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Dielo autora je obdivuhodné. Predstavujem jeho nielen „stú“ knihu, čo do
počtu publikovaných kníh, ale aj knihu bohatého obsahu. Pre kňazov –
kazateľov i všetkých, čo túžia po Kristovi, je homília príležitosť postaviť sa pred
svoj ideál Krista - Učiteľa, ktorý nás chce naplniť svojím slovom. Pri jeho
knihách nie raz vedení Duchom Svätým, znova a znova máme možnosť rozvíjať
možnosti a dary, ktoré mám pomáhajú byť skutočnými bratmi a sestrami Pána
Ježiša. Je správne brať realitu života vážne tak ako ju podáva autor. Nebáť sa
pracovať na sebe. Je pravdou, že vlastným úsilím bez Boha nemôžeme to
dosiahnuť. Paradox je v tom, že autor celý boj vedie len k poznaniu, že len
prácou na sebe nie sme schopní byť lepší a priblížiť sa k Bohu. Pri čítaní aj toho
diela spoznávame, že nám autor pomáha premeniť sa pod vedením Božej
milosti. Ježiš si za svojich apoštolov nevyberal zbožných a spoľahlivých mužov,
skôr naopak. A predsa im dal príkaz „choďte teda, učte všetky národy“ (Mt 28,19).
Pri tejto knižnej misii autora všetci spoznávame svoju ľudskú bezmocnosť. Keď
sa stávame celkom odkázaní na Krista, Duch Svätý koná v nás. O to sa usiluje
autor aj vo svojich slovách. Slová autora nielen napísaných, stavajú sa
nástrojom. Autor čitateľom pomáha, že keď môžeme porozumieť, ako
zachádzať so svojimi chybami a slabosťami, a spoznávať, ako Ježiš ukazuje, že
si volí práve to, čo je slabé ale pokorné. Je správne, že slová pomáhajú stretnúť
sa nám s vlastnou realitou života. Kto chce vystúpiť k Bohu, musí najprv
zostúpiť do vlastnej reality života. Pri čítaní knihy čitateľ pocíti Božie slovo.
Tým viac si zasluhuje pozornosť voviesť do praxe života aktuálne vnuknutia
Ducha Svätého, byť otvorený Duchu Svätému a nechať sa Duchom Svätým
viesť aj obsahom knihy.
Prosím, prijmime túto zbierku homílií ako darček a nechajme sa viesť Duchu
Svätému - ako mal na mysli aj autor pri písaní. Ponúka dielko, vzniklo aj
v spolupráci zo študentmi.1 Cítil som pri čítaní knihy výzvu, aby sme si
myšlienky nenechali pre seba, ale aby sme sa podelil s každým z okolia,
Ďakujem zo autorovi za “stú“ knihu a prajem každému, aby v Duchu Svätom sa
dal knihou osloviť. Kniha je písaná tak, aby si každý mohol niečo vybrať pre
seba i iných a obohatiť sa.
Ks. WŁOSIŃKI, Marian
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Niektoré homílie vznikli na seminároch v školskom roku 2002/2003 na Teologickom inštitúte a Kňazskom
seminári v Spišskom Podhradí.

