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WPROWADZENIE

Zachęty, rozmowy, listy od kapłanów pracujących w Polsce 
i w wielu zagranicznych środowiskach polonĳ nych, a także nie-
zwykle ciepłe przyjęcie pierwszego tryptyku moich homilii pt. 
Żyć Ewangelią przez szeroki krąg wiernych ośmieliły mnie do 
napisania nowego cyklu rozważań.

Od napisania tych trzech tomików, które powstawały pod-
czas mojej pracy wśród Polonii w Cleveland w Stanach Zjedno-
czonych, upłynęło już 15 lat. Zdobyte w tym czasie doświad-
czenia, moja osobista wiara i modlitwa, a także świadectwo 
ewangelicznego życia moich parafi an zaowocowały nowymi 
przemyśleniami. Starałem się je tworzyć w stylu podobnym do 
poprzednich książek.

Każda z homilii rozpoczyna się przykładem albo ilustracją 
odpowiadającą poruszanemu tematowi. Celem przykładów jest 
wzbudzenie zainteresowania Czytelników oraz wprowadzenie 
ich w głębsze zrozumienie prawd zawartych w czytaniach litur-
gicznych przypadających na rok A.

Kolejnym punktem każdej homilii jest nawiązanie do jed-
nej z prawd objawionych zawartych w czytaniach, psalmie 
responsoryjnym lub Ewangelii. Analizując konkretną proble-
matykę, staram się odpowiedzieć na pytanie: czego w perspek-
tywie objawionej prawdy żąda od nas Bóg? Następnie konfron-
tuję tę prawdę z praktyką codziennego życia współczesnych 
chrześcĳ an.

W tym punkcie staram się nie tylko napiętnować zło niektó-
rych ludzkich postaw i zachowań, ale przede wszystkim zachę-
cam do wierności Chrystusowi i do życia w duchu Ewangelii. 



6

Ktoś powiedział, że dla współczesnych ludzi Chrystus jest 
„Wielkim Nieznajomym”. W moim zaś odczuciu dla znacznej 
liczby wierzących dziś osób Chrystus jest „Wielkim Nieobec-
nym”. Wielu bowiem z nas dużo o Chrystusie wie, nie potra-
fi  jednak w należyty i owocny sposób przeżywać z wiarą Jego 
nieustannej obecności we wszystkich wydarzeniach swojego 
życia.

Czasy, w których przyszło nam żyć, charakteryzują się zani-
kiem niekwestionowanych do tej pory wartości takich, jak wiara 
w istnienie Boga, buntowaniem się przeciw przykazaniom Bo-
żym, podważaniem ustanowionego przez Stwórcę ładu moral-
nego. Szczególnie młodzi szukają dziś swojego miejsca w świe-
cie i recepty na szczęście, gmatwając się w globalnym świecie 
pomieszanych pojęć, moralnego relatywizmu, mnożących się 
jak grzyby po deszczu różnego rodzaju sektach, oddawaniu czci 
fałszywym idolom i współczesnym bożkom.

Moim cichym marzeniem w czasie pisania tych homilii by-
ło to, aby ludzie, którzy będą je czytać, uświadomili sobie, że 
największym skarbem i wartością w ich życiu powinna być ich 
wiara i miłość do Chrystusa. On nie tylko nas zbawił, ale kocha 
nas i opiekuje się nami nieustannie, prowadząc do prawdziwej 
ojczyzny, do domu Ojca w niebie. Dlatego kilka homilii poświę-
cam na uświadomienie, jak niezwykłą wartość i znaczenie ma 
wiara w życiu każdego z nas, co wymownie ujmuje myśl: „Je-
żeli straciłeś pieniądze czy bogactwo – nic nie straciłeś. Straciłeś 
zdrowie – dużo straciłeś. Ale jeżeli straciłeś wiarę – to wszystko 
straciłeś!”.

Wielką pomocą przy pisaniu niniejszych homilii były mądre 
i inspirujące przykłady zaczerpnięte z książek ks. Kazimierza 
Wójtowicza, a także piękne modlitwy cytowane z rozważań dla 
studentów pt. Modlę się do Ciebie, Panie, opracowanych przez 
ks. Józefa Jachimczaka.



Stąd też w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować 
Księdzu Kazimierzowi i Księdzu Józefowi. Mam nadzieję, że 
Szanowni Czytelnicy z życzliwością przyjmą dzielenie się moją 
wiarą i przemyśleniami.

ks. Marian Bendyk

Kraków, 30 sierpnia 2010




