Dane aktualne na dzień: 29-09-2020 13:49

Link do produktu: https://homodei.pl/kwartalnik-homo-dei-nr-4-3212016-p-433.html

Kwartalnik Homo Dei nr 4
(321)/2016
Cena

18,00 zł

red.

Piotr Koźlak CSsR

format

A5

stron

230

rok wydania

2016

ISSN

0208-757X

Opis produktu
Słowo wstępne
Spis treści

Artykuły i wywiady
Ks. Lech Król
Księża seniorzy w prezbiterium Kościoła diecezjalnego
Jak wszyscy pracujący, tak i kapłani odchodzą kiedyś na emeryturę. Czy nie różni się ona niczym od emerytury ludzi
świeckich? A jeśli się różni, to jak może i powinna być przeżywana? Na to ważne pytanie odpowiada Autor bardzo
kompetentny, mający na co dzień do czynienia z księżmi emerytami.
Piotr Recki SChP
Czy w liturgicznej służbie ołtarza mamy kryzys?
Pytanie w tytule artykułu brzmi dość prowokacyjnie, ale Autor uchyla się od bezpośredniej odpowiedzi na nie. Zamiast tego
koncentruje się na ukazaniu pewnych negatywnych zjawisk w duszpasterstwie ministrantów oraz zastanawia się nad ich
przyczynami i twórczymi sposobami rozwiązywania występujących problemów.
Mirosław Pawliszyn CSsR
Śmierć jako produkt marketingowy
Czy śmierć może być produktem marketingowym? Z definicji tych terminów wynikałoby, że nie, ale jednak okazuje się, że
może. Autor ukazuje przyczyny i postacie tego – z jednego punktu widzenia dziwnego, z innego całkiem naturalnego –
zjawiska, powstrzymując się od jego oceny moralnej, czyli pozostawiając ją czytelnikowi.
Józef Gaweł SCJ
Jak przeżywać pierwsze piątki miesiąca
Autor przedstawia genezę, istotę i znaczenie duchowe praktyki pierwszych piątków miesiąca, związanej z kultem
Najświętszego Serca Jezusowego, a w naszym kraju wciąż jeszcze żywej; prostuje też pewne narosłe wokół niej
nieporozumienia. Zastanawia się również, w jaki sposób można by tę praktykę rozwijać dalej twórczo na płaszczyźnie
duszpasterskiej, tak aby przynosiła pożytek duchowy wiernym i umacniała parafię.
Krystian Wojaczek
Pułapka kompetencji, czyli unicestwianie profilaktyki kryzysu małżeństwa
Nie ulega wątpliwości, że większość małżeństw – może nawet wszystkie – przeżywa od czasu do czasu jakiś kryzys. Jest to
zjawisko niebezpieczne, gdyż grozi rozpadem małżeństwa. Kryzysom można jednak zapobiegać, uprzedzać je. Autor, wybitny
specjalista w tej dziedzinie, ukazuje, co przeszkadza w profilaktyce kryzysu małżeństwa, a więc ma pośrednio działanie
kryzysogenne.
Edmund Kowalski CSsR
Mamo, kto jest moją mamą? Wymiary antropologiczne, etyczne i prawne macierzyństwa zastępczego
Rozwój techniki medycznej w ostatnich latach przyniósł możliwość tzw. macierzyństwa zastępczego, która jest coraz częściej
wykorzystywana. Co ciekawe, jest ona bardzo różnie regulowana prawnie w różnych państwach świata. Autor przedstawia te
regulacje oraz rozmaite praktyczne możliwości realizacji macierzyństwa zastępczego, których wielość jak najbardziej
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uzasadnia tytułowe pytanie zdezorientowanego dziecka.
Eugeniusz Sakowicz
Osoby niepełnosprawne w kulturach świata
Niepełnosprawność to jeden z najbardziej bolesnych ludzkich problemów. Problem tak ważny nie mógł być pominięty
milczeniem przez wielkie religie, więc wypowiadają się one na ten temat. Interesujące jest porównanie tych wypowiedzi, gdyż
odnajdujemy tu zarówno podobieństwa, jak i poważne różnice. Można chyba powiedzieć, że w podejściu do
niepełnosprawności odzwierciedla się istota danej religii.
Bogusław Jasiński
O modlitwie o modlitwę właściwą
Czy filozofia może powiedzieć coś interesującego o modlitwie? Okazuje się, że może – co więcej, może odkryć te wymiary
modlitwy, z których na co dzień najczęściej zupełnie nie zdajemy sobie sprawy: „zanurzanie się” w samym istnieniu (albo
lepiej: w Bogu, który jest czystym Istnieniem), w samej istocie rzeczywistości, co nas tej rzeczywistości przywraca, zrywając
wszelkie – niezliczone! – ułudy, którymi się otaczamy, odcinając się od niej. Modlitwa w takim rozumieniu jest podstawowym,
koniecznym elementem życia.
Duszpasterstwo dzieci – wyzwanie i zadanie
Rozmowa z ks. M. Kucharzykiem MS i ks. R. Gierkiem MS
Vox episcoporum
O młodzieży po Światowych Dniach Młodzieży
Rozmowa z ks. bpem Adamem Wodarczykiem, sufraganem archidiecezji katowickiej
Światowe Dni Młodzieży skierowały oczy całego świata na Kraków, pobudzając zarazem przynajmniej niektórych do refleksji na
temat współczesnej młodzieży – polskiej i światowej. Jaka ona jest? – ta, która przyjechała do Krakowa, i ta, która nie
przyjechała. Swoimi przemyśleniami na ten temat dzieli się z czytelnikiem ks. bp Adam Wodarczyk. Powinny one być
interesujące przynajmniej dla duszpasterzy młodzieży.

