
EKUMENICZNE

NOWO CI WYDAWNICZE�

ADAMIAK El bieta, � Communio sanctorum. Zarys ekumenicznie zorien-

towanej dogmatycznej teologii  wi tych obcowania� � ,  Pozna : Red.  Wydaw.�  
WT UAM 2011, 353 [1] s., bibliogr., streszcz.  ang., seria: Studia i Materia y�  
140, ISBN 978-83-61884-83-5.

Pozna ska  teolo ka,  autorka  niniejszej  rozprawy,  postawi a  sobie  za  cel� � �  
�wypracowanie ekumenicznie ukierunkowanej teologii  communio sanctorum� 
(s. 18). Wa n  inspiracj  dla podj cia tego tematu � jak stwierdza autorka � by� � � � � 
m.in. fakt zainteresowania si  zagadnieniem � communio sanctorum przez niektó-
re komisje dialogów ekumenicznych. Wypracowane uzgodnienia sta y si  wi c� � �  
zasadniczym ród em dla niniejszej publikacji i� �  podstaw  dla poszukiwania od� -
powiedzi na pytanie o mo liwo  wspólnego rozumienia  � �� communio sanctorum 

i jej zakres. Praca obejmuje pi  rozdzia ów, podejmuj cych nast puj ce zagad�� � � � � -
nienia: geneza artyku u wiary w�  communio sanctorum, tzn. jego podstaw biblij-
nych oraz rozwoju w staro ytno ci i� �  w okresie podzia ów Ko cio a; rozumienie� � �  
communio sanctorum w wymiarze sakramentalno-eklezjologicznym; antropolo-
giczny wymiar wspólnoty wi tych; wymiar mariologiczny � � communio sancto-

rum; eschatologiczne rozumienie communio sanctorum jako wspólnoty zbawio-
nych. Ca o  wie czy obszerne, cho , krytycznie trzeba zauwa y , nie ca kiem� �� � � � � �  
kompletne zestawienie literatury przedmiotu. Rozprawa stanowi niezwykle cen-
ny  wk ad  w�  polsk  teologi  ekumeniczn  i� � �  winna  znale  zainteresowanie��  
w szerokich kr gach nie tylko teologów.�

Badania religiologiczne w Polsce, red. Zdzis aw Kupisi ski SVD, Lublin:� �  
Wydaw. KUL 2011, 202 s., streszcz. przy artyku ach, Katolicki Uniwersytet Lu� -
belski Jana Paw a II: Wydzia  Teologii, Instytut Teologii Fundamentalnej, ISBN� �  
978-83-7702-335-8.

Tre : KUPISI SKI Zdzis aw, Wprowadzenie, s. 7�11; KUPISI SKI Zdzi�� 	 � 	 -
s aw, Badania nad doroczn  religijno ci  ludow  w� � � � �  Polsce, s. 13�34; GROD
 
Stanis aw, Badania nad chrze cija stwem w� � �  Afryce, s. 35�52; SAKOWICZ Eu-
geniusz, Badania  nad tradycyjnymi religiami Afryki Zachodniej  i Centralnej, 
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s. 53�68; W S Adam, Badania islamologiczne w�  Polsce, s. 69�92; PTASZEK 
Robert T., Badania nad New Age w Polsce, s. 93�113; LEDWO  Ireneusz S.	  
OFM, Badania teologicznoreligijne w Polsce, s. 115�135; KOSIOR Krzysztof, 
Badania  nad buddyzmem w Polsce,  s. 137�146; KOSIOR Krzysztof,  Polskie 
studia nad konfucjanizmem i taoizmem, s. 147�152; FIC Leonard, Studia nad 
dialogiem chrze cija stwa z� �  buddyzmem w Polsce,  s. 153�169; SAKOWICZ 
Eugeniusz, Badania nad hinduizmem w Polsce, s. 171�178; DZIURA Ryszard, 
Badania  nad tradycyjnymi  religiami Afryki Po udniowo-Wschodniej,  s.  179��
198; Noty o autorach, s. 199�202.

BAGI SKI Elizeusz OCD,  	 Co katolik powinien wiedzie  o�  wiadkach�  

Jehowy?, wyd. 2 przejrz. i uakt., Kraków: Wydaw. Karmelitów Bosych 2011, 
286 s., bibliogr., ISBN 978-83-7604-136-0.

W s owie wst pnym autor pisze: �Ksi ka ta pragnie by  niemal ca o cio� � �� � � � -
wym uj ciem tematyki organizacji wiadków Jehowy, ale tylko w� �  zakresie pod-
stawowym, maj c na uwadze przeci tnego katolika. (�) Ksi ka ta chce by� � �� � 
tylko popularnym i przyst pnym uj ciem przede wszystkim historii i� �  wierze� 
wiadków Jehowy� (s. 6n). Nie jest to zatem rozprawa naukowa, lecz bardziej�  

popularna, niepozbawiona jednak aparatu naukowego w postaci licznych przypi-
sów i odniesie  do  literatury  ród owej,  mog cych  pomóc  zainteresowanym� � � �  
w bardziej szczegó owych poszukiwaniach. Obok licznych zagadnie  historycz� � -
nych  i doktrynalnych  dotycz cych  wiadków  Jehowy,  autor  zawar  tak e� � � �  
(w osobnym rozdziale)  wiele  praktycznych wskazówek,  dotycz cych sposobu�  
zachowania si   w�  kontaktach z nimi. Cennym uzupe nieniem ca o ci jest ostatni� � �  
rozdzia , zawieraj cy dziesi  wiadectw osób, które by y w� � �� � �  przesz o ci cz onka� � � -
mi organizacji wiadków Jehowy� .

