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gicznych C y r y l a  Jerozolimskiego, T e o d o r a  z Mopswestii i A m b r o ż e g o  
z Mediolanu. Ta katecheza, udzielana dopiero neofitom, przybierała formę 
komentarza do obrzędów całej inicjacji chrześcijańskiej (chrzest—bierzmowa
nie—Eucharystia) oraz teologicznej interpretacji figur sakramentów inicja
cyjnych w Starym i Nowym Testamencie.

Ostatnia wreszcie część w oparciu o De catechizandis rudibus św. A u g u s 
t y n a  pokazuje metodę katechetyczną. Ma to być katechizacja w atmosferze 
radości, którą zapewnić może — wbrew wszelkim trudnościom wynikającym 
głównie z potrzeby adaptacji do słuchacza i dyspozycji duchowo-psychicz- 
nych katechety — postawa miłości wobec pouczanych. Treścią katechezy jest 
historia zbawienia, zarysowana w istotnych momentach. Jej ośrodkiem jest 
Jezus Chrystus, ukazujący jedność zamiaru Bożego i realizujący go w sobie. 
Ten plan Boży obejmuje kosmos i jego dzieje — od aktu stworzenia po pa- 
ruzję, a streszcza się w objawieniu miłości Boga, która jest także podstawą 
naszej nadziei.

Książkę poprzedza przedmowa i krótkie wprowadzenie, wyjaśniające poję
cia: kerygmy, homilii i katechezy, a kończy chronologia wydarzeń i dzieł Oj
ców (po r. 451) oraz niezbyt obszerna bibliografia.

Wydaje się, że książka ta rzeczywiście spełnia założenie autorów, gdyż jest 
dobrym wprowadzeniem do studium bogatej dziedziny katechezy złotego okre
su patrystycznego, która nie przestała być źródłem dla współczesnej teologii 
dogmatycznej i pastoralnej, a może skutecznie przyczynić się do odnowy dzi
siejszej myśli katechetycznej.

Ks. Jan Chłopek SJ, Warszawa

Theodor BLIEWEIS, Ein Pfarrer vor 1000 Türen , Grossstadtseelsorge, Wien 
München 1969, Verlag Herold, s. 196.

Theodor B 1 i e w e i s, autor poczytnych artykułów i książek z dziedziny 
duszpasterstwa oraz proboszcz parafii wielkomiejskiej w Wiedniu, systema
tycznie przez cały rok odwiedzał swych parafian. Omawiana książka zawiera 
opis około 90 takich odwiedzin spośród kilku tysięcy odbytych.

Autor przedstawia wizyty najbardziej charakterystyczne podkreślając, że 
dzięki nim poznawał rzeczywistą, a niejednokrotnie szokującą sytuację ma
terialną i duchową swoich parafian. Aby umożliwić wspomniane kontakty 
autor starał się prowadzić tryb życia jak najbardziej zbliżony do przeciętnych 
mieszkańców parafii, aby mogli spotkać go poza kościołem i poza wizytami 
duszpasterskimi w kontekście codziennego życia.

Przedmiotem opisu są również przeprowadzone rozmowy w ich szerokim 
zakresie od spraw codziennego życia, aż do problemów ścisłe religijnych. Nie
jednokrotnie wizyta duszpasterska połączona była z niesieniem doraźnej po
mocy. Bardzo ciekawie przedstawione są przez autora reakcje różnych śro
dowisk na wizytę proboszcza, jej ocena i wartość w oczach odwiedzanych.

Właściwy owoc omawianych dziedzin autor widzi w wytwarzaniu wspólnoty 
międzyosobowej. Dotychczas istniała tylko kancelaria i martwa kartoteka. 
Obecnie dokonuje się prawdziwa wymiana. Ten moment podkreślił również 
kard. K ö n i g  w przedmowie.

Książka napisana stylem prostym, niemal reporterskim, może być dla każ
dego kapłana interesującym potwierdzeniem znanej i realizowanej nie od 
dziś zasady oddziaływania duszpasterskiego poprzez osobiste kontakty. Czy
tana w okresie tzw. kolędy dodatkowo ukazuje celowość tej praktyki dusz
pasterskiej, a jednocześnie pobudza do refleksji, do przemyślenia na nowo 
celowości kolędy i jej utartych form. Posłowie książki, stanowiące podsu
mowanie wniosków, kończy się stwierdzeniem, że współczesne duszpasterstwo 
bez osobistych kontaktów jest nie do pomyślenia.

Ks. Stanisław Rejmoniak OMI, Obra.


