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Autor każdy artykuł wyznania wiary uczynił tematem rozważania, a właściwie oddzielnego eseju

teologicznego. W re�eksji ks. Chyły można dostrzec z jednej strony precyzję i jasność poglądów,

a z drugiej strony fascynuje „giętkość” języka. Połączenie rzeczowości i kompetencji teologicznej

z pięknym i komunikatywnym językiem, to ogromny walor publikacji. Przyznam się, że

przeczytałem książkę ks. Janusza z wielkim zainteresowaniem i jestem przekonany, że dla wielu

czytelników będzie ona pomocą w rozwoju wiary, ale też intelektualną przygodą. Będzie ona
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również cenną pomocą w przekazie wiary dla duszpasterzy, katechetów i ewangelizatorów.

Wszak wielu zastanawia się jak dziś w sposób zrozumiały i przekonujący mówić o Bogu. Można

również książkę ks. Janusza potraktować jako lekturę duchową i ucztę intelektualną dla każdego

człowieka szukającego uzasadnienia i pogłębienia swojej wiary. Niniejsza publikacja stanowi

udaną próbą przedstawienia poważnych spraw wiary w sposób przystępny dla współczesnego

człowieka.
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