Dzisiaj trzeba wybrać
Książka napisana w formie wywiadu z ks. Piotrem Glasem, przeprowadzonym przez red.
Tomasza P. Terlikowskiego, jest fascynującą lekturą, od której trudno się oderwać. Ukazuje drogę do
Boga polskiego kapłana i egzorcysty od 20 lat pracującego w Anglii. Zawiera opis różnych etapów jego
życia – od kryzysu duchowego, procesu nawrócenia aż po całkowite oddanie się w niewolę Maryi.
Ksiądz Glas szczerze (aż do bólu) opowiada o swojej posłudze w Anglii, a także o blaskach i cieniach
współczesnego kapłaństwa. Przyznaje, że pierwsze lata jego pracy duszpasterskiej były okresem
poszukiwań oraz sprawowania sakramentów świętych bez doświadczenia żywego Boga. Dopiero w
Medziugorju, gdy całkowicie zawierzył swoje życie Maryi, odnalazł sens i głębię swojego kapłaństwa.
Natomiast modlitwa i czytanie Pisma Świętego w małym kościółku w Taizé otworzyły go na działanie
Ducha Świętego. W ten sposób Bóg przygotowywał go do dzielenia się doświadczeniem
charyzmatycznej wiary z kapłanami i wiernymi.
Ks. Piotr podczas 10- letniej posługi egzorcysty przekonał się, jak złe duchy niszczą psychikę,
ciało i dusze ludzi opętanych. Z bólem stwierdza, że w ów niewidzialny świat demonów uwikłani są nie
tylko ludzie świeccy, ale również kapłani i siostry zakonne (często nie będąc tego świadomym). Kapłan
wielokrotnie podkreśla, że nigdy nie jest za późno na nawrócenie, przemianę życia i zmianę priorytetów.
Z pokorą stwierdza, że największym skarbem jest prawdziwa wiara, która pozwala przetrwać kryzysy
i zawirowania życiowe. Szczerze opowiada o poczuciu samotności, atakach złego ducha, który chce
zniszczyć kapłanów, w tym również jego samego. Czasami ma już wszystkiego dość, jest zmęczony i
sfrustrowany. Wtedy mówi: ,,Panie Jezu, wystarczy, dość, ja już nie mogę tego znieść, jest ciężko”. I
wtedy Bóg przysyła ludzi, którzy go podnoszą na duchu, otrzymuje nowe zadania i wyzwania, których
nie może odrzucić. Takim wyzwaniem była Wielka Pokuta przeprowadzona w dniu 15 października 2016
roku. Uważa, że było to wydarzenie stulecia. Ks. Glas szczerze przyznaje, że nigdy wcześniej nie myślał
ani nie marzył, że będzie przemawiać do 200 tysięcy ludzi oraz ewangelizować przez Internet. Bóg zanim
powołał go do tych wielkich dzieł, najpierw oczyścił go z wszelkich zranień. Właśnie w Medziugorju ks.
Piotr poświęcił się Najświętszej Maryi Pannie według wskazówek św. Ludwika Marii de Montforta.
Świadectwem oddania się w niewolę Maryi jest łańcuszek na jego ręku. - Noszę go z dumą jako symbol
zdrowej, męskiej maryjnej pobożności - przyznaje. O Medziugorju wypowiada się jako o miejscu
wyjątkowym i świętym. - Tam czuje się obecność Matki Bożej. A najważniejszym doświadczeniem są
odbywane tam spowiedzi. Nie wiem dlaczego, ale tam się dzieją w konfesjonałach cuda. Właśnie tutaj,
gdy modlił się 4 godziny pod Niebieskim Krzyżem, przeżył coś niesamowitego - przebywał w innym
wymiarze rzeczywistości. Również na górze Kriżewac, gdy w nocy czytał Pismo Święte i modlił się z
rękami wzniesionymi do góry, miał cudowne doświadczenie Boga: - Prawdziwa łaska Boża pochodzi z
nieba. One nie są wymodlone ani wyproszone. Są darem, który sprawia, że rzeczywistość wiary staje się
oczywista – podkreśla.
