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RECENZJE

„czy Ty jesteś Tym, na którego czekamy0. List do Filipian (Flp 4, 4—7) pod
kreśla atmosferę radości oczekiwania chrześcijańskiego. A wreszcie list do
Tesaloniczan (1 Tes 5, 1—6) ukazuje czujność jako istotny wymiar pielgrzy
mowania chrześcijańskiego.
Autor pragnie więc podkreślić, że adwent nie jest tylko wspominaniem
historycznego przyjścia Syna Bożego, ale podkreśla Jego przyjście eschato
logiczne, jak również spotkanie z Nim w słowie i sakramentach.
W pracy uderza głęboka, a zarazem prosta i przystępna analiza tekstów
biblijnych. Ponadto jednak godne uwagi jest uwrażliwienie autora na współ
czesne problemy ludizkie. Toteż analizowana pozycja może oddać doskonałe
usługi kaznodziejom, rekolekcjonistom, jak również wszystkim, którzy chcą
kierować się w życiu słowem Bożym.
ks. Jan Charytański SJ, Warszawa
Schott-Messbuch, Die neuen Lesungen an den Festen der Heiligen, mit
der Feier der Gemeindemesse, Freiburg—Basel—Wien 1974, Verlag Herder,
s. 944.
Obecnie omawiany tomik stanowi ostatnią pozycję w serii, której po
szczególne tomiki były już w kwartalniku omawiane. Obejmuje on czytania
przewidziane na wspomnienia świętych. Układ materiału stosuje się bardzo
dokładnie do Calendarium Romanum. Proprium i Commune redaktorzy prze
dzielili częściami stałymi Mszy świętej. I tu napotykamy na ciekawy szcze
gół. Na prośbę czytelników obok tekstów w języku niemieckim wprowadzili
również teksty po łacinie. Zupełnie słusznie formuły do wyboru redaktorzy
umieścili we właściwym miejscu jedna po drugiej, a nie tak jak w mszale
polskim, w którym tych formuł do wyboru należy szukać w innych miejscach,
co zupełnie wyraźnie zniechęca kapłana do ich stosowania.
Obok czytań i komentarza, utrzymanych w tym samym duchu i formie,
jak w tomikach poprzednich, redaktorzy dorzucili krótkie życiorysy św ię
tych. Najczęściej podają dane biograficzne, wyraźnie zaznaczając istnienie
elementów legendarnych, które wspomina się poza biogramem. Może za mało
wyraźnie ukazuje się specyfika duchowa tych postaci, co zresztą było trudne
do uwzględnienia w tych skondensowanych tekstach. W wielu przypadkach
obok życiorysu pojawiają się również krótkie wypisy z dzieł świętych wspom
nianych w danym dniu. One właśnie w sposób wyraźniejszy ukazują nam
duchowość świętego.
Omawiana książka może służyć prawdziwą pomocą w przygotowaniu ko
mentarza, jak również w rozwoju pobożności liturgicznej wszystkich człon
ków Kościoła. ■'
ks. Jan Charytański SJ, Warszawa
Adolf STADELMANN, Gonsallv MOINBERGER, Auszug aus dem Getto, Im 
pulse einer Pfarrei für die 7Oer Jahre, Luzern—München 1972, Rex Verlag,
s. 290.
Omawianą książkę można nazwać sprawozdaniem z działalności, którą
rozwija wspólnota parafialna prowadzona przez autorów. Adolf Stadelmann
jest proboszczem parafii w Maihof w Lucernie od r. 1963, a Gonsalv M a i n b e r g e r spełnia tamże funkcję doradcy w sprawach filozoficznych i‘; teo
logicznych. Pokazują w swej książce, jakie próby podjęto i co zrobiono, aby
wprowadzić w życie wspomnianej gminy uchwały i myśli II Soboru Waty
kańskiego.
W części pierwszej została przedstawiona historia i rozwój wspólnoty

