Prezentujemy dwie ksi eczki napisane przez kapucyna br. Andrzeja Derdziuka po wiecone
darom miłosierdzia i młodo ci.
W katechezie podczas audiencji generalnej 3 czerwca 2010 papie Benedykt XVII
przypominaj c posta w. Tomasza z Akwinu stwierdził, e „jest to naprawd wielka łaska,
gdy teologowie potrafi przemawia do wiernych w sposób prosty, zrozumiały i z zapałem.
Posługa przepowiadania pomaga z jednej strony samym teologom w osi gni ciu zdrowego
realizmu duszpasterskiego, z drugiej za wzbogaca o intensywne bod ce ich poszukiwania
naukowe”.
Wydaje si , e przykładem takiej twórczo ci mog by dwie małe ksi eczki br. Andrzeja
Derdziuka kapucyna z Prowincji Warszawskiej, który na sposób kaznodziejski podj ł zadanie
opowiedzenia o najwa niejszych prawdach wiary chrze cija skiej. Ksi ki s owocem
rekolekcji wielkopostnych wygłoszonych w roku 2008. Pierwsza z nich nosi tytuł „W
odpowiedzi na dar miłosierdzia” i stanowi zbiór pi ciu konferencji rekolekcyjnych dla
dorosłych ukazuj cych w obrazowym j zyku zagadnienia wiary, grzechu i pokuty,
Eucharystii oraz modlitwy i wiadectwa chrze cijanina w wiecie. Druga ksi ka jest
zatytułowana „W odpowiedzi na dar młodo ci” i stanowi zapis czterech konferencji dla
młodzie y, których tre ci s kwestie projektu ycia, do wiadczenia wiary i modlitwy oraz
potrzeby sprawdzenia si w yciu.
Gł bokie tre ci teologiczne zostały uj te w zwi złej formie i zilustrowane barwnymi
przykładami ułatwiaj cymi zrozumienie i zapami tanie przekazywanych nauk. Adresowane
s do ludzi pragn cych pogł bi swoj wiar i szukaj cych po ytecznej lektury porywaj cej
umysł i serce. Ksi ki stanowi pierwsze dwa tomy serii „Biblioteka kapucy ska” wydawanej
przez lubelskie wydawnictwo „Gaudium”. Pierwszy tom jest ju drugim wydaniem
ksi eczki, która ukazuj c si w nakładzie 1000 sztuk, rozeszła si błyskawicznie, zyskuj c
przychylne opinie czytelników. Przyst pna cena i pi kna szata graficzna poł czona z
interesuj c tre ci popart wiadectwami zawartymi w ksi ce czyni j zalecan pozycj
słu c nowej ewangelizacji.
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