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232 R ECEN ZJE

na, sześć do listów św. Pawła oraz trzy do listów pisanych „w imieniu aposto
łów’’. Kaznodzieja musi sam wyszukać sobie w Ordo lectionum, kiedy pery
kopy omawiane przez V o s s  a występują w liturgii. Prócz kaznodziejów 
z książki mogą skorzystać wykładowcy homiletyki oraz piszący homilie do 
nowych czytań mszalnych.

ks. Julian Sulowski SJ, Warszawa

Norbert HOFER,. Thema Taufe — Firmung, Wien—Freiburg—Basel 1974, 
Verlag Herder, s. 144.

Książka jest piątą pozycją w serii Thematische Verküdigung (przepowia
danie tematyczne). Seria ta ma na celu dostarczanie kaznodziejom i kateche
tom materiałów opartych o metodę indukcyjną. Przedmiotem niniejszej książki 
jest chrzest i bierzmowanie jako decyzja wiary, wszczepienie w Kościół, 
zaangażowanie się i podjęcie odpowiedzialności za jego rozwój.

Kaznodzieja i katecheta współczesny stoi przed tym samym zadaniem, ja
kie stanęło przed Kościołem po zmartwychwstaniu Chrystusa, a mianowicie 
przed zadaniem głoszenia orędzia o zbawieniu językiem ludzi, do których się 
zwraca. Mówienie językami bliźnich jest przejawem ducha Pięćdziesiątnicy. 
Nie wystarczy tu jedynie przełożenie orędzia chrześcijańskiego na język nie
miecki czy polski. Trzeba je tak „przełożyć”, aby było odpowiedzią na naj
głębsze pytania ludzi dzisiejszych. Dlatego kaznodzieja i katecheta musi być 
człowiekiem skorym do wsłuchiwania się w prawdziwe' problemy ludzkie, aby 
odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczne.

Norbert H o f e r  podjął się w niniejszym tomiku próby takiej odpowie
dzi. W pierwszym rozdziale pisze właśnie o przepowiadaniu kościelnym jako 
odpowiedzi na pytania ludzi, analizuje przyczyny bezowocnych kazań, odbiera
nych bez odzewu wiary i nawrócenia przez olbrzymią większość słuchaczy, po
daje ciekawą statystykę i wyniki obserwacji oraz stawia najważniejsze pro
blemy stojące przed duszpasterzem odpowiedzialnym za udzielanie chrztu 
i bierzmowania w parafii. Następnie na dziewiętnastu stronach podaje szkic 
najważniejszych pojęć teologicznych, których znajomość i właściwe stosowanie 
powinno stanowić podstawę doktrynalną przy udzielaniu tych sakramentów. 
Omawia więc pojęcie zbawienia jako wyzwolenia, pojęcie Kościoła jako zna
ku oraz przedstawia chrzest i bierzmowanie jako sakramenty wiary. Wreszcie 
na dziewięćdziesięciu ośmiu stronach podaje materiały praktyczne do wyko
rzystywania w homiliach lub na konferencjach z rodzicami lub młodzieżą, or
ganizowanymi w związku z udzielaniem tych sakramentów. Oprócz rozważań 
teologicznych znajdujemy w tych materiałach przykłady różnych sytuacji ży
ciowych, wypowiedzi wybitnych chrześcijan współczesnych, fragmenty z pism 
religii niechrześcijańskich, propozycje wykorzystania środków audiowizual
nych, słowem bogaty „skarbiec”, cenny dla każdego duszpasterza, któremu le
ży na sercu ożywienie skostniałej, tradycyjnie nijakiej wspólnoty parafial
nej.

ks. Julian Sulowski SJ, Warszawa

Elementar Bibel, część 3: Geschichten von Königen in Israel, wybrała i uło
żyła Anneliese P o k r a n d t ,  ilustrował Reinhard H e r m a n n ,  Lahr-Mün
chen 1975, Verlag Ernst Kaufmann oraz Kösel-Verlag, s. 88.

Niniejsze Opowieści o królach w Izraelu stanowią trzeci tomik w serii 
Elementar Bibel1. Oprócz autorów wymienionych wyżej przy przygotowaniu 
tekstu współpracowali Friedrich H o f f m a n n ,  Martha L u s c h e i  i Herbert

1 Omówienie pierwszego tomiku znajduje sie w Collectanea Theologica 
44(1974) f. IV, 223.


