Prak� -
tyczny wymiar dialogu w nauczaniu Fethullaha Gülena, s. 81�92; CHAZBIJE-
WICZ Selim: Dialog chrze cijan i�  muzu manów w�  Polsce � jego pocz tki i�  insty-
tucjonalizacja,  s.  95�109;  CZACHOROWSKI  Musa:  Tatarzy-muzu manie we�  
wspó czesnej Polsce, s. 111�121; LEWICKA Magdalena: Rada wspólna katoli� -
ków i muzu manów jako forum dialogu chrze cija sko-muzu ma skiego w� � � � �  Pol-
sce, s. 123�136; KONOPACKI Artur: Wzajemne przenikanie si  islamu i�  chrze-
cija stwa.  Na  przyk adzie  miejsc  modlitw  na  ziemiach  Wielkiego  Ksi stwa� � � �  

Litewskiego,  s.  139�147; DUMIN Stanis aw: Problem chrystianizacji  Tatarów�  
Wielkiego Ksi stwa Litewskiego w�  wietle róde , s. 149�163; APICZ Czes aw:� 
 � 	 �  
Z jakich róde  muzu manie Wielkiego Ksi stwa Litewskiego czerpali wiedz
 � � � � 
o religii  chrze cija skiej?,  s.  165�185;  WO NIAK  Marta:  Dayr  M r  M sá.� � � �   
Chrze cija sko-muzu ma ski  dialog  na  syryjskiej  pustyni,  s.  189�201;  RY� � � � -
SZEWSKA Monika: Dialog chrze cija sko-muzu ma ski w� � � �  Niemczech, s. 203�
215; GRODZKI Marcin: Tajemnicze litery Koranu odczytane na nowo. Przyczy-



Ekumeniczne nowo ci wydawnicze� 411

nek  do  dialogu  chrze cija sko-muzu ma skiego,  219�233;  Noty  o� � � �  autorach, 
s. 335�240.

Drogi pojednania w Europie.  Z naukowej wspó pracy Uniwersytetów�  

w Lwowie, Opolu i Moskwie, red. Stanis aw Rabiej, Opole: Red. Wydaw. WT�  
UO 2010, 126 s., streszcz. przy artyku ach, Uniwersytet Opolski: Wydzia  Teo� � -
logiczny, seria: Colloquia Theologica 13, ISBN 978-83-61756-46-0.

Tyt. równol.:  Chemins de réconciliation en Europe. Dans la coopération et 
le dialogue entre les representans de quarte pays Européens (Ukraine, Pologne, 
Russie et France) au sujet de la réconciliation.

Tekst g . fr.�

Tre��:  Préface,  s.  5�7;  Wprowadzenie, s.  9�10;  Conférences:  DYMYD 
Mykhajlo,  Un regard ukrainien sur les problèmes  majeurs des relations entre 
l�Ukraine et la Russie, s. 13�24;  RABIEJ Stanis aw� , La Russie et la Pologne, 
vers  le  chemin  de la  réconciliation,  s.  25�33;  GLORIEUX  Jean-Marie,  Ap-
proche pastorale de la question du prosélytisme vue des deux côtés (catholique 
et orthodoxe), s. 37�52; ARJAKOVSKY Antoine, Identité historique et Ortho-
doxie, mémoire, histoire, temps présent, s. 53�71; PEYRON Olivier, Vladimir 
Soloviev,  un apôtre contemporain de l�Unité? Approche théologique et  spiri-
tuelle du mystère de l�Église chez V. Soloviev,  s. 73�83; LIS  Marek, Filmer 
l�âme de la Russie, s. 85�89; Témoignages: HASCOUËT Nicole, La Salette et 
la Russie, s. 93�94; HUSZÀR L rinc, La Salette: la proximité de Dieu, s. 95;�  
NEDOPEKINA Ekaterina, Que faire?, s. 97�98; NANI Christiane, Les chemins 
de réconciliation, s. 99; SCHLEWER Marcel, Faites-vous bien votre prière, mes 
enfants?, s. 101�102; Annexe: BOURMEYSTER Alexandre, Enquête à l�Uni-
versité de Tyumen, s. 105�108; Charte du bénévole, s. 109�112; Les status de 
l�association «Rencontres européennes de La Salette», s. 113�118; Programme 
détaillé, s. 119�121; Les intervenants, s. 123.

GNILKA Joachim, Koran i chrze cijanie. Tajemnice pocz tków� � , Kielce: 
�Jedno �, �Herder� 2010, 191 s., bibliogr., ISBN 978-83-7442-668-8.��

Tyt. oryg.: Die Nazarener und der Koran. Eine Spurensuche.

