216
przede wszystkim przekazuje czytelnikowi olbrzymią ilość myśli i uwag do
refleksji nad zbawczym dziełem Chrystusa. To nie są tylko suche opisy, to
jest modlitwa, która miejscami przechodzi w kontemplację.
Uzupełnieniem komentarza są teksty Pisma świętego St. i Nowego Te
stamentu oraz inne teksty (ss. 252-287), jak również słownik pojęć, imion
i nazw występujących w tekście Ewangelii św. Mateusza (ss. 289-314).
Można powiedzieć, że czego Autor nie dopowiedział bez reszty we Wstępie
i w Komentarzu, to uzupełnił w słowniku, który czytany uważnie pozwala
nam całkowicie zrozumieć omawianą Ewangelię.
Reasumując powyższe uwagi należy wyrazić ks. T. Losce wielką
wdzięczność za to dzieło, które nie tylko informuje o faktach i życiu Jezusa
Chrystusa, ale poucza jak żyć po chrześcijańsku. Nie tylko uczy czytać
Ewangelię ale przede wszystkim nią żyć, jej wskazówki i rady wprowadzać
w życie.
Kraków

Ks. STANISŁAW GRZYBEK

ALBERTYNA DEMBSKA Kultura starożytnego Egiptu. Słownik, Wyd.
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, ss. 248.
Słownik zawiera 656 haseł, z których niektóre są bardzo podstawowe,
zważywszy, że Słownik jest przeznaczony w pierwszym rzędzie dla młodzie
ży szkolnej. Dobór haseł jest taki, ażeby - wedle Autorki - ukazać „zarys
dziejów mieszkańców doliny Nilu, począwszy od czasów prehistorycznych,
poprzez czasy dynastyczne, panowanie obcych władców, aż do całkowitego
upadku tego państwa, tj. do przybycia do Egiptu Arabów” (Wstęp). Bardzo
dobrze są reprezentowane hasła dotyczące Egiptu chrześcijańskiego. Teksty
haseł wzbogacono licznymi ilustracjami i mapkami. Słownik został wydany
starannie, ma więc wszelkie szanse, ażeby stać się pierwszą pomocą nie
tylko dla młodzieży szkolnej, lecz także dla ich nauczycieli historii staro
żytnej oraz dla wszystkich osób zainteresowanych dziejami dawnych kul
tur. Kto będzie chciał poszerzyć swoje wiadomości, sięgnie również do nowo
wydanego Słowniku cywilizacji egipskiej Guya Rachela, przyswojonego
językowi polskiemu w Wydawnictwie „Książnica” (zob. rec. RBL, 1996,
s. 135).
Kraków

Ks. JERZY CHMIEL

KS. JERZY CHMIEL, Homilie sakramentalne. Refleksje - szkice - propo
zycje, Polskie Towarzystwo Teologiczne. Wydawnictwo Unum, Kraków
1996, ss. 232.
Z dużą radością należy powitać kolejną publikację homiletyczną kra
kowskiego biblisty ks. Jerzego Chmielą zawierającą szkice homilii sakra
mentalnych. (Problematyka właściwa dla przepowiadania kazualnego jest
bliska naszemu Autorowi. W 1983 wydał podobną pracę pt. Z Chrystusem).

