Napisałeś książkę i szukasz wydawcy…
Chcesz wydać czasopismo, a nie potrafisz
zrobić tego samodzielnie…
Myślisz o folderze dla swojej parafii, kościoła,
domu rekolekcyjnego…
Potrzebujesz obrazków prymicyjnych, jubileuszowych,
okolicznościowych, świątecznych…
Szukasz kogoś, kto profesjonalnie to wykona…
Brakuje Ci czasu…
Nie chcesz, by koszty były wysokie…

Zapraszamy do nas!
Współpracując z nami,
w krótkich terminach,
przy niedużych nakładach finansowych
i w miłej atmosferze
będziesz mógł zrealizować
swoje zamierzenia!

adres:
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: 12 2905298
www.wydawnictwo.net.pl
sprzedaz@wydawnictwo.net.pl
handel@wydawnictwo.net.pl

Szanowni Państwo!
Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON od kilkunastu lat prowadzi apostolstwo słowa pisanego,
szczególnie w celu szerzenia czci i nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego.
Wizytówką Wydawnictwa, a tym samym Prowincji Polskiej Księży Sercanów jest ukazujący się
od 19 lat dwumiesięcznik „Czas Serca”. Czasopismo ma już wierne grono Czytelników, których
przekonują zarówno interesujące artykuły poświęcone życiu wiary, aktualnym sprawom Kościoła
i Zgromadzenia, życiu rodzinnemu i młodzieży, jak również bardzo staranna i atrakcyjna szata
graﬁczna.
Zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia, Wydawnictwo prezentuje publikacje poświęcone Bożemu
Sercu. Ostatnio ukazały się m.in.: Serce Jezusa niezgłębione źródło miłości Boga (L. Poleszak), Serce
Zbawiciela (L. Poleszak), W szkole Serca Jezusowego z Janem Pawłem II, W szkole Serca Jezusowego
ze św. Klaudiuszem la Colombière`em (G. Dufour) oraz pozycje poświęcone św. Małgorzacie Marii
Alacoque, związane z peregrynacją jej relikwii w Polsce: Święta Małgorzata Maria Alacoque. Uczennica
Serca Jezusowego i Jego apostołka (J. Ladame), W szkole Serca Jezusowego ze Świętą Małgorzatą Marią.
Droga duchowa (G. Dufour), album Św. Małgorzata Maria i kult Serca Jezusowego (J. Gaweł).
Osobom pragnącym pogłębić życie modlitwy polecamy serię o. I. Gargano Lectio divina. Kapłanom
oferujemy Radość kapłaństwa (S. Rossetti) oraz homilie na niedziele roku A, B, C ks. Z. Podlejskiego
i homilie na każdy dzień ks. A. Henela. Najnowszą pozycją naszego Wydawnictwa jest książka
o mszy św. pt. Wielka tajemnica wiary (J. Gamperl).
Bardziej wymagającym Czytelnikom proponujemy najnowsze pozycje teologiczne: Nowy Sobór
Ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka (T. Kałużny), Traktat o Objawieniu
(M. Rusecki) czy Ołtarz w świetle teologii (G. Klaja).
W ramach grupy ORDO powstał pomnik duchowy dla papieża Polaka – Mszalik Jana Pawła II
na rok A, B i C. Ujęte w nim komentarze do tekstów mszalnych zaczerpnięte zostały z papieskich
przemówień.
Wydawnictwo przyjmuje zlecenia na przygotowanie do druku książek, czasopism, ulotek, folderów,
plakatów, wizytówek itp. Dzięki własnej poligraﬁi wykonuje niskonakładowe usługi drukarskie,
również w pełnym kolorze (druk cyfrowy).
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Wydawnictwa DEHON przy ul. Saskiej 2 w Krakowie
lub na stronę internetową www.wydawnictwo.net.pl, gdzie można się zapoznać z pełną ofertą
wydawniczą.

Z życzliwością

ks. Krzysztof Zimończyk SCJ
dyrektor Wydawnictwa DEHON

ks. Lucjan Szczepaniak SCJ

Człowieczeństwo
wiersze

ks. Lucjan Szczepaniak SCJ

ks. Lucjan Szczepaniak SCJ

ks. Lucjan Szczepaniak SCJ

BO BYŁEM CHORY…
Poezje szpitalne

MODLITWY CELNIKA
Wiersze

CZŁOWIECZEŃSTWO
Wiersze

Wiersze ks. Lucjana Szczepaniaka
mówią o niezawinionym i udostojnionym cierpieniu, dotykają istoty
wartości chrześcijańskich, poszukują autentyzmu wiary.

33,00 zł

cena:

format: 160x235

stron: 408
oprawa miękka

Tomiki wierszy kapłana pracującego w szpitalu wśród często nieuleczalnie
chorych dzieci. Autor każdego dnia na nowo podejmuje trud odkrywania
Boga w cierpieniach małych pacjentów, ich rodziców, a także we własnym
wnętrzu. Dlatego tak odważnie mówi o bólu, ludzkiej bezradności, zwątpieniu i śmierci – tematach, których zbyt często unikamy w codziennym życiu.

9,00 zł

cena:
stron: 104

format: 110x180

oprawa miękka

ks. Kazimierz Wawrzyczek SCJ

Nowe ħlady na piasku
wiersze

cena:
stron: 96

9,50 zł
format: 110 x180

oprawa miękka

Zebrane w tym tomiku wiersze to życzliwe, serdeczne słowa wpisane w klimat
najważniejszych uroczystości i świąt roku liturgicznego, dedykowane nie tylko przyjaciołom Autora, ale i wszystkim opuszczonym i samotnym. Wiersze
zostały dopełnione nastrojowymi zdjęciami. Na książkę-album składają się następujące tomy poetyckie: Bóg się rodzi, Zmartwychwstał Pan, Z biegiem dni,
z biegiem świąt, Okruchy. Nowe ślady na piasku to miły upominek dla osób
o wrażliwych sercach.

ks. Kazimierz Wawrzyczek SCJ
NOWE ŚLADY NA PIASKU
Wiersze

cena:
stron: 152

25,00 zł
format: 155x245

oprawa twarda, kolorowe ilustracje

b e l e t r y s t y k a,

p o e z j a
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wiersze
sam na sam
z Bogiem

Janusz Korczak

Rozdroĉa
ks. Kazimierz A. Wójtowicz

SCJ

sam na sam

z Bogiem
modlitwy tych,
którzy się nie modlą

wojtowicz_k_wiersze_II.indd 1

sam_na_sam_okl.indd 1

2007-05-15 08:46:39

2007-09-27 08:53:17

Stanisław Wawrzyszkiewicz

ks. Kazimierz A. Wójtowicz SCJ

Janusz Korczak

MARZENIA
SPOD WIEŻY EIFFLA

ROZDROŻA
Wiersze

SAM NA SAM Z BOGIEM
Modlitwy tych, którzy się nie modlą

To pełna smutku, ale i nadziei
opowieść o ludziach takich jak my,
o poszukiwaniu szczęścia i własnego miejsca na ziemi. W tle powieści zmieniają się piękne krajobrazy
Bretanii i Akwitanii, a w cieniu wieży Eiﬄa toczy się życie. Łzy smutku
przeplatają się ze łzami radości,
powitania z pożegnaniami, rozwiewają się ludzkie złudzenia, a czasem
rodzi się miłość.

Jakże trudno w kilku słowach, w kilku prostych metaforach zawrzeć
naszą codzienność z jej troskami,
kłopotami, ale i radościami. Jeszcze
trudniej poecie, samemu przeżywającemu wiele rozterek, z głęboką
wiarą w Boga i pewnością wskazać
współczesnemu człowiekowi kierunek, w którym powinien zdążać,
gdy znajdzie się na rozdrożach życia. Wszystko to udaje się ks. Kazimierzowi, którego wiersze mają
siłę większą niż niejedno kazanie.
Autor Rozdroży to wnikliwy obserwator, w jego słowach możemy zobaczyć siebie i otaczający nas świat
jak w zwierciadle, a także odnaleźć
odpowiedzi na wiele pytań, które
sobie zadajemy.

P R O M O C J A
cena:
stron: 312
oprawa miękka
5

24,00 18,00zł
format: 125x200

„Tej książeczki nie można przeczytać jednym tchem. Tą książeczką
można się modlić”.
ks. Tymoteusz
Modlitwy Janusza Korczaka są
szczególne. To modlitwy matek
i dzieci, uczonych i artystów, starych i młodych; modlitwy zadumy
i niemocy, buntu i pojednania, skargi
i smutku.
Teksty podzielił i przygotował do
niniejszego wydania ks. Tymoteusz,
który w drugiej części książki umieścił szkic życiorysu Stary Doktor.

P R O M O C J A
cena:
stron: 72
oprawa miękka, wyd. II

9,00 zł
format: 110x180

cena:

12,00 3,50 zł

stron: 116

format: 110 x180

oprawa miękka

b e l e t r y s t y k a,

p o e z j a

ks. Tymoteusz
(ks. bp Józef Zawitkowski)
LISTY POLECONE
Serdeczne, radosne, pełne ufności
i ciepła Listy polecone ks. Tymoteusza. Koniecznie trzeba je przeczytać, zachwycić się nimi, odszukać
list do siebie – choćby i adres był
nie taki – bo Listy polecone ks. Tymoteusza są pisane do wszystkich.