Omawiana ksi ka stanowi kontynuacj  bada  nad relacj  pomi dzy chrze�� � � � � -
cija stwem a� �  islamem autorstwa Joachima Gnilki, niemieckiego teologa kato-

lickiego, egzegety, biblisty, znawcy Koranu. Pierwsza ksi ka tego autora uka�� -
za a si  nak adem Wydawnictwa M:  � � � Biblia a Koran. Podobie stwa i�  ró nice�  
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(Kraków 2005).  Z kolei  w swoim najnowszym opracowaniu autor podejmuj� 
prób  zg bienia tajemnicy pocz tków islamu. Studium sk ada si  z� �� � � �  dwóch za-
sadniczych cz ci. Pierwsza obejmuje badania nad wypowiedziami Koranu na��  
temat chrze cijan, szczególnie ich nazwaniem � �nazarejczykami�.  Druga za� -
wiera przegl d bada  obecnego w� �  Koranie materia u biblijnego, przede wszyst� -
kim pochodz cego z�  Nowego Testamentu. Ca o  zamykaj  rozwa ania na te� �� � � -
mat inskrypcji na jerozolimskiej wi tyni Ska y.� � �

GÓRKA Bogus aw,  � Chrze cija stwo  pierwotne  jako  system religijny� � , 
Kraków:  Wydaw.  WAM 2011,  160  [1]  s.,  bibliogr.,  indeks,  streszcz.  niem., 
ISBN 978-83-7505-864-2. (WAM)

Ksi ka jest prezentacj  chrze cija stwa jako systemu religijnego opartego na�� � � �  
pi ciu filarach: moralno ci, praktyce, doktrynie, kulcie i� �  organizacji. Autor, dok-
tor historii staro ytnej, religioznawca, podj ty cel realizuje na podstawie analizy� �  
wybranych tekstów z Nowego Testamentu, dobranych pod k tem ich popularno� -
ci i�  reprezentatywno ci. Struktur  omawianej monografii wyznacza pi  rozdzia� � �� -
ó� w. Ca o  otwiera przyczynek o� ��  moralno ci chrze cija skiej; rozdzia  drugi po� � � � -
wi cony jest  prakseologii;  trzeci  podejmuje zwi zek m a  i� � � ��  ony w�  wietle�  

relacji Chrystusa do Ko cio a; czwarty dotyczy organizacji w� �  sektorze w adzy na�  
przyk adzie obietnicy prymatu Piotra; natomiast pi ty prezentuje najwa niejsze� � �  
idee teologiczne na przyk adzie passusu z�  Listu w. Jakuba (1, 12�18)� .

Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi 

Karskiemu w 70. urodziny, red. Marcin Hintz, Tadeusz J. Zieli ski, Warsza� -
wa: Chrze cija ska Akademia Teologiczna 2010, 510 s., bibliogr., ISBN 978-� �
83-60273-17-3.

Tre : JEREMIASZ abp, Na 70-lecie urodzin Prof. dr. hab. Karola Karskie�� -
go, s. 9�10; SAMIEC Jerzy bp, Ekumenista prawy, s. 11�12; HINTZ Marcin, 
ZIELI SKI Tadeusz J., Votum redaktorów tomu, s. 13�15; POLAK Grzegorz,�  

yciowa i�  ekumeniczna droga Profesora Karola Karskiego, s. 17�32; Bibliogra-
fia wa niejszych publikacji Profesora Karola Karskiego, s. 33�77; Dorobek pro� -
motorki i recenzencki Profesora Karola Karskiego, s. 79�86; CZAJKO Edward, 
Dawid J. du Plessis � zielono wi tkowy homo oecumenicus, s. 89�100; CZAJ� � -
KOWSKI Micha , Krzew winy i�  korzenie, s. 101�106; GÓRKA Leonard SVD, 
�Aby wiat uwierzy �� (J 17, 21), s. 107�122; HANC Wojciech, S owo Bo e� � � �  
w dialogu lutera sko-prawos awnym, s. 123�136; HINTZ Marcin, O� �  mo liwo� -
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ci realizacji  modelu  jedno ci w� �  pojednanej ró norodno ci na  gruncie etycz� � -
nym, s. 137�150; HRYNIEWICZ Wac aw, � Ekumeniczne do wiadczenia teologa,�  
s. 151�166; JASKÓ A Piotr, Wyj tkowo  Jezusa w	 � ��  dobie dialogów mi dzyreli� -
gijnych i procesów globalizacji, s. 167�175; JEZIERSKI Jacek bp, Ekumenicz-
ne uzgodnienie w sprawie usprawiedliwienia, s. 176�190; KARWACKI Roman, 
In Spiritu Sancto, s. 191�204; KORCZAGO Adrian, �Umieszcza  w�  obrazach� � 
homiletyka dramaturgiczna, s. 205�218;  KWIECIE  Mieczys aw, Chrze cija� � � �-
ska Akademia Teologiczna i Warszawskie Seminarium Teologiczne.  Kontakty 
i wspó praca, s. 219�233; LESZCZY SKI Pawe  A., Konkordat w� � �  wewn trz� -
nym porz dku prawnym RP. Zarys dyskusji w�  okresie prowizorium konstytu-
cyjnego lat 1992�1997, s. 233�243; MAJEWSKI Józef, Solus Chrystus a dialog 
chrze cija stwa z� �  innymi religiami, s. 244�258; MILERSKI Bogus aw, Prote� -
stantyzm i emancypacja rozumu, s. 259�269; NAPIÓRKOWSKI Stanis aw C.�  
OFMConv, S udzy s owa i� �  jedno ci, s. 270�293; NOWAK W adys aw, Rozu� � � -
mienie Jan Paw a II ekumenizmu jako imperatywu chrze cija skiego sumienia� � �  
i jego aplikacje liturgiczno-ekumeniczne, s. 294�311; PAPROCKI Henryk, Lwa 
To stoja redukcja chrze cija stwa, s. 312�321; PASZTA Zbigniew, Nowe i� � �  stare 
tendencje w postawie luteranizmu wobec ydów w�  XIX wieku, s. 322�338; PA-
TALON Miros aw, Dialogiczna teologia religii, s. 339�349; PAW OWSKI S a� 	 � -
womir  SAC, Jubileuszowe pocztówki z Edynburga (1910�2010), s. 350�360; 
PU LECKI Edward  bp,  Ewangelik  wyznania  metodystycznego,  s.  361�381;�  
SAKOWICZ Eugeniusz, Mission of the Catholic university today, s. 382�392; 
SEWERYN Andrzej, Baptystyczny dyskurs o ekumenizmie w Polsce po 1989 
roku, s. 393�416; SLAWIK Jakub, Psalm 51: grzeszno  cz owieka pokonana�� �  
w nowym stworzeniu, s. 417�439; TRANDA Zdzis aw bp, Ko ció  Ewangelic� � � -
ko-Reformowany w Polsce wobec ydów, s. 440�461; WID A Bogus aw, Idea� 	 �  
�Ludu JHWH� w antropodynamice Psalmów, s. 462�480; WOJCIECHOWSKA 
Kalina, Pierwsza dottoressa, s. 481�496; ZIELI SKI Tadeusz J., Ku Zjedno� -
czonemu Ko cio owi Protestanckiemu w� �  Polsce, s. 497�510.

