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Ksi??ka ta jest przede wszystkim wezwaniem do ci??kiej pracy, a nie romantyczn? histori? ze szcz??liwym zako?czeniem. Mi?o?? to nie
przeznaczenie. Ona nie robi si? sama, lecz wymaga ogromnego wysi?ku. Je?li oczekujemy, ?e mi?o?? przyjdzie znienacka, ogarnie nas
ca?ych, a zwi?zek sam si? zbuduje, to nie mamy poj?cia, czym ona naprawd? jest. Pragniesz prawdziwej mi?o?ci? Dowiedz si? najpierw, z
jakiego powodu nie warto bra? ?lubu, jak nie da? si? za?lepi? uczuciom, poniewa? one nie s? mi?o?ci?, i dlaczego z duszpasterstwa
akademickiego po kilku latach trzeba koniecznie odej??, albo wr?cz zosta? wyrzuconym. Ballady i romanse to swego rodzaju instrukta?
podpowiadaj?cy, jak budowa? zwi?zek, jak go zacz??, jak si? w nim odnale??, co w nim robi?, a czego unika?, jak podchodzi? do pewnych
spraw, a o czym nie zapomina?.
Czy jest przepis na mi?o??? Co zrobi?, by mi?o?? zakwit?a w naszym ?yciu? Czy istnieje mi?o?? „na zabój”, na zawsze? Gdzie jej szuka?? Jak
wej?? w zwi?zek tak, ?eby on mia? sens? Jak piel?gnowa? mi?o???
Ballady i romanse powsta?y z my?l? o osobach, które pragn? „po bo?emu” tworzy? swoje najwa?niejsze ludzkie relacje: chc? znale?? mi?o??
swego ?ycia lub sprawi?, by mi?o??, w której ju? trwaj? – jeszcze lepiej i pi?kniej si? rozwija?a. Ksi??ka u?wiadamia, ?e budowanie zwi?zku to
d?ugi i wielowymiarowy proces, ale mog? mu towarzyszy? „absolutnie niewiarygodne rzeczy”. W ksi??ce o. Adam Szustak bierze pod lup?
podstawowe poj?cia dotycz?ce mi?o?ci i przygl?da si? jej fazom, od etapu „singla” i szukania mi?o?ci, po etap wej?cia w mi?o?? “na serio”,
przypiecz?towany przysi?g? ma??e?sk?. Podpowiada, jak m?drze skorzysta? z czasu randkowania i narzecze?stwa, by zbudowa? blisk?,
zdrow? i fascynuj?c? relacj? na ca?e ?ycie.
Dla kogo?:
Dla singli
Dla zaczynaj?cych zwi?zek
Dla tych, co chodz? ju? d?u?ej
Dla narzeczonych
Dla przygotowuj?cych si? do ?lubu
Dla ma??onków nadrabiaj?cych zaleg?o?ci :)
Nie traktujcie tej ksi??ki jak katolickiego podr?cznika do budowania zwi?zków. Mi?o?ci mamy si? uczy? nie od ?wiata, w którym ?yjemy, ale od
Pana Boga. On, gdy przedstawi? si? kiedy? Moj?eszowi, powiedzia?, ?e Jego imi? to „Jestem” (por. Wj 3, 14). Mi?o?? to obecno??, zwyk?a,
prosta, codzienna obecno??, której to mi?o?ci mo?e do?wiadczy? ka?dy, kto odwa?y si? tak kocha? drugiego cz?owieka. O. Adam Szustak
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