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Bardzo dobrze się stało, że w ramach serii wydawniczej Scripta Theologica Tho-
runensia. Communio sanctorum została przygotowana kolejna ważna publikacja 
dotycząca chrztu. To swego rodzaju kontynuacja refleksji zawartej w książce Odkry-
wać dar chrztu świętego. Tym razem ks. Stanisław Suwiński oraz ks. Zbigniew Wa-
nat do swego projektu naukowego zaprosili teologów podejmujących liczne aspekty 
praktyczne chrztu, zarówno duchownych, jak i świeckich, reprezentujących różne 
ośrodki akademickie w Polsce. Przemyślana i spójna koncepcja pracy wyraża się 
w doborze i kolejności prezentowanych treści. 

Swoistą busolą tej intelektualnej wędrówki są zgromadzone w publikacji artyku-
ły: ks. Stanisława Suwińskiego i ks. Zbigniewa Wanata Chrzest święty – źródło życia 
chrześcijańskiego (s. 7-10); Pawła Szumskiego Namaszczenie chrzcielne znakiem 
udziału w prorockiej, królewskiej i kapłańskiej misji Chrystusa (s. 11-28); Agnieszki 
Laddach Chrzest i jego wpływ na życie człowieka w świetle myśli ks. prof. dra hab. 
Janusza St. Pasierba (s. 29-45); Natalie Grochowskiej Dziecko jako podmiot chrztu. 
Ujęcie prawno-historyczne (s. 47-60); ks. Michała Kossowskiego Droga neokate-
chumenalna jako jeden ze sposobów realizacji katechumenatu pochrzcielnego (s. 
61-68); ks. Macieja Olczyka Wolontariat sposobem manifestacji „życia w Chrystu-
sie” otrzymanego w chrzcie świętym (s. 69-88); ks. Jana Kalniuka MS Chrzest fun-
damentem życia konsekrowanego (s. 89-108); ks. Stanisława Urbańskiego Chrzest 
święty fundamentem życia mistycznego (s. 109-123); Magdaleny A. Liseckiej Sakra-
ment chrztu a inkulturacja chrześcijaństwa wśród ludu Chewa na terytorium Malawi 
(s. 125-136). Numer konsekwentnie uzupełniają noty o autorach (s. 137), wykaz 
dotychczasowych numerów serii „Scripta Theologica Thorunienisia” (s. 139-141) 
i dwujęzyczny spis treści (s. 5 i 6).

Redaktorzy nowego tomu Żyć łaską chrztu świętego z powodzeniem zachęcają, 
„by zrobić kolejny krok – świadomie i odważnie żyć łaskami otrzymanymi na chrzcie 
świętym” (s. 7).  To swoiste pogłębienie rozumienia sakramentalnej rzeczywistości 
chrztu świętego, który jako źródło Bożej łaski, nie tylko wzywa, ale nade wszyst-
ko umożliwia postępowanie na miarę „nowego życia” zjednoczonego i upodobnio-
nego do Chrystusa. Pogłębiona refleksja nad wielkością obdarowania zabezpiecza 



przed moralizowaniem, pokazuje bowiem, gdzie szukać duchowej i moralnej siły 
do naśladowania Chrystusa w codzienności życia chrześcijańskiego. Podejmująca 
ten temat publikacja to kapitalny projekt badawczy. Jego przemyślana i spójna kon-
cepcja wyraża się w doborze i kolejności prezentowanych treści. Punktem wyjścia 
dla szczegółowych aspektów praktycznych chrztu jest artykuł Pawła Szumskiego 
pt. Namaszczenie chrzcielne znakiem udziału w prorockiej, królewskiej i kapłańskiej 
misji Chrystusa, który nakreśla szeroką teologiczną perspektywę zadań chrześcija-
nina. Natomiast kolejne artykuły ujmują zagadnienia bardziej szczegółowe, m.in. 
odniesione do różnych powołań przeżywanych w Kościele. I tak, Agnieszka Lad-
dach ukazuje Chrzest i jego wpływ na życie człowieka w świetle myśli ks. prof. dra 
hab. Janusza St. Pasierba, a Natalie Grochowska podejmuje ważną i ciągle żywo 
dyskutowaną kwestię chrztu niemowląt, którą przedstawia w artykule pt. Dziecko 
jako podmiot chrztu. Ujęcie prawno-historyczne. Kolejne trzy artykuły zwracają 
uwagę na wybrany styl lub sposób życia chrześcijańskiego. Najpierw ks. Michał 
Kossowski przedstawia Drogę Neokatechumenalną jako jeden ze sposobów reali-
zacji katechumenatu pochrzcielnego, a następnie ks. prof. Maciej Olczyk ukazuje 
Wolontariat jako sposób manifestacji „życia w Chrystusie” otrzymanego w chrzcie 
świętym. Z kolei ks. prof. Jan Kalniuk, w artykule pt. Chrzest fundamentem życia 
konsekrowanego omawia realizację nowego życia w Chrystusie na drodze powo-
łania zakonnego. Dopełnieniem tej praktycznej perspektywy jest zwrócenie uwagi 
na znaczenie i przejawy życia duchowego osób ochrzczonych, co uczynił ks. prof. 
Stanisław Urbański w artykule pt. Chrzest święty fundamentem życia mistycznego 
oraz na misyjny i kulturotwórczy charakter chrzcielnego daru, który na wybranym 
przykładzie omawia Magdalena Lisecka w tekście pt. Sakrament chrztu a inkultura-
cja chrześcijaństwa wśród ludu Chewa na terytorium Malawi. 

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że bezsprzecznym walorem recenzowanej pracy 
zbiorowej jest fachowość i kompetencja autorów, ich rzetelność badawcza oraz sa-
modzielne podejście do omawianych zagadnień. Dzięki wieloaspektowemu ujęciu 
czytelnik może odnaleźć swój obecny sposób realizacji życia chrześcijańskiego, 
a także zadania, których być może jeszcze nie odkrył i nie podjął. Wszystkie artyku-
ły składają się na bardzo interesującą całość, reprezentują wysoki poziom meryto-
ryczny, a także jasność i poprawność formalną.

Dzięki wieloaspektowemu ujęciu czytelnik może odnaleźć swój własny sposób 
realizacji życia chrześcijańskiego. Otrzymuje też bogatą treść poznania intelektu-
alno-praktycznego. Pogłębiona refleksja nad wielkością obdarowania zabezpiecza 
przed moralizowaniem, albowiem pokazuje, gdzie szukać duchowej i moralnej siły 
do naśladowania Chrystusa w codzienności życia w ponowoczesności. Płynność 
narracji czyni z książki pozycję dostępną dla wielu odbiorców.
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