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pracownicą Ducha Świętego w dziele Wcielenia. Dziewica pełna ła
ski”, „Dziewica zawierzenia -  fiat”, „Matka Boża współpracownicą 
Syna w dziele zbawienia, w posłuszeństwie woli Ojca”, „Z Maryją 
Matką Jezusa -  drogą wiary i drogą życia”. Ponadto w książce znaj
dujemy także prelekcje innych uczestników Forum: „Duch Święty 
a M aryja -  Boże arcydzieło” (ks. M . Piątkowski), „Zakochana 
w Duchu Świętym” (o. M . Bigiel), „Maryja -  pierwsza charyzma- 
tyczka” (bp B. Dembowski), „Obecność M atki Bożej w odnowie 
w Duchu Świętym” (o. J. Kozłowski). Książkę zamykają teksty ho
milii, świadectwa uczestników Forum, wywiady.

M ISIN IEC, Stefan ks., Maryjny strumień w poezji, t. 1,
Wyd. Archidiecezji Krakow skiej, Kraków  1999, ss. 120.

Książka jest wyborem poezji o tematyce maryjnej. Autor prezen
tuje i krótko omawia kilkadziesiąt utworów 24 autorów, od „Bogu
rodzicy” i Klemensa Janickiego po współczesnych, Jana Malika 
i Władysławę Jamróz.

Obok klasyków polskiej poezji (Mickiewicz, Krasiński, Słowac
ki, Norwid, Baczyński...) znaleźli się też mniej znani twórcy (Przy
bylska, Lohmann, Malik...). Wszystkie utwory są owocem doświad
czenia wiary zrodzonego z inspiracji maryjnej. Lektura tekstów 
i dyskretnego komentarza autora „odświeża” spojrzenie na Maryję 
i ubogaca język przepowiadania o Niej współczesnemu człowieko
wi. Takie publikacje dobrze służą „drodze piękna” w przybliżaniu 
się do Matki Jezusa.

RO G O W SKI, Rom an E., Matka naszych wypraw, Wyd. Św. 
Antoniego, W rocław 2001 , ss. 356.

Pielgrzymka do La Salette stała się okazją do napisania nowej 
książki. W  pierwszej części autor omawia najważniejsze elementy 
przesłania Matki Bożej Płaczącej. W  drugiej natomiast wędrujemy 
razem z autorem górskimi szlakami w Masywie Barre des Ecrins 
w Alpach. W  trzeciej części swej książki ks. Rogowski podejmuje ta
kie zagadnienia jak np.: kenoza Maryi, trynitarny wymiar duchowo
ści maryjnej, jak być człowiekiem na przełomie wieków, ochrona 
życia, teoekologia.

Warto sięgnąć po tę interesująco napisaną książkę, aby na dro
dze życia -  jedynej i niepowtarzalnej wyprawy -  odkryć obecność 
Maryi, Matki naszych wypraw.