BLOOM Maureen, ydowski mistycyzm a�  magia, t um. Pawe  Sajdek, Kra� � -
ków: Wydaw. WAM 2011, 292 s., bibliogr., indeks, ISBN 978-83-7505-685-3.

Tyt. oryg.: Jewish Mysticism and Magic. An Antropological Perspective.

Tematyka  ksi ki  Maureen  Bloom,  by ej  wyk adowczyni  antropologii  na�� � �  
Brunel University w Londynie, dotyczy staro ytnych hebrajskich rytów ofiar� -
nych, charakteru relacji wyznawców judaizmu z ich Bogiem oraz rozwoju rabi-
nicznego mistycyzmu i magii. Stosuj c antropologiczn  interpretacj  wczesnej� � �  
literatury hebrajskiej i ydowskiej, autorka poszukuje róde  sta ej popularno ci� � � � �  
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amuletów oraz symboli we wspó czesnym Izraelu i�  diasporze. Ksi ka zawiera��  
opisy formu  i�  zakl  magicznych,  funkcjonuj cych na  równi  z�� �  modlitwami 
i obrz dami  ofiarnymi,  a�  maj cych zapewni  zdrowie i� �  bogactwo i ochron� 
przed nieszcz ciami oraz pomoc w��  walce z demonami.  Teza,  której  Bloom 
broni w swojej ksi ce, ród o mocy u ywanych w�� � � �  judaizmie amuletów i sym-
boli umieszcza nie w askawo ci kapry nych bo ków, lecz wi to ci i� � � � � � �  wszech-
mocy Boga Stwórcy.

CHAT Edward, Chrze cija stwo wype nieniem wszystkich religii� � � , Sando-
mierz: Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia 2011, 486 s., bibliogr., indeks, streszcz. 
niem., ISBN 978-83-257-0285-4.

Edward Chat, emerytowany profesor teologii fundamentalnej i religioznaw-
stwa w Wy szym Seminarium Duchownym w�  Kielcach (1983�2005), ukazuje 
chrze cija stwo jako  religi ,  w� � �  której  dokona a  si  pe nia  objawienia  Boga� � �  
w Jezusie Chrystusie i trwa w Jego Ko ciele.  Struktura ksi ki nawi zuje do� �� �  
dwóch klasycznych traktatów teologii fundamentalnej: demonstratio christiana 

i demonstratio ecclesiae. Autor nie ogranicza si  do omówienia jedynie klasycz� -
nych kwestii podejmowanych w ramach wymienionych traktatów, ale poszerza 
je o nowe zagadnienia, które decyduj  o�  oryginalno ci ca ego dzie a. I� � �  tak trak-
tat chrystologiczny zostaje poszerzony o rozwa ania na temat struktury religii�  
chrze cija skiej,  do  których  autora  zalicza:  wiar ,  kult  religijny,  moralno� � � �� 
i etyk  spo eczn  (s. 183�340). Natomiast traktat eklezjologiczny, obok trady� � � -
cyjnych tematów na temat genezy, struktury, istoty i znamion Ko cio a, zawiera� �  
równie  omówienie takich kwestii, jak: obecno  Maryi w� ��  tajemnicy Chrystusa 
i Ko cio a (s.  384-399)  oraz dialog Ko cio a  ze wiatem i� � � � �  jego  problemami 
(s. 400�459).

CIECIEL G Jerzy, � ydzi w�  okresie Drugiej wi tyni. 538 przed Chr.�70� �  

po Chr.,  Kraków: �Universitas� 2011, 464 s., bibliogr., indeksy, mapy, ISBN 
978-83-242-1612-3.

Jerzy Cieciel g, historyk, � adiunkt w Katedrze Historii Staro ytnej w�  Instytu-
cie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przedstawia dzieje naro-
du wybranego w okresie Drugiej wi tyni (538 p. Chr.�70 po Chr.). Ksi ka ma� � ��  
charakter  podr cznika  akademickiego,  który  omawia  szeroki  zakres  dziejów�  
z okresu Drugiej wi tyni, obejmuj cy wydarzenia  polityczne,  spo ecze stwo,� � � � �  



382 Ekumeniczne nowo ci wydawnicze�

administracj , religi , geografi  i� � �  literatur . Ca o  opracowania jest podzielona� � ��  
na cztery cz ci (okres perski, okres hellenistyczny, okres rzymsko-herodia ski�� �  
oraz ydzi w  diasporze). W ka dej z�  cz ci s  poruszane te same elementy ( ró�� � � -
d a, spo ecze stwo i� � �  instytucje, zarys historyczny).