Zagadnienia duszpasterskie
W nurcie nauczania współczesnego Kościoła
Kazimierz Fryzeł CSsR
Krótka prezentacja wybranych dokumentów Magisterium i wypowiedzi papieża od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku
W trosce o kapłańską dojrzałość
Ks. Aleksander Radecki
„Plurimos annos!”, czyli jaki smak powinna mieć kapłańska jesień życia
Jak nie mówić i jak mówić o…
Ks. Mariusz Bernyś
…o Bożym miłosierdziu
W odpowiedzi na pytania duszpasterzy
Marian Pułtuski
Jaka obietnica kryje się w przyjmowaniu komunii świętej w dziewięć pierwszych piątków miesiąca?
Inicjatywy duszpasterskie
Parafialny klub seniora Pod Aniołami
Rozmowa z p. Moniką Secler
Kino z duszą
Marek Kotyński CSsR
Franciszkański model

Oczami świeckich
Moim zdaniem
Milena Kindziuk
Żeby wiedzieć, jak żyć
Wojna światów
Marzena Nykiel
Z czym zostawił nas papież Franciszek?
Ambona polityczna
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Bogumił Łoziński
Problem z nacjonalizmem

Pomoce homiletyczne
Stanisław Bafia CSsR, Bogna Małgorzata Młynarz ZDCh, Krzysztof Popławski OP, Egidiusz Włodarczyk OFM
Myśli do homilii na niedziele i święta (styczeń – marzec 2017 roku)

Recenzje i informacje
Robert Kantor, Sanktuaria i odpusty. Kiedy i jakie odpusty można zyskiwać w sanktuariach?, Wyd. Biblos, Tarnów 2015, ss.
131 (rec. Marek Saj CSsR)
Ks. Jerzy Swędrowski, To jest Pan! Homilie na rok C, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2015, ss. 152 (rec. bp Andrzej F. Dziuba)
Agata Mirek, Trudne lata, wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL (Austerie Years, Great Days. Convents in the Polsh People’s
Republic), wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce i
Wydawnictwo Apostolicum, Lublin / Ząbki 2015, ss. 656 (rec. Eugeniusz Sakowicz)
Janusz Mariański, Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2016, ss. 398 (rec. Marek Marczewski)
Informacja o wybranych publikacjach książkowych
oprac. Janusz Serafin CSsR
Spis treści rocznika 2016
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