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wiedź. Zauważyć trzeba też oczytanie autora. Wplata on w swoje rozważania z dużą swo
bodą ciekawe fragmenty, m.in. z literatury pięknej.
Część druga (Wprowadzenie w czytanie Biblii) opracowana jest bardziej wyczerpu
jąco niż pierwsza. Szkoda tylko, że autor i tu skoncentrował się zasadniczo tylko na Sta
rym Testamencie i nie wykorzystał tak narzucającej się w omawianych tu zagadnieniach
konstytucji Dei Verbum (szczególnie rozdz. 3). Dwa tematy opracowane w tej części
(Jak rozumieć Pismo święte i Jak czytać Pismo św. ?) są niezbyt precyzyj nie oddzielone,
dlatego zawierają pewne powtórzenia.
Na końcu książki zamieszczona jest Bibliografia polska w wyborze. Dobrana jest
ona przede wszystkim pod kątem Starego Testamentu (zaznaczone to jest zresztą w
pierwszych czterech jej częściach). Mimo to zauważa się pewne niekonsekwencje w po
staci tytułów wyraźnie nowotestamentowych (np. II, 3; III, 7 i 10).
Mimo zasygnalizowanych usterek omawiana publikacja stanowi duże osiągnięcie w
swoim rodzaju. Na pewno spotyka się z wdzięcznością i uznaniem szerokich kręgów czy
telników, którzy szukają przystępnych pomocy prowadzących do osobistego spotkania
ze Słowem Bożym.

Ottarzew

KS. JULIAN WARZECHA SAC

A. RABINOVICH (text), Israel, Gallery Book 1989.

Wydawnictwo amerykańskie Gallery Book, które wypuściło na rynek szereg albu
mów światowej sławy, jak: „Chiny”, „Tybet”, „Indie”, „Japonia”, zaangażowało dzien
nikarza urodzonego w Nowym Jorku, pracującego obecnie w Izraelu, Abrahama Rabinovicha, do opracowania albumu „Israel”. Jest to album odznaczający się przejrzystym
komentarzem, który pełni rolę przewodnika historycznego, gdzie solidny materiał fak
tograficzny został zabarwiony ciekawymi opowiadaniami o ludziach, miejscach i zwycza
jach. Wspaniałe zdjęcia kolorowe pokazują wiele ujęć i szczegółów, które normalnie
uchodzą obserwacji zwiedzających.
Dobrze się stało, że polskie wydawnictwo Sport i Turystyka opracowuje polską wer
sję tego albumu.
Kraków

KS. JERZY CHMIEL

KS. ST. GRZYBEK Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki (Mt3, 3). Ho
milie na rok A, Kraków 1989, s. 204.
Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie wydało kolejną książkę pióra ks.
prof. Stanisława Grzybka, pt. Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki” (Mt 3,
3). Homilie na rok A.
Homilie ks. Grzybka zawierają zwięzłą i praktyczną egzegezę perykop biblijnych
czytanych w roku A. Najczęściej jest to egzegeza Ewangelii. W miarę zastosowań prak
tycznych egzegeza ta zostaje poszerzona o pierwsze i drugie czytanie mszalne. Homilie
mają charakter tematyczny — to znaczy ich treścią jest analiza centralnych idei zawar
tych w czytaniach danej niedzieli. Analiza ułatwia zrozumienie tekstu oraz zawiera prak
tyczne wskazania możliwe do stosowania w codziennym życiu chrześcijanina. W Słowie
wstępnym ks. Profesor zaznacza, iż głównie chodziło mu o to, „aby słuchacz postawił so
bie pytania: czego się dziś konkretnie nauczyłem i jakie powinienem wyciągnąć z tej ho
milii postanowienia? Homilia ma tak zadziałać na uczestnika Mszy św., by wracał do jej
treści przez cały tydzień, więcej, by tą treścią żył i wzbogacał nią swoje życie duchowe”
(s.6).
Każda homilia poprzedzona jest Wprowadzeniem pomyślanym jako krótka introdu
kcja, którą celebrans lub komentator może odczytać wiernym przed Mszą św.
Każdą homilię Autor opatruje tytułem. Tytuł z reguły wyraża myśl przewodnią pe
rykopy dnia oraz syntetyzuje treść homilii. W ten sposób Autor ułatwia czytelnikom lub