P R O M O C J A

Książka ta jest zbiorem artykułów publikowanych w dwumiesięczniku dla
chorych „Wstań”. Są one próbą odpowiedzi na pytania zadawane mi przez
pacjentów i ich opiekunów w czasie pełnienia obowiązków kapelana szpitalnego. Teksty nie mają formy naukowej, a także nie wyczerpują problemów
dogłębnie, pozostawiając miejsce dla osobistej reﬂeksji i modlitwy. Ufam, że
czytelnik odnajdzie w nich odpowiedź na niektóre nurtujące go problemy.

cena:

34,00 9,00 zł

cena:

stron: 540

format: 130x205

stron: 232

oprawa twarda

ŚWIĘCI (NIE)ŚWIĘCI
Epizody z życia świętych

P R O M O C J A
stron: 360

18,00 zł
format: 100x230

ks. Lucjan Szczepaniak SCJ
BÓG TAK NIE CHCIAŁ

oprawa miękka, II wyd. poprawione i uzupełnione

ks. Zygmunt Podlejski

cena:

Autor

N O W O Ś Ć

24,90 14,90 zł
format: 130x205

oprawa twarda

b e l e t r y s t y k a,

Teresa od Dzieciątka Jezus stwierdziła: „Gdyby święci powrócili
i podzielili się swoimi wrażeniami
na temat tego, co o nich napisano, bylibyśmy mocno zaskoczeni”.
Książka ks. Zygmunta Podlejskiego przedstawia postaci świętych
od drugiej strony – z uśmiechem,
humorem, co wcale nie umniejsza
ich wielkości. Przez to są nam bliżsi,
stają się ludźmi „z krwi i kości”.

p o e z j a
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BBOGOSBAWIEFSTWO
POJAZDU
Św. Krz
O szczliwy
citko Jezus,
nioscy dzie
 cało
BoǏe, za wstawiennici prowadWszechmogČcy
chro mnie
celu!
i zdrowo dotwem Ƒw. Krzysztofa, obdarz roztropno-

ƑciČ wszystkich, którzy bħdČ posųugiwađ
siħ tym pojazdem. Niech ostroǏnie, bezpiecznie i szczħƑliwie odbywajČ swoje
podróǏe oraz troskliwie dbajČ o bezpieczeŷstwo innych ludzi.
Gdy bħdČ udawađ siħ nim do pracy,
koƑcioųa lub na odpoczynek niech zawsze
MODLITWA KIEROWCY
towarzyszy im Twoje bųogosųawieŷstwo.
Amen.
BoǏe, daj mi pewnČ rħkħ
i bystre oko,
abym nikomu nie wyrzČdzių Ǐadnej
szkody. Nie pozwól, Dawco
Ǐycia,
PO_WI%CENIE
POJAZDU
bym siħ staų przyczynČ Ƒmierci lub
kalectwa, a takǏe zachowaj od nie.........................................
szczħƑcia i wypadku. .........................................
Pohamuj
pokumiejscowoƑđ
data
sħ nadmiernej szybkoƑci. Oby piħkno
stworzonego przez Ciebie
Ƒwiata i raObrazek moĪna przechowywaü z dowodem rejestracyjnym.
doƑđ Twojej ųaski towarzyszyųy mi na
zawsze. Amen.

kard. Stanisław Nagy

PO_WI%CENIE POJAZDU

.........................................

miejscowoƑđ

NA DROGACH ŻYCIA
Kardynał Stanisław Nagy w rozmowie z ks. Zbigniewem Morawcem SCJ

.........................................

data

Obrazek moĪna przechowywaü z dowodem rejestracyjnym.

Obrazki przygotowano jako pamiątkę poświęcenia pojazdów, które zazwyczaj ma miejsce we wspomnienie św. Krzysztofa 25 lipca.
Na odwrocie obrazków znajduje
się modlitwa kierowcy albo błogosławieństwa pojazdu. Obrazek
można przechowywać z dowodem
rejestracyjnym.

cena:

0,20 zł/1 szt.

cena:

15,00 zł/100szt.
format: 160x180
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Książka Na drogach życia – to niezwykły dar, jaki ks. prof. dr Stanisław
kard. Nagy oﬁarowuje Zgromadzeniu Księży Sercanów i swoim najbliższym,
rodzinnemu miastu i kilkudziesięciu pokoleniom studentów, a także całemu
Kościołowi, który był i jest największą miłością jego życia. Opowiadając
własne dzieje, proponuje wędrówkę w czasie i przestrzeni, od rodzinnego
Bierunia na Górnym Śląsku, przez Kraków, wschodnie rubieże przedwojennej Polski, Tarnów, Lublin, Stadniki, a dalej Francję, Belgię, Afrykę, aż do
Rzymu. Relacja księdza kardynała, w której nie brakuje barwnych anegdot,
ale i bolesnych, a nawet tragicznych wspomnień, zmierza ku wydarzeniu rozpoczynającemu nowy etap jego życia. To wybór Karola Wojtyły na następcę
św. Piotra. Po latach współpracy i przyjaźni, stał przy Ojcu Świętym przez
cały jego pontyﬁkat i dlatego mógł
tak autentycznie opowiedzieć o nim
N O W O Ś Ć
to, czego może nikt inny nie potracena:
ﬁłby dostrzec. A na pogrzebie Jana
43,80 zł
Pawła II nie dziwił się, bo dobrze
stron: 368
format: 160x180
wiedział, dlaczego milionowa rzesza
oprawa twarda, kolor
wiernych wołała: Santo subito!

s y l w e t k i,

b i o g r a f i e

BARBARA SZCZEPANOWICZ

ZWIERZĘTA I ROŚLINY

W ŻYCIU ŚWIĘTYCH
ORAZ JAKO ICH ATRYBUTY

2007-05-15 09:57:50

szczepanowicz_okladka.indd 1

2007-09-27 08:48:46

ks. Zygmunt Podlejski

ks. Zygmunt Podlejski

Barbara Szczepanowicz

BEZ AUREOLI

JAN CHRZCICIEL

ZWIERZĘTA I ROŚLINY W ŻYCIU
ŚWIĘTYCH ORAZ JAKO ICH ATRYBUTY

Należę do pokolenia, dla którego wzorami dla młodzieży byli
ludzie wielcy, szlachetni, oﬁarni,
święci, ale i ci bez aureoli, lecz
wybitni, godni podziwu, inspirujący i mobilizujący do wzlotów
na wyżyny. Wiele na ich temat
czytałem, robiłem wypisy i notatki.
Byli dla mnie prawdziwymi bohaterami. Dużo im zawdzięczam.
Na kanwie lektury życiorysów wielkich ludzi powstał niniejszy wybór
sylwetek postaci godnych bliższego
poznania i spopularyzowania.
(fragment Wstępu)

W K R Ó T C E
stron: 174

Wyszukiwanie legend o świętych
i ich cudownym związku ze światem zwierząt oraz roślin było dla
mnie interesującym i budującym
zajęciem, a zarazem wielką przyjemnością. Dzięki temu poznałam
wielu nieznanych mi dotychczas
świętych i nauczyłam się rozpoznawać ich po atrybutach, z którymi
są często przedstawiani na obrazach czy w formie rzeźb.
Autorka

format: 125x200

oprawa miękka

ks. Zygmunt Podlejski
BEZ AUREOLI
cz. II

cena:
stron: 240
oprawa miękka

s y l w e t k i,

20,00 zł

W K R Ó T C E

format: 125x200

format: 125x200
oprawa miękka

b i o g r a f i e

cena:
stron: 220

38,00 zł
format: 145x235

oprawa twarda
8

K S . P AW E Ł K R O K S C J

Wãadysãaw
Stasik SCJ
ks.

Z rĒkē Boga
na ramieniu

krok_z_reka_Boga_okl.indd 1

ks. Władysław Stasik SCJ

oprac. Teresa Borkowska

ks. Paweł Krok SCJ

WSPOMNIENIA Z PRACY MISYJNEJ

FATIMA
Znaki czasu dla współczesnego człowieka

Z RĘKĄ BOGA NA RAMIENIU

Ks. Władysław Stasik SCJ (ur. 1938 r.)
wstąpił do Zgromadzenia Księży
Sercanów w 1957 roku. Ukończywszy Wyższe Seminarium Duchowne
Księży Sercanów, w 1967 roku został wyświęcony na kapłana. W 1974
roku wyjechał na misje do Konga,
gdzie pracował jako duszpasterz
przez 29 lat.Tam zajmował się głównie formowaniem wspólnot Żywego
Kościoła i szkoleniem katechetów,
niosących posługę w kaplicach w buszu. Aktualnie mieszka w Tarnowie
i chętnie prowadzi animację misyjną
w paraﬁach i w grupach formacyjnych. Swoje reﬂeksje i wspomnienia
przedstawił w książce będącej dziękczynieniem za 40 lat kapłaństwa i 50
lat życia zakonnego.

cena:
stron: 96
oprawa miękka
9

2007-05-15 08:59:53

9,90 zł
format: 110x180

Dzieje Kościoła obﬁtują w nadzwyczajne ingerencje Boga. Należą
do nich między innymi różne objawienia, najczęściej Maryjne. Każde
z nich jest szczegółowo badane
przez władze kościelne, wypowiadające się na temat ich prawdziwości.
Część objawień Kościół zatwierdza,
inne podlegają jeszcze niezbędnym
badaniom, a wiele po prostu odrzuca.
Do uznanych za autentyczne zalicza
się objawienia fatimskie. Nie należą
one do zwykłych zdarzeń, ale mają
charakter szczególny. Bez wątpienia
można powiedzieć, że są bardzo
wyraźnymi znakami czasu dla współczesnego świata i człowieka.