GELLNER Christoph, Chrze cijanin po ród religii wiata� � � , t . Kamil Mar� -
kiewicz, Pozna : Drukarnia i�  Ksi garnia wi tego Wojciecha.  � � � Wydaw. wi ty� �  
Wojciech 2010, 326 [2] s., ISBN 978-83-7516-239-4.

Tyt. oryg.: Der Glaube der Anderen. Christsein inmitten der Weltreligionen.

Autor, wyk adowca teologii i�  literatury oraz chrze cija stwa i� �  wielkich reli-
gii  na  uniwersytecie  w Lucernie,  d y  do  syntetycznego  ukazania  miejsca��  
chrze cijanina po ród innych wielkich religii. Ksi ka Gellnera stanowi prób� � �� � 
okre lenia na nowo cech wspólnych i�  ró nic tego, co czy, oraz tego, co od� �� -
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dziela chrze cija stwo od innych religii. Celem opracowania, patrz c z� � �  perspek-
tywy  chrze cijanina,  jest  wypracowanie  zdolno ci  do  ycia  w� � �  pluralizmie 
w spo ecze stwach ró norodnych pod wzgl dem religijnym,  wiatopogl do� � � � � � -
wym i kulturowym. Owa zdolno  nie mo e prowadzi  do zatraty w asnej to sa�� � � � � -
mo ci religijnej, ale do lepszego, g bszego zrozumienia w asnej religii w� �� �  wie� -
tle innych religii: �Co dla mojego chrze cija stwa oznacza wiara innych?� �  Co 
oznacza dla mnie wiadectwo wiary ydów, a� �  co wiadectwo wiary muzu ma� � -
nów, buddystów i hinduistów? Wyzwanie dostrzegania i doceniania wierz cych�  
inaczej jako wierz cych inaczej, tak jak widz  oni siebie sami, na tle ich wielo� � -
wiekowych tradycji religijnych, staje si  piln  potrzeb  dzisiejszych czasów�� � �  
(s. 11).  Struktura  ksi ki  obejmuje  dwie  cz ci.  Pierwsza  dotyczy  dialogu�� ��  
chrze cijan, ydów i� �  muzu manów (s. 36�181), za  druga dialogu chrze cijan,� � �  
hinduistów i buddystów (s. 184�327).

LA MAISONNEUVE Dominique de, Judaizm. Podstawowe wiadomo ci� , 
Warszawa: �Dialog� 2010, 175 s., bibliogr., ISBN 978-83-61203-45-2.

Tyt. oryg.: Le Judaïsme.

Opracowanie Dominique de La Maisonneuve, zakonnicy ze Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bo ej z�  Syjonu, wyk adowczyni j zyka hebrajskiego w� �  Uniwersy-
tecie Katolickim w Pary u zawiera prezentacj  podstawowych etapów kszta to� � � -
wania si  judaizmu od staro ytno ci do wspó czesno ci. Ksi ka zawiera omó� � � � � �� -
wienie judaizmu nie tyko w perspektywie rozwoju historycznego, ale równie� 
przeobra e  wewn trz jego tradycji  religijnej.  Celem opracowania jest  próba� � �  
udzielenia odpowiedzi na takie pytania, jak: Kim jest yd dla chrze cijanina?� �  
Jaki jest ci ar historyczny w��  deklaracji on jest ydem? (s. 14). Ksi ka zawie� �� -
ra glosariusz terminów obcych u ytych w�  tek cie (s. 169�173).�

Mi dzy wiar  a� �  zabobonem, red. Joanna Chapska, Cezary Korc, Szczecin: 
Wydaw. Naukowe US 2010, 245 s., bibliogr. i streszcz. przy artyku ach, Uni� -
wersytet Szczeci ski: Wydzia  Teologiczny, seria: Studia i� �  Rozprawy 24, ISBN 
978-83-7241-766-4.