HRYNIEWICZ Wac aw OMI,  � Ekumenia yje nadziej	 �,  Pozna : � wi ty� � �  
Wojciech� 2011, 246 s., seria: Wyobra nia Dialogu 6, ISBN 978-83-7516-418-3� .

Publikacja stanowi zbór medytacji ekumenicznych, pisanych wcze niej dla�  
�Misyjnych Dróg� na Tydzie  Modlitw o�  Jedno  Chrze cijan przez wybitnego�� �  
polskiego teologa ekumenisty, jakim jest Wac aw Hryniewicz OMI. W�  niniej-
szym tomie zosta y one zebrane i�  uzupe nione dwiema  dodatkowymi, dot d� �  
niepublikowanymi, daj c cznie dwadzie cia osiem medytacji, tworz cych po� �� � � -
szczególne rozdzia y tej ksi ki. W� ��  Przedmowie autor uzasadnia u ycie w�  tytule 
terminu �ekumenia�, pisz c, i  �odnosi si  ono do ró nych wydarze  w� � � � �  skali 
ogólnej i lokalnej, do d e  ekumenicznych oraz tocz cych si  � cz sto w ród�� � � � � �  
napi  i��  zahamowa  � dialogów mi dzywyznaniowych.  (�) t  w a nie kon� � � � � -
kretn  rzeczywisto  lepiej wyra a przyj te ju  dzisiaj s owo «ekumenia» ni� �� � � � � � 
«ekumenizm» (ko cówka «-izm» zdaje si  sugerowa  raczej pewn  doktryn� � � � � 
i ca y zestaw idei ekumenicznych). Nada em ksi ce taki w a nie tytu , by pod� � �� � � � -
kre li  yw  dynamik  oraz dramatyczny niejednokrotnie charakter  inicjatyw� � � � �  
i wysi ków ekumenicznych� (s. 7). Udost pnione w� �  jednej zwartej publikacji 
ekumeniczne medytacje s  wiadectwem g bi ekumenicznego my lenia i� � �� �  zaan-
ga owania lubelskiego Profesora, a�  jednocze nie mog  s u y  jako inspiracja� � � � �  
dla kszta towania my lenia i� �  postaw otwartych  na spraw  pojednania i�  jedno ci�  
chrze cijan.�

Kobieta  w Ko ciele.  Materia y  z� �  sesji  ekumenicznej  zorganizowanej 

przez Mi dzywydzia owy Instytut Ekumenii i� �  Dialogu Uniwersytetu Papie-

skiego Jana Paw a II w�  Krakowie oraz Oddzia  Krakowski Polskiej Rady�  

Ekumenicznej, 18 listopada 2008 roku, red. ukasz Kamykowski, Zdzis aw J.� �  
Kijas OFMConv, Andrzej Napiórkowski OSPPE, wst p Marek Kita,  � Kraków: 
Wydaw. Naukowe UPJP II 2011, 170 [1] s., seria: Biblioteka Ekumenii i Dialo-
gu 34, ISBN 978-83-7438-294-6.

Tre : Wst p, s. 5�7; BARON Arkadiusz, Kobieta w�� �  wiadectwach Ko cio� � -
a staro ytnego, s. 9�53; CHWASTEK Karina, Wp yw Reformacji na pojmowa� � � -
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nie miejsca kobiety w Ko ciele, s. 55�64; JELINEK Wiera J., Praktyka ordyna� -
cji kobiet w Ko ciele reformowanym, s. 65�76; ZIELI SKI Tadeusz J., Sprawa� 	  
kobieca w wolnych Ko cio ach protestanckich, s. 77�91; MAMES Tomasz M.� �  
Daniel, Wybrane zagadnienia z teologii kobiety w mariawityzmie, s. 93�108; 
ADAMIAK El bieta, Tre  i� ��  cele feminizmu katolickiego, s. 109�121; B A� -
HUT-KOWALCZYK Aleksandra, wiadectwo, s. 123�127; OKO Dariusz, Ko� -
bieta � mistrzyni wspólnoty, s. 129�135; KLICH Anna Emmanuela OSU, Ko-
bieta  konsekrowana  w Ko ciele,  s.  137�147;  WALU  Monika,  Moje dobre� �  
miejsce w Ko ciele,  s. 149�154; Kobieco  Ko cio a � kobieco  w� �� � � ��  Ko ciele�  
(dyskusja), s. 155�170.

KOZ OWSKI Ro cis aw,  � � � Teologia moralna. Zarys prawos awnej nauki�  

o moralno ci chrze cija skiej� � � , wyd. 2 popr. i uzup., przedm. bp Jerzy Pa kow� -
ski, Warszawa: Wydaw. Naukowe ChAT 2011, 199 s., ISBN 978-83-60273-21-0.