cena:
stron: 128
oprawa miękka

9,00 zł
format: 115x165

Z ręką Boga na ramieniu ukazuje
sylwetkę sługi Bożego o. Leona Dehona. Jego życie, działalność, trudy i zmartwienia zostały tu ujęte
w formie powieści, w całości jednak
opartej na archiwalnych dokumentach dotyczących o. Dehona. Tytuł
wskazuje na jego postawę poddania
się woli Bożej, która niejako prowadziła go za rękę, i to bardzo różnymi
drogami. Kiedy logika ludzkiego rozumowania prowokowała do podejmowania decyzji, zdanie się na wolę
Bożą pozostawało dla ojca Założyciela czymś decydującym. Jego poddanie
się Bogu wypełnione było ufnością,
zawierzeniem w stopniu heroicznym, a całe jego życie znamionował
duch miłości i wynagrodzenia.
Autor

cena:
stron: 240

19,30 zł
format: 125x200

oprawa miękka

s y l w e t k i,

b i o g r a f i e

Karol Klauza
OJCIEC LEON DEHON
Założyciel Zgromadzenia Księży Sercanów. Szkic biograﬁczny
Francuskie społeczeństwo XIX
wieku naznaczone jest zubożeniem robotników, bezrobociem,
a przy tym nędzą moralną i religijną obojętnością. Ksiądz Leon Dehon robi wszystko, aby wpłynąć
na krzywdzące struktury społeczne. Organizuje dzieła socjalne dla
młodzieży i robotników, spotyka
się z przemysłowcami, oddziałuje
przez prasę, głosi społeczną naukę Kościoła.

dzień podejmują w Polsce księża sercanie, jego duchowi synowie.

ks. Stanisław Sidełko SCJ
OJCIEC LEON JAN DEHON
Założyciel Zgromadzenia Księży
Najświętszego Serca Jezusowego

Co więcej, zakłada Zgromadzenie
Księży Najświętszego Serca Jezusowego, którego celem będzie głoszenie uzdrawiającej miłości Chrystusa,
aby Jego Królestwo zapanowało
w duszach i społeczeństwie.
Kościół pragnie zaliczyć o. Dehona
w poczet błogosławionych. Warto
zatem poznać sylwetkę człowieka,
którego charyzmat i dzieło po dziś

cena:
stron: 96

12,00 zł
format: 110x180

oprawa miękka, kolor

Sylwetka o. Leona Jana Dehona,
założyciela Zgromadzenia Księży
Najświętszego Serca Jezusowego.
Opracowanie na podstawie biograﬁi
publikowanych w językach włoskim
i francuskim oraz osobistych notatek, listów i książek o. Dehona.

Kalendarze ścienne na 2011 rok

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

2
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3
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4
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5
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6
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7
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28

1
8
15
22
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Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

18
19
20
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22
23

Tydzień
Liczba dni

23
24
25

Czerwiec
Poniedziałek

2011
1

213

Justyny, Jakuba

158
207

6

Norberta, Pauliny

165
200

13

NMP Matki Kościoła
Antoniego, Lucjana

26

Wtorek

152

172
193

20
Bogny, Florentyny

7

8

Roberta, Wiesława

Jadwigi Królowej

14

15

21

22

Michała Kozala, Elwiry

Alicji, Alojzego

Jolanty, Wita

Pauliny, Tomasza

2

Marcelina, Piotra

9

Efrema, Pelagii

16

3

Franciszka, Kwiryna

I Piątek

10

11

Małgorzaty, Bogumiła

Barnaby, Feliksa

Niedziela

5

Wniebowst. Pańskie
Bonifacego, Walerii

12

Zesłanie Ducha Świętego
Leona, Onufrego

17

18
Elżbiety, Marka

Najświętszej Trójcy

24

25

13 NIEDZIELA ZWYKŁA

Aliny, Anety, Justyny

Alberta Chmielowskiego

23

Narodzenie św. Jana
Chrzciciela

NAJŚW. CIAŁA I KRWI
CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO)

4

Dominika, Pankracego

Doroty, Wilhelma

19

Gerwazego, Protazego

26
Jana, Pawła

Wandy, Zenona

27

179
186

27

NMP Nieust. Pomocy
Marii, Władysława

28
Ireneusza, Leona

pierwsza kwadra

Poniedziałek

29

Piotra i Pawła Apost.

30
Emilii, Lucyny

pełnia

Wtorek

Środa

ostatnia kwadra

28
29
30
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

nów

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

27

s y l w e t k i,

Trójdzielny, dwunastokartkowy z jednym zdjęciem i kalendarium na spirali.
Zaznaczone wszystkie święta religijne
i patriotyczne oraz imieniny. W ofercie dostępne są kalendarze z następującymi ilustracjami: Serce Jezusa
– Matka Boża – kwiaty – krajobraz.
Można zamówić również kalendarz
z dowolnym (własnym) zdjęciem i napisem. Wymagany rozmiar nadesłanego zdjęcia cyfrowego w formacie
jpeg: min. 2000 pikseli, biorąc pod
uwagę dłuższy bok. Zdjęcia analogowe (odbitki) tylko dobrej jakości,
o wymiarach 10x15 cm i więcej. Czas
realizacji zamówienia kalendarza
z własną fotograﬁą ok. 2 tygodnie

b i o g r a f i e

cena:
stron: 288

10,00 zł
format: 115x165

oprawa miękka

cena:
stron: 12

15,00 zł
format: 595x300

kolor
10

Przykład świętych i błogosławionych daje nam nadzieję, że po trudach doczesnego życia zostaniemy
przyjęci do domu Ojca. Sylwetki ludzi, którzy mieli odwagę poświęcić
się dla Boga, są godne naśladowania
i podziwu. Ksiądz Podlejski w sposób rzetelny i rzeczowy prezentuje
biograﬁe wszystkich osób beatyﬁkowanych i kanonizowanych przez
Jana Pawła II w latach 1979-2004.
1

2

3

4

5

6

ks. Zygmunt Podlejski

11

cena

1

SÓL ZIEMI I ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA t. I
1979-1984

s. 224

25,00 zł

2

SÓL ZIEMI I ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA t. II
1985-1988

s. 276

29,90 zł

3

SÓL ZIEMI I ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA t. III
1989-1993

s. 288

25,00 zł

4

SÓL ZIEMI I ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA t. IV
1994-1997

s. 284

29,90 zł

5

SÓL ZIEMI I ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA t. V
1998-1999

s. 284

25,00 zł

6

SÓL ZIEMI I ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA t. VI
2000-2001

s. 208

29,90 zł

7

SÓL ZIEMI I ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA t. VII
2001-2004

s. 286

29,90 zł

7

s y l w e t k i,

b i o g r a f i e

Władysław Majkowski

RODZINA POLSKA
W KONTEKśCIE
NOWYCH UWARUNKOWAń

majkowski_rodzina_2010_final.indd 1

2010-02-19 12:44:02

ks. Gabriele Amorth

Maria Kowalska

ks. Władysław Majkowski SCJ

OJCIEC PIO
Wiara, cierpienie, miłość

SAKRAMENT POKUTY W ŻYCIU
ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

RODZINA POLSKA W KONTEKŚCIE
NOWYCH UWARUNKOWAŃ

Postać tego świętego kapłana i jego
niezwykłe życie nieustannie fascynują. Dowodem tego jest wydanie
ponad pięćdziesięciu biograﬁi Ojca
Pio, które niezmiennie w krótkim
czasie znikają z księgarskich półek.
W tej książce znajdziemy interesująco i w żywy sposób opowiedzianą
historię spotkań autora (znanego
egzorcysty) ze świętym stygmatykiem. Jest to niezwykle poruszająca lektura, przybliżająca meandry
życia duchowego i nieustannych
wewnętrznych zmagań świętego.

cena:
stron: 176
oprawa miękka, wyd. III

s y l w e t k i,

10,00 zł
format: 115x165

Książka ukazuje rolę, jaką w życiu
św. Siostry Faustyny odegrał sakrament pokuty i jego znaczenie
dla świętej. Apostołka Miłosierdzia
uczy nas głębokiego przeżywania
tajemnicy Bożego przebaczenia –
miłości miłosiernej, radzi, jak dobrze przeżyć każdą spowiedź, oraz
przypomina rolę spowiednika w sakramencie pojednania.

cena:
stron: 144
oprawa miękka, wyd. II

b i o g r a f i e

9,00 zł
format: 115x165

Książka ks. prof. Władysława Majkowskiego SCJ jest naukowym
studium o współczesnej polskiej
rodzinie. Ukazuje m.in. uwarunkowania życia rodzinnego w minionym okresie PRL-u oraz w czasach,
w których przyszło nam żyć. Omawia główne problemy dzisiejszej rodziny, takie jak np.: zubożenie, bezrobocie, małodzietność, osłabienie
więzi rodzinnych, aborcja.

cena:
stron: 320

28,00 zł
format: 145x205

oprawa miękka
12

ENCYKLIKA

ENCYKLIKA

DEUS CARITAS EST

CARITAS IN VERITATE

Ojca ćwiötego
Benedykta XVI
do biskupów,
prezbiterów i diakonów,
do osób konsekrowanych
i wszystkich wiernych Ĉwieckich
o miäoĈci chrzeĈcijaþskiej

Ojca ćwiötego
Benedykta XVI
do biskupów,
prezbiterów i diakonów,
do osób konsekrowanych
i wszystkich wiernych Ĉwieckich
o integralnym rozwoju ludzkim
w miäoĈci i prawdzie

bebnedykt_caritas_in_veritate_encyklika.indd 2-3

2010-10-14 12:33:50

Ojciec Święty Benedykt XVI

Ojciec Święty Benedykt XVI

Ojciec Święty Benedykt XVI

DEUS CARITAS EST
Encyklika

CARITAS IN VERITATE
Encyklika

SACRAMENTUM CARITATIS
Adhortacja apostolska

Odbiorcą encykliki jest każdy z nas.
Ojciec Święty przypomina, że miłość ma tylko jedno źródło, ale różne wymiary. Człowiek może przezwyciężyć chwile egoizmu i podążania za własnym dobrem, poszukując
dobra drugiej osoby. Papież zachęca
do życia miłością, aby Boże światło
dotarło do świata.

Encyklika Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów
i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o integralnym rozwoju ludzkim
w miłości i prawdzie.

