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Wojciech Guzewicz, GOTT, DU BIST SO NAHE! HOMILIEN VOM
JAHRESKREIS A, Ełk 2006, ss. 184.

Licząca 184 strony i wydana w 2006 r. w formie książkowej praca ks. dra 
Wojciecha Guzewicza jest już trzecim, komplementarnym zbiorem homilii 
wchodzącym w skład serii. Dwie poprzednie pozycje („Unser Glaube hat ein 
Gesicht” i „Mein Herr und mein Gott”) spotkały się z żywym zainteresowaniem 
u czytelników obszaru języka niemieckiego. Ten pozytywny odbiór był dodat
kowym bodźcem dla autora do uzupełnienia całej serii.

Przedłożona, bardzo starannie wydana, książka „Gott, du bist so naher” 
zawiera niedzielne i świąteczne homilie przeznaczone na rok A. Homilie są 
podzielone według okresów roku liturgicznego i obejmują kolejno: adwent, 
Boże Narodzenie, Wielki Post, okres wielkanocny i okres zwykły do uroczysto
ści Chrystusa Króla włącznie.

Mottem niniejszej pozycji i jednocześnie jej tytułem są słowa wyjęte 
z Ewangelii św. Mateusza „Boże, Ty jesteś tak blisko”. Celem homilii jest uka
zanie bliskości Boga i Jego promieniującej na wszystkich wiernych zbawczej 
miłości. Czytelnicy medytujący teksty zapewne nie oprą się doświadczeniu 
uszczęśliwiającej, bliskiej obecności Boga, który ich ojcowsko prowadzi 
i przewodzi w ich konkretnym życiu.

Głębia treści homiletycznych sprawia, że lektura pobudza czytelnika 
do refleksji nad swoim życiem oraz wiarą i jest dla niego duchowo budująca.

Poszczególne homilie są zwięzłe i krótkie. Oparte są przede wszystkim 
na perykopie ewangelicznej, z której zaczerpnięty jest temat rozważania. Roz
ważania pod względem formalnym opierają się z reguły na utartym, tradycyj
nym schemacie: najpierw przedstawiona jest krótko sytuacja egzystencjalna 
człowieka, następnie odpowiedź Pisma św. (Ewangelii) i na zakończenie są 
wskazania etyczno-duchowe dla życia we współczesnym świecie.

Autor nie unika podejmowania tematów, które w powszechnym (parafial
nym) nauczaniu Kościoła w Zachodniej Europie (np. Niemcy) są „mniej popu
larne” np.: Bóg jako Sędzia jest nie tylko miłosierny ale i sprawiedliwy, szatan 
i piekło istnieją realnie, przykazania Boże nie mogą być liberalizowane i nagi
nane do słabości ludzkich i inne.

Ortodoksyjność nauczania często wzmacniane są i potwierdzane przez cy
taty z dokumentów soborowych, Katechizmu Kościoła Katolickiego, encyklik 
papieskich czy wypowiedzi znanych teologów. Całość rozważań ubogacona 
jest barwnymi opowiadaniami, porównaniami, przysłowiami i własnymi prze

STUDIA EŁCKIE
8(2006)

284



Re c e n z j e  i o m ó w ie n ia

myśleniami, a prosty ale zarazem bogaty w słownictwo język sprawia, że lektu
ra tej pozycji od strony kaznodziejskiej jest na pewno interesująca.

Wyrażam przekonanie, że pozycja homiletyczna ks. dra Wojciecha Guze- 
wicza pt. „Gott, du bist so nahe!” godna jest polecenia zarówno dla przepowia
dających jak również słuchających słowo Boże i będzie służyć pomocą 
w umocnieniu ich wiary.
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