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KOŚCIÓŁ Kocham i rozumiem ks. Krzysztof
Porosło
Jeśli naprawdę zrozumiesz, czym jest Kościół, pokochasz go całym swoim sercem – tak jak autor tej książki.
Ta książka budzi nadzieję. Ksiądz Krzysztof Porosło zaprasza czytelnika do Kościoła, który zna, którego pragnie i w który
wierzy. Pokazuje Kościół pełen dobra, piękna i miłości do Boga oraz człowieka. Pisze o Kościele wychodzącym naprzeciw tym
wszystkim, którzy mają wątpliwości. Z odwagą zadaje pytania, na które często nie ma łatwych odpowiedzi. Nie ucieka od
problemów dotyczących współczesnego Kościoła. Próbuje zrozumieć, wytłumaczyć, znaleźć rozwiązanie. Bo Kościół –
niezależnie od okoliczności – jest domem dla wszystkich.
To pozycja obowiązkowa zarówno dla tych, którzy wierzą w święty Kościół, jak i dla tych, którzy szukają w nim swojego
miejsca tudzież go opuścili i nie potrafią znaleźć drogi powrotu. Dla tych, którzy kochają lub chcą pokochać Kościół mimo
wszystko.
Jaką masz reakcję na Kościół? Boli Cię bycie w nim? Próbujesz jakoś wierzyć, a tu w Kościele skandal za skandalem i
obojętność „urzędników kultu”? Może jeździsz na rekolekcje i dni skupienia, nasłuchujesz kaznodziejów na YouTubie i życia
bez wiary nie możesz sobie nawet wyobrazić? A może już dawno temu odszedłeś sercem, zobojętniałeś, zwyczajnie nie widzisz
w Kościele żadnej wartości dla siebie? Kimkolwiek jesteś, jeśli patrzysz teraz na tę małą książeczkę, przeczytaj ją! Tak pełnej
miłości, a jednocześnie do bólu uczciwej opowieści o paradoksie Kościoła nie widziałem od lat. Wierzę, że i Tobie pokaże ona,
jak i dlaczego warto zamieszkać w domu–Kościele, ucieszyć się nim jako Matką, i z jego wnętrza zawalczyć o to, by żył jeszcze
bardziej prawdziwie.
o. Łukasz Miśko OP, prezes fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie
Bliska jest mi metafora autora, że ze zrozumieniem Kościoła dziś jest jak z układaniem puzzli o tysiącu kawałków – nie
wystarczy ułożenie trzech pierwszych elementów, aby pojawił się od razu obrazek z pudełka. Ta książka jest dla mnie właśnie
jak czytelna instrukcja układania kolejnych elementów misternej układanki, a zwłaszcza tych, które najtrudniej znaleźć,
zobaczyć ich prawdziwy kształt, zachwycić się ich pięknem.
Katarzyna Olubińska, dziennikarka
W dzisiejszych czasach przyznanie się do przynależności do Kościoła bywa niełatwe. Presja ze strony mediów, znajomych,
przytłaczające nas trudne okoliczności… Tymczasem Chrystus ukochał swoją Oblubienicę i oddał za nią swoje życie. I do takiej
świadomej miłości względem Kościoła zaprasza Cię właśnie ta książka. Polecam ją z całego serca!
Marcin Zieliński, ewangelizator i lider wspólnoty Głos Pana ze Skierniewic
Łatwo założyć równoległy „Kościół”. Z własnymi pielgrzymkami, wiernymi, obrzędami. Trudniej wytrwać w tym, który jest…
jaki jest. Kościół, który ma twarz nie tylko Umiłowanego Ucznia, przytulonego w czasie Ostatniej Wieczerzy do serca Mesjasza,
ale również tego, który zawiódł w kulminacyjnym akcie dramatu, a którego zdradzony Mistrz nazwał „przyjacielem”. Nie ma
innego Kościoła. Jak kochać Kościół w czasach, gdy wielu w czasie kolędy ostentacyjnie zatrzaskuje drzwi, a media nie
pozostawiają na nim suchej nitki? Ta znakomita książka daje konkretną odpowiedź. Ks. Krzysztof Porosło sprawnie porusza się
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w gąszczu dogmatów i paradoksów wiary i pozwala w tym, co słabe i kruche, odkryć pierwiastek boski. Wniosek? Jezus jest
monogamistą i ma tylko jedną Oblubienicę.