Tre : CZAPSKA Joanna, KORZEC Cezary, Wprowadzenie, s. 7�10; �� Cz��� 
pierwsza. Koegzystencja w trwaniu: NOWASZCZUK Jaros aw, Zabobon (� su-

perstitio) � koncepcje antyczne i redniowieczne, s. 13�28; SZUBERT Edyta,�  
Cz owiek � istota religijna. Wybrane zagadnienia z�  psychologii religii, s. 29�40; 
KARWACKA-CAMPO  Dorota,  Wiara  i zabobon w ksi ce Carola  Leviego��  
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�Chrystus zatrzyma  si  w� �  Eboli�, s. 41�50; SKUZA Sylwia, wiat wiary i�  za-
bobonu  przechowywany i utrwalany w jednostkach  paremiologicznych w o� -
skich i polskich, s. 51�68; CHAPSKA Joanna, Wierzenia i zwyczaje bo onaro� -
dzeniowe  na  Lubelszczy nie.  Wspólnota  wiary  i
  zabobonu,  s.  69�86;  DYK 
Wies aw, �Zabobon� w�  nauce, s. 87�102; Cz  druga. Zerwana koegzysten��� -

cja:  FLIS  Jan,  Wiara  i zabobon w pierwszym Ko ciele  Europy  � Filippi,�  
s. 105�122; GIEC Janusz, Niebo za pieni dze? Nieporozumienia w�  sprawie od-
pustów, s. 123�135; KRUPA Józef, Zabobon jako namiastka prawdziwej religii, 
s. 137�152; KNIA  Grzegorz, Teologiczno-moralna analiza niektórych wspó� �-
czesnych form zabobonu, s. 153�174;  MRÓZ Miros aw, Przepowiadanie przy� -
sz o ci ludzkiego losu i� �  praktyki zabobonne w wietle nauki w. Tomasza z� �  Akwi-
nu o cnocie religijno ci, s. 175�196; WOJTKIEWICZ Krzysztof, w.� �  Tomasza 
z Akwinu nauka o ba wochwalstwie w�  kontek cie nowo ytnej filozofii, s. 197�� �
221; KORZEC Cezary, �Na zewn trz � gu larze�� (Ap 22, 15). Przerwana ko� � -
egzystencja: wiara w zabobon w Ap, s. 223�241; Nota o autorach, s. 243�245.

MIKO AJCZYK Miros aw,  	 � Bibliografia dialogu chrze cija sko- ydow� � � -

skiego w Polsce za lata 1996�2000, red.  Waldemar Chrostowski,  Warszawa: 
Wydaw. UKSW 2010, 488 s., bibliogr., indeksy, seria: Ko ció  a� �  ydzi i�  Juda-
izm 9, ISBN 978-83-7072-594-5.

Opracowanie M. Miko ajczyka, kierownika Pracowni Dokumentacji Biblio� -
graficznej w Zak adzie Dialogu Katolicko-Judaistycznego na Wydziale Teolo� -
gicznym UKSW, ukazuje si  jako dziewi ty tom serii wydawniczej �Ko ció� � � � 
a ydzi i�  Judaizm�.  Obejmuje okres,  przypadaj cy  na  lata  pontyfikatu Jana�  
Paw a II, wzmo onych kontaktów w� �  relacjach chrze cijan z�  wyznawcami juda-
izmu. Omawiany tom zawiera prawie dwa i pó  tysi ca pozycji bibliograficz� � -
nych na temat dialogu chrze cija sko- ydowskiego w� � �  Polsce (1996�2000). Jak 
czytamy w Przedmowie autorstwa ks.  prof.  Waldemara Chrostowskiego,  kie-
rownika  Zak adu Dialogu Katolicko-Judaistycznego,  �dorobek [opracowania]�  
pozwala zauwa y , e przez pi  lat ukaza o si  ich niemal tyle, ile przedtem� � � �� � �  
w okresie ca ego pó wiecza. Wymownie to wiadczy o� � �  randze i nat eniu dialo�� -
gu z ydami i�  judaizmem oraz znaczeniu, jakie przyk ada do niego Ko ció �� � �  
(s. 9). Struktura ksi ki obejmuje: chronologicznie opracowany uk ad bibliogra�� � -
ficzny (s. 19�350), indeks nazwisk (s. 351�393), indeks nazw geograficznych 
(s. 395�400) i skorowidz rzeczowy (s. 401�487).
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Obja nienie  Ma ego katechizmu Lutra� � ,  t .  Mateusz Os ka,  t .  przejrza� � � � 
Bogumi  Jarmulak,  Warszawa:  Lutheran  Heritage  Foundation  2010,  314  s.,�  
ISBN 978-83-926004-4-2.

Tytu  niniejszej publikacji jednoznacznie wskazuje na jej zawarto . Jest to� ��  
w istocie Ma y katechizm Lutra�  opatrzony odpowiednim obja nieniem w�  formie 
dowodzenia  skrupturystycznego, czyli zestawienia listy okre lonych fragmen� -
tów Biblii, dowodz cych postawionej tezy. Oryginaln  wersj  przedk adanego� � � �  
t umaczenia opublikowano w�  USA. Jak wyja nia polski t umacz, niniejszy kate� � -
chizm �osadzony jest  w konfesjonalnym nurcie  teologii  lutera skiej�  (s.  9),�  
uznaj cym lutera skie ksi gi wyznaniowe za autentyczn  interpretacj  najwa� � � � � �-
niejszych elementów doktryny biblijnej.  Zgodnie z lutera sk  teologi ,  zada� � � -
niem katechizmu jest wyk ad doktryny Ko cio ów lutera skich oraz jej obrona.� � � �  
Temu celowi ma zatem s u y  � w� � �  zamy le jego wydawców � niniejszy kate� -
chizm.  Mo e by  jednak po yteczn  lektur  tak e dla ka dego, kto w� � � � � � �  celach 
poznawczych pragnie zaznajomi  si  z� �  katechetycznym wyk adem doktryny�  
lutera skiej.�

PERADZE Grzegorz w., O�  monastycyzmie gruzi skim. O�  liturgii gru-

zi skiej� , red. Henryk Paprocki, Warszawa: Studium Europy Wschodniej, Wy-
dzia  Orientalistyczny Uniwersytetu  Warszawskiego 2010,  246 [1]  s.,  il.,  bi� -
bliofr., indeks, seria: Dzie a Zebrane 1, ISBN 978-83-61325-12-3 (ca o ), 978-� � ��
83-61325-17-8 (t. 1).

Publikacja  obejmuje dwie grupy tematyczne prac w.  Grzegorza Peradze,�  
dotycz cych gruzi skiego monastycyzmu i� �  historii liturgii  w Gruzji.  Ponadto 
zawiera tak e kilka tekstów autobiograficznych tego Autora. � Ca o  poprzedzo� �� -
na jest prezentacj  sylwetki w. Grzegorza Peradze pióra ks. Henryka Paprockie� � -
go. Grzegorz Peradze, yj cy w� �  latach 1899�1942, by  gruzi skim, prawos aw� � � -
nym kap anem, archimandryt , w� �  latach 1933�1939 profesorem Uniwersytetu 
Warszawskiego, wybitnym badaczem historii, kultury i tradycji gruzi skiej. Ów�  
pierwszy tom dzie  stanowi zapowied  wydania kolejnych pism w. Grzegorza� 
 �  
Peradze � cznie pi ciu tomów.  �� � Lektura pierwszego tomu pozwala wnikn�� 
w ycie i�  my l w. Grzegorza, a� �  przede wszystkim daje wnikliwy wgl d w�  du-
chowe bogactwo gruzi skiego monastycyzmu oraz histori  gruzi skiej liturgii,� � �  
która, mimo e w�  ostatecznej postaci jest bizantyjska, si ga swymi korzeniami�  
w okres przedbizantyjski.
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Procesy sekularyzacyjne w Niemczech i w Polsce.  Z naukowej wspó�-
pracy Wydzia ów Teologicznych Uniwersytetów Monastyru i�  Opola,  red. 
Jürgen Werbick, Marcin Worbs, Opole: Red. Wydaw. WT UO 2010, 198 s., Uni-
wersytet Opolski: Wydzia  Teologiczny, seria: Colloquia Theologica 12, ISBN�  
978-83-61756-38-5.

Tyt. równol.:  Säkularisierungsprozesse in Deutschland und Polen. Aus der 
Wissenschaftlichen Zusammenarbeit der Theologischen Fakultäten der Univer-
sitäten Münster und Oppeln.

Tekst cz c. niem.��

Tre : Wprowadzenie, s. 5�6 (Vorwort s. 7�8); RABIEJ Stanis aw, Przed�� � -
mowa,  s.  9�10 (Geleitwort,  s.  11�12);  FÜRST Alfons,  Grusswort,  s.  13�14 
(S owo pozdrowienia,  s.  15�16);  NOSSOL Alfons  abp,  S owo pozdrowienia,� �  
s. 17�18 (Grusswort, s. 19�20); WILKE Annette,  Säkularisierung oder Indivi-
dualisierung von Religion? Theorien und empirische Befunde, s. 21�63 (Seku-
laryzacja czy indywidualizacja Religii? Teorie i wyniki bada  empirycznych ��  
streszczenie, s. 63�64); PIECUCH Joachim, Das Heilige und das Profane in ei-
ner entsakralisierten und säkularen Gesellschaft. Versuch einer Begriffsklärung, 
s. 65�74 (Sacrum i profanum w zdesakralizowanym i zsekularyzowanym spo e� -
cze stwie � streszczenie,  s. 74�75); SMOLKA Bonawentura Zygfryd OFM,�  
Die Auffassung des Menschen als Quelle der Säkularisierungsprozesse, s. 77�
82 (Rozumienie  cz owieka  jako ród a  sekularyzacji  � streszczenie,  s.  83);� 
 �  
ANDERWALD Andrzej, Ein Postulat der ,,polyphonen Korrelation�. Zur Sack-
gasse der europäischen Säkularisation, s. 85�94 (Postulat ,,polifonicznej korela-
cji�. Zau ki europejskiej sekularyzacji, s. 95�105); LEONHARD Clemens, � Sä-
kularisierung  der  Liturgie?,  s.  107�117  (Sekularyzacja  liturgii?  �  wersja 
skrócona, s. 119�122); MORCINIEC Piotr, Der Einfluss der Säkularisierung auf 
die gegenwärtige Begräbniskultur, s. 123�135 (Wp yw sekularyzacji na wspó� �-
czesn  kultur  funeraln , s. 137�148); GLOMBIK Konrad, � � � Ehe und Familie an-
gesichts der  Säkularisierungsprozesse aus polnischer  Sicht, s. 149�171 (Ma�-
e stwo i� �  rodzina w obliczu  procesów sekularyzacji  z polskiej  perspektywy, 

