
  
 

 

 

 



Andrzej Derdziuk OFMCap  

W odpowiedzi na dar młodo�ci  
cena: 7.00 zł  

 
W odpowiedzi na dar młodo�ci to - jak sam tytuł mówi - ksi��ka dla ludzi młodych 
(naprawd� godna polecenia!). Ale nie tylko dla młodych. Andrzej Derdziuk OFMCap, 
znany teolog moralista, profesor KUL, w bardzo prosty, a jednocze�nie gł�boki sposób 
odpowiad  

Post�powa� według swoich planów, cho�by najlepszych, czy skłoni� głow� przed Bogiem i 
przyj�� cz�sto niezrozumiały dla nas Jego projekt? Co znaczy wierzy� i jak si� modli�? Czy 
Bóg oczekuje od nas bierno�ci i chciałby nas widzie� w ciepłych bamboszach przy fili�ance 
mleka, czy te� pragnie, by�my byli mocarzami rzucaj�cymi si� na gł�bokie wody, 
zwyci��aj�cymi samych siebie, buduj�cymi lepszy �wiat? ?Niejeden z nas marzy o wielkich 
rzeczach - pisze o. Derdziuk - a jednocze�nie boi si�, �e zostanie wpisany w jak�� jeszcze 
wi�ksz� histori�. Boi si�, gdy mu kto� stawia wymagania. My�li, �e jego projekt jest 
najlepszy. Owszem, mo�e by� dobry, ale je�li nie wpiszemy siebie w histori� wi�ksz� od 
naszych planów, to cho� b�dziemy jako� egzystowa�, nie wypełnimy swojego ludzkiego 
posłannictwa. [...] Młodzi ludzie s� nadziej� �wiata, jak mówił Jan Paweł II. Dlaczego? Bo 
wła�nie oni widz�, �e trzeba zmieni� co� na lepsze, i wierz�, �e mo�na to zrobi�. [...] Młodzi, 
którzy wpisuj� si� w wi�ksz� histori�, którzy posługuj� si� zdrowym krytycyzmem, 
sprawiaj�, �e �wiat idzie do przodu?. I wła�nie dlatego, by bardziej uwierzy� w mo�liwo�� 
zmiany (siebie, a przez to �wiata), warto przeczyta� ksi��k� o. Derdziuka i warto j� poleci� 
przyjaciołom. 



 
 
 
 

 

 



Andrzej Derdziuk OFMCap  
W odpowiedzi na dar miłosierdzia  
cena: 7.00 zł  

 
W odpowiedzi na dar miłosierdzia, publikacja znanego wszystkim teologa moralisty - 
Andrzeja Derdziuka OFMCap, pełna sugestywnych przykładów z �ycia, napisana 
prosto i w przekonuj�cy sposób, jest ksi��k�, któr� je�li si� zacznie czyta�, to si� jej nie 
odło  

Bo w taki sposób pokazuje miłosierdzie, darmow� miło�� Boga do człowieka, �e złamie 
nawet najtwardszych. Nie mo�na przecie� pozosta� oboj�tnym, je�li si� zrozumie, �e równie� 
w dzisiejszym �wiecie, w którym za wszystko trzeba zapłaci�, jest co�, co my mo�emy 
otrzyma� za darmo, bo Kto� zapłacił za to najwy�sz� cen� - cen� swojego �ycia i �mierci na 
krzy�u. Wystarczy tylko wła�ciwie prze�y� Eucharysti�, dotkn�� Boga w modlitwie, ukl�kn�� 
u stóp konfesjonału, a wi�c przyj�� Bo�y dar miłosierdzia. "Chrystusowa miło�� - mówi o. 
Derdziuk - przezwyci��yła zło, Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i ukazał nam jako 
Zwyci�zc�. Kiedy postanawiamy skorzysta� z owej mocy zmartwychwstania i przychodzimy 
do konfesjonału, wówczas chcemy - na wzór kobiety opisanej w Ewangelii Mateusza, która 
dotkn�ła Jezusa i została uzdrowiona - prze�y� egzystencjalne dotkni�cie Jezusa. [...] 
Człowiek przyznaje si� do swojej �mierci, do �mierci swoich snów o pot�dze, do tego, �e jest 
słaby. I oto staje przed Chrystusem, uni�a si�, przyznaje, �e �le post�pował. I wtedy dzieje si� 
podczas spowiedzi co� niezwykłego". Co? Ojciec Derdziuk odpowiada na to w swojej 
ksi��ce. 

[oprawa: mi�kka, rok wydania: 2010] 


