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Omnia transeunt – Caritas menet. Ksiga Jubileuszowa dedykowana Ksidzu
Profesorowi Wadysawowi Gowie w siedemdziesit rocznic urodzin. Red.
Helena S  o t w i  s k a, Leszek P i n t a l, Micha W y r o s t k i e w i c z. Lublin–
Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 2012 ss. 944. ISBN:
978-83-257-0488-9.
Prezentowana monografia jest, jak gosi podtytu, Ksig Jubileuszow dedykowan Ksidzu Profesorowi Wadysawowi Gowie na siedemdziesite urodziny.
Stanowi ona – jak we Wstpie zaznaczaj redaktorzy – form wdziczno ci przyjació, wspópracowników i uczniów za trud pracy kapaskiej i naukowej (por. s. 7).
Redaktorami dziea s pracownicy naukowo-dydaktyczni Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawa II: prof. dr hab. Helena Sotwiska, ks. dr Leszek Pintal oraz
dr Micha Wyrostkiewicz.
Ksidz Praat Profesor Wadysaw Gowa jest emerytowanym dugoletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Homiletyki Fundamentalnej (wcze niej
Katedry Homiletyki) na Wydziale Teologii KUL. W latach 2009-2012 peni funkcj
Dyrektora Instytutu Liturgiki i Homiletyki. Jest wan postaci dla polskiej teologii.
Jego dziaalno
naukowa i dydaktyczna wywara znaczcy wpyw na liturgik
i homiletyk w Polsce. Mówic o osigniciach Ksidza Profesora, naley podkre li ,
e w 2004 r. zosta on odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Aleksandra Kwa niewskiego Krzyem Kawalerskim Odrodzenia Polski „Polonia
Restituta”, w 2005 r. otrzyma Odznak Honorow „Zasuony dla miasta Leajsk”,
w 2009 r. Rektor KUL przyzna mu Nagrod indywidualn drugiego stopnia „za
caoksztat osigni naukowych i dydaktycznych oraz wybitn dziaalno organizacyjno-spoeczn i popularyzacj nauki”. W 2010 r. zosta odznaczony przez Ministra
Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej „za szczególne zasugi
dla o wiaty i wychowania”.
Zawierajca a 944 stron publikacja dzieli si na dwie cz ci zasadnicze
poprzedzone Wstpem, a zamknite Posowiem. W pierwszej cz ci zostay pomieszczone materiay zwizane z jubileuszem ks. prof. Gowy (listy gratulacyjne) oraz
jego osob (biogram, dorobek naukowy). Druga cz jest po wicona problematyce
teologicznej, która przez redaktorów zostaa rozparcelowana na pi bloków tema-
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tycznych. Pierwszy z nich dotyczy zagadnie pastoralnych, drugi jest po wicony
problematyce biblijnej, patrystycznej oraz historycznej, trzeci ma za przedmiot tematyk moraln, fundamentaln oraz dogmatyczn, czwarty mie ci zagadnienia filozoficzne i pedagogiczne, pity za porusza inne kwestie, niemieszczce si w wymienionych wcze niej dziedzinach.
Ze wzgldu na obszerno dziea nie sposób wymieni wszystkich autorów. Niemniej jednak warto zwróci uwag przynajmniej na kilka artykuów, bdcych swego
rodzaju reprezentacj pozostaych.
Szczególnej wzmianki wart jest tekst Podstawy dla katechezy o Bo ym Miosierdziu w Pimie witym Nowego Testamentu prof. dr hab. Heleny S  o t w i  s k i e j. Artyku skada si z piciu cz ci. W pierwszej Autorka ukazuje, e Wcielenie
Syna Boego jest wyrazem Boego Miosierdzia. W nastpnej prezentuje uwielbienie
Boga za jego Miosierdzie z wykorzystaniem trzech kantyków z Liturgii Godzin:
z Jutrzni, Nieszporów oraz z Modlitwy na zakoczenie dnia. W trzeciej cz ci ukazane zostay sowa i czyny Jezusa Chrystusa, które w peni objawiay Miosierdzie
Ojca. W kolejnej cz ci Autorka podkre la ze cae Misterium Paschalne Chrystusa
stanowi szczytowy punkt Objawiania i urzeczywistnienia Miosierdzia Boga wobec
grzesznego czowieka. W ostatniej cz ci zostay ukazane inne teksty Nowego Testamentu, które podejmuj problematyk „Boga bogatego w miosierdzie”.
W artykule zatytuowanym Duch wity a wiara Jezusa i Apostoów ks. dr hab.
Mirosaw S. W r ó b e l ukazuje, e wiara Izraela w moc Ducha witego jest widoczna w caej historii zbawiania, a skupiaa si na oczekiwaniu na przyj cie Mesjasza.
Z kolei wiara Jezusa i Apostoów w moc Ducha witego jest podstaw wiary dla
caego Ko cioa i bdzie trwa do skoczenia wiata.