Jest to drugie, uzupe nione wydanie ksi ki, której autorem jest profesorem� ��  
Chrze cija skiej  Akademii  Teologicznej  w� �  Warszawie.  Publikacja  ta  stanowi 
w rzeczywisto ci podr cznik do prawos awnej teologii moralnej. W� � �  prawos aw� -
nym rozumieniu teologia  moralna to �soteriologiczna analiza  zachowa  zgod� -
nych, b d  te  niezgodnych, z� � �  nauczaniem ewangelicznym i eklezjalnym� (s. 3). 
Wyrasta ona zatem z duchowo ci chrze cija skiej i� � �  jest jej  cz ci .  Jak pisze�� �  
w Przedmowie bp Jerzy (Pa kowski),  �teologia  moralna skupia  wi c wi ksz� � � � 
uwag  na tym,  co inspiruje  cz owieka  do bycia  moralnym,  a� �  wi c  jego we� -
wn trzny wiat duchowy. Prawdziwie uduchowiony cz owiek nie mo e by  nie� � � � � -
moralnym, inaczej utraci swoj  duchowo � (s. 3). Uk ad tre ci jest klasyczny� �� � �  
dla wyk adu teologii moralnej i�  dzieli si  na dwie cz ci: teologia moralna ogól� �� -
na i teologia  moralna szczegó owa.  Ca o  poprzedzona  jest  �wiadomo ciami� � �� �  
wst pnymi�, obejmuj cymi m.in. takie kwestie, jak: relacja teologii moralnej do� �  
dogmatyki,  etyki, ascetyki i mistyki oraz prawa kanonicznego, ród a teologii� �  
moralnej, czy historia teologicznej refleksji nad moralno ci� �.

KOMISJA  MIESZANA  DO  SPRAW  DIALOGU  TEOLOGICZNEGO 
MI DZY KO CIO EM RZYMSKOKATOLICKIM I� � �  KO CIO EM STARO� � -
KATOLICKIM MARIAWITÓW,  Ze róde  kwestii mariawickiej.  Nieznane
 �  

dokumenty z lat 1903�1906, P ock: P ocki Instytut Wydawniczy 2011, 150 s.,� �  
ISBN 978-83-61193-74-6.
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Wydawca publikacji stwierdza: �Ksi ka jest owocem prac Komisji Miesza�� -
nej  do Spraw Dialogu Teologicznego mi dzy Ko cio em Rzymskokatolickim� � �  
i Ko cio em Starokatolickim Mariawitów. Zawiera ona najstarsze, dot d niezna� � � -
ne, dokumenty z lat 1903-1906, dotycz ce podej cia Stolicy Apostolskiej i� �  bi-
skupów polskich do narodzin i pierwszej fazy rozwoju mariawityzmu, sposo-
bów rozumienia swojej misji prze pierwszych mariawitów, a tak e komentarze�  
obu stron dialogu do ka dego z�  dokumentów. Pomimo swojego oficjalnego cha-
rakteru, ksi ka mo e by  fascynuj c  lektur  zarówno dla osób interesuj cych�� � � � � � �  
si  pocz tkami ruchu mariawickiego, jak i� �  dla wszystkich, którzy pragn  zapo� -
zna  si  ze wspó czesnymi pogl dami katolików i� � � �  mariawitów na te niezwykle 
interesuj ce zagadnienia. Dokument zamyka wspólne S owo ko cowe, w� � �  któ-
rym oba Ko cio y wyra aj  wol  kontynuowani dialogu ekumenicznego i� � � � �  po-
szukiwania dróg dalszego zbli enia�.�

KRZY OSTANIAK Grzegorz OMI,  Inkulturacja obrz dów przej cia na� �  

Madagaskarze, Warszawa: �Missio-Polonia� 2011, 344 s., bibliogr., seria: Stu-
dia i Materia y Misjologiczne 14, ISBN 978-83-7072-469-6.�

Niniejsza publikacja jest rozpraw  doktorsk  napisan  pod kierunkiem prof.� � �  
UKSW  dra  hab.  Jaros awa  Ró a skiego  OMI  na  Wydziale  Teologicznym� � �  
UKSW w Warszawie. Stanowi ona prób  oceny mo liwo ci inkulturacji chrze� � � -
cija stwa w� �  obrz dach przej cia w� �  yciu Malgaszów. Autor w�  swej dysertacji 

odwo uje si  do bada  etnograficznych, jak i� � �  bada  teologicznych oraz praktyki�  
liturgicznej na Madagaskarze. Autor stara  si  wi c w� � �  ka dym rozdziale przed� -
stawi  najpierw kontekst kulturowy obrz dów przej cia, nast pnie kontekst teo� � � � -
logiczny i liturgiczny obrz dów chrze cija skich,  nast pnie zestawia  obydwa� � � � �  
konteksty, wskazuj c na mo liwo ci i� � �  ograniczenia inkulturacji chrze cija stwa.� �  
Praca dzieli si  na pi  rozdzia ów. W� �� �  pierwszym autor ukaza  koncepcj  mal� � -
gaskiej religii tradycyjnej. W drugim rozdziale zaprezentowa  najpierw malga� -
skie obrz dy narodzinowe, poprzez które dziecko przychodz ce na wiat zostaje� � �  
przyj te przez lokaln  spo eczno , staje si  osob  ludzk , a� � � �� � � �  nast pnie przedsta� -
wi  sakrament chrztu, przez który cz owiek staje si  chrze cijaninem i� � � �  zostaje 
cz onkiem Ko cio a. W� � �  ko cu dokona  analizy teologiczne poszczególnych ele� � -
mentów obrz dów narodzinowych oraz porówna  malgaskie obrz dy narodzino� � � -
we z sakramentem chrztu, wyci gaj c przy tym praktyczne wnioski dla dzie a� � �  
ewangelizacji. Podobny schemat zastosowa  autor, prezentuj c malgaskie obrz� � �-
dy inicjacyjne oraz sakrament bierzmowania (rozdzia  III), obrz dy ma e skie� � �� �  
oraz sakrament ma e stwa (rozdzia  IV), tradycyjne i�� � �  chrze cija skie obrz dy� � �  
pogrzebowe (rozdzia  V). Ka dy rozdzia  zako czy  obszernym i� � � � �  wyczerpuj�-
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cym podsumowaniem. Nale y podkre li , i  niniejsza dysertacja ma charakter� � � �  
przyczynkarski, gdy  stanowi pierwsze studium dotycz ce zagadnienia inkultu� � -
racji obrz dów przej cia na Madagaskarze.� �

