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Inauguracyjny tom Studiów liturgiczno-pastoralnych dzieli się na trzy zasadnicze
części. Pierwsza część poświęcona jest życiu i działalności ks. prof. W. Schenka. Ukazuje
się tu wszystkie aspekty jego ogromnie twórczej działalności, akcentując w sposób szcze
gólny aspekt dydaktyczno-naukowy i duszpasterski. Jak wynika z przedstawionego
przez wielu znanych teologów polskich materiału, ks. prof. W. Schenk, był rzeczywiście
człowiekiem wielkiego formatu. Wzorowym kapłanem, rzetelnym naukowcem i wyjąt
kowym duszpasterzem. Obrazują to bardzo ciekawe wspomnienia o zmarłym, zamiesz
czone na końcu pierwszej części książki.
W części drugiej Księgi Pamiątkowej Redaktor umieścił różne artykuły naukowe.
Można je zaliczyć do trzech klasycznych działów liturgii: historycznego, teologicznego
i pastoralnego. Interesującym jest fakt, że tematyka artykułów nie zacieśnia się tylko
do liturgii Kościoła rzymskokatolickiego, ale porusza także tematy Kościoła bizantyj
skiego.
Trzecia i ostatnia część książki ma charakter typowo dokumentalny. Jest w niej
mowa o różnych diecezjalnych sympozjach, które miały miejsce w ostatnich latach
w Opolu. Część ta zamieszcza również obszerne sprawozdanie z działalności Diecezjal
nego Instytutu Pastoralnego w Opolu.
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V. AYALA, Z Maryją na modlitwie. 31 nabożeństw maryjnych. Warszawa 1989, Wyd.
salezjańskie, ss. 256.

W ciągu roku liturgicznego przeżywamy wiele maryjnych nabożeństw. Ich struktura
w zasadzie jest podobna, chociaż wyakcentowanie nowych duchowych treści tych nabo
żeństw, dla duszpasterzy dbających o dobrze rozumianą twórczość liturgiczną, stanowi
niemały problem. Stąd bardzo przydatna będzie na naszym polu duszpasterskim książka
Vidal Ayala, zawierająca propozycje i materiał do 31 nabożeństw maryjnych. Książka
wyszła pod tytułem: Z Maryją na modlitwie. Przetłumaczył ją z języka hiszpańskiego ks.
A. Gabrel SDB, długoletni misjonarz w Hondurasie.
Książka dzieli się na trzy części. Pierwsza z nich, najobszerniejsza, zawiera 31 nabo
żeństw maryjnych. Jest to wartościowy materiał do wykorzystania we Mszach św. ku czci
Matki Bożej lub — jak mówi we wstępie do książki ks. G. Jaskot — pomoc do celebracji
nabożeństw maryjnych. Część druga książki, zawiera dodatkowe psalmy responsoryjne,
które można używać według uznania celebransa zamiast innych, proponowanych w
schematach nabożeństw. Trzecia część książki zawiera teksty poetyckie.
Mamy do czynienia z książką treściowo bardziej interesującą, a jednocześnie z war
tościowym i praktycznym materiałem celebratywnym. Książka ta, jako pomoc duszpa
sterska w przeżywaniu maryjnych celebracji liturgicznych, może wszystkim, duszpaste
rzom, katechetom i nawet ludziom świeckim, usłużyć bardzo dobrze.
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ANTONI JACKOWSKI, Zarys geografii pielgrzymek (Zeszyty Naukowe Uniwersyte
tu Jagiellońskiego MVI, Prace Geograficzne z. 85), Kraków 1991, ss. 230.
A. Jackowski, geograf w Instytucie Geografii UJ, zajął się problematyką pielgrzy
mek w skali światowej. „Dotychczasowe opracowania — pisze we Wstępie — były na
ogół ograniczone do poszczególnych ośrodków kultu, znacznie rzadziej — do pielgrzy
mek w obrębie danej religii. W chwili obecnej istnieje duże zapotrzebowanie na studia
traktujące migracje religijne na świecie jako zjawisko przestrzenne i społeczno-ekono
miczne”. Autor opracował najważniejsze zagadnienia związane z pielgrzymkami we
współczesnych religiach świata, posługując się kluczem czaso-przestrzennym — jak