Ks. Glas z troską i bólem mówi o kapłanach, którzy prowadzą podwójne życie. - Kapłan gdy
odprawia Mszę Świętą. w stanie grzechu, zadaje Panu Jezusowi wielki ból. W rozmowie z duchownymi
stawia sprawę jasno - powinni stanąć w prawdzie i wybrać. - To, że ktoś jest kapłanem, nie sprawia, że
jest święty i bezkarny. Następnie dodaje: ,,Niewielu kapłanów odkrywa na nowo głębię swego
kapłaństwa, przeżywa swoje głębokie nawrócenie, odkrywa na nowo Jezusa, moc chrztu w Duchu
Świętym, Jego dary i charyzmaty, i wreszcie posługuje się nimi”. Tu podaje przykłady niechlubnych
postaw kapłanów prowadzących podwójne życie. Jednak, jak wyjaśnia Tomasz Terlikowski, celem tej
książki nie była ostra krytyka kogokolwiek. - „Nie zamierzaliśmy atakować nikogo za poglądy,
przeżywanie charyzmatów ani rozumienie darów Ducha Świętego(…). Chodziło o to, by podzielić się
historią drogi do Boga pewnego księdza, by pokazać, jak on sam przeżywa wiarę, charyzmaty,
pobożność i walkę duchową, a także by uświadomić, że i dla nas podobna droga jest otwarta”.

Czy ten zamysł się udał? Sądzę, że tak. Odważne świadectwo życia i wiary ks. Glasa skłania
czytelnika do postawienia pytań: Jak przeżywam swoją wiarę? Jak wygląda moja modlitwa? Czy modlę
się za kapłanów, wiedząc jak silnie są atakowani przez złe duchy?
Integralną częścią książki jest Modlitwa o uwolnienie Polski spod mocy ciemności, czyli
modlitwa przebłagalna za grzechy każdego Polaka i każdej Polki oraz prośba do Trójcy Przenajświętszej,
aby złamała moc szatana nad naszą ojczyzną (Jasna Góra 15 X 2016).
Czytelnik cały czas pozostaje pod silnym wrażeniem opisywanych zdarzeń i zagadnień. Istotną
cechą jest głębia spojrzenia na sprawy Kościoła, wiary, duszpasterstwa, nawrócenia i czasów
ostatecznych „My mamy pielęgnować największe skarby, jakie mamy w Kościele, czyli Eucharystię
i Matkę Bożą. Gdybyśmy mieli wszystko stracić, to Matki Niepokalanej i Pana Jezusa w Eucharystii nikt
nam nie zabierze. Tego powinniśmy bronić na śmierć i życie” - apeluje ks. Glas.
Zaletą tej publikacji jest ,,lekki”, zwięzły styl, przejrzystość, ciekawe prowadzenie rozmowy oraz
słownictwo nacechowane emocjonalnie np. „Kocham Boga i wiem, że jestem w jego rękach(…).
Odmawianie Różańca nigdy nie jest ,,klepaniem”, bo każde Zdrowaś Maryjo wprowadza szatana we
wściekłość(…). Pan Bóg mnie chronił w tej mojej głupocie, ignorancji i niewiedzy(…). Ja, jak każdy
kapłan, pracuję dla Boga. Nie dla biskupa, nie dla ludzi, ani dla rady parafialnej, ani tym bardziej dla
osobistego sukcesu, popularności, ale dla Pana Boga (…). Chcę walczyć do końca, pragnę wytrwać i
ukończyć bieg(…) Dlatego też będę walczył o innych tak długo, jak starczy mi sił i zdrowia”.
Warto mieć tę książkę w swojej biblioteczce, warto podarować ją w prezencie dla najbliższych,
wierząc, że spełni oczekiwania nawet bardzo wymagających czytelników.
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