MOSKA YK Jaros aw, � � Ko ció  dialogu� � , Pozna : Red. Wydaw. WT UAM�  
2011, 207 s., bibliogr., indeks, streszcz. ang., Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu: Wydzia  Teologiczny, seria: Studia i�  Materia y 144, ISBN 978-�
83-63266-24-0.

Niniejsza publikacja stawia sobie za cel �rozwa ania na temat prawid owe� � -
go rozumienia  genezy Ko cio a. Interpretuje go jako dynamiczne wydarzenie� �  
religijno-wspólnotowe oraz zajmuje si  jego dziejowym urzeczywistnieniem za� -
równo przez zachowanie wierno ci najwy szemu pos annictwu Chrystusowe� � � -
mu, jak i jej niedochowanie z powodu rozbicia i podzia ów. Wreszcie ukazuje�  
niezwyk  rol  Ko cio a jednostkowego,  który ma prawdziwe odniesienie do�� � � �  
powszechnej wspólnoty eklezjalnej i z niej nieprzerwanie czerpie swoj  ywot� � -
no � (s. 10). Ksi ka sk ada si  z�� �� � �  dziesi ciu rozdzia ów, w� �  których autor podej-
muje kwestie m.in. pierwotnego rozumienia Ko cio a jako zarazem wydarzenia� �  
duchowo-zbawczego i zanurzonego w realno  wiata doczesnego, uciele nie�� � � � 
historycznych Ko cio a, podzia u wewn trz chrze cija stwa, d enia do odbu� � � � � � �� -
dowy zaufania i zjednoczenia siostrzanych Ko cio ów chrze cija skich. � � � � W tym 
kontek cie ukazano obiektywn  tendencj  do pojednania pomi dzy chrze cijana� � � � � -
mi  wschodnimi  i zachodnimi  g ównie poprzez  unijne i�  ekumeniczne sobory. 
G ówny  nacisk  po o ono  przy  tym na  dzieje  Ko cio a  wschodniego  tradycji� � � � �  
kijowskiej, ze szczególnym uwzgl dnieniem jego katolickiego nurtu, czyli Ko� -
cio a greckokatolickiego (unickiego). We Wst pie autor przypomina, e �wszyst� � � � -

kie te aspekty, a przede wszystkim uj cie ca ego Ko cio a pod k tem wydarzenia� � � � �  
dialogicznego, zostan  (�) potraktowane na miar  indywidualnego wyobra enia� � �  
jego historycznej obecno ci i�  formy rozprzestrzeniania si  w�  wiecie� (s. 12)� .

NAPIÓRKOWSKI  Andrzej  A.  OSPPE,  Teologia  jedno ci  chrze cijan.� �  

Podr cznik ekumenizmu� ,  wyd.  4  uzup.,  Kraków:  �Salwator� 2011,  221 s., 
ISBN 978-83-7580-198-9.

Publikacja jest czwartym, poprawionym i uzupe nionym, wydaniem podr cz� � -
nika pt. Zagadnienia ekumeniczne, opublikowanego dwana cie lat temu. Najnow� -
sze wydanie ma inny tytu . Jego modyfikacj  autor t umaczy ch ci  zwrócenia� � � � �  
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uwagi na ju  istniej ce i� �  urzeczywistniaj ce si  elementy jedno ci w ród wy� � � � -
znawców Chrystusa. Jest ono te  bardziej obszerne, co mo na zawdzi cza  dyna� � � � -
mizmowi  ruchu  ekumenicznego  i konieczno ci  uwzgl dnienia  nowych  tre ci� � �  
w wyk adach z�  ekumenizmu. Nie mniejsze znaczenie ma te  wieloletnie i�  wci�� 
wzrastaj ce do wiadczenie samego autora jako profesora, badacza, wyk adowcy� � �  
i promotora ekumenizmu. Sprawia ono, e niniejszy podr cznik jest o� �  wiele doj-
rzalsz  wersj  pierwotnego  wydania.  Warto  doda ,  e  sporz dzone na  ko cu� � � � � �  
ksi ki kalendarium ruchu ekumenicznego si ga do roku 2009�� � .

