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Ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński - „Kościół wobec problemu 
bezrobocia" 

Wobec problemu bezrobocia Kościół nie chce i nie może pozostać 
obojętny. Niniejsza rozprawa w pierwszej części ukazuje to zjawisko 
w świecie współczesnym. Druga część przedstawia naukę Kościoła 
odnośnie problemu bezrobocia od „Rerum novarum" Leona XIII do 
wypowiedzi Jana Pawła II i biskupów polskich. W trzeciej części 
dokonano konfrontacji nauczania Kościoła z sytuacją bezrobotnych oraz 
zaprezentowano próby przeciwdziałania bezrobociu. Całą publikację 
wieńczy zarys koncepcji duszpasterstwa bezrobotnych. 

Ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński - „Mężczyzna istota 
nieznana" 

W książce omówiono wszechstronnie takie zagadnienia jak: płciowość 
mężczyzny, jego psychika, różnice biologiczne i psychologiczne między 
kobietą a mężczyzną pojęcie ojcostwa i jego rola w rozwoju rodziny, 
mężczyzna jako partner kobiety. Oprócz tematyki socjologicznej, 
psychologicznej i społecznej, autor rozważa naturę mężczyzny w aspekcie 
teologicznym, duszpasterskim i biblijnym. Książka zalecana studentom 
i młodym czytelnikom przygotowującym się do życia małżeńskiego. 

Ks. Jan Przybyłowski, ks. Edmund Robek SAC - „Teologia 
modlitwy" 

Modlitwa Modlitwa zajmuje centralne miejsce w każdej religii, gdyż 
należy do istotnych elementów kultu religijnego. W tej książce znajdują 
się odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące teologii modlitwy. 
Każdy chrześcijanin ma prawo włączyć do tych refleksji własne 
doświadczenie modlitwy, a treści tu zawarte mogą pomóc w zrozumieniu 
istoty i zintensyfikowaniu wpływu modlitwy na codzienne życie. 
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Ks. Jan Przybyłowski, ks. Edmund Robek SAC - „Modlitwa 
w doświadczeniu Kościoła" 

Modlitwa zapewnia człowiekowi właściwą relację z Bogiem i zdrowe 
odniesienie do świata. Niniejsza publikacja ukazuje drogi ożywienia, 
rozwoju i intensyfikacji modlitwy. Prawdziwa modlitwa rozwija życie 
religijne, zapewnia właściwe odczytanie „znaków czasu", buduje 
wspólnotę i usposabia do dialogu z wyznawcami innych religii. 

Ks. Jan Przybyłowski, ks. Edmund Robek SAC - „Modlitwa 
w religijności katolików polskich" 

Czytelnik otrzymuje kolejny dar - poznaje teologię modlitwy 
„w pigułce". Ta wiedza nie jest trudna. Każde przeczytane zdanie 
zachęca do sięgnięcia po kolejną lekturę na temat modlitwy. Wiara 
potrzebuje wiedzy, a jeszcze więcej wiedzy potrzebuje modlitwa. Na 
większość pytań o modlitwę każdy człowiek musi bowiem odpowiedzieć 
sobie sam. Najpierw trzeba rozstrzygnąć, co w modlitwie jest Boskiego? 
Co w modlitwie należy tylko do Boga, a co należy tylko do człowieka? 
A może trzeba zrezygnować z rozdzielania elementów Boskich 
i ludzkich, i zobaczyć w modlitwie spotkanie i przyjacielską rozmowę 
Boga z człowiekiem? Prawdziwa modlitwa pociąga człowieka w świat 
wartości. Kończy się lektura książki, ale zaczyna się nowy dzień 
zwyczajnych ludzi. Mogą modlić się często i gorąco. Nawet na targu czy 
w czasie samotnej przechadzki, siedząc w swoim sklepiku, czy też 
kupując lub sprzedając, a nawet przy gotowaniu; nawet przy czytaniu. 

