
 

Komunikat prasowy dotyczący prezentacji książki: Zostawić ślady w historii świata 

 

Ruch Komunia i Wyzwolenie zaprasza na prezentację książki: L. Giussani, A. Stefano, J. 

Prades: Zostawić ślady w historii świata [tłum. M. Wójcik-Cifoletti i M. Cifoletti, 

Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 2011] oraz spotkanie z jej współautorem ks. Javierem 

Prades z Hiszpanii, profesorem teologii dogmatycznej Wydziału Teologicznego św. 

Damazego w Madrycie.  

Prezentowana książka zbiera i porządkuje wokół słów-kluczy wygłoszone przy różnych 

okazjach wypowiedzi ks. Giussaniego, założyciela ruchu Komunia i Wyzwolenie, w których 

z właściwą sobie wrażliwością i pasją pedagogiczną  przedstawia on istotną treść 

chrześcijańskiego doświadczenia, a człowieka wierzącego – przynależącego do Nowego 

Ludu, będącego trwaniem w czasie Wydarzenia Chrystusa - jako prawdziwego protagonistę 

w historii świata. Akcenty jakie stawia ks. Giussani w swej propozycji rozumienia, przyjęcia 

i przeżywania chrześcijańskiego Orędzia, pomogły i pomagają dziś niezliczonej rzeszy ludzi 

w kilkudziesięciu krajach świata rozumnie uznać w Chrystusie i Jego Kościele jedyne miejsce 

(przybytek) prawdziwego rozkwitu ludzkiego „ja” i z nową pasją angażować się w 

urzeczywistnianie Chrystusowego Królestwa na ziemi. 

Papież Jan Paweł II - w liście adresowanym do ks. Giussaniego, z okazji 50-lecia istnienia 

ruchu Komunia i Wyzwolenie – zauważył, że pierwotną intuicją pedagogiczną ruchu jest 

„nieustanne proponowanie, w porywający sposób i w harmonii ze współczesną kulturą, 

wydarzenia chrześcijańskiego, postrzeganego jako źródło nowych wartości, zdolnych do 

nadania właściwego kierunku całej ludzkiej egzystencji. Konieczne i naglące jest pomaganie 

innym w spotykaniu Chrystusa, aby stał się On ostateczną racją życia i działania również dla 

współczesnego człowieka.”.  

Publiczna prezentacja książki Zostawić ślady w historii świata i spotkanie z jej współautorem 

ks. Javierem Pradesem wpisuje się w tę pedagogiczną troskę ruchu. Odbędzie się ona w 

sobotę 18 lutego br.  o godz. 16.00 w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

Opolskiego (Opole, ul. Drzymały 1a). Ubogacona zostanie krótkim recitalem hiszpańskiej 

muzyki gitarowej w wykonaniu Jacka Świtacza. Serdecznie zapraszamy! 

Opolska Wspólnota Ruchu Komunia i Wyzwolenie 

 


