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Nie bój sie, jest Miłość inaczej o spowiedzi O. Stanisław Jarosz OSPPE pobierz PDF Jak żyć, by nie utracić
ukrytego w nas skarbu obecności Boga? Jak trwać w zjednoczeniu z Chrystusem, by życie Boże dane nam na
chrzcie świętym nie pozostało martwym nasieniem i wydało wspaniałe owoce zbawienia? Co zrobić, gdy
nieprzyjaciel wykorzystuje nasze wrodzone słabości, by zasiać w sercu chwast grzechu i oderwać nas od

Boga, pogrążając w zwątpieniu i smutku? Jaką perspektywę roztacza przede mną Bóg, który stworzył mnie z
miłości i zaprasza do odwzajemnienia miłości, by w niej odnaleźć ostateczne spełnienie życia? Co mam
uczynić, by głęboko i szczerze, a nie tylko powierzchownie, pojednać się z Bogiem i codziennie nawracać

serce na Jego miłość? Na te i inne pytania odpowiada o. Stanisław Jarosz OSPPE, autor duchowego
przewodnika pod znamiennym tytułem Nie bój się, jest Miłość". Ojciec Stanisław Jarosz OSPPE urodził się w
Czerwiennym na Skalnym Podhalu 3 sierpnia 1953 r. Niewątpliwy wpływ na dalsze życie i powołanie miało
poznanie Prymasa Tysiąclecia, który w tamtym czasie przyjeżdżał na wakacje na Bachledówkę. Święcenia

kapłańskie w zakonie św. Pawła Pierwszego Pustelnika przyjął 24 maja 1979 r. Pracował w Rzymie, na Jasnej
Górze, w Wieruszowie, na Skałce w Krakowie, w Toruniu. Przez sześć lat sprawował funkcje przeora i rektora

kościoła Świętego Ducha w Warszawie. Był kierownikiem Warszawskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. W
latach 2002-2008 został wybrany na definitora generalnego zakonu oo. paulinów. Głosi rekolekcje, misje i
kazania w całej Polsce, Stanach Zjednoczonych. Jest moderatorem Centralnego Ośrodka Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego z siedzibą na Jasnej Górze. Znany jest z programu Wolność Słowa w Telewizji Puls. Jest
to program, który ma na celu pokazanie, że słowa spisane przez ewangelistów są wciąż aktualne i potrafią dać

odpowiedź na problemy współczesnego człowieka i dzisiejsze dylematy moralne. Współpracuje m.in. z
Radiem Plus, Radiem Maryja, Radiem Jasna Góra (Rozmowy Nikodemów i Słowo na niedzielę). W prosty

sposób wyjaśnia słuchaczom zawiłe problemy teologiczne. Nie boi się trudnych pytań. Pisze dla miesięcznika
Pastores. Jest autorem czytań mszalnych w Agendzie Liturgicznej.
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