Ks. Jan Przybyłowski - „Znaczenie nowej ewangelizacji dla 
duszpasterstwa młodzieży" 

Modlitwa zapewnia człowiekowi właściwą relację z Bogiem i zdrowe 
odniesienie do świata. Autor przeprowadza refleksje pastoralną nad 
możliwością odnowy i rozwoju duszpasterstwa młodzieży. Porusza 
zawsze aktualne problemy duszpasterstwa młodzieży w świetle idei 
nowej ewangelizacji. 
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Ks. Edmund Robek SAC - „Pielgrzymka do Ojczyzny Jezusa 
śladami Trójjedynego Boga" 

Książka ks. E. Robka powstała pod wpływem inspiracji, jaką stworzyły 
lata doświadczeń księży Pallotynów w organizowaniu i przeprowadzaniu 
pielgrzymek do Ziemi Świętej. Były to swego czasu najpopularniejsze 
pielgrzymki, ponieważ prowadziły do poznawania, jak się to często 
popularnie mówi, piątej Ewangelii, czyli Ojczyzny Jezusa Chrystusa. 

Duszpasterstwo pielgrzymkowe księży Pallotynów zaczęło organizować 
wyjazdy do Ziemi Świętej od roku 1985. Każdy z osobna wyjazd 
pielgrzymkowy dawał szansę pogłębienia wiary przez słuchanie katechez, 
konferencji, homilii czy prelekcji, a także poprzez praktyki religijne, których 
zawsze wiele proponuje się pielgrzymom podczas ich rekolekcji w drodze. 
W tej pracy autor stawia pytanie: W jaki sposób można wykorzystać 
bogactwo pielgrzymek w duszpasterzowaniu Kościoła! 

Książka, którą prezentuje ks. E. Robek, ma charakter 
interdyscyplinarny. Jest to bowiem i teologia pastoralna, i dogmatyczna, 
jest dużo Biblii, nadto wiele dziedzin związanych z refleksją, która czerpie 
z nauk biblijnych. Rzetelna wiedza o pielgrzymkach organizowanych przez 
księży Pallotynów, a dotyczy to zresztą każdej innej pielgrzymki, sprawiła, 
że autor nie pomija niczego z tych spraw, które są istotne dla zrozumienia 
sensu pielgrzymowania i dla owoców, jakie one niosą. /Fragment 
przedmowy autorstwa Ks. bp. prof. dr hab. Jan Szlagi/ 

Red. ks. Edmund Robek SAC - „Sytuacja Kościoła w zjednoczonej 
Europie" 

Książka zawiera materiały z sympozjum pastoralnego Sekcji Teologii 
Pastoralnej p.t: „Sytuacja Kościoła w zjednoczonej Europie". Publikacja 
ta, poprzez bogactwo treści, wpisuje się znakomicie w wielką dyskusję 
dotyczącą Europy, w tym przede wszystkim sytuacji Kościoła we 
współczesnej Europie i jako taka stanowi cenny dorobek teologii nie 
tylko dla naukowców zajmujących się tą problematyką ale także 
studentów wielu dyscyplin, jak również szerokiego grona współcześnie 
żyjących ludzi. 
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Ks. Edmund Robek SAC -„Ja jestem krzewem winnym, wy -
latoroślami" 

Człowiek współczesny jest coraz częściej niewrażliwy na słowo Boże 
- ta prawda odnosi się również do wielu księży - pochłonięci sprawami 
duchowymi, zaangażowani duszpastersko, mają coraz mniej czasu, aby 
słuchać Boga. Kapłani potrzebują wsłuchać się na nowo w głos 
Oblubieńca, który wzywa ich do nawrócenia, zachęca do śmiałego 
podejmowania rzeczy nowych i do zaangażowania w wielkie dzieło 
nowej ewangelizacji. Zamieszczone w książce rozważania są 
odpowiedzią na ten apel Kościoła. Jest to zbiór konferencji 
formacyjnych, wygłoszonych dla księży. 