Ojciec Święty pragnie w obecnym
dokumencie polecić nade wszystko,
by lud chrześcijański pogłębił więź
istniejącą pomiędzy tajemnicą eucharystyczną, akcją liturgiczną oraz
nową służbą duchową wynikającą
z Eucharystii jako sakramentu miłości. W tej perspektywie pragnie
ustawić obecną adhortację w relacji z jego pierwszą encykliką Deus
caritas est, w której wielokrotnie
mówił o Eucharystii, by podkreślić
jej więź z miłością chrześcijańską,
czy to w odniesieniu do Boga,
czy w odniesieniu do bliźniego.
(z Wprowadzenia)

cena:
stron: 56

3,20 zł
format: 125x200

broszura
13

3,90 zł

cena:
stron: 80

format: 125x200

broszura

K o ś c i ó ł,

t e o l o g i a,

cena:
stron: 96

4,00 zł
format: 145x205

broszura

p u b l i k a c j e

n a u k o w e

Robin de Ruiter ćWIADKOWIE JEHOWY WOBEC POLITYKI USA, SYJONIZMU I WOLNOMULARSTWA

Robin de Ruiter

ģWIADKOWIE

JEHOWY
WOBEC POLITYKI USA,
SYJONIZMU
I WOLNOMULARSTWA

ruiter_swiadkowie_jehowy.indd 2

Zenon Marzec
Piotr Andryszczak
WALKA NA WERSETY
Świadkowie Jehowy zwykle chcą
„tylko” porozmawiać na tematy
dotyczące wiary. W dowolnym
kontekście sypią biblijnymi cytatami
jak z rękawa, dowodząc, że pobłądziliśmy na ścieżkach wiary, głównie
za sprawą błędnego nauczania Kościoła katolickiego. Czy tak jest rzeczywiście i na czym polega fenomen
ich znajomości Biblii? Książka Walka na wersety daje odpowiedź na te
pytania.

2007-05-15 09:14:33

Zenon Marzec

Robin de Ruiter

SŁUŻBA BOŻA
ŚWIADKÓW JEHOWY

ŚWIADKOWIE JEHOWY wobec polityki USA, syjonizmu i wolnomularstwa

Książka, będąca kompleksowym,
rzetelnym oraz bezstronnym opracowaniem, konfrontuje poglądy
Świadków Jehowy z nauką Kościoła
katolickiego. Jej niewątpliwym atutem jest bogaty materiał źródłowy,
na który powołuje się autor, omawiając poszczególne zagadnienia.

10,00 zł

cena:
stron: 136

format: 125x200

oprawa miękka,
wyd. II poprawione i uzupełnione

cena:
stron: 152
oprawa miękka

K o ś c i ó ł,

10,00 zł
format: 125x200

19,20 zł

cena:
stron: 272

format: 125x200

oprawa miękka

t e o l o g i a,

p u b l i k a c j e

Już wiele napisano o Towarzystwie
Strażnica oraz jego członkach –
Świadkach Jehowy. Jednak tylko
niewielu pisarzy zajmujących się
tą tematyką demaskuje ukrytą władzę stojącą za tą pseudoreligijną
organizacją. Najbardziej zaskakujące jest to, że wielu członków kadry
kierowniczej sekty nie wie, kto znajduje się na szczycie władzy. Równie
mało są oni wtajemniczeni w rzeczywistą rolę, jaką powszechnie
odgrywa Towarzystwo Strażnica.
Wydaje się niemożliwe wniknięcie
w tajemnice, które są znane jedynie
nielicznym członkom ścisłego kierownictwa.
Czy istnieje jednak jakaś metoda,
przy pomocy której można by przedrzeć się do tajemnicy tajemnic?
Kto kieruje organizacją u jej podstaw? Czy jest ona częścią jakiegoś planu? Jakie są jej sekrety? Są
to pytania, na które czytelnik bez
wątpienia będzie mógł sam odpowiedzieć po przeczytaniu tego interesującego studium.

n a u k o w e

14

Zenon Marzec

METODY DZIAâANIA
I PRZYCZYNY SUKCESÓW

ģWIADKÓW

JEHOWY
2008-09-29 15:25:09

okladka.indd 1

09-01-28 11:34:18

Zenon Marzec

Gianfranco Ravasi

Gianfranco Ravasi

METODY DZIAŁANIA I PRZYCZYNY
SUKCESÓW ŚWIADKÓW JEHOWY

TAJEMNICA BOGA

CZŁOWIEK BIBLII

Większość z nas spotkała już uprzejmych, życzliwych i zatroskanych
o nasz los Świadków Jehowy. Jednak
wciąż mało o nich wiemy, zwłaszcza
o metodach werbowania i szkolenia
współwyznawców, o sposobach
utrzymywania karności i egzekwowania obowiązków.
Nowych i rzetelnych informacji
z tego zakresu dostarcza kolejna
książka Zenona Marca. W dużej
mierze została ona napisana na podstawie trudno dostępnych materiałów źródłowych, nieosiągalnych
nawet dla szeregowych członków
tej sekty.

W konferencjach poświęconych
tajemnicy Boga ks. Gianfranco Ravasi podejmuje trudny temat Trójcy
Świętej. Źródeł tej tajemnicy szuka
w Starym Testamencie, analizując
kluczowe kategorie: Słowo, Mądrość, Duch. Jej wypełnienie znajdzie
w Nowym Testamencie, zwłaszcza
w Ewangeliach i teologii św. Pawła.
Rozważania dotykają tajemnicy naszej wiary, stanowią pomoc do podjęcia przygody zgłębiania misterium
samego Boga ze świadomością, iż
pozostanie ono dla nas niezbadaną
zagadką – wciąż bardziej otwartą
na kontemplację niż dociekania intelektu.

P R O M O C J A
cena:
stron: 212

25,00 zł
format: 125x200

oprawa miękka, wyd. II uzupełnione
15

K o ś c i ó ł,

Człowiek w Biblii jest bardzo
ważny, ma wręcz zasadnicze znaczenie, tak iż księgę tę wbrew powszechnie panującej opinii należy
rozumieć nie tylko jako „księgę
Boga”, ale i jako „księgę człowieka”.
Fakt, że Stary Testament często
wywołuje zgorszenie, wynika stąd,
że nie zwraca się uwagi na dialogiczną naturę objawienia biblijnego. Działa w nim nie jakiś Stwórca
– samotny, (…) nieczuły władca
zamknięty w swej wieczności
i nieskończoności – ale Bóg, który
po stworzeniu człowieka nieustannie prowadzi z nim dialog i czyni
go swoim partnerem, towarzyszem
drogi. Z tego powodu człowiek
działa i jest obecny w Biblii.

W K R Ó T C E

cena:

13,50 9,90 zł

cena:

stron: 96

format: 110x180

stron: 124

oprawa miękka

t e o l o g i a,

12,50 zł
format: 110x180

oprawa miękka

p u b l i k a c j e

n a u k o w e

ks. Dariusz Salamon SCJ

Johannes Gamperl

ŻYĆ MSZĄ ŚWIĘTĄ

2009-04-29 12:12:29

gamperl_wielka_tajemnica_wiary_2010_5.indd 1

2010-10-07 08:44:19

ks. Artur Sanecki SCJ

Johannes Gamperl

ks. Dariusz Salamon SCJ

KANON BIBLIJNY. W perspektywie
historycznej, teologicznej i egzegetycznej

WIELKA TAJEMNICA WIARY.
ŻYĆ MSZĄ ŚWIĘTĄ

NIE BĘDZIE ODPUSZCZONY?!
Grzech przeciw Duchowi Świętemu

Kanon Pisma Świętego związany
jest (…) nierozerwalnie z historią
ludu Bożego, z którego Tradycji się
wyłania. Pan Bóg działa w historii
i bez zrozumienia historycznych
uwarunkowań procesu kanonicznego trudno zrozumieć formę naszej Biblii. Biblia jest równocześnie
świadectwem wiary i podstawowym punktem odniesienia chrześcijańskiej reﬂeksji teologicznej, stąd
konieczność umieszczenia dyskusji
na temat jej kanonu w perspektywie teologii i egzegezy.
Ze Wstępu

Wszystkim czytelnikom, których
niniejszym serdecznie pozdrawiam
i za których w czasie każdej mszy
świętej będę się modlił, życzę, aby
ta książka choć trochę przyczyniła
się do tego, by mogli lepiej uczestniczyć we mszy świętej i lepiej nią
żyć w swojej codzienności. (…)
Książkę tę poświęcam mojemu
Panu, Arcykapłanowi, Jezusowi
Chrystusowi, który powołał mnie
do uczestnictwa w kapłaństwie. On
nam pozostawił ten wspaniały dar,
jakim jest msza święta. Moim największym życzeniem dla wszystkich
czytelników tej publikacji jest to, by
Go lepiej poznali, by Go wierniej
naśladowali i nauczyli się Go głębiej
kochać.
Johannes Gamperl

Jednym z trudniejszych zagadnień
naszej wiary jest „grzech przeciw
Duchowi Świętemu”. Szczególnie
niepokoi stwierdzenie Pisma Świętego, iż bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nigdy nie będzie odpuszczone. Celem tego opracowania jest próba wyjaśnienia, na czym
polega istota tego grzechu i w jakich
postawach on się przejawia.