s. 173�193); KADEN Tobias, Wie ticken Jugendliche? Empirische Studien zur 
Lebenswelt und Religiosität Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutsch-
land, s. 195�207 (Co m odzie y w� �  duszy gra? Badania empiryczne odno nie do�  
rodowiska spo ecznego i� �  religijno ci m odzie y i� � �  m odych doros ych w� �  Niem-

czech, s. 209�221); ZIRPEL Thimo,  Auf den Spuren verflüssigter Religion im 
Computerspiel The  Witcher,  s.  223�229 (Na  tropie  rozp ywaj cej  si  religii� � �  
w grze komputerowej Wied min, s. 231�237); ZWICK Reinhold,  
 Säkularisie-
rung oder Wiederkehr der Religion? Zu einigen Tendenzen in den deutschen Ki-
nos, s.  239�251 (Sekularyzacja czy powrót religii? O niektórych tendencjach 
panuj cych w�  niemieckich kinach, s. 253�264); LIS Marek, Sekularyzacja czy 
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powrót  religii?  Tendencje  polskiego  kina,  s.  265�268  (Säkularisierung  oder 
Rückkehr der Religion? Tendenzen im polnischen Kino, s. 269�270).

Reformacja w Polsce i Europie rodkowo-Wschodniej� , t. 1: Reformacja 

w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze, 
red. Piotr Wilczek, wspó pr. Micha  Choptiany, Ja� � kub Koryl, Alan S. Ross, War-
szawa:  Uniwersytet  Warszawski,  Instytut  Bada  Interdyscyplinarnych �Artes�  
Liberales�,  Wydaw.  Naukowe  �Sub  Lupa�  2010,  229  s.,  bibliogr.,  indeks, 
streszcz. przy artyku ach, ISBN 978-83-9292-44-3-2 (�Artes Liberales�), 978-�
83-931271-0-8 (�Sub Lupa�).

Tre :  WILCZEK  Piotr:  Reformacja  w��  Polsce  i Europie  rodkowo-�
Wchodniej. Postulaty badawcze � wprowadzenie do lektury, s. 9�12; I. Refor-

macja w Polsce i Europie. Problemy ogólne: KACPRZAK Marta M., Z pro-
blemów reformacji XVI w. �Kryptoreformacja� � erazmianizm � eklezjologia. 
Postulaty badawcze dla  historii  literatury i kultury polskiej,  s.  15�21;  KU-
LECZKA Monika, Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej z perspektywy kul-
turowo-spo ecznej,  s.  22�27;  PIETRZYK-REEVES  Dorota,  Republikanizm�  
a reformacja w polskiej my li politycznej XVI w. Postulaty badawcze, s. 28��
32; PARTYKA Joanna,  Kobiety a reformacja.  Postulatybadawcze,  s. 33�38; 
ROSS  Alan  S.,  The  History  of  Knowledge  and  the  Reformation  �  Some 
Thouhghts  on  Poland,  s.  39�43;  SCHREIBER-KOVÁCS  GERGELY,  The 
Warsaw Confederation of 1573 and the Hungarian Religious Toleration Acts, 
s. 44�47; II. Republika uczonych: Erasmus � Fricius � Ramus: KORYL Ja-
kub, Konfesjonalizacja  humanizmu w Niemczech i Rzeczypospolitej w XVI 
w., s. 51�66; HUBER Steffen, Polifonia tradycji filozoficznych w �Sylwach� 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego.  Problemy interpretacyjne, s. 67�77; HOP-
TIANY Micha ,  Czy istnieje polska  recepcja  pism Pierre�a  de la  Rammée,�  
s. 78�88;  III. Reformacyjna egzegeza biblijna: SOKOLOV P.V., The Mor-
ning Star of the Reformation: John Wycliffe'sRealisticExegesis, s. 91�97; RY-
CZAK Wojciech,  Wokó  wybranych problemów egzegezy biblijnej  �  Soko� -
owski,  Keckermann,  s.  98�104;  � IV.  Praca  nad  r kopisami,  problemy�  

edytorskie: JERYCZKOWA Mariola, W kr gu reformacyjnej  kultury s owa� �  
(r kopisy, ksi ki, oratorstwo), s. 109�116; CHEMPEREK Dariusz, �Teologia� ��  
na co dzie �. Postulat wyda  krytycznych tekstów protestanckich doby staro� � -
polskiej, s. 117�126; V. Kalwin i kalwinizm: JASKÓ A Piotr, Perspektywi	 -
styczny wymiar  teologii  Jana Kalwina,  s.  129�135;  BRY KO Dariusz M.,�  
�Podr czny Kalwin�, czyli wypisy z�  Kalwina � propozycja wydania polskiego 
wyboru pism Jana Kalwina, s. 136�141; BRY KO Dariusz M., Polski kalwi� -
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nizm i irenizm w drugiej po owie XVII w. Wspó czesne wydanie i� �  omówienie 
dzie a  Daniela  Ka aja  pt.  �Przyjacielska  rozmowa  ministra  ewangelickiego� �  
z ksi dzem katolickim�, s. 142�145; BRY KO Dariusz M., � � The Ironic Eccle-
siology of the Polish Reformer Daniel Ka aj, s. 146�154; PAWLEC Mariusz,�  
Piotr  Wachenius  �  pisarz  bez  rodowodu?  Rezultaty  bada ,  s.  156�164;�  
VI. Radykalna reformacja:  WILCZEK Piotr,  The Major Concepts of Anti-
trinitarian Theology in the 16th Century, s. 167�180; KOCHANOWSKI Jacek, 
Bracia Polscy i humanistyczne zerwanie, s. 181�204; Noty o autorach, s. 205�
213; Selected Monographs on the Polish and East-Central European Reforma-
tion Published in Foreign Languages, s. 214; Komisja do bada  nad reforma� -
cj  w�  Polsce i Europie  rodkowo-Wschodniej,  s.  215�218;  � Committee on 
Study of the Reformation in Poland and East-Central Europe, s. 219�220; In-
deks nazwisk, s. 221�229.

Religie wiata w�  dialogu,  t .  Adam W s, red. Udo Tworuschka, Pozna :� � �  
� wi ty Wojciech� 2010, 270 [2] s., seria: Wyobra nia Dialogu 5, ISBN 978-� � 

83-7516-223-3.

Tyt. oryg.: Die Weltreligionen und wie sie sich gegenseitig sehen.

Tre : TWORUSCHKA Udo: Wprowadzenie, s. 5�13; FIGL Johann, FU�� -
ERLINGER Ernst, HINTERLEITNE Manfred, LADSTAETTER Markus: Ka-
tolickie spojrzenie na inne religie, s. 15�47; MAKRIDES Vasilos, Prawos aw� -
ne spojrzenie na inne religie,  s. 49�73; DEHEN Urlich, GOERRING Detlef, 
HUBER Friedrich:  Ewangelickie  spojrzenie  na  inne religie,  s.  75�104;  MI-
LETTO Gianfranco: ydowskie spojrzenie na inne religie, s. 107�141; TWO� -
RUSCHKA Monika: Islamskie spojrzenie na inne religie,  s.  145�188; NEH-
RING Andreas, YOUNG Richard Fox, HELLMANN Eva, D�Souza Andreas: 
Hinduistyczne spojrzenie na inne religie, s. 191�224; USARSKI Frank, SHOJI 
Rafael:  Buddyjskie spojrzenie na  inne religie,  s.  225�260.  Noty o autorach, 
s. 262�265.

Rytua y w�  wybranych religiach i wyznaniach od staro ytno ci do wspó� � �-
czesno ci� ,  red.  Jan  Drabina,  Kraków:  Wydaw.  Uniwersytetu  Jagiello skiego�  
2010, 176 s., streszcz. przy artyku ach,  � seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiello skiego 1310. Studia Religiologica 42, ISBN 978-83-233-2986-2.�

Tre :  DRABINA Jan,  Wst p,  s.  7;  �� � Artyku y  i�  rozprawy:  TRZCION-
KOWSKI Lech, Rytua  ofiary w�  staro ytnej Grecji. Kilka uwag metodologicz� -
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nych, s. 11�27; WYPUSTEK Andrzej, Rytua  pogrzebowy Greków w�  staro yt� -
no ci w�  wietle epigramów nagrobnych, s. 29�49; SZYMA SKA-KUTA Da� � -
ria,  Z bada  nad neoplato sk  interpretacj  rytua u  teurgicznego,  s.  51�65;� � � � �  
CZARNECKI Piotr, Wp yw doktryny na interpretacje dualistycznego rytua u� �  
Chrztu Duchem wi tym w� �  redniowieczu, s. 67�84; GRZYWACZ Ma gorza� � -
ta, Konfirmacja. Z dziejów kszta towania si  protestanckiego obrz du wcho� � � -
dzenia w doros o  (XVI�XVIII w.), s. 85�94; KARAS Marcin, �Una voce di� �� -
centes�. Hierarchiczna wizja rzeczywisto ci w�  rycie mszy trydenckiej i w jej 
teologicznym uzasadnieniu, s. 95�107; MAMES Tomasz Dariusz, Wybrane za-
gadnienia obrz dów celebracji  Eucharystii w�  Prowincji Francuskiej  Ko cio a� �  
Starokatolickiego Mariawitów, s. 109�117; PERKA Pawe ,  Istota i�  sens aktu 
intronizacji Jezusa Chrystusa � próba interpretacji, s. 119�130;  Omówienia, 

recenzje, refleksje: s. 133�171;  Wykaz prac z zakresu problematyki rytu-

a u powsta ych w� �  Instytucie Religioznawstwa UJ: s. 173�176.

S ownik religii� , red. Zbigniew Pasek, El bieta Przyby -Sadowska, autorzy� �  
Edmund Baka i in., Kraków: Krakowskie Wydaw. Naukowe 2010, 496 s., in-
deks, ISBN 978-83-7653-015-4.

S ownik  jest  dzie em 25 autorów,  pracowników Uniwersytetu  Jagiello� � �-
skiego.  Uk ad s ownika ma  charakter  historyczno-geograficzny.  S ownik za� � � -
wiera  prezentacj  kolejno  nast puj cych  religii:  plemiennych,  staro ytnego� � � �  
Bliskiego  Wschodu,  przedchrze cija skiej  Europy,  rodkowej  i� � �  wschodniej 
Azji, Ameryki Przedkolumbijskiej, uniwersalistycznych i tzw. nowych religii. 
Taka  struktura  omawianego  s ownika  decyduje,  e  nie  jest  on  klasycznym� �  
s ownikiem, ale bardziej zbli a si  do opracowa  podr cznikowych. Na ko cu� � � � � �  
dzie a znajduje si  indeks,  który jest  pomocny w� �  odnajdywaniu  poszczegól-
nych hase  i�  terminów.

