Wydanie 55 z dnia 3 maja 2017

Drodzy Przyjaciele,
Wiosna się ociąga z przyjściem i trochę mi tym przypomina o moim „zwolnionym tempie” — tak, dobrze
się domyślacie chodzi o to, że „Pokarm na drodze” nie ukazywał się zbyt często ostatnimi czasy.
Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić wielką
radością — po długim oczekiwaniu i pokonywaniu
rożnych trudności po drodze wreszcie ukazała się
książka ojca Thomasa Keatinga — „Otwarty umysł,
otwarte serce”. Jest to zupełnie nowe wydanie,
poprzednie było tłumaczeniem pierwszej edycji tej
książki wydanej w 1984, a obecne wydanie jest
tłumaczeniem poprawionego i wzbogaconego o
wiele nowych treści wydania jubileuszowego z roku
2004. Po 20 latach od ukazania się książki
postanowiono skorygować pewne fragmenty,
niektóre całkowicie usuwając, a równocześnie
dodając całkiem nowe. 20 lat doświadczeń
pozwoliło też wzbogacić o nowe treści tę część
książki, która zawiera pytania i odpowiedzi.
Jest to zatem zupełnie nowa książka, tak bardzo
ważna dla wszystkich, którzy podążają drogą
duchową praktykując modlitwę głębi. Praca nad jej
tłumaczeniem przyniosła mi wiele radości i
pozwoliła również zagłębić się w jej treść, co jeszcze
bardziej ugruntowało mnie w przekonaniu, że
dzieło ojca Thomasa i Contemplative Outreach jest
ogromnym darem dla wszystkich chrześcijan, dla
Kościoła i wszystkich poszukujących drogi
duchowej, może szczególnie tych, którzy szukają
poza tradycją chrześcijańską, ale w co nie wątpię,
jest to dar również dla niechrześcijan, którzy
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odnajdą w niej uniwersalne doświadczenie duchowej drogi i prostą metodę (praktykę) prowadzącą do
przemiany (transformacji) wnętrza i serca, a tym samym do trwałej przemiany życia, do odkrycia jego nowej
jakości i pełni.
Książkę można kupić w internetowej księgarni wydawnictwa Apostolicum oraz na spotkaniach, które
zatytułowałem — „Kontemplacja - chrześcijańska duchowość XXI wieku”. Najbliższe takie spotkanie odbędzie
się już w niedziele 7-go maja w Ornontowicach (plakat z zaproszeniem będzie przesłany w osobnym liście).
Będzie to okazja do spotkania tych, którzy już praktykują modlitwę głębi lub inną formę modlitwy
medytacyjnej, ale również tych, którzy jej jeszcze nie znają. Będzie to również okazja do zaproszenia znajomych,
którzy poszukują drogi duchowej, a może także tych, którzy są zawiedzeni i rozczarowani tradycyjną
religijnością chrześcijańską skupioną na obrzędach i często powierzchownym przekazie.
Informacje o kolejnych spotkaniach będą publikowane na naszej stronie, rozsyłane poprzez biuletyn
oraz na Facebookowej witrynie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej. Jednocześnie gdyby ktoś z Was drodzy
przyjaciele chciał w swoim miejscu zamieszkania zorganizować podobne spotkanie „wokół książki ojca
Thomasa” i wspólnie pochylić się nad tematem duchowości chrześcijańskiej dla współczesnego człowieka, czy to
przy para`ii, jeśli jest zgoda i życzliwość miejscowego duszpasterza, czy w jakimś innym dogodnym miejscu, to
bardzo proszę o kontakt na adres kontakt@odnowakontemplacyjna.com
Nie ma możliwości zaproszenia autora książki, bo ma już 94 lata i nie rusza się poza klasztor w
Snowmass (USA), ale w zastępstwie może wystarczy spotkanie z tłumaczem ;-) Takie spotkania, jak wierzę,
otwierają przed nami ogromne możliwości dzielenia się skarbem tradycji kontemplacyjnej, otwierają na dialog
i spotkanie z innymi tradycjami, na wzajemne ubogacenie się, a może otwierają również na kolejne inicjatywy,
tak, by kontemplacja jako forma duchowości dla człowieka XXI wieku nie była tylko tematem do rozmowy, ale
zaproszeniem do działania, do apostolskiej misji. Szczególnie ci, którzy już doświadczyli tej drogi, którzy widzą
w swoim własnym życiu konkretne jej owoce, stają przed szansą zaangażowania, dzielenia się z innymi,
wspierania się na duchowej drodze lub w jej poszukiwaniu.

Z błogosławieństwem -
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