N O W O Ś Ć
cena:
stron: 140
oprawa miękka

K o ś c i ó ł,

14,00 zł
format: 125x200

38,00 zł

cena:
stron: 380

format: 160x230

oprawa twarda

t e o l o g i a,

p u b l i k a c j e

cena:
stron: 40

9,20 zł
format: 135x205

oprawa miękka

n a u k o w e

16

kard. Stanisław Nagy SCJ

ks. Zygmunt Podlejski

kard. Stanisław Nagy SCJ

Jan Paweł II

po odejściu do domu Ojca

DekaloG
Dekalo
G

aby żyć

na kanwie katechizmu
kościoła katolickiego

prawdziwą nadzieją
podlejski_dekalog_2007.indd 1

2007-05-23 13:54:01

nagy_aby_zyc_2008.indd 1

2008-06-16 14:03:20

2007-05-15 08:17:29

kard. Stanisław Nagy SCJ

kard. Stanisław Nagy SCJ

ks. Zygmunt Podlejski

JAN PAWEŁ II
PO ODEJŚCIU DO DOMU OJCA

ABY ŻYĆ PRAWDZIWĄ NADZIEJĄ

DEKALOG na kanwie Katechizmu
Kościoła Katolickiego

Ksiądz kard. Stanisław Nagy SCJ,
bliski przyjaciel Ojca Świętego,
na kartach tej książki zawarł swoje
reﬂeksje związane z odejściem Jana
Pawła II do domu Ojca oraz wskazał, w jakim stopniu jego wielki pontyﬁkat trwa w osobie i misji następcy, Benedykta XVI. Książka emanuje
znawstwem zarówno dzieła Jana
Pawła II, jak i jego wyjątkowego
wpływu na losy Kościoła.

cena:
stron:
112+16

21,90 zł
format: 145x205

oprawa twarda, kolorowe fotograﬁe
17

K o ś c i ó ł,

Zamieszczone w (…) publikacji przemyślenia mają na celu ułatwienie
czytelnikowi owocnej lektury tego
treściowo i życiowo przebogatego
dokumentu, jakim jest encyklika Spe
salvi. Składa się ona z trzech głównych członów. Pierwszy, stanowiący
niejako wprowadzenie do problematyki chrześcijańskiej cnoty nadziei,
koncentruje się na kwestii jej doniosłości w Credo chrześcijańskim. (…)
W drugim członie encykliki przez
zestawienie ze sobą «małej i wielkiej
nadziei» została wyłożona zawartość prawdziwej chrześcijańskiej nadziei. (…) Trzecim wreszcie wątkiem
jest problematyka chrześcijańskiej
eschatologii obejmująca zagadnienia
rzeczy ostatecznych (…).
(fragment książki)

6,90 zł

cena:
stron: 40

format: 125x200

oprawa miękka

t e o l o g i a,

Ratunkiem i nadzieją dla świata
są kamienne tablice. Człowiek nic
lepszego i rozsądniejszego nie wymyśli. Zamiast tracić czas i energię
na tworzenie kolejnych iluzji, trzeba
wrócić do przykazań Bożych. Im
wcześniej, tym lepiej.
Pan Bóg przypomniał ludziom o prawie wyrytym w ich sercu i potwierdził
je na górze Synaj, gdy przekazał Mojżeszowi kamienne tablice z uwiecznionym na nich Dekalogiem. Chciał pisemnie potwierdzić to, co zakodował
w duszy człowieka.

cena:
stron: 164

13,40 zł
format: 125x200

oprawa miękka

p u b l i k a c j e

n a u k o w e

Elżbieta Maria Mańkowska

KS.

GRZEGORZ KLAJA

Nie lękajmy się

Nie lękajmy się
z Janem Pawłem

II

ku starości

mankowska_nie_lekajmy.indd 1

2007-05-15 08:15:32

okladka-klaja.indd 1

08-02-07 08:51:42

Pasquale Colucci

Elżbieta Maria Mańkowska

ks. Grzegorz Klaja

GDY DUCHY PRZYCHODZĄ …
Kontakty ze światem pozagrobowym

NIE LĘKAJMY SIĘ
Z Janem Pawłem II ku starości

OŁTARZ W ŚWIETLE TEOLOGII

Historie opowiedziane w tej książce
zaczerpnięto z biograﬁi, dzienników,
kronik. Opisane tu epizody odsyłają
do rzeczy ostatecznych, do spraw
większych i zasadniczych, związanych
z deﬁnitywnym charakterem życia
i śmierci. Autor przedstawia kontakty
ludzkie ze światem pozagrobowym
jako związane delikatną, niemal niewidoczną nicią, która ma swój koniec
„ponad światem ﬁzycznym”. Wielu
sądzi, że życie po śmierci jest przede
wszystkim problemem wiary. I słusznie. To jednak nie wyklucza faktu,
że zastanawiając się nad omawianymi
tu zjawiskami, można wyciągnąć wiele pozytywnych wniosków dla wiary,
dla relacji między wiarą a niewiarą
oraz dla nieuniknionego wyboru między dobrem a złem.

Godność starości to odwaga stopniowego i świadomego przymierzania się i mierzenia z tą trudną
prawdą, że trzeba kiedyś odejść
ze sceny życia doczesnego, które
nie jest wszakże odejściem, a jedynie przejściem do innego czasu –
wieczności, to starość może na powrót odzyskać swoje atrybuty: godność, dostojność i szacunek.
prof. Jadwiga Mizińska
Autorka patrzy na starość sercem –
utożsamia się ze swoimi bohaterami.
Przyjmuje za przewodnika papieża
Jana Pawła II, który sam dźwigając
brzemię wieku i ciężkich chorób,
przemawiał do ludzi starszych z empatią i współczuciem, a nade wszystko z wielką miłością i tkliwością.

stron: 236
oprawa miękka

K o ś c i ó ł,

24,00 18,00 zł
format: 125x200

• teologia stołu Pańskiego na przykładzie zabytkowych i współczesnych
ołtarzy oraz obrzędów poświęcenia kościoła;
• teologiczne wskazania organizacji
prezbiterium i nawy;
• miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu;
• wyrazy czci (ukłony i przyklęknięcia) wobec ołtarza i tabernakulum;
• stół Pański a wydarzenia kulturalne
(inscenizacje, koncerty) w świątyni;
• nowe rozwiązania w urządzaniu
wnętrza kościoła.

cena:

P R O M O C J A
cena:

W książce rozpatrywane są zagadnienia:

23,90 zł

cena:
stron: 256

format: 148x205

oprawa miękka

t e o l o g i a,

p u b l i k a c j e

stron:
190+24 s.
ilustracji

29,00 zł
format: 170x240

oprawa twarda, kolorowe fotograﬁe

n a u k o w e

18

Tadeusz Kałużny SCJ

Dariusz Salamon SCJ

N owy sobó R

KoĈcióä

Ks. Marian Rusecki

TRAKTAT

w säuĔbie Objawienia

ogólnoprawosławny

O OBJAWIENIU
Natura, historia przygotowań, tematyka

salamon_kosciol_okl.indd 1

2010-10-14 09:40:59

2008-07-17 11:25:44

rusecki_traktat_okl.indd 1

2007-09-27 10:01:07

ks. Tadeusz Kałużny SCJ

ks. Dariusz Salamon SCJ

ks. Marian Rusecki

NOWY SOBÓR
OGÓLNOPRAWOSŁAWNY
Natura, historia przygotowań, tematyka

KOŚCIÓŁ W SŁUŻBIE OBJAWIENIA

TRAKTAT O OBJAWIENIU

Teologia prawosławna z upodobaniem podkreśla szczególne znaczenie soborów powszechnych w życiu
Kościoła. Jednakże ta najważniejsza
instancja Kościoła prawosławnego
nie zaistniała faktycznie od dwunastu stuleci. Ostatni z soborów powszechnych, oﬁcjalnie uznany przez
Kościół prawosławny, odbył się
w Nicei w 787 roku. W tym świetle niezwykle ważna i budząca zainteresowanie stała się w ostatnich
dziesięcioleciach inicjatywa zwołania nowego Świętego i Wielkiego
Soboru. Celem książki jest naukowa prezentacja natury, historii
przygotowań i tematyki przyszłego
soboru.

Przekaz Objawienia w Kościele stanowi tezę, którą starano się opracować w niniejszej pracy. Problem
rozwinięto w pięciu rozdziałach,
których tematem były kolejno: Pismo Święte, Tradycja, Magisterium
Kościoła, Kościół „wierzący” oraz
liturgia Kościoła.

Złożoność problematyki Objawienia, jej bogactwo, wieloaspektowość, misteryjność i zarazem
nierozdzielność
poszczególnych
kwestii z nim związanych niejako
wymusza rozwiązanie niektórych
problemów w różnych częściach
tej pracy lub odwoływanie się
do rozważań wcześniejszych albo
też ich przypominanie. Czytelnikowi zaleca się powolne, ale konsekwentne studiowanie tej lektury,
gdyż tylko w ten sposób będzie
mógł odkrywać całe bogactwo Mysterium revelationis i odnajdywać
w nim niepowtarzalne wartości dla
swego życia, sensu historii i dziejów, ich ﬁnalnego spełnienia się.
(ze Wstępu)

W Y P R Z E DA Ż
cena:
stron: 602

85,00 zł
format: 160x230

oprawa miękka
19

45,00 zł

cena:
stron: 304

format: 160x230

oprawa miękka

K o ś c i ó ł,

t e o l o g i a,

P R O M O C J A
cena:
stron: 838

85,00 49,00 zł
format: 180x250

oprawa twarda

p u b l i k a c j e

n a u k o w e

ks. Alojzy
Henel cm

RóČaniec
jasnogórski

henel_rozaniec_jasno_okl.indd 2

ks. Alojzy Henel CM

2008-09-23 10:16:27

N O W O Ś Ć
15,90 zł

cena:
RÓŻANIEC JASNOGÓRSKI

stron: 56

format: 160x160

oprawa twarda, kolor

ks. Lucjan Szczepaniak SCJ
RÓŻANIEC SZPITALNY

Pewnej nocy On przyszedł po mnie.
Ujął za rękę i do szpitala poprowadził. Już szóstą godzinę konała
Agnieszka. Prosiłem o śmierć – nie
mogłem wytrzymać napięcia. Nie
pozwolił mi umrzeć. Ona skonała...
Ja stałem się innym człowiekiem.
A może jestem już wariatem – sam
nie wiem.

