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niezaangażow anych w  spory doktrynalne czy polityczne. U bogaceniem  treści książki jest 
zam ieszczona w zakończeniu tabela wydarzeń chronologicznych (ss. 673-674). D odat
k iem  w ydania w łosk iego  omawianej pozycji jest synteza poglądów  Sandersa na temat 
w ierzeń i praktyk judaizm u, dokonana przez redaktora w łoskiego, R C apellego (ss. 675- 
694). N iew ątp liw ym  w alorem  książki jest zam ieszczona w niej obfita bibliografia tematu 
(ss. 695-713). O dnalezienie poglądów  poszczególnych autorów, zarówno postaci źródło
w ych, jak i w spółczesnych , oraz dzieł cytow anych ułatwiają trzy indeksy: indeks postaci 
historycznych i literackich, indeks autorów w spółczesnych oraz indeks cytow anych frag
m entów źródeł (ss. 713-725).

Autorowi nie udało się uniknąć powtórzeń. W rozdziale zatytułowanym  Le questioni 
che generano i p a r titi zatrzymuje się nad genezą faryzeuszy, saduceuszy czy  „pobożnych”, 
a następnie powraca do tej kw estii w system atycznym  w ykładzie o poszczególnych ugru
powaniach. Tytuł całej książki praktycznie pokrywa się z tytułem drugiej jej częśc i (// 
giudaism o com une). Wydaje się również, że autor zbyt obficie sięga do historii instytucji 
i zw yczajów  żydow skich , podczas gdy w tytule sw ego dzieła zaznacza, że szczególnym  
okresem  jeg o  zainteresow ania są lata 63 przed Chr. -  66 po Chr. N iełatw o mu będzie  
rów nież uniknąć zarzutu pew nych anachronizmów. Obfite czerpanie i cytow anie literatu
ry rabinicznej, powstałej przecież po roku 70, nie zaw sze bow iem  jest uzasadnione argu
mentacją w skazującą, że rabini odnoszą się do okresu zapow iedzianego w tytule dzieła. 
D użą zaletą książki są natom iast trzy kwestie: po pierw sze stanowi ona obszerną syntezę 
praktyk i w ierzeń judaizm u czasów  Jezusa -  syntezę, której brakowało w bibliotekach  
teologicznych; po drugie, autor zw rócił uw agę na zagadnienie często pom ijane w literatu
rze, a m ianow icie na sposób życia  wiarą „pospolitych” w yznaw ców  judaizm u, nie tylko  
ich religijnych przyw ódców ; po trzecie w reszcie, godną uw agi jest skrupulatna i n iezw y
kle krytyczna analiza dzieł Flaw iusza i Filona.

ks. M ariusz R osik

Ks. Ignacy Dec, Siejba słowa, t. VI: W hołdzie Matce i Królowej. 
Homilie i rozważania maryjne, Wrocław 2001

Szósty tom  hom ilii ks. infułata prof. dr. hab. Ignacego D eca, rektora Papieskiego W y
działu T eologicznego w e W rocławiu, który ukazał się w znanej i cieszącej się dużym uzna
niem  serii Siejba s ło w a , zawiera tym razem rozważania maryjne. Tom ten został zatytuło
w any przez autora: W  hołdzie  M atce i K rólow ej. N ie m ogło  w tej serii hom iletycznej 
zabraknąć tomu p ośw ięcon ego  M atce B ożej. Autor bow iem  wzrastał w pobliżu bazyliki 
w Leżajsku, gdzie króluje Matka Boża Pocieszenia w sw oim  łaskami słynącym  wizerun
ku. Stąd też w  hom iliach i rozważaniach maryjnych ks. I. D eca m ożem y odczytać głęboką  
w ięź, jaka łączy go  z Matką Zbawiciela. Tym sam ym opublikowane teksty stają się św ia
dectw em  zaw ierzenia Maryi w w ypełnianiu kapłańskiej posługi.

H om ilie Ks. Rektora osadzone są bardzo m ocno na fundam encie biblijnym  i tradycji 
K ościoła. To sprawia, że zawierają one solidne nauczanie dotyczące N ajśw iętszej Maryi 
Panny, które w yrażone jest przystępnym i zrozum iałym  dla przeciętnego czytelnika języ 
kiem . W ielką zaletą rozważań ks. I. D eca jest ukazywanie także życiow ych  konsekw encji,



OMÓWIENIA I RECENZJE 143

które płyną z om awianych prawd mariologicznych. Maryja staje się zatem żyw ym  w zo
rem dla chrześcijanina, jak wypełniać w olę B ożą w drodze do domu Ojca.

N iniejszy tom  w stosunku do poprzednich wyróżnia się tym, że oprócz hom ilii i roz
ważań ks. I. D eca zawiera także teksty rozważań do wezwań Litanii loretańskiej, pocho
dzących jeszcze  z lat seminaryjnych autora i jego kolegów  kursowych.

Tom szósty Siejby słow a  składa się zatem z dwóch głów nych części. Pierwsza zawiera 
hom ilie Ks. Rektora, które w ygłosił on, wypełniając posługę słowa w czasie swojej ka
płańskiej działalności. Zostały one ułożone w czterech grupach. Pierwsze trzy stanowią 
zbiór hom ilii na maryjne uroczystości, święta i wspomnienia: obow iązkow e, dow olne i 
lokalne. Ich układ odpowiada ogólnopolskiem u kalendarzowi liturgicznemu. Na uroczy
stości i święta autor zam ieścił dw ie wersje homilii.

Druga część om aw ianego zbioru homilii i rozważań maryjnych zawiera teksty doty
czące poszczególnych  w ezwań Litanii loretańskiej. W tej części grono autorów zawiera 26  
nazwisk. Rozważania te były pisane przez Ks. Rektora i jego kolegów  w ramach ćw iczeń  
hom iletycznych na piątym roku studiów. D latego są one zapewne dla w szystkich autorów  
św iadectw em  i przypom nieniem  minionych lat seminaryjnej formacji.

Ks. Gerard S iw ek we wstępie do swoich Kazań maryjnych  pisze, że „tematyka maryj
na bardzo łatwo schodzi na płaszczyznę bardzo taniego sentymentalizmu czy płytkiej, 
niekiedy zabobonnej wprost dewocji. Dzieje się tak ciągle, pomimo VIII rozdziału Kon
stytucji dogm atycznej o K ościele II Soboru Watykańskiego, adhortacji apostolskiej Pawła 
VI M aria lis cultus z 1974 roku czy encykliki Jana Pawła II R edem ptoris M ater  z 1987 
roku” (G. Siw ek, K azania m aryjne , Kraków 2001, s. 5n).

Zdaniem  tego wytrawnego homilety, możem y ustrzec się w ielu zagrożeń, jakie niesie  
ze sobą kaznodziejstw o maryjne, kiedy umieścim y w naszym przepowiadaniu „Maryję w  
kontekście historii zbawienia; ukażemy Jej ścisły związek nie tylko z Chrystusem, lecz  
także z K ościołem , którego jest pierwowzorem; przedstawimy Ją jako wzór u ległości na
tchnieniom  D ucha Św iętego, pozytywnej odpowiedzi na Boże w ezwanie, zaufania Chry
stusowi; wzór ew angelizacji i eschatologicznej nadziei” (tamże, s. 6).

Takie jest w łaśnie kaznodziejstwo maryjne ks. prof. I. Deca. Tkwi ono m ocno w Biblii 
i solidnej m ariologii. D latego też szósty tom Siejby Słowa  m oże być dla kaznodziejów  
cenną pom ocą w  zmaganiu się z problematyką maryjną na ambonie, a dla innych czytelni
ków szansą pogłębienia w iedzy mariologicznej i kształtowania życia duchow ego na wzór 
Matki Chrystusa.

ks. Adam  Bałabuch

Wierność rzeczywistości -  Księga Pamiątkowa z okazji jubile
uszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława 
A. Krąpca, Lublin 2001, ss. 840 + ilustracje

W śród ksiąg pamiątkowych i jubileuszowych ukazujących się w różnych środowi- 
skach naukow ych i kościelnych w ostatnim czasie należy odnotować K sięgę Pamiątkową 
przygotowaną ku uczczeniu jubileuszu 50-lecia pracy naukowej wybitnego m yśliciela i fi
lozofa naszych czasów  -  o. M ieczysław a Alberta Krąpca. Księga posiada dedykację: N ie


