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Od redakcji 

Książka Rozmowy o księżach, rodzinie i życiu duchowym to 
czwarty z kolei zbiór wywiadów Józefa Augustyna SJ, re-
kolekcjonisty, redaktora naczelnego kwartalnika „Życie 
Duchowe”. Zawiera rozmowy prowadzone w latach 2006-
2009. Pierwszy zbiór wywiadów tego Autora: Rozmowy 
o ludzkich sprawach ukazał się w Wydawnictwie M w 2000 
roku. Obejmował wywiady przeprowadzone w latach 
1992-2000. Drugi i trzeci książkowy zbiór wywiadów i roz-
mów na czacie o. Augustyna: Rozmowy o trudnych sprawach 
(2004) oraz Aby życie było szczęśliwe. Wywiady i czaty (2007) 
zostały opublikowane w Wydawnictwie WAM. 

Książka, którą obecnie oddajemy do rąk Państwa, obejmu-
je wywiady opublikowane nie tylko w Polsce, ale także 
w Czechach, na Słowacji i w Rosji, gdzie Autor często pro-
wadzi rekolekcje i gdzie publikuje także tłumaczenia swo-
ich książek (na język czeski, słowacki, rosyjski i ukraiński). 
Niektóre rozmowy w niniejszej publikacji różnią się nieco 
od tych opublikowanych uprzednio w czasopismach. Au-
tor powrócił bowiem do pierwotnej wersji, rezygnując ze 
skrótów dokonanych ze względów redakcyjnych. 

Publikowane obecnie wywiady zostały ponownie zreda-
gowane i zaszeregowane do trzech tematów: o księżach 
i formacji seminaryjnej; o problemach małżeńskich i ro-
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dzinnych oraz o życiu duchowym, rozeznaniu i modlitwie. 
Takie usystematyzowanie tekstów może ułatwić Czytelni-
kowi korzystanie z treści zawartych w publikacji. A ponie-
waż wiele rozmów przeprowadzonych z o. Augustynem 
ma wielowątkowy charakter, stąd też przyporządkowa-
nie niektórych z nich do danego działu może być nieco 
umowne.

Problemy księży, duszpasterstwa oraz formacji semina-
ryjnej, które w poprzednich edycjach wywiadów były 
zamieszczane zawsze w ostatnim rozdziale, w niniejszej 
publikacji – ze względu na Rok Kapłański ogłoszony przez 
Benedykta XVI – zostały celowo wyeksponowane i za-
mieszczone w rozdziale pierwszym. W ten sposób Autor 
pragnie zachęcić wszystkich Czytelników, duchownych 
i świeckich, do refl eksji nad tożsamością kapłańską, a także 
do modlitwy za księży i kleryków. Kiedy bowiem ksiądz 
pogubi się i zachowuje się w sposób niedojrzały, jasna świa-
domość wspólnoty kościelnej, jaka jest tożsamość kapłana, 
może być dla niego ogromną pomocą i wsparciem.

Kraków, 11 listopada 2009 roku
We wspomnienie św. Marcina z Tours
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