Nieduża, ale piękna i wartościowa książka, którą można wykorzystać jako
okolicznościowy upominek. Zawiera dwadzieścia tajemnic różańca świętego
oraz rozważania na ich temat. Każdej tajemnicy towarzyszy ilustracja w formie zdjęcia rzeźby-pomnika, znajdującego się na Wałach Jasnogórskich.
OPRAC.: KS. ROBERT PTAK SCJ, KS. DARIUSZ MROCZEK SCJ,
KS. KRZYSZTOF ZIMOŃCZYK SCJ
seria: ZAMYŚLENIA

1

AVE MARYJA
Zamyślenia o Matce Bożej

2

3

4

5

6

cena:
stron: 40

4,50 zł
format: 100x145

oprawa miękka

ż y c i e

d u c h o w e,

9

O CHWALEBNY ŚW. ANTONI
Nowenna i modlitwy do św. Antoniego

BŁOGOSŁAWIONY RÓŻAŃCU MARYI
Modlitwy do Matki Bo.żej Różańcowej

10

POMAGAJ NAM NIEUSTANNIE
Zamyślenia o Matce Bożej

CZYŃCIE POKUTĘ, NAWRÓĆCIE SIĘ
Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej

11

ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA…
Litanie za zmarłych

12

WE KRWI RAN SWOICH OBMYJ DUSZĘ MOJĄ. Zamyślenia na Wielki Post

13

WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI U BOGA
Nowenna i modlitwy do św. Ojca Pio

14

WYNAGRADZAMY TWEMU SERCU,
MARYJO! Nabożeństwo pięciu
pierwszych sobót miesiąca

DAJ IM WIECZNE SPOCZYWANIE!
Modlitwy za zmarłych
DAJ NAM KAPŁANÓW WEDŁUG
SECA TWEGO
Modlitwy za kapłanów i o powołania
DO SERCA TWOJEGO UCIEKAMY SIĘ…
Godzinki o Najświętszym Sercu
Pana Jezusa

7

I WYBAW NAS ODE ZŁEGO
Modlitwy o uwolnienie od zła

8

JEZU, MIŁOŚCI MOJA!
Nabożeństwo piętnastu modlitw
św. Brygidy. Tajemnice szczęścia

m o d l i t w a

cena:

2,00 zł/egz.

stron: 16

format: 105x145

broszura, kolor
20

1

okl.indd 2-3

09-03-19 08:52:49

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Chwile reﬂeksji coraz mocniej zbliżają
nas do Boga. Niech pomocą w zgłębieniu prawd wiary staną się Zamyślenia… Trafny dobór modlitw, tekstów
biblijnych, liturgicznych i innych oraz
wspaniałe fotograﬁe nadają książeczkom niepowtarzalny klimat.
13

21

14

ż y c i e

d u c h o w e,

m o d l i t w a

DO SERCA JEZUSOWEGO

NAS PROWADđ!
MODLITEWNIK

2008-05-16 09:31:19

oprac. ks. Krzysztof Zimończyk SCJ

oprac. ks. Zbigniew Zagórski SCJ

ks. Gabriele Amorth

DO SERCA JEZUSOWEGO NAS
PROWADŹ! Modlitewnik

PRAGNĘ. Modlitewnik czcicieli
Najświętszego Serca Pana Jezusa

ZBAW NAS ODE ZŁEGO
Modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie

Jest to zbiór modlitw uwielbienia,
dziękczynienia i próśb do Najświętszego Serca Jezusowego ułożonych
przez Jego oblubienicę – św. Małgorzatę Marię Alacoque. Znajdziemy w nim również wiele cennych
modlitw przez wstawiennictwo tej
wielkiej świętej.

cena:
stron: 88

5,20 zł
format: 100x145

oprawa miękka

ż y c i e

Niezastąpiony przewodnik w szkole
miłości Bożego Serca!
W tej książce czytelnik znajdzie
nabożeństwa poświęcenia rodzin
i paraﬁi Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa, modlitwy na różne pory dnia
i okoliczności oraz szeroki wybór
pieśni do Bożego Serca.

5,20 zł

cena:
stron: 184

format: 100x145

oprawa miękka, wyd. IV

d u c h o w e,

m o d l i t w a

Niniejsza publikacja, dla której
inspiracją były liczne prośby kierowane do autora, zawiera modlitwy
o uwolnienie od szatana lub szkodliwych wpływów oraz chorób i cierpień. Mogą z nich korzystać zarówno kapłani, jak i ludzie świeccy. Pamiętać jednak należy, że modlitwy
te przyniosą oczekiwany skutek,
jeśli będą poparte głęboką wiarą
i aktywnym życiem chrześcijańskim tego, kto pokornie zwraca się
o pomoc do Boga, Maryi, aniołów
i świętych.

cena:
stron: 88

5,20 zł
format: 100x145

oprawa miękka, wyd. III
22

Innocenzo Gargano
seria: LECTIO DIVINA

1

6

11

2

7

12

3

4

8

5

9

13

1

Wprowadzenie

s. 158

2

do Ewangelii
św. Mateusza

s. 160

3

do Ewangelii
św. Marka

s. 168

4

do Ewangelii
św. Łukasza (1)

s. 200

5

do Ewangelii
św. Łukasza (2)

s. 180

6

do Ewangelii
św. Jana (1)

s. 200

7

do Ewangelii
św. Jana (2)

s. 152

8

do Ewangelii
św. Jana (3)

s. 184

9

do Ewangelii
Męki Pańskiej
wg św. Marka (1)

s. 164

10

do Ewangelii
Męki Pańskiej
wg św. Jana (2)

s. 168

11

do opisów
zmartwychwstania

s. 236

12

do Dziejów
Apostolskich (1)

s. 256

13

do Dziejów
Apostolskich (2)

s. 208

14

do Dziejów
Apostolskich (3)

s. 216

15

do Listu
do Rzymian (1)

s. 216

16

do Listu
do Rzymian (2)

s. 164

10

14

15

Książki uniwersalne i ponadczasowe, tak jak uniwersalne i ponadczasowe jest słowo Boże. Prowadząc
czytelnika po kartach Ewangelii,
uczą wrażliwości duchowej i wierności woli Pana.
Seria Lectio divina to dobra szkoła
modlitwy na każdy dzień. W niej nauczysz się, jak z lektury Pisma Świętego uczynić osobistą modlitwę.

17
2010-10-08 11:36:20

K O M P L E T
cena:

192,00 zł/16 tomów

W K R Ó T C E
Innocenzo Gargano
17

23

LECTIO DIVINA
do Listu do Rzymian (3)

ż y c i e

15,00 zł/egz.

cena:

format: 115x165
oprawa miękka

d u c h o w e,

m o d l i t w a

ks. Stephen J. Rossetti

Radość

KAPŁAŃSTWA

Gilberto Frigo

.
Katechizm
Zycia

Konsekrowanego

ks. Tymoteusz
(ks. bp Józef Zawitkowski )
MÓJ BÓG JEST MIŁOSIERNY
Rozważania
Autor poddaje reﬂeksji miłosierdzie Boże, które nie jest litością,
lecz mocą. Rozważa istotę dobra
i zła, zastanawia się nad wyborami
człowieka.
Ksiądz Tymoteusz mówi o Bogu dobrym i przebaczającym, który przychodzi z pomocą zagubionej i zaplątanej w cierniach owcy. Zachęca
do wyznania: Jezu, ufam Tobie!

P R O M O C J A
cena:

7,40 3,00 zł

stron: 60

format: 125x200

oprawa miękka

ż y c i e

ks. Stephen Rossetti

Gilberto Frigo

RADOŚĆ KAPŁAŃSTWA

KATECHIZM ŻYCIA
KONSEKROWANEGO

Ta książka przypomniała mi, kim jestem jako kapłan, kim powinienem
być oraz Kogo reprezentuję. Może
się ona stać wspaniałym źródłem inspiracji dla wszystkich księży, szczególnie dla tych, którzy pogubili się
w naszym zagonionym świecie.
ks. Andrew E. Baranski

Autor publikacji wybrał z posoborowego nauczania Kościoła na temat życia konsekrowanego pojęcia,
według niego, zasadnicze, uporządkował je i krótko przedstawił. We
Włoszech, gdzie powstał, katechizm
doczekał się już sześciu edycji. Przetłumaczono go m.in. na języki francuski i angielski. Tekst zbudowany
jest z pytań i odpowiedzi; autor nie
wyczerpuje problematyki, lecz koncentruje się na ogólnych zasadach,
kwestiach praktycznych i ważnych.
Wydaje się, że publikacja będzie
szczególnie użyteczna w domach
formacyjnych, a dla wszystkich, którzy pragną oddać się szczegółowym
studiom, będzie stanowić znakomity punkt wyjścia.

