
 

                                        

 

 

Józef Tischner   „ Krótki przewodnik po życiu” 
 
Mądrość człowieka gór – nieznane i aktualne myśli ks. Tischnera o miłości, nadziei i 

prawdziwej wolności 

„Zatrzymajmy przez chwilę uwagę przy tym słowie: ż y c i e . Jaka treść kryje się poza tym 

słowem? Jakie krajobrazy przywodzi nam przed oczy? Kolorowe łąki, falujące zbożem pola, 

ptaki w powietrzu, pasące się na polach zwierzęta… Życie jest dramatem pełnym tajemnic. 

Stawia ono człowieka przed jednym podstawowym pytaniem: co człowiek ma zrobić, by 

swego życia nie zmarnować?” 

 

Miłość, piękno i wolność, lęk i nienawiść nierozerwalnie związane są z ludzką naturą.  

Ksiądz Józef Tischner pokazuje, jak iść przez życie, by być szczęśliwym i spełnionym. 

Skłania do refleksji nad tym, co jest naprawdę ważne, co jest istotą człowieczeństwa.  

Jego uniwersalne rozważania, pełne mądrości ludzi gór, pomogą Ci odnaleźć spokój  

i wewnętrzną wolność. 

 

JÓZEF TISCHNER (1931–2000) – ksiądz, filozof, publicysta. Profesor Papieskiej Akademii 

Teologicznej w Krakowie, współzałożyciel wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. 

Kawaler Orderu Orła Białego. 

  

 

HungryForMore 
08.09.2019 
 

 

Proste, mądre, dobre. Warto przypomnieć sobie to, co w życiu ważne. 

 

 

 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4808184/krotki-przewodnik-po-zyciu#cytaty
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4808184/krotki-przewodnik-po-zyciu#cytaty
https://lubimyczytac.pl/autor/13568/jozef-tischner
https://lubimyczytac.pl/profil/132111/hungryformore


Mifi_pierwszy 
02.10.2019 
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Jako przedstawiciel młodego pokolenia, nie miałem przyjemności wcześniej spotkać się z tą 

wybitną osobą, czy to na lekcjach w szkole, czy w opowiadaniach rodziców, dziadków. 

Postanowiłem zatem nadrobić zaległości i zabrać się za książkę prezentującą zbiór tekstów 

mało znanych dostępnych w archiwalnych wydaniach gazet lub wygłoszonych w kościołach 

przez tego wybitnego kaznodzieje. Podczas przewracania stron z niniejszej publikacji bije 

mądrość i światły umysł ks. Tischnera, który zadaje pytania, przeprowadza nas przez proces 

myślowy i stawia wnioski. W tym wszystkim jest bliski problemom z którymi spotyka się 

człowiek i jednocześnie odwołuje się do nauczania Chrystusa, które daje nadzieje i jest cały 

czas aktualne. 

Jedno jest pewne, nie zamierzam poprzestać na tej książce!  

 

Ola3105 
 
15.10.2020 
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Piękna i krzepiąca książka na trudne czasy, którą dawkowałam sobie w małych porcjach. 

Wielka szkoda, że tak niewielu jest duszpasterzy na miarę księdza Tischnera... 

 

Żródło: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4808184/krotki-przewodnik-po-zyciu 

 

 

 

https://lubimyczytac.pl/profil/1907773/mifi-pierwszy
https://lubimyczytac.pl/profil/599767/ola3105
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4808184/krotki-przewodnik-po-zyciu