Marcin Jakimowicz, dziennikarz
To obowiązkowa lektura dla wszystkich którzy, chcą zobaczyć prawdziwe piękno Kościoła. Zachwyca, fascynuje, otwiera oczy,
a przede wszystkim pozwala zobaczyć to, co w Kościele najgłębsze i najistotniejsze. W połączeniu z obrazowym językiem,
pełnym trafnych przykładów i porównań, sprawia, że nie można się od niej oderwać.
ks. Krzysztof Kralka SAC, Dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i Moderator Generalny Wspólnoty Przyjaciół
Oblubieńca
Książkę „Kościół kocham i rozumiem” przeczytałam jednym tchem i towarzyszyło mi przejmujące uczucie, że chcę przeczytać
ją jeszcze raz, i kolejny… I wiem, że będę tę książkę czytać moim dzieciom i wnukom. Kościół zawsze był dla mnie ważny. Po
niedzielnej Mszy czułam, że pragnę jeszcze zostać chwilę i się pomodlić. Przed zajęciami w szkole baletowej czy też na
przerwie pomiędzy występami w teatrze lub w telewizji idę do kościoła. Nikt mi nie każe tego robić. Często nikt o tym nie wie.
Dlaczego Kościół stał się tak istotną częścią mojego życia? Często zadawałam sobie to pytanie. Po przeczytaniu książki ks.
Krzysztofa Porosło nie tylko bardziej rozumiem, czym jest Kościół, gdyż poszerzyła ona moją wiedzę i wytłumaczyła rzeczy
najważniejsze, ale nade wszystko wzrosłam w mojej wierze. Książkę tą chcę podarować wszystkim tym, których kocham,
moim przyjaciołom i hejterom Kościoła. Wiem, że po przeczytaniu książki ks. Porosło zmieni się w nas spojrzenie na Kościół!
Ida Nowakowska, tancerka i dziennikarka
Erudycja, elokwencja, empatia i realizm – to ramy, którymi ks. Krzysztof Porosło obłożył całą mądrość i miłość do Kościoła
zawartą w najnowszej książce. Rzadko w publikacjach solidna wiedza idzie pod rękę z autentyczną miłością. Dlatego warto
poznać Kościół, który autor „kocha i rozumie”.
ks. dr Wojciech Węgrzyniak, biblista i rekolekcjonista
To bardzo interesująca i inspirująca książka. Nie stroniąc od trudnych tematów i niewygodnych pytań, Autor pokazuje, że
synteza szczerej miłości wypływającej z serca osoby wierzącej i uczciwego namysłu intelektualnego to jedyny właściwy punkt
wyjścia i typowo chrześcijański sposób mierzenia się z każdym tematem – w tym wypadku: jedyna dobra metoda zgłębiania
tajemnicy Kościoła.
ks. prof. Mariusz Rosik, biblista
Wielu wypowiada się dziś o Kościele, ale nie spotkałem innej książki, w której łączy się fachowa teologiczna wiedza, prostota
języka, masa konkretnych przykładów, miłość do Kościoła, a jednocześnie odwaga, by mówić o trudnych i bolesnych
sprawach.
ks. dr Piotr Spyra, Dyrektor Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji
Sporo jest dziś ludzi, którzy przeczytali tylko jedną książkę i w swoich poglądach na temat Kościoła wpadają w dziwne
skrajności. Jeśli chcesz wiedzieć więcej i zrozumieć Bożą logikę paradoksów, zapraszam do lektury tej pozycji!
o. dr Wit Chlondowski OFM, dogmatyk i duszpasterz Wspólnoty Zacheusz
Prosto o niezwykle trudnych rzeczach. Dla tych, którzy czują się zawiedzeni Kościołem, jaki znają, i dla tych, którzy chcą Go
kochać bardziej. Dla tych, których Kościół irytuje, i dla tych, których pociąga. Warto zmierzyć się z prawdą o Kościele!
dr Maria Miduch, biblistka

KS. KRZYSZTOF POROSŁO – ksiądz archidiecezji krakowskiej (święcenia przyjął w 2013 r.), wykładowca na Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz akademicki PATMOS-u przy tymże uniwersytecie. Jest pomysłodawcą i
współorganizatorem rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, które odbywają się od 2008 r. Jest autorem lub
redaktorem blisko 20 książek poświęconych głównie zagadnieniom liturgicznym.
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