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 Należy zauważyć, iż prezentowana monografia jest jedną z pierwszych, która 
podejmuje w sposób pełny temat ekologii ludzkiej. W opisywanym opracowaniu 
zostały wyraźnie przedstawione wszystkie podstawowe problemy dotyczące tej 
nauki i dziedziny życia ludzkiego. Autor uczynił to w oparciu o bogatą literaturę 
z dziedziny nauk przyrodniczych, filozofii, teologii oraz podstawowe dokumenty
Kościoła.
 Na uwagę zasługuje staranny, czytelny układ pracy oraz komunikatywny ję-
zyk, uwzględniający terminologię filozoficzną i teologiczną. Należy stwierdzić, że 
prezentowana książka jest cennym wkładem we współczesną dyskusję dotyczącą 
tematyki antropologicznej i ekologicznej, szczególnie w ujęciu teologicznomoral-
nym. Wart ją polecić wszystkim tym, którzy interesują się powyższą problematyką 
i szukają odpowiedzi na pytanie o relację człowieka do środowiska naturalnego.
        Ks. Sławomir Mazur

Bartłomiej Kucharski OCD, Kobiety Bożego Miłosierdzia, 
Wydawncictwo Esprit, Kraków 2007, ss. 166.

 Nakładem wydawnictwa Esprit otrzymaliśmy do rąk książkę karmelity, ojca 
Bartłomieja Kucharskiego Kobiety Bożego Miłosierdzia. Książka poświęcona 
tematyce Bożego miłosierdzia w objawieniach siedmiu kobiet, z różnych epok 
i miejsc, począwszy od wieku XIV i objawień Julianny z Norwich, św. Małgorza-
ty Marii Alacoque, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, a skończywszy na wieku XX 
i objawieniach św. Siostry Faustyny Kowalskiej, Marty Robin, Kunegundy Siwiec 
czy Adrianne von Speyr.
 Książka ta – jak wskazuje we wstępie sam Autor - „jest próbą odczytania zna-
czenia jednej z najważniejszych melodii granych przez Boga w ciszy wielu ko-
biecych serc. Tą melodią jest pieśń o miłosierdziu”. Wprowadzeniem do ukaza-
nia treści objawień przesłanie głównego Bożym miłosierdziu, które odnajdujemy 
w Biblii, a także w myśli głosiciela orędzia głównego Bożym miłosierdziu, jakim 
był sługa Boży Jan Paweł II, a całość zamyka rozdział głównego Maryi – Matce 
Miłosierdzia.
Obok głównego przesłania o Bożym Miłosierdziu w objawieniach tychże świę-
tych kobiet, Autor stara się także dotrzeć i ukazać doświadczenia miłosierdzia 
Bożego, jakie były ich udziałem. Jest to o tyle interesujące gdyż pozwala czytelni-
kowi dostrzec jak przesłanie Bożego Miłosierdzia jest przeżywane w codziennym 
życiu przez te kobiety. W swoim codziennym życiu doświadczają tego, co sam Je-
zus Chrystus im objawia o miłosiernej miłości Boga Ojca do każdego człowieka.
 Niewątpliwie atutem tej pozycji jest ukazanie nam przez mistyczki różno-
rodność relacji w doświadczeniu Bożego miłosierdzia, opierających się głownie 
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na relacjach rodzinnych. I tak w zależności od objawień Bóg okazuje swoje miło-
sierdzie jako Ojciec, to znów z przymiotami Matki czy też doświadczenia miło-
sierdzia jako dziecka, bezbronnego, prostego, świadomego uczynionego zła, ale 
jednocześnie pełnego ufności w przebaczającą, miłosierną miłość Boga, do której 
się uciekają. 
 Miłosierdzie, które jest przymiotem Boga, ale i miłosierdzie w doświadczeniu 
człowieka  - Bożego dziecka. Zachwyca w sposób szczególny wielka ufność w Bo-
że miłosierdzie, w tak prostych słowach opisywana przez św. Teresę od Dzieciąt-
ka Jezus. Św. Teresa zachęca do tak wielkiej ufności w miłosierdzie Boga, z jaką 
dziecko zwraca się do matki, mimo że wie, iż zawiniło, że postąpiło źle, to idzie 
z wyciągniętymi rączkami po miłość i mówi: „już więcej tego nie zrobię”. A matka 
wtedy przytuli do serca zapominając o dziecięcym wybryku, choć z przeczuciem, 
że dziecko i tak kolejny raz postąpi źle. Do takiej ufności w Boże miłosierdzie za-
chęca nas Święta. Serce skruszone i pokorne, proszące o przebaczenie, o dar mi-
łosierdzia i pojednania, z całą pewnością «skruszy» serca kochającego Boga Ojca 
i pozwoli doświadczyć jego miłosierne, przebaczającej miłości, by móc znów być 
w pełni człowiekiem – dzieckiem Boga.
 Wydaje się, że wart jest podkreślenia ten niejako «rodzinny» wymiar Bożego 
Miłosierdzia ukazany w książce. Z jednej strony Bóg – Ojciec miłosierdzia, a z dru-
giej strony człowiek zachęcany do dziecięcej ufności w Boże Miłosierdzie Ojca. Ta 
ojcowsko – synowska relacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem pozwala człowieko-
wi bez obawy i strachu zwracać się do Boga, prosić o Jego miłosierdzie za każdym 
razem, kiedy oddali się przez grzech od miłości kochającego Boga. Ta uciekanie 
się do Bożego Miłosierdzia winno być o tyle bardziej śmiałe, gdyż w objawieniach 
Świętych kobiet ukazują nam one jest prawdę o czułym i matczynym geście w oka-
zywaniu Miłosierdzia przez Boga. A do matki każde dziecko ma zawsze odwagę 
zwrócić się w potrzebie, także w potrzebie miłości i przebaczenia.
 Niewątpliwie też zaletą książki ojca Bartłomieja Kucharskiego jest to, że na-
pisana jest prostym i zrozumiałym językiem oraz to, że z dużą zręcznością przy-
tacza nam zapiski objawień i doświadczeń Mistyczek.

Ks. Mirosław Brzeziński
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