SMYKOWSKA El bieta, � wi ta ydowskie� � � , Warszawa: �Verbinum� 2010, 
209 [2] s., [8] s. tabl. il. kolor., bibliogr., ISBN 978-83-7192-411-8.

S ownik zawiera opis wi t  ydowskich wywodz cych si  z� � � � � �  Tory: wi ta� �  
odpoczynku (Szabat), wi t pielgrzymich (Pesach, Szawuot, Sukot), pokutnych� �  
(Rosz Haszana, Jom Kipur, Rosz Chodesz) i postbiblijnych (Purim, Chanuka). 
W sk ad wi t  postbiblijnych zaliczono równie  wi ta ustalone na pami tk� � � � � � � � 
ró nych wydarze  (Sichmat Tora, Tu biSzwat, Tisza beAw). Opracowanie po� � -
szczególnych wi t  zosta o przeprowadzone z� � �  uwzgl dnieniem ich kontekstu�  
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biblijnego, historycznego, liturgicznego i rytualnego. Ca o  zamyka, pomocny� ��  
w lekturze hase , s ownik terminów judaistycznych (s. 189�207).� �

SZARSZEWSKI Piotr,  Antykultowy wizerunek nowych ruchów religij-

nych w perspektywie rzeczywisto ci  medialnej� ,  Pozna  ��  Opole: �Scripto-
rium� 2010, 142 s., bibliogr., tab., ISBN 978-83-929417-9-8.

Autor stawia sobie za cel �przeprowadzenie analizy wp ywu, jakie antykul� -
towe o rodki [czyli zwalczaj ce sekty z� �  pobudek wieckich] wywar y na me� � -
dialny wizerunek nowych ruchów religijnych� (s. 14). Wed ug autora to w a nie� � �  
te o rodki s  odpowiedzialne za narzucenie negatywnego obrazu, kreuj c po� � � -
czucie zagro enia ze strony sekt i�  nowych ruchów religijnych w mediach. Roz-
dzia  I�  przedstawia stan bada  nad medialnym obrazem ruchów religijnych, tre� -
ci  kolejnych rozdzia ów jest analiza przedstawionych w� � �  mediach materia ów�  

nt. Mi dzynarodowego Towarzystwa wiadomo ci Kryszny oraz Instytutu Wie� � � -
dzy o To samo ci � Misja Czaitanii. Rozdzia  IV koncentruje si  na dzia alno� � � � � -
ci  o rodków  antykultowych  (Ruch  Obrony Rodziny  i� �  Jednostki,  instytucje 

zwi zane z�  Ko cio em). Wed ug autora, to one s  odpowiedzialne za manipula� � � � -
cje kreuj ce nies usznie negatywny medialny obraz przedstawianych w� �  opraco-
waniu ruchów religijnych.

WALU  Monika, � Spiritus Sanctificator. Cz owiek wobec Ducha wi te� � � -

go wed ug ksi g luteranizmu (1529�1537)� � ,  Lublin: �Polihymnia� 2010, 284 
s., bibliogr., streszcz. niem., seria: Jeden Pan, Jedna Wiara. Studia i Rozprawy 
Instytutu Ekumenicznego KUL 18, ISBN 978-83-7363-968-3.

Ksi ka  stanowi  prezentacj  pneumatologii  lutera skich  �� � � Ksi g  symbo� -

licznych (wyznaniowych),  b d cych podstaw  doktrynalnej samo wiadomo� � � � -
ci  Reformacji  i�  wyros ych z�  niej  Ko cio ów  lutera skich.  Wraz z� � �  trzema 

symbolami wiary Ksi gi wyznaniowe�  okre laj  teologiczno-doktrynalny pro� � -
fil  protestantyzmu typu lutera skiego.  Niniejsza publikacja � zgodnie z�  de-
klaracj  Autorki � ma na celu analiz  � � Ksi g�  �w aspekcie wyk adu o�  Duchu 

wi tym z� �  uwzgl dnieniem jego zwi zków z� �  pozosta ymi traktatami: antro� -
pologi  (�),  soteriologi ,  eklezjologi ,  sakramentologi  i� � � �  eschatologi ��  
(s. 14n). Jednocze nie nie aspiruje jednak do prezentacji kompletnej teologii�  
Ksi g� . Tre  i��  struktura pracy uwzgl dnia zarówno antropologiczne uwra li� � -
wienie reformatorów i ich teologii, jak i struktur  ich wyk adu pneumatologii� �  
w perspektywie soteriologicznej i antropologicznej. Praca obejmuje trzy roz-
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dzia y, podejmuj ce ró ne wymiary tak zorientowanej pneumatologii lutera� � � �-
skiej: �Homo peccator. Cz owiek potrzebuj cy Ducha Bo ego�; �� � � Solo verbo. 
Drogi dzia ania Ducha wi tego� oraz �� � � Simul iustus et peccator.  Cz owiek�  
u wi cany przez Ducha�.  Trzeba  doda ,  e niniejsza publikacja  nie  ma  na� � � �  
uwadze jedynie historycznego wyk adu, ale uwzgl dnia wspó czesny ekume� � � -
niczny kontekst oraz aktualno  i��  znaczenie nauki o Duchu wi tym, zawar� � -
tej w Ksi gach wyznaniowych�  luteranizmu, dla rozwoju pneumatologii chrze-
cija skiej w� �  ogóle.
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