RECENZJE

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Jedność, Kielce 2005.
Wydawnictwo „Jedność” z Kielc wydało polską wersję Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kompendium jak sama
nazwa wskazuje jest syntezą Katechizmu. W bardziej zwięzły sposób
prezentuje to wielkie bogactwo treści jakie są w nim zawarte.
Powstanie Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego zawdzięczamy jeszcze Janowi Pawłowi II, który w lutym 2003 r. – kilka
miesięcy po Międzynarodowym Kongresie Katechetycznym, na którym zrodził się pomysł stworzenia Kompendium – powołał specjalną
komisję do pracy nad nim. Na jej czele stanął wówczas prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Ratzinger. W Motu proprio zatwierdzającym Kompendium, podpisanym 28 czerwca tego roku – już jako papież Benedykt XVI – napisał:
Kompendium, które teraz przedstawiam Kościołowi powszechnemu, jest wierną i pewną syntezą Katechizmu Kościoła Katolickiego. Obejmuje w sposób zwięzły wszystkie istotne i podstawowe
elementy wiary Kościoła tak, aby mógł stanowić, jak tego życzył sobie mój Poprzednik, pewien rodzaj vademecum, które pozwoli osobom wierzącym i niewierzącym, objąć jednym całościowym spojrzeniem całą panoramę wiary katolickiej.
Katechizm jest więc dziełem, które nie tylko w sposób prostszy i bardziej przystępny niż Katechizm prezentuje najważniejsze
prawdy naszej wiary i objaśnia najistotniejsze problemy moralne, ale
na dodatek jest swego rodzaju ostatnim darem jaki otrzymujemy od
Jana Pawła II. Opracowanie Kompendium zajęło dwa lata. Język
Kompendium jest zdecydowanie inny od trudnego, czasami bardzo
naukowego teologiczno-filozoficznego stylu Katechizmu. Struktura
obu tych dzieł to cztery części poświęcone kolejno: wyznaniu wiary,
liturgii i sakramentom, życiu chrześcijan (kwestie moralne) oraz modlitwie. Materiał jest przejrzyście przedstawiony. Poszczególne rozdziały zawierają serie ponumerowanych pytań i odpowiedzi. Na marginesach umieszczono dla wygody czytelników numery punktów Katechizmu Kościoła Katolickiego, do których się one odnoszą. Dzieło
to nie jest jednak streszczeniem Katechizmu. Pytania i odpowiedzi
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doprecyzowują wiele kwestii ujętych w KKK jedynie w sposób
ogólny. To sprawia, że Kompendium jest niezwykle przydatnym narzędziem dla kapłanów, katechetów, a także wszystkich wiernych,
którzy pragną pogłębić swoją znajomość prawd wiary. Teksty Kompendium mogą stanowić również podstawę do rozważań i medytacji.
Jest to jedna z najlepszych pomocy do studium. Warto je nabyć nawet jeśli posiada się już sam Katechizm.
Na portalu Angelus.pl (http://www.angelus.pl) można znaleźć
prezentację Kompendium w formacie ppt:
http://www.angelus.pl/jednosc/kompendium.ppt
Ewa Borowik-Dąbrowska
Książkę można zamówić u Wydawcy:
Wydawnictwo Jedność
ul. Jana Pawła II nr 4
25-013 Kielce
tel. (041) 368 11 10; (041) 368 21 44
fax. (041) 343 26 51
e-mail: jednosc@jednosc.com.pl
http://ksiegarnia.jednosc.com.pl/

125

