maurizio mirilli: drobtinice veselja

Polnost veselja, ki pripada vsakomur
Knjižica s predgovorom papeža Frančiška pripoveduje
o pravem, resničnem veselju, ki nas celo v najtežjih trenutkih dviga in nas vzpodbuja, da živimo pristno in izpolnjeno
življenje v skladu s Kristusovim naukom.
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Duhovnik Maurizio Mirilli v knjigi govori o nečem, kar
iščemo vsi: o pravem veselju. Pri tem opozori na pravi
izvor veselja, to je Božje usmiljenje, ki nas napolnjuje, ko
se osvobodimo svojih grehov in se vrnemo h Gospodu ter
se ponovno združimo z Njim. Govori o polnosti veselja,
ki pripada vsakomur, tudi tistim, ki so običajno odrinjeni
iz družbe. Pripoveduje nam tudi o veselju, ko se pustimo
presenetiti tej osvobajajoči moči Božjega odpuščanja, ki
nam je vedno podarjeno v najtežjih trenutkih, ko se nam
zdi, da smo izgubili pravo pot. S to knjigo, polno prave sreče
in upanja, duhovnik Maurizio Mirilli bralca vzpodbuja, da
bi živel izpolnjeno in pristno življenje, po drugi strani pa
opustil lažne zadovoljitve, značilne za ta naš svet, ki nas
sili k takojšnjim, kratkotrajnim potešitvam lastnih potreb.
S predgovorom papeža Frančiška.
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O avtorju
Maurizio Mirilli se je rodil leta 1970 v italijanskem mestecu Mesagne blizu Brescie.
Leta 1994 je zaključil študij statističnih in matematičnih ved na univerzi La Sapienza
v Rimu. Po zaključenem študiju filozofije in teologije na Papeški lateranski univerzi
je opravil specializacijo iz moralne teologije na Papeški akademiji Alfonsiana. 2. maja
2004 je bil imenovan za župnika v rimski škofiji ter se posvetil pastorali mladih. Od
leta 2009 je vodja ustanove za mladinsko pastoralo v rimski škofiji. Pri založbi Edizioni
San Paolo je izdal številne publikacije. Ena od njih je tudi ta knjiga.

Odlomek iz knjige
Vsi si v življenju želimo biti srečni in vsi iščemo pravo veselje. Človeško bitje, ki ga ne vodi takšna želja, po
mojem mnenju nima dobre motiviranosti za življenje. Kljub vsemu je vsepovsod po svetu mogoče najti
veliko žalostnih, nesrečnih, depresivnih, jeznih ljudi, po drugi strani pa navidezno zadovoljnih, omamljenih
z začasnimi veselji, kakršna ponuja potrošniška družba, ki nas obdaja. Prav vsi se zavedamo, kako nas ta
svet sili v minljive užitke, ki nas puščajo prazne. To vemo že od najzgodnejših otroških let, ko smo dobili
prvo igračo, ki nas je razočarala, ker ni ustrezala našemu pričakovanju sreče, in smo jo zato zdolgočaseni
odvrgli. Prav vsi pa po drugi strani globoko v svoji duši upamo, da bomo dosegli veselje v vsej polnosti, tisto
pravo veselje, ki nas napolnjuje in se resnično naseli v nas.
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