P R O M O C J A

N O W O Ś Ć

25,00 zł

cena:
stron: 248

format: 125x200

oprawa twarda

d u c h o w e,

m o d l i t w a

cena:
stron: 104

12,00 zł
format: 125x200

oprawa miękka
24

Jan Hojnowski SCJ

Czytając
STARY TESTAMENT

2009-03-17 10:33:50

ks. Jan Hojnowski SCJ
CZYTAJĄC STARY TESTAMENT

Celem niniejszej publikacji – noszącej tytuł Czytając Stary Testament
– jest, choć w minimalnym stopniu,
uwypuklenie roli, którą Pismu Świętemu przypisuje II Sobór Watykański w ślad za św. Pawłem.
Ta rola Pisma Świętego, a ściślej
Starego Testamentu, zainspirowała
mnie do snucia reﬂeksji religijno-moralnych wokół różnych postaci
i zdarzeń biblijnych. Nadając tym
rozważaniom kształt książki, ułożyłem je alfabetycznie – z wyjątkiem
pierwszego rozdziału – sądząc, że
to ułatwi łaskawemu czytelnikowi
korzystanie z nich.
Autor

red. Kazimierz Wójtowicz CR

MSZALIK JANA PAWŁA II
na niedziele i święta roku B

MSZALIK JANA PAWŁA II
na niedziele i święta roku A

MSZALIK JANA PAWŁA II
na niedziele i święta roku C

Zestaw tekstów zawartych w Mszaliku zbliża do liturgii Słowa, ułatwia korzystanie z niej, a przede wszystkim ukazuje jej bogaty i wieloraki sens, powodując niewątpliwe duchowe korzyści. Niniejszy komentarz jest w szczególny
sposób wartościowy. Pochodzi bowiem od wyjątkowego Autorytetu, jakim
był Ojciec Święty Jan Paweł II; cechuje go zrozumiały współczesny język,
a przede wszystkim wyjątkowa umiejętność wczuwania się w ducha liturgii
i jej autentycznego umiłowania.
Teksty papieskie nie tylko wprowadzają w liturgię dnia i komentują czytania liturgiczne, ale i niejako rozsyłają w czas powszedni z inspirującą myślą
czy stosownym zadaniem.

R O K

A

R O K

59,00 zł

cena:

format: 115x170

stron: 936

oprawa twarda (z tasiemkami)

P R O M O C J A
cena:
stron: 172
oprawa miękka
25

17,00 zł
format: 125x200

R O K
stron: 776

59,00 zł

cena:
stron: 944

format: 115x170

oprawa twarda (z tasiemkami)

B

P R O M O C J A

59,00 zł

cena:

C

cena:

150,00 zł

format: 115x170

oprawa twarda (z tasiemkami)

ż y c i e

przy zakupie kompletu (3 tomy)

d u c h o w e,

m o d l i t w a

1

2

7
2010-05-26 08:34:05

Henryk Majkrzak SCJ
KATALOG CNÓT I WAD

3

W dobie relatywizmu moralnego,
niechęci do krępowania się nawet
najlepszymi prawami i oporu wobec wszystkich zobowiązań, książka
ks. Henryka Majkrzaka przypomina
o tych jakże przez wielu zapomnianych czy lekceważonych cnotach.
Obecnie wielu nie zastanawia się
między innymi nad potrzebą cnoty
skromności, wstydliwości, wstrzemięźliwości, a przede wszystkim najbardziej przez wszystkich upragnioną
miłością. Bez pomocy łaski trudno
zdobywać cnoty. Bez dobrych przyzwyczajeń niemożliwe jest stać się
człowiekiem prawdziwie dojrzałym.
Bez praktyki cnót trudno wejść do
królestwa niebieskiego. Bez uformowania w sobie cnót doskonałych niemożliwe jest stać się świętym.

N O W O Ś Ć
cena:
stron: 258
oprawa miękka

p o m o c e

24,90 zł

4

Książki te zawierają wskazówki liturgiczne wraz z wytłumaczeniem podstawowych pojęć życia sakramentalnego,
które nie zawsze są w pełni rozumiane
przez chrześcijan. Jest to także wspaniała pamiątka z okazji przyjęcia poszczególnych sakramentów.

P R O M O C J A
cena:

komplet (7 tomów)
39,00 30,00 zł
format: 115x165

5

6

oprawa miękka

ks. Tymoteusz (ks. bp Józef Zawitkowski)
seria: POMOCE DUSZPASTERSKIE
s. 48

3,00 zł

ABYŚCIE BYLI MOCNI W WIERZE (BIERZMOWANIE)

s. 104

6,00 zł

3

CZEKAM NA CIEBIE, JEZU (EUCHARYSTIA)

s. 112

6,00 zł

4

JESZCZE RAZ MI PRZEBACZ (POKUTA)

s. 72

6,00 zł

5

MODLITWA WIARY OCALI CHOREGO (NAMASZCZENIE CHORYCH) s. 112

6,00 zł

6

JESTEŚ KAPŁANEM NA WIEKI (KAPŁAŃSTWO)

s. 100

6,00 zł

7

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ (MAŁŻEŃSTWO)

s. 84

6,00 zł

1

TY JESTEŚ MOIM DZIECKIEM (CHRZEST)

2

format: 125x200

k a t e c h e t y c z n e

i

d u s z p a s t e r s k i e
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Nie samym chlebem Ĕyje czäowiek
podlejski_nie_samym_okl.indd 2

2009-03-11 11:58:11

podlejski_kazanie_okl.indd 2

2008-06-17 15:43:38

ks. Zygmunt Podlejski

ks. Zygmunt Podlejski

ks. Zygmunt Podlejski

SŁUCHAJCIE UWAŻNIE
PRZYPOWIEŚCI EWANGELICZNYCH

NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE
CZŁOWIEK
Homilie na rok A, B, C

KAZANIE NA GÓRZE
(WG EWANGELII ŚW. MATEUSZA)

Książka Nie samym chlebem żyje
człowiek jest zbiorem homilii niedzielnych na rok A, B i C. W zwięzły i pogłębiony sposób ks. Podlejski snuje reﬂeksje nad słowem
Bożym, czyniąc przy tym liczne
odniesienia do literatury światowej i dając przykłady z życia. Jego
rozważania są mocno osadzone we
współczesnej rzeczywistości i prowokują do myślenia. Jako dojrzały
duszpasterz, w dobie moralnego
i religijnego relatywizmu, pomaga
odróżnić dobro od zła, prawdę od
fałszu. Przede wszystkim ukazuje
piękno Ewangelii i na nowo odkrywa przed czytelnikiem osobę Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

W K R Ó T C E

P R O M O C J A

cena:

cena:

stron: 272

format: 125x200

oprawa miękka
27

stron: 536

35,00 zł

cena:

format: 145x205

stron: 208

oprawa miękka

p o m o c e

k a t e c h e t y c z n e

Błogosławieństwa nie są nowym
kodeksem moralnym, czymś w rodzaju urzędowej poprawki do Dekalogu. Na pewno nie stanowią też
poprzeczki w skoku do doraźnego
heroizmu. Nie stanowią ideału, który należy obowiązkowo osiągnąć,
by zająć najlepsze miejsce w królestwie niebieskim. Błogosławieństwa
stanowią nową, Jezusową hierarchię
wartości; są zachętą do radykalnej
przemiany myślenia i postępowania;
zapewniają, że królestwo niebieskie
jest i warto o nie zabiegać.

24,00 zł
format: 145x205

oprawa miękka

i

d u s z p a s t e r s k i e

ks. Alojzy Henel CM

Teologia religii

inspiracje chrystologiczne

ChrzeĈcijaþski punkt widzenia

BIBLIOTEKA TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ

1

BIBLIOTEKA TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ

2006-09-05 13:31:53

teologia_fundamentalna_2.indd 1

2

reﬂeksje nie tylko rekolekcyjne

Jana Pawäa II

Nazwałem was

przyjació³mi…

2007-09-27 11:31:23

red. ks. Krzysztof Kaucha
ks. Jacenty Mastej

red. ks. Grzegorz Dziewulski

ks. Alojzy Henel CM

JANA PAWŁA II INSPIRACJE
CHRYSTOLOGICZNE
seria: Biblioteka Teologii Fundamentalnej

TEOLOGIA RELIGII.
CHRZEŚCIJAŃSKI PUNKT WIDZENIA
seria: Biblioteka Teologii Fundamentalnej

NAZWAŁEM WAS PRZYJACIÓŁMI
Reﬂeksje nie tylko rekolekcyjne

Pozycja jest zbiorem artykułów znanych polskich teologów fundamentalnych, poświęconych chrystologii
Jana Pawła II. To jedna z pierwszych
poważnych prób podsumowania
teologicznego dorobku zmarłego
Ojca Świętego.

Tom, drugi z serii Biblioteki Teologii
Fundamentalnej, stanowi zwieńczenie dorocznego zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych
w Polsce, który w dniach 21-22
września 2006 roku odbył się
w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

Krótkie teksty do rozważania,
przydatne nie tylko na czas rekolekcji. Każda kartka stanowi odrębną
całość. Polecane szczególnie tym,
którzy mają mało czasu.

Zaprezentowane wystąpienia i wypowiedzi to miarodajne stanowisko
polskich teologów fundamentalnych
w zakresie zagadnień teologii religii. Są one również ich znaczącym
wkładem w dojrzałe kształtowanie
relacji między chrześcijanami i wyznawcami innych religii.

cena:
stron: 228
oprawa miękka

p o m o c e

29,90 zł
format: 145x205

39,00 zł

cena:

format: 145x205

stron: 342
oprawa miękka

k a t e c h e t y c z n e

18,80 zł

cena:
stron: 208

format: 125x200

oprawa miękka

i

d u s z p a s t e r s k i e

28

ks. Alojzy Henel

ks. Alojzy Henel

ks. Alojzy Henel

ks. Alojzy Henel

Nad EwangeliĈ dnia

Nad EwangeliĈ dnia

Nad EwangeliĈ dnia

Nad EwangeliĈ dnia

Okres Zwykãy

od I do XI tygodnia zwykãego

Wielki Post
Okres Wielkanocny

2

Okres Zwykãy

Okres Zwykãy

od XXIV do XXXIV tygodnia zwykãego

od XII do XXIII tygodnia zwykãego

3

4

Homilie na każdy dzień roku liturgicznego. Pomagają
zatrzymać się nad słowem Bożym każdego dnia i odnieść
je do naszego życia. Autor nie omija trudnych tematów
związanych z wiarą i wskazuje sposoby na rozwiązanie

ks. Alojzy Henel

5

problemów. Daje jasne, proste odpowiedzi, ale zostawia
także miejsce na osobistą reﬂeksję. Znakomita lektura
zarówno dla wierzących, jak i poszukujących Boga.

cena

NAD EWANGELIĄ DNIA

format: 145x205
1

ADWENT. BOŻE NARODZENIE

s. 144

16,90 zł

2

OKRES ZWYKŁY
OD I DO XI TYGODNIA

s. 224

23,90 zł

3

WIELKI POST. OKRES WIELKANOCNY

s. 232

24,00 zł

4

OKRES ZWYKŁY
OD XII DO XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

s. 232

24,00 zł

5

OKRES ZWYKŁY
OD XXIV DO XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO

s. 212

24,00 zł

ks. Alojzy Henel

Nad EwangeliĈ dnia
Adwent
Boĭe Narodzenie
K O M P L E T
84,60 zł

cena:
29

p o m o c e

k a t e c h e t y c z n e

1

i

d u s z p a s t e r s k i e

2007-08-09 11:56:37

Najważniejsze

tak…

drogi krzyżowe

czasu”

reﬂeksje przy ślubie

reﬂeksje przy pogrzebie

Horyzont

henel_najwazniejsze_tak.indd 1

ks. Alojzy Henel CM

ks. Alojzy Henel CM

ks. Alojzy Henel CM

W krzyżu

zbawienie…

2007-08-09 11:56:18

henel_w_krzyzu_zbawienie.indd 1

2008-01-15 11:22:01

ks. Alojzy Henel CM

ks. Alojzy Henel CM

ks. Alojzy Henel CM

HORYZONT CZASU
Reﬂeksje przy pogrzebie

NAJWAŻNIEJSZE „TAK”
Reﬂeksje przy ślubie

W KRZYŻU ZBAWIENIE
Drogi krzyżowe

Krótkie rozważania o bólu po odejściu bliskiej osoby, o pogrzebie,
a przede wszystkim o Bogu, który
jest nieprzemijającym Życiem.
(…) położymy kwiatki,
zapalimy nagrobne znicze,
odmówimy w domu serdeczny pacierz,
potem zamówimy mszę świętą…
Będziemy się modlić o pełną radość
dla naszych zmarłych
i prosić ich – mieszkańców nieba,
aby wstawiali się do Boga za nami.

Krótkie rozważania o wzajemnej miłości zawierających sakrament małżeństwa i o Bogu, który
jest źródłem i umocnieniem prawdziwej miłości.
(…) Spotkało was błogosławieństwo
poznania się i wspólnego życia –
niech słowa przysięgi małżeńskiej,
które za chwilę powiecie,
powracają do was często,
jak wyznanie radości –
oto ja staję się, stałem i pozostanę
błogosławionym darem
dla wspólnego losu,
który od dzisiaj jest
naszym wspólnym dziełem.
Ja jestem dla ciebie,
a ty jesteś dla mnie błogosławieństwem.

Zakończenie ziemskiej drogi
Jezusa Chrystusa jest szczególnym
wyznaniem miłości…
Umiłowawszy swoich,
do końca ich umiłował –
jak przypomni Pismo.
Jest też zupełnie
wyjątkowym świadectwem
prawdy o życiu, które się zmienia,
ale się nie kończy –
jak będzie powtarzał Kościół.

P R O M O C J A
cena:
stron: 54
oprawa miękka

p o m o c e

9,90 zł
format: 125x200

8,50 zł

cena:

format: 125x200

stron: 40
oprawa miękka

k a t e c h e t y c z n e

cena:

9,00 3,50 zł

stron: 148

format: 125x200

oprawa miękka

i

d u s z p a s t e r s k i e

30

o. Ludwik Kaszowski OSPPE

?
DROGI

KR ZYĊOWE

Serce Jezusa, kocham CiĐ,
czczĐ CiĐ i dziĐkujĐ Ci

2008-01-15 11:18:40

o. Ludwik Kaszowski OSPPE
PE

MOJE 9 PIERWSZYCH
PIĄTKÓW MIESIĄCA

DROGI KRZYŻOWE

Moja droga okazała się pasmem bez
przerwy powtarzających się upadków, zwątpiłem w siebie, w świat
wartości, w sens egzystencji… Pozostaje tylko jedno… uchwycić się
krzyża Chrystusowego. W oczach
kapłanów, uczonych, Piłata, Heroda
Jezus też był bankrutem. A przecież
po trzecim Jego upadku, pewnie
po wielu innych na drodze krzyżowej, nie tylko powstał, nie tylko pozwolił, by Go wywyższono na krzyżu,
ale i ziemia nie wytrzymała i zatrzęsła
się, bo Bóg zrealizował swój plan miłości.

SERCE JEZUSA, KOCHAM CIĘ,
CZCZĘ CIĘ I DZIĘKUJE CI

Karnet upamiętniający odprawienie
9 pierwszych piątków miesiąca.

Karnet upamiętniający odprawienie
9 pierwszych piątków miesiąca.

Podnieś się więc, bracie i siostro
(…). Nie jesteś bankrutem, bo Jezus
za takich jak ty umarł i dał świadectwo prawdzie – i nie zbankrutował...

P R O M O C J A
cena:

6,50 2,00 zł

stron: 80

format: 125x200

oprawa miękka
31

stron: 4

cena:

7,20 zł

cena:

stron: 6

format: 70x100

kolor

cena kompletu (100 sztuk)

p o m o c e

k a t e c h e t y c z n e

0,40 zł
format: 70x120

i

d u s z p a s t e r s k i e

m
ko n t e

i

p l ac ja

dziaã

anie

Wiesława Bogaczewicz-Bieda

oprac. ks. Jerzy Wełna SCJ

oprac. ks. Jerzy Wełna SCJ

POZWÓLCIE DZIECIOM
PRZYCHODZIĆ DO MNIE
DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

MISTERIUM SERCA JEZUSA
Duchowość na III Tysiąclecie

KONTEMPLACJA I DZIAŁANIE

W publikacji wykorzystano ilustracje autorstwa dzieci z Zespołu
Szkół nr 4 im. Generała Stefana
„Grota” Roweckiego w Mrągowie

Właściwe rozumienie istoty obietnic
Jezusa przekazanych św. Małgorzacie
Marii, a przede wszystkim sens
prawdziwego nabożeństwa i kultu
Bożego Serca wyjaśnił w piękny
i precyzyjny sposób Pius XII w encyklice Haurietis aquas. To miłość
Boża staje w centrum kultu Serca
Jezusowego, nie zaś prywatna
korzyść posiłkowana przez pragnienie zadośćuczynienia warunkom
określonym w obietnicach Boskiego Zbawiciela.
(fragment książki)

Kontemplacja jest sposobem modlitwy, sposobem najgłębszym. Można
mówić o trzech jej rodzajach: nagłe
ogołocenie, długotrwałe doświadczenie pustyni, pokój pełen słodyczy.
Pierwszy rodzaj kontemplacji to wewnętrzne odarcie duszy ze wszystkiego, kiedy staje w swojej nagości
wobec Boga. Drugi rodzaj to powolne – w odróżnieniu od pierwszego
– prowadzenie przez pustynię. Trzeci rodzaj kontemplacji zaś to pokój
pełen słodyczy, ciszy i namaszczenia,
kiedy człowiek czuje się karmiony
doznaniem miłości. Ta miłość jest
jak światło, pełne pokoju i radości.
Kontemplacja jest odpoczywaniem
w Bogu, udziałem w odpoczynku samego Boga.

P R O M O C J A
cena:
stron: 32
oprawa miękka, kolor

p o m o c e

3,50 zł
format: 108x145

24,00 zł

cena:

format: 145x205

stron: 295
oprawa miękka

k a t e c h e t y c z n e

11,20 zł

cena:
stron: 112

format: 145x205

oprawa miękka

i

d u s z p a s t e r s k i e

32

W szkole
Serca Jezusowego
ze Świętym Klaudiuszem
La Colombière’em

W szkole
Serca Jezusowego
z Janem Pawłem II

o. Gérard Dufour

o. Gérard Dufour

ks. Władysław Majka SCJ

o. Gerard Dufour

I UWIERZYLIŚMY MIŁOŚCI

W SZKOLE SERCA JEZUSOWEGO
ZE ŚW. KLAUDIUSZEM
LA COLOMBIÈRE`EM

To swoisty „dziennik duszy” pisany
ręką kapłana, zakonnika, sercanina.
Ksiądz Władysław Majka uwierzył
Miłości i nią żył na co dzień. Mówią
o tym prezentowane zamyślenia,
rozważania, kontemplacje i oryginalne dialogi z Bożym Sercem.
Nie lękaj się uwierzyć Miłości!

W SZKOLE SERCA JEZUSOWEGO
Z JANEM PAWŁEM II

W czasie gdy św. Małgorzata Maria
była zniesławiana i pełna niepokoju,
otrzymała od Jezusa tę obietnicę:
„Ześlę ci Mego wiernego sługę i doskonałego przyjaciela”. Nie znaleźlibyśmy chyba lepszego określenia,
oddającego postawę o. Klaudiusza
La Colombière`a.
Jego historia jest ściśle związana
z życiem świętej wizytki, a jego służba w pełni odzwierciedla przesłanie
Serca Jezusowego. (…) Nawet jeśli
nie mówił zbyt wiele o pobożności
względem Serca Jezusa, które tak
bardzo umiłowało ludzi, miłość do
Niego przenika całe jego życie, tak iż
w pełni zasługuje on na miano apostoła Serca Jezusowego.

cena:
stron: 248
oprawa miękka
33

10,00 zł
format: 115x165

cena:
stron: 156

19,90 zł
format: 125x200

oprawa miękka

d u c h o w o ś ć

Rozważania i homilia z 5 października
1986 roku oraz modlitwy w sanktuarium w Paray-le-Monial świadczą
o osobistym nabożeństwie Jana
Pawła II do Serca Jezusa. Rozważania
te zapewniają nas, że ten poryw duchowy jest odpowiedzią na bardzo
aktualną potrzebę