Artyku W nurcie nowej ewangelizacji – rekolekcje wyjazdowe dla modzie y dra
Michaa W y r o s t k i e w i c z a zosta podzielony na pi cz ci. W pierwszej cz ci
autor podkre li znaczenie rekolekcji we wa ciwej formacji modziey, w drugiej
znaczenie szkolnych rekolekcji wyjazdowych, które odbywaj si w innym miejscu
ni szkoa czy ko ció parafialny. W kolejnej cz ci autor omawia pozareligijne cele
szkolnych rekolekcji wyjazdowych. W cz ci czwartej poda kilka argumentów
przemawiajcych za tym, e optymalnym okresem na rekolekcje wyjazdowe jest
Wielki Post. W ostatniej cz ci zostay wymienione podstawowe cele ksztacenia
i wychowania oraz przewidywane osignicia rekolekcji wyjazdowych.
W artykule Optania a choroby psychiczne ks. prof. dr hab. Marian W o l i c k i
ukaza problem relacji optania i chorób psychicznych. Autor wykazuje, e rozrónienie tych dwóch rzeczywisto ci przynosi wiele korzy ci teoretycznych i praktycznych.
W ostatniej cz ci monografii warto zwróci uwag na artyku ks. mgra Piotra
L a s o t y Przepowiadajca funkcja malarstwa kocielnego. Autor wskaza na warto kulturowego dziedzictwa Ko cioa, który jest niezwykle cennym odzwierciedleniem dziaalno ci pedagogicznej i katechetycznej. Przyczynia si ono do duchowego
rozwoju czowieka. Jego wykorzystanie staje si niezwykle cennym narzdziem dla
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duszpasterzy w pracy ewangelizacyjnej. Jest ono równie pomostem relacji midzy
czowiekiem a Bogiem.
Na publikacj Omnia transeunt – Caritas menet. Ksiga Jubileuszowa dedykowana Ksidzu Profesorowi Wadysawowi Gowie w siedemdziesit rocznic urodzin
skada si, na co ju zwracano uwag, wiele artykuów, co sprawia, e publikacja jest
bardzo obszerna i rónorodna tre ciowo. Mimo to, dziki zabiegom redakcyjnym, jest
przejrzysta i poprawna od strony formalnej. Dobór i ukad artykuów jest logiczny.
Sami Autorzy w umiejtny i twórczy sposób sigaj do my li Pisma witego Starego
i Nowego Testamentu, które stanowi fundament wszelkiej refleksji teologicznej, oraz
do Tradycji i wypowiedzi Urzdu Nauczycielskiego Ko cioa. Warto równie podkre li , e ksika ma ciekawy, nowoczesny layout. Ta nowoczesno jednak w adnym wypadku nie kóci si z powag klasycznego wydarzenia, jakim jest jubileusz
Profesora. Nie mona nie zauway , e pod wzgldem estetycznym ksika prezentuje wysoki poziom edytorski.
Omawian publikacj warto poleci kaznodziejom i alumnom, poniewa moe
sta si dla nich pomoc i wskazówk w przygotowaniach homilii (znaczna cz
artykuów – ze wzgldu na naukowe zainteresowania Jubilata – odnosi si do
homiletyki) oraz w innych obszarach duszpasterskiej posugi, a take moe wzbogaci ich intelektualnie i duchowo. Moe by te interesujc pomoc dla katechetów
i wszystkich zainteresowanych wieloaspektow problematyk teologiczn. Publikacja
wnosi niewtpliwy wkad w rozwój wspóczesnej teologii.
Maria Biaonoga-Gosik i Ewelina Bal
doktorantki na Wydziale Teologii KUL

Mensis Eucharisticus. [Tekst równolegy acisko-polski]. Redakcja tekstu
aciskiego ks. Giuseppe S a n t o r o, kard. Giovanni C o p p a. Przekad z jzyka woskiego Wiesawa D z i e  a. Oprac. edytorskie Micha W y r o s t k i e w i c z. Pelplin: Bernardinum 2012 ss. 188. ISBN: 978-83-7823-073-1.
Recenzowana publikacja Mensis Eucharisticus, przygotowana do druku przez dra
Michaa Wyrostkiewicza, pracownika naukowego KUL – teologa i edytora, zawiera
zestawiony równolegle aciski i polski tekst anonimowego dziea z zakresu pobono ci eucharystycznej. Podstaw wydania wersji acisko-polskiej jest opublikowana w 2011 r. przez Wydawnictwo Watykaskie acisko-woska wersja tego
dziea. Naley wszelako zaznaczy , e polska edycja nie ogranicza si jedynie do
zastpienia tekstu woskiego jego polskim przekadem, autorstwa Wiesawy Dziey.
Redaktor polskojzycznej wersji Mensis Eucharisticus przede wszystkim dokadnie
skorelowa go z oryginalnym tekstem aciskim. Celem redaktora by jak najwierniejszy przekaz tre ci oraz komunikatywno zapisu, jednocze nie za dostosowanie
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