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Zamiast wstępu, czyli jak to się stało, że ta książka powstała....

Odwiedzając z ekipą ewangelizacyjną kolejne szkoły

w posłudze rekolekcyjnej, za każdym razem rozdawaliśmy

tysiące płyt lub książek o tematyce duchowej. Jednak rozdając

te "pomoce rekolekcyjne" doszliśmy do wniosku,

że największe zapotrzebowanie na dziś - to coś, co uczy

i rozwija osobistą modlitwę. Tak rozpoczęły się poszukiwania

książki, która choć trochę w tym procesie pomoże.

Książka, która nie będzie za trudna dla młodzieży dorastającej

i zbyt infantylna dla starszych. Nasz wzrok padł na

jednego z "zagranicznych autorów", który przed laty wydał

komiks o modlitwie! Tak, ta książka była wielokrotnie kopiowana

(prawdopodobnie nawet bez wiedzy i zgody autora),

wykorzystywana na rekolekcjach, spotkaniach ewangelizacjach.

Jak zatem to zrobić, by ją legalnie rozpowszechnić? Trzeba

słuchać! Gdyż Pan Bóg często w takich sytuacjach podaje rozwiązanie,

które jest zaskakująco nowe! Tak było i tym razem. Jedna

z ewangelizatorek w naszej ekipie pokazała rysunki swojej

koleżanki ze studiów s. Jeremiaszy Ponikwia. Krótko mówiąc,

to było to! Oglądaliśmy projekty na kubkach, wzory

plakatów. Wszystko idealnie pasujące do tego, czego potrzebowaliśmy.

Potrzeba było jeszcze zgody s. Jeremiaszy

oraz jej przełożonych, by mogła się rozpocząć praca nad

książką. To się stało. Napisałem teksty, do których siostra

zrobiła rysunki i nie mogę nie wspomnieć tego, iż zilustrowane

zostały tylko te myśli o modlitwie, do których razem

byliśmy przekonani.

ks. Rafał Jarosiewicz

2

Księgarnia religijna Izajasz.pl

https://izajasz.pl/ksiazka/krotki-przewodnik-po-modlitwie-zeszyt-cwiczen?book=1,51


Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Krótki przewodnik po modlitwie! - Zeszyt ćwiczeń

Księgarnia Izajasz poleca

Krótki przewodnik po modlitwie z cytatami biblijnymi!

Kolejna pozycja przewodnika po modlitwie - tym razem z

cytatami biblijnymi i ciekawymi obrazkami...

Osobowość plus dla małżeństw

Czy zachowanie twojego współmałżonka nie przyprawia cię

czasem o dreszcze? Nie obrażajcie się na dzielące was różnice,

lecz próbujcie je...

Ojciec święty Jan Paweł II

Kolorowanka z tekstami pochodzącymi z "Listu do dzieci" Jana

Pawła II oraz z przemówień papieża skierowanych do dzieci

podczas pielgrzymowania.

Warto być ojcem

Fascynująca książka o roli męża i ojca w rodzinie. O radości z

bycia ojcem, ale także o odpowiedzialności, władzy i służbie.
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