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205. Księga Jeremiasza. Tłumaczenie, wstęp i komentarz. Lublin 1977
(Biblia Lubelska).
206. Isztar, art w: EK VII (1977)
207. Izajasz, tamże
208. Izajasza Księga, tamże
209. Izrael - ST, tamże
210. Jahwe, tamże
211. Jana Ewangelia, tamże
212. Jeremiasz, tamże
213. Jeremiasza Księga, tamże
214. Biblijna koncepcja etosu wyzwolenia społecznego, w: Zycie spo
łeczne w Biblii (red. A. Witaszek), Lublin 1997, 57-66.
Lublin

Ks. ANTONI TRONINA

O. Franciszek Małaczyński OSB

Ś.P. O. ADRIEN NOCENT OSB
(1913-1996)

Dnia 9 grudnia 1996, w Opactwie św. Anzelma w Rzymie przeszedł do
wieczności o. Adrien Nocent OSB, emerytowany profesor Akademii św.
Anzelma, jeden z współzałożycieli Papieskiego Instytutu Liturgicznego
i redaktor naczelny kwartalnika Ecclesia Orans. Miał 83 lata życia, 63 lala
życia zakonnego i 58 lat kapłaństwa.
O. Nocent urodził się w Marcinelle w Belgii w roku 1913. Mając 19 lat
wstąpił do Opactwa benedyktyńskiego w Maredsous, gdzie otrzymał imię
Adrian. Pierwsze śluby złożył 15 stycznia 1933 roku, 31 lipca 1938 roku
został wyświęcony na kapłana. W czasie drugiej wojny światowej pełnił
obowiązki kapelana wojskowego. Wolne chwile wykorzystywał na studium
ojców Kościoła.
W czasie studiów teologicznych w Opactwie Mont-Cesar w Louvain
o. Nocent spotkał dwóch wybitnych autorów w dziedzinie liturgii: o. Ber
narda Capelle i o. Bernarda Botte. Pod ich wpływem skoncentrował się na
studiach liturgii. W roku 1952 zaczął wykładać w ośrodku „Lumen vitae”
w Brukseli. W roku 1956, mając 43 lata, rozpoczął studia w Wyższym In
stytucie Liturgicznym w Paryżu, równocześnie studiował w Ecole pratiąue
des hautes etudes na Sorbonie. Obydwie uczelnie ukończył z dyplomami.
W roku 1960 rozpoczął wykłady na Wydziale Teologicznym Papieskiej Aka
demii św. Anzelma w Rzymie. Razem z ojcami Salwatorem Marsili OSB
i Cyprianem Vaggagini OSB zorganizował Papieski Instytut Liturgiczny,
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który najpierw stanowił sekcję Wydziału Teologicznego, a później stał się
samodzielnym Wydziałem Liturgicznym i przygotował wykładowców li
turgii oraz pracowników odnowy liturgii w diecezjach całego Kościoła.
O. Nocent wykładał historię ksiąg liturgicznych i mocno podkreślał, że
odnowa liturgii musi się opierać na dobrej znajomości źródeł starożytnych
i średniowiecznych. O. Nocent prowadził również seminaria naukowe
i promował wielu doktorów z różnych kontynentów.
Znając jego przygotowanie, Rada do Wykonania Konstytucji o liturgii
wielokrotnie powierzała mu prace nad częściami nowych ksiąg liturgicz
nych. Utworzona później Kongregacja Kultu Bożego często prosiła o wyra
żenie opinii o projektowanych księgach. O. Nocent publikowsł wiele książek
i artykułów, w których uzasadniał zmiany wprowadzone w liturgii i wska
zywał, że tzw. „nowe” obrzędy często są powrotem do pierwotnej tradycji
Kościoła. Był ceniony jako konferencjonista i w czasie ferii akademickich
odwiedził z wykładami Kanadę, Stany Zjednoczone, Kamerun, Senegal
i Togo. Odwiedził także ponad 30 diecezji we Włoszech.
Po przejściu na emeryturę o. Nocent został w Opactwie św. Anzelma
w Rzymie jako redaktor naczelny nowo założonego kwartalnika „Ecclesia
Orans”. Pozyskał wielu wybitnych współpracowników i postawił kwartal
nik na wysokim poziomie naukowym.
Ufamy, że Bóg wynagrodzi trud wiernego sługi, z którego pracy korzy
sta cały Kościół.
Tyniec

O. FRANCISZEK MAŁACZYŃSKI OSB

RECENZJE
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PRZEGLĄDY

Ks. BOGDAN PONIŻY, Korzenie przesiania biblijnego Nowego Testa
mentu, Gniezno 1997, str. 188.
Omawiany cykl konferencji pod wyżej podanym tytułem powstał z ini
cjatywy ks. prof. dra hab. Henryka Muszyńskiego, arcybiskupa gnieźnieskiego, który jako biblista chciał tą drogą przybliżyć szerszemu ogółowi
wiernych objawione w Piśmie świętym słowo Boże. Powyższe konferencje
zostały wygłoszone na falach „Radia Maryja” w dniach od 30.03 do 13.07.
1996 i połączone były po ich wygłoszeniu z dyskusję „na żywo”, co znalazło
swój wyraz w pytaniach stawianych prelegentowi i w odpowiedziach
umieszczonych po każdej konferencji. Z wydrukowanych zarówno konfe
rencji jak i odpowiedzi wynika, że zostały one pozytywnie przyjęte i Autor
tych konferencji osiągnął zamierzony przez siebie cel: przybliżyć słucha
czom tak bardzo potrzebną nam znajomość Pisma świętego.
Należy się Autorowi wygłoszonych i wydrukowanych konferencji wiel
kie uznanie, zarówno za przekazaną konsekwentnie treść jak i sposób re-

