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DROGI MIŁOŚCI UKRZYŻOWANEJ
CENA:

34,90 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN
Producent: W drodze
Wymiary: 12 x 18,5 cm
Okładka: Twarda

OPIS PRZEDMIOTU
Drogi Miłości ukrzyżowanej Adama Szustaka OP to zapis czterech rozważań do nabożeństwa drogi krzyżowej, które w
okresie Wielkiego Postu ukazywały się na kanale „Langusta na palmie”.
Drogą krzyżową można i warto modlić się nie tylko w Wielkim Poście. Bo jaki pisze Adam Szustak OP:
Towarzyszyć Jezusowi można w każdym miejscu i w każdym czasie. Gdy zaś my zajmujemy się Nim, On zajmuje się nami
i naszymi sprawami.
Dominikanin proponuje 4 rozważania: Uważną, Trzcinową, Współczującą, Miłosną. Każda z dróg oferuje inną
perspektywę. Uważna, najbardziej osobista, jest zaproszeniem nie tylko do rozważania męki Chrystusa, ale także do
przyjrzenia się sobie samemu, swoim słabościom. Trzcinowa, najsubtelniejsza i najoszczędniejsza w wyrazie, bazuje na
Psalmie o trzcinie Romana Brandstaettera, pozwala skupić się na męce Pańskiej. Współczująca, nazywana przez autora
nieegocentryczną, ma być rachunkiem sumienia z miłości wobec innych ludzi. Ostatnia, Miłosna, to Hymn o miłości św.
Pawła, w którym apostoł opisał 15 cech miłości, a tyle etapów pokonała Miłość ukrzyżowana – od modlitwy w Ogrójcu do
zmartwychwstania.
W skrócie:
Uważna, Trzcinowa, Współczująca, Miłosna – 4 drogi krzyżowe w jednym tomie,
zapis czterech komentarzy do nabożeństwa drogi krzyżowej, które w okresie Wielkiego Postu ukazywały się na kanale
„Langusta na palmie”,
Uważna, najbardziej osobista, jest zaproszeniem nie tylko do rozważania męki Pańskiej, ale także do przyjrzenia się sobie
samemu, swoim słabościom, które może uzdrowić Chrystus,
Trzcinowa, najsubtelniejsza i najoszczędniejsza w wyrazie, bazuje na Psalmie o trzcinie Romana Brandstaettera,
Współczująca, nazywana przez autora nieegocentryczną, jest rachunkiem sumienia z miłości wobec innych ludzi,
Miłosna, w której autor zestawia 15 cech miłości z Hymnu o miłości św. Pawła z 15 etapami, które pokonał Chrystus – od

modlitwy w Ogrójcu do zmartwychwstania,
prosto, głęboko, z miłością i nową perspektywą o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

Rok wydania: 2021
Ilość stron: 205

OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL

