
Proboszcz ks. Szymon Szymocha, Koło Akcji Katolickiej i Biblioteka przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Krzepicach 
wraz z Wydawnictwem WAM z Krakowa

zapraszają

na spotkanie autorskie z Panem

Andrzejem Kołaczkowskim- Bochenek
które odbędzie się 

w czwartek 8 kwietna 2010r. Początek o godz. 16:30
w Domu Parafialnym

Andrzej Kołaczkowski – Bochenek jest autorem książek o tematyce związanej z 
pielgrzymowaniem do Santiago de Compostela. 

Dotychczas ukazały się 2 pozycje. 

• „ NI E  IDŹ TA M C ZŁO WI E K U ”  pozycja trzykrotnie wznawiana,

• „POR A D NI K  PIE L G R Z YM A  S A N TI A G O  D E  COMPOS T EL A ”
 absolutna nowość ukazała się na rynku  w marcu 2010r. 

"Idź swobodnie, dokąd chcesz, my bowiem nie chcemy nawracać nikogo wbrew jego woli". 
Słowa przypisywane św. Jakubowi wracają niczym motto tego poradnika. Autor, po 
pięćdziesięciu latach życia w beztroskim ateizmie, ruszył w najstarszą pielgrzymkową drogę 
Europy. Ruszył, bo tej okolicy nie znał, bo było tanio i była szansa na nową przygodę. 
Okolicę poznał, pieniędzy dużo nie wydał, przygodę przeżył. A gdy już przybył na miejsce, 
do katedry w Santiago de Compostela, przeżył najważniejsze: w przestrzeni katedry 
wibrowały słowa: "No, jesteś wreszcie".

Doświadczeniem duchowym Autor podzielił się w trzykrotnie już wznawianej książce Nie  
idź tam człowieku! Obecnie proponuje szereg rad praktycznych, informacji o noclegach, 
zakupach i sprawach przyziemnych. Wie, że opowieści o Camino fascynują i pociągają do 
wyjścia na ten szlak. Podpowiada, że może to zrobić każdy. Wyznaje: Wysiłek fizyczny, to  
najmniejsze. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że Camino redukuje nas do podstawowych  
potrzeb - jedzenia, wypoczynku, braku bólu. Droga odziera z ról, jakie pełnimy w swoim  
świecie. Nieważne stają się osiągnięcia i zasługi. Ważne jest, czy potrafimy zobaczyć brata w  
zmęczonym, brudnym i pełnym bólu człowieku. To właśnie podnosi znowu do godności  
człowieka. 

Link do Informacji o książce:  http://katalog.wydawnictwowam.pl/?Page=opis&Id=2646

Link do fragmentu książki:  http://media.wydawnictwowam.com/pdf/55321_skrot.pdf

 

http://katalog.wydawnictwowam.pl/?Page=opis&Id=2646
http://media.wydawnictwowam.com/pdf/55321_skrot.pdf


Na miejscu, w czasie spotkania będzie można nabyć w atrakcyjnych, (obniżonych znacznie 
cenach) obie książki, a także uzyskać autograf od Autora.

Ja k  dojec hać:

42-160 Krzepice, ul. Kazimierza Wielkiego 1

Krzepice leżą w ciągu drogi krajowej nr 43 w odległości 34 km od Częstochowy, należy 
zjechać z obwodnicy na zjeździe oznaczonym Krzepice Centrum. Kościół znajduje się w 
centrum miasta, koło kościoła duży parking. Zapraszamy

Więcej informacji:

Sylwester Krzesak

kom. 502126948

email: krzes @op.pl
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