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JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU?
JAN PAWEŁ II ODPOWIADA NA NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA
opr. ks. Marek Chmielewski,
Wydawnictwo AA, Kraków 2014, ss. 400
Współczesnemu człowiekowi, tak bardzo uwikłanemu w trudności egzystencjalne dnia codziennego, brakuje często czasu na refleksję nad sobą i własnym
życiem. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, poszukuje swojej tożsamości, swojego
miejsca w społeczeństwie i sensu życia. Tym samym człowiek stawia sobie podstawowe pytania: jak odnaleźć sens życia? jak rozeznać swoją drogę? jak się modlić? jaki jest sens cierpienia? W tym kontekście można wręcz mówić o „powszechnej potrzebie duchowości” (por. NMI 33). Próbą odpowiedzi na ludzkie
wątpliwości jest książka autorstwa ks. Marka Chmielewskiego pod tytułem Jak
żyć po chrześcijańsku? Jan Paweł II odpowiada na najważniejsze pytania.
Nie bez znaczenia pozycja ta została wydana przed kanonizacją Jana Pawła
II. Papież całe swoje życie zafascynowany był tajemnicą świętości. Do 2003
roku sam beatyfikował 1343 osoby oraz kanonizował 482. błogosławionych,
zarówno spośród duchownych, jak i świeckich. Ponadto odegrał znaczącą rolę
w dziejach świata, nie tylko jako wybitny przewodnik duchowy, ale przede
wszystkim wielki człowiek, który miał realny kontakt z Bogiem. Przekonanie, że
Jan Paweł II był świętym, wierni wyrażali już podczas jego pogrzebu napisami
na transparentach i okrzykami: Santo subito!, które można odczytać jako zmysł
wiary ludu Bożego (sensus fidei). Minęło zaledwie dziewięć lat od rozpoczęcia
procesu beatyfikacyjnego, kiedy papież Franciszek dnia 27.04.2014 roku, w niedzielę Miłosierdzia Bożego, ogłosił swojego poprzednika świętym Kościoła
katolickiego. Była to jedna z najszybszych kanonizacji w nowożytnej historii
Kościoła.
Prezentowana pozycja została napisana w formie wywiadu, zaś zasadniczym
celem, który stawia sobie autor, jest udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte

———————


Mgr lic. Olga STREMBSKA – doktorantka w Instytucie Teologii Duchowości KUL; katechetka.

Recenzja: Jak żyć po chrześcijańsku. Jan Paweł II odpowiada…

245

w tytule: jak żyć po chrześcijańsku? Książka składa się z 209. tekstów Jana Pawła II, w których znajdziemy również wiele odniesień do Pisma Świętego oraz dokumentów Kościoła. Warto wspomnieć, że publikacja została wydana przez Wydawnictwo AA w Krakowie. Projektu okładki dokonała Anna Smak-Drewniak.
Fotografia przedstawia Ojca świętego obejmującego dzieci. Można przypuszczać, że została wykonana podczas jednej z pielgrzymek apostolskich. Zdjęcie
zostało udostępnione z watykańskich zbiorów Servizio Fotografico de „L’Osservatore Romano”.
Ksiądz Marek Chmielewski, profesor teologii duchowości na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, opracowując książkę, ze względu na
bogactwo materiału, ograniczył się do wypowiedzi pochodzących z pierwszych
lat pontyfikatu Świętego. Innym kryterium wyboru teksów było pogłębienie oraz
upowszechnienie mniej znanych fragmentów papieskich przemówień, aby ‒ jak
pisze autor ‒ odkryć fenomen „wczesnego Papieża”. W przytoczonych wypowiedziach dominuje chrystocentryzm i personalizm. Oba kierunki stanowią znamienne cechy duchowości ks. Karola Wojtyły, a później papieża ‒ Jana Pawła II.
Struktura książki została podzielona na siedem rozdziałów. Każdy z nich jest
związany z tematyką życia duchowego oraz dotyczy różnych jego aspektów: dążenia do świętości, liturgii i sakramentów, życia w Kościele, budowania „cywilizacji miłości”, duchowości kapłańskiej, życia konsekrowanego oraz osób świeckich. Zawarte treści mają na celu przybliżenie czytelnikowi, który obrał sobie za
mistrza św. Jana Pawła II, duchową rzeczywistość. Książkę można zatem śmiało
uznać za praktyczny przewodnik życia duchowego.
Niniejsza publikacja została napisana językiem dostępnym dla każdego. Problematyka poruszana w opracowaniu dotyka również aktualnych problemów
o charakterze egzystencjalnym, takich jak: bezrobocie, cierpienie, samotność,
starość, przemijanie. Ponadto wśród przytoczonych wypowiedzi znajdziemy także osobiste świadectwo wiary Jana Pawła II. Gdzieniegdzie można odczuć spontaniczność i entuzjazm, z których znany był Papież.
Wydana pozycja jest kierowana do osób pragnących pogłębić swoje życie
duchowe, podążających własną drogą do świętości, rozumianą jako „wysoka
miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego” (por. NMI 31). Niemniej jednak ze
względu na prezentowane w książce treści oraz liczne wskazówki, które mają
wymiar uniwersalny i ogólnoludzki, trafi zarówno do osób poszukujących, jak
i zdecydowanych żyć po chrześcijańsku.