NIEMIEC Marian,  Nauka o usprawiedliwieniu w dialogu lutera sko� -

-rzymskokatolickim,  Bielsko-Bia a:  �Augustana�  2011,  246  s.,  bibliogr.,�  
streszcz.  niem.,  seria:  Biblioteka  Teologiczna  Augustany  2,  ISBN  978-83-
62109-18-0.

Ksi ka stanowi studium dokumentów dialogu lutera sko-rzymskokatolic�� � -
kiego na forum wiatowym, podejmuj cych problem nauki o� �  usprawiedliwie-
niu. Autor, duchowny Ko cio a ewangelicko-augsburskiego, podejmuje kolejno� �  
takie kwestie, jak: biblijne uzasadnienie nauki o usprawiedliwieniu, usprawie-
dliwienie grzesznika i jego stan po usprawiedliwieniu wyra ony formu  � �� simul  
iustus et peccator, problem wiary i uczynków w dziele usprawiedliwienia, rola 
Ko cio a w� �  wietle nauki o�  usprawiedliwieniu oraz ekumeniczne implikacje na-
uki o usprawiedliwieni w wietle � Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o uspra-
wiedliwieniu. Przyj ty uk ad tre ci pozwoli  przejrzy cie zaprezentowa  proces� � � � � �  
kszta towania si  konsensusu wokó  nauki o� � �  usprawiedliwieniu pomi dzy kato� -
likami i luteranami.  Bior c pod uwag ,  e przebieg dialogu lutera sko-rzym� � � � -
skokatolickiego oraz zakres i tre  osi gni tego konsensusu w�� � �  sprawie nauki 
o usprawiedliwieniu by y w�  ostatnich latach tematem co najmniej kilku publika-
cji naukowych, oryginalno  niniejszego opracowania trzeba widzie  w�� �  przyj�-
ciu ewangelickiej perspektywy w omawianiu problemu nauki o usprawiedliwie-
niu i dokonaniu oceny osi gni  wspomnianego dialogu z� ��  pozycji lutera skiej�  
teologii. W tym sensie publikacja ta stanowi z pewno ci  równie  wa ny wk ad� � � � �  
w systematyczn  teologi  ewangelick  na polskim gruncie.� � �

PALION Adam, Ekumeniczny wymiar pos ugi biskupiej Herberta Bed� -

norza,  Katowice:  Studio Noa. Ireneusz Olsza 2011, 319 s., bibliogr.,  indeks, 
streszcz. ang., niem., Uniwersytet l ski w� �  Katowicach: Wydzia  Teologiczny,�  
seria: Biblioteka Teologiczna 7, ISBN 978-83-60071-36-6.
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Ksi ka stanowi wydan  drukiem rozpraw  doktorsk ,  obronion  na Wy�� � � � � -
dziale Teologicznym Uniwersytetu l skiego w� �  Katowicach. Jej autor postawi� 
sobie za cel przebadanie dzia alno ci biskupa katowickiego Herberta Bednorza� �  
w perspektywie jego postawy wobec ekumenizmu i podj tych przez niego ini� -
cjatyw ekumenicznych. Rozprawa zawiera cztery rozdzia y, które odpowiednio�  
podejmuj  nast puj ce kwestie: ekumenizm przed podj ciem pos ugi przez bpa� � � � �  
Bednorza,  jego  istotne  ekumeniczne  inicjatywy,  p aszczyzny ekumenicznego�  
pos ugiwania biskupa uj te w� �  kluczu trzech wymiarów ekumenizmu � ducho-
wego, doktrynalnego i praktycznego, oraz ekumeniczne implikacje pasterskiej 
pos ugi ordynariusza katowickiego. Ksi ka zawiera równie  aneks, obejmuj� �� � �-
cy  m.in.  kalendarium,  uwzgl dniaj ce  wszelkie  dzia ania  biskupa  Bednorza� � �  
o wymiarze ekumenicznym, jego listy pasterskie po wi cone tematyce ekume� � -
nicznej oraz konspekty kilku katechez o tematyce ekumenicznej,  które zleci� 
przygotowa  i�  przeprowadza  w�  diecezji.

PENNA Romano, DNA chrze cija stwa. To samo  chrze cijan� � 	 �� � , t . Lucy� -
na  Rodziewicz-Doktór,  Kraków:  �Bratni  Zew�  2011,  433  s.,  ISBN  978-83-
7485-147-3.

Tyt. oryg.: Il DNA del cristianesimo. L�identità cristiana allo stato nascente.

Ksi ka dotyczy chrze cija stwa jako wydarzenia, które dokona o si  w�� � � � �  prze-
sz o ci, ale równocze nie jest obecne i� � �  trwa w tera niejszo ci. �Autor � czytamy� �  
we wst pie � bez zastrze e  podziela wiar  chrze cija sk , czyni to jednak przyj� � � � � � � -
muj c postaw  krytyczn  i� � �  otwart , postaw  kogo ,  kto odkrywa jej  wie o� � � � � �� 
i zwyczajnie j  na nowo promuje� (s. 9). Tre  ksi ki mo na podzieli  na dwie� �� �� � �  
cz ci. Pierwsza bazuje na najstarszych dokumentach o��  chrze cija stwie i� �  jego 
za o ycielu, Jezusie Chrystusie � tekstach Nowego Testamentu. Teksty te stano� � -
wi  podstaw  do wyznaczenia DNA chrze cija stwa i� � � �  istotnych elementów to sa� -
mo ci  chrze cijan.  Natomiast  cz  druga  jest  odnajdywaniem tego  kodu  we� � ���  
wspó czesnych postaciach chrze cija stwa oraz ukazywaniem ró norakich konse� � � � -
kwencji odchodzenia czy deformacji pierwotnego kodu chrze cija stwa� � .

PI TKOWSKI Miros aw SVD, � � Ko ció  a� �  lud andyjski Kolla w Argenty-

nie, Warszawa: �Verbinum� 2011, 225 s., bibliogr., streszcz. ang., hisz., niem., 
seria: Materia y i�  Studia Ksi y Werbistów 79, ISBN 978-83-7192-438-5.��
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Ksi ka powsta a na podstawie rozprawy doktorskiej  ks.  Miros awa Pi t�� � � � -
kowskiego SVD zatytu owanej � Ko ció  lokalny wobec kwestii spo ecznej rdzen� � � -

nej ludno ci Kolla w�  Argentynie, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anieli 
Dylus  w Instytucie  Politologii  Wydzia u  Nauk  Historycznych  Uniwersytetu�  
Kardyna a Stefana Wyszy skiego. W� �  rozdziale pierwszym przedstawiono sytu-
acj  etniczno-kulturow  Argentyny w� �  uj ciu historycznym a  do czasów wspó� � �-
czesnych. Szczegó owa identyfikacja, odkrycie i�  prezentacja wszystkich aspek-
tów kwestii spo ecznej ludu Kolla (ekonomiczno-cywilizacyjnego, politycznego�  
i kulturowo-etnicznego) zosta a podj ta w� �  rozdziale drugim. Swego rodzaju od-
powiedzi  Ko cio a w� � �  Argentynie na kwesti  spo eczn  jest nowa ewangeliza� � � -
cja i zawarte w niej opcje spo eczne. Temu zagadnieniu po wi cono rozdzia� � � � 
trzeci. Rozwini cie i�  uszczegó owienie tej problematyki w�  odniesieniu do lud-
no ci Kolla stanowi tre  rozdzia u czwartego. Dynamizm lokalnego Ko cio a� �� � � �  
przejawia si  zarówno na p aszczy nie pastoralnej (od misji indianistycznej do� � �  
ewangelizacji india skiej), jak i�  kulturowej (od kosmopolityzmu etnicznego do 
to samo ci kulturowej) oraz ekonomiczno-politycznej (od kolonializmu ekono� � -
micznego do indianizacji polityki i gospodarki).

SEWERYN Andrzej,  Prawd  i�  pokój mi ujcie. Dzieje Pierwszego Zboru�  

Baptystycznego  w Warszawie  (1871�2011),  przedm.  Tadeusz  J.  Zieli ski,�  
Warszawa: Wydaw. Uczelniane Wy szego Babtystycznego Seminarium Teolo� -
gicznego 2011, 349 s., il., indeks, ISBN 978-83-88497-17-9.

W Przedmowie do niniejszej publikacji prof. T. Zieli ski pisze: �Za spraw� � 
tego Autora przed naszymi oczyma o ywa bogata, a�  momentami trudna, a na-
wet tragiczna, historia sto ecznych baptystów. Na jej kartach mo emy spotka� � � 
mnóstwo szczegó owych danych o�  duszpasterzach zboru, ewangelistach, muzy-
kach, pracownikach szko y niedzielnej, o�  trudno ciach czynionych pierwszym�  
baptystom w wyznawaniu  wiary,  o pasji  towarzysz cej  wielu  zborownikom�  
w dzieleniu si  przez nich swoim do wiadczeniem Boga, o� �  k opotach lokalo� -
wych oraz wielkiej ofiarno ci polskich i�  zagranicznych baptystów (�). Przed-
k adana ksi ka jest wa nym wk adem w� �� � �  opis dziejów Warszawy wielowyzna-
niowej  i istotnym  przyczynkiem  do  dziejów  Ko cio a  Baptystycznego  na� �  
ziemiach polskich� (s. 9n).

WARCHO  Edward,  � Podobie stwa i�  ró nice  mi dzy  Starokatolickim	 �  

Ko cio em Mariawitów i� �  Polskim Narodowym Ko cio em Katolickim od ich� �  
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powstania do ko ca okresu mi dzywojennego� � , Sandomierz: Wydaw. Diece-
zjalne 2012, 115 s., ISBN 978-83-257-0412-4.

