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Ks. Stanisław Kisiel, Kościół wierzący w naukę Chrystusa. Materiały na
katechezy dla młodzieży licealnej i dorosłych o tematyce światopoglądowej, dogmatycznej, eklezjologicznej i o sektach, wyd. IV, Bonus Liber
2019, ss. 350.
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siążka ks. Stanisława Kisiela pt. „Kościół wierzący w naukę Chrystusa” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom duszpasterzy, katechetów
i zapotrzebowaniu katolików w Polsce. Dzięki przyjętej metodologii wykład
prawd wiary został dokonany bardzo przejrzyście. Zarówno księża, katecheci, jak i wierni szukający samodzielnie zrozumienia nauczania Kościoła
znajdą w lekturze książki cenną pomoc formacyjną. Widoczny dziś wyraźnie niedostatek kazań apologetycznych i katechizmowych skutkuje często
religijną obojętnością, którą bezlitośnie obnażyły miesiące epidemii. Wiele
osób wypadło z życia Kościoła, ponieważ nie czuli się wystarczająco z nim
związani. Często po prostu nie rozumieli nauki katolickiej albo zdążyli
już o niej zapomnieć. Wobec obecnej sytuacji gwałtownego wyludniania
się kościołów konieczna staje się już nie tylko nowa ewangelizacja, ale
pierwsza ewangelizacja, w której orędzie ewangeliczne jest przekazywane
harmonijnie z wykładem prawd, które Kościół podaje do wierzenia.
Prezentowane treści autor zorganizował w trzech częściach. Praktyczny
schemat opracowania każdego tematu składa się z następujących elementów: 1. Wprowadzenie do tematu. 2. Teksty z Pisma Świętego lub obrazujące problem opowiadania. 3. Wykład tematu. 4. Wypowiedzi Urzędu
Nauczycielskiego Kościoła. 5. Zastosowanie z interioryzacją i modlitwą
związaną z treścią katechezy.
W części pierwszej (s. 11–129) zatytułowanej „Sens wiary” omówione
zostały zagadnienia światopoglądowe. Czytelnik otrzymuje odpowiedź
na ważne pytanie – „Co to znaczy wierzyć?” – aby zmierzyć się następnie
z pytaniem – „Jaka jest twoja wiara?”. W kolejnych katechezach autor
podejmuje następujące tematy: wiara a światopogląd, wiara a wiedza naukowa, zjawisko ateizmu oraz zjawisko religii. Zajmuje się także problemem
różnorodności religijnej w kontekście Objawienia, sięga do wielkich pytań
związanych z dziełem stworzenia świata i człowieka. Nie unika także
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kwestii eschatologicznych. Ks. S. Kisiel mierzy się również z ważną kwestią
Opatrzności Bożej, cudów i obecności cierpienia w życiu osób wierzących.
Drugą część książki (s. 131–279) autor poświęcił wierze Kościoła, której
wykład rozpoczął od przystępnego traktatu o Bogu Trójjedynym. Kolejnymi tematami podjętymi przez ks. S. Kisiela są rola stworzeń niewidzialnych w Bożym planie zbawienia oraz fenomen i niezwykłość osobowości
Jezusa Chrystusa. Następnie autor wyjaśnia, co to znaczy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i Człowiekiem oraz omawia połączenie
natury Boskiej i natury ludzkiej w Chrystusie. Wyjaśnione zostało także
zagadnienie realizacji Odkupienia w misterium Wcielenia, Męki i Śmierci
Chrystusa. W kolejnych punktach ks. S. Kisiel tłumaczy, że Chrystus
został ukrzyżowany za nas wszystkich i wyjaśnia, co to znaczy, że skutki
Chrystusowego Odkupienia obejmują nas wszystkich. Podejmuje także
temat zstąpienia Chrystusa do piekieł oraz zbawczego znaczenia Jego
Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego. Dalej
zaprezentowane zostały następujące tematy: Odkupiciel wysłużył nam
łaskę Bożą, łaska Boża jest konieczna do zbawienia człowieka, łaska Boża
uświęcająca i uczynkowa, zasługiwanie na życie wieczne w życiu doczesnym, zagadnienie i konieczność śmierci, spotkanie z Bogiem w pełni Jego
sprawiedliwości, paruzja Jezusa Chrystusa, wierzę w Ducha Świętego.
Na kolejnych stronach została przedstawiona nauka wyjaśniająca artykuł wiary: „Wierzę w Kościół”. Ten temat został podzielony według
przymiotów Kościoła, który jest jeden, święty, powszechny i apostolski.
Autor wyjaśnił ponadto, że Kościół jest Chrystusową wspólnotą zbawienia
oraz Ludem Bożym i Ciałem Chrystusa. Następnie zostały omówione cele
i zadania Kościoła, jak również jego konieczna rola w zbawieniu. Ważnym
problemem podjętym w książce jest także nieomylność Kościoła w przekazywaniu Objawienia Bożego. Przybliżony został także Kościół rozumiany
jako powszechny sakrament zbawienia. Autor omówił następnie ostanie
artykuły z Credo: wierzę w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w przyszłym świecie. Ks. S. Kisiel
zakończył część poświęconą Kościołowi wyjaśnieniem roli Maryi w historii zbawienia. Odniósł się także do dogmatów maryjnych o Dziewictwie,
Niepokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu. W końcu ukazał Maryję jako
Matkę Kościoła i naszą Matkę.
W trzeciej części (s. 281–332) autor omówił zagrożenia wiary i Kościoła
przez sekty. Niewątpliwie cenne jest zwrócenie przez ks. S. Kisiela uwagi
na sekty wyjątkowo aktywne w Polsce, których działalność czytelnik sam
może obserwować. Poruszony został temat sekt przestępczych, satanistów,
ale ukazana została także organizacja Świadków Jehowy, których autor
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przedstawił jako fałszerzy Pisma Świętego. W książce znalazło się również
omówienie masonerii w kontekście jej walki z Kościołem i ruchu New Age
wraz z powrotem do pogaństwa.
Każda część kończy się podsumowaniem, a poszczególne tematy czytelnik może sam pogłębić, ponieważ ks. S. Kisiel zatroszczył się o wskazanie
stosownej literatury. Prezentowane tematy zostały przygotowane starannie
i kompetentnie, a bibliografia podana przez autora wskazuje na dbałość
o rzetelny przekaz prawd wiary. Licząca trzysta pięćdziesiąt stron publikacja jest cenną pozycją i niewątpliwie stałoby się dobrze, gdyby wzbogaciła
biblioteczkę zarówno duszpasterzy, liderów wspólnot, jak i osób świeckich,
którym zależy na osobistej formacji religijnej.
Sebastian Wiśniewski OMI