Autor niniejszej publikacji mia  na celu uwypuklenie zbie no ci i� � �  rozbie�-
no ci wyst puj cych mi dzy Starokatolickim Ko cio em Mariawitów i� � � � � �  Polskim 
Narodowym Ko cio em Katolickim. Wyj ciow  tez  autora by o zauwa enie,� � � � � � �  
mimo oczywistych ró nic, licznych i�  zaskakuj cych rozbie no ci. Ksi ka obej� � � �� -
muje sze  rozdzia ów,  podejmuj cych kolejno  nast puj ce zagadnienia:  po�� � � � � -
wstanie obu Ko cio ów, przyczyny ich powstania, eksponowane tre ci ideolo� � � -
giczne, przebieg i przyczyny wewn trznych roz amów w� �  obu Ko cio ach oraz� �  
wzajemne  relacje  pomi dzy powsta ymi  frakcjami.  Zamieszczone teksty,  jak� �  
wyja nia sam autor, pochodz  z� �  jego wcze niejszych opracowa , które zosta y� � �  
tak dobrane i uporz dkowane, by uzasadni  postawion  na wst pie tez . Kry� � � � � -
tycznie trzeba zauwa y , e opracowanie nie ma jednak ci le porównawczego� � � � �  
charakteru,  a polega  zasadniczo na  odr bnej  charakterystyce poszczególnych�  
Ko cio ów.  Niezbyt  obszerne  elementy  porównawcze  znajduj  si  jedynie� � � �  
w ko cowym podsumowaniu. Zamieszczony na ko cu ca o ci dodatek zawiera� � � �  
artyku  autora ksi ki, po wi cony zjednoczeniowym próbom podejmowanym� �� � �  
mi dzy Starokatolickim Ko cio em Mariawitów a� � �  Polskim Narodowym Ko cio� -
em Katolickim w�  okresie mi dzywojennego dwudziestolecia.�

Wielo  religii � jedno  prawdy�� �� , red. Marek Kita, Kraków: Wydaw. Na-
ukowe UPJP II 2011, 116 [1] s., seria: Biblioteka Ekumenii i Dialogu 35, ISBN 
978-83-7438-293-9.

Tre : Wprowadzenie, s. 5�8; �� Cz  I: Kontekst ekumeniczny��� : PORADA 
Rajmund, Jedno  w��  ró norodno ci prawd? Prawda w� �  kontek cie dialogu eku� -
menicznego, s. 11�32; KU MA Andrzej, Prawda w
  Ko ciele i�  poza Ko cio em,� �  
s.  33�41;  PRACKI  Roman,  Katolicko  wyznania  augsburskiego,  s.  43�59;��  
Cz  II: Kontekst mi dzyreligijny��� � : SIKORA Piotr, Prawda religii. Aspekty 
filozoficzne, s. 63�77; KRAJEWSKI Stanis aw, Prawda a�  pluralizm, s. 79�95; 
ABI ISSA Ali, Wielo  dróg w��  jednym monoteizmie, s. 97�102; LAMA RIN-
CZEN (ZYCH Waldemar), Co dobrego mo e przynie  spotkanie nieteistyczne� �� -
go buddyzmu z religiami teistycznymi, s. 103�112; O autorach, s. 113.

Wokó  teologii ikony� , red. Bogus aw Kochaniewicz, Pozna : Red. Wydaw.� �  
WT UAM 2011, 187 s., il., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 
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Wydzia  Teologiczny, seria: Studia Theologiae Fundamentalis 2, ISBN 978-83-�
61884-79-8.

Tre :  KOCHANIEWICZ  Bogus aw,  Przedmowa,  s.  7;  STACHEWICZ�� �  
Krzysztof, Ikona a ontologia, s. 9�19; DZIDEK Tadeusz, Transcendentny wy-
miar obrazu, s. 21�30; RUSECKI Marian, Próba okre lenia przedmiotu ikonicz� -
nej teologii fundamentalnej, s. 31�46; KOTOWSKA El bieta, Ikoniczno  me� �� -
tafory w teologii?, s. 47�60; KOSTETSKYY Miko aj, Epifanijny wymiar ikony,�  
s. 61�79; ROSSA Piotr, Sofiologiczna koncepcja ikony, s. 81�92; PYC Marek, 
Misterium Chrystusa w centrum debaty nad ikonami na Soborze Nicejskim II, 
s. 93�106; KOCHANIEWICZ Bogus aw, Homo imago Dei. G ówne nurty in� � -
terpretacji Rdz 1,26 na przestrzeni wieków, s. 107�115; BUJAK Janusz, Cz o� -
wiek  ikon  Boga  we wspó czesnej  refleksji  teologicznej,  s.  117�134;  KUP� � -
CZAK Jaros aw, Teologiczno-moralne implikacje kategorii imago Dei, s. 135��
145; MOSKA YK Jaros aw, Ikoniczny wymiar  ludzkiej  egzystencji,  s.  146�� �
159;  P O SKI  Roman  Andrzej,  Kult  ikon  w� 	  prawos awiu.  Próba  syntezy,�  
s. 161�173; MELNYK Marek, Misterium Ikony Krzy a w�  prawos awnej liturgii�  
trzeciej niedzieli Wielkiego Postu w wietle kazania Piotra Mohy y pt. Krzy� � � 
Chrystusa Zbawiciela i ka dego cz owieka, s. 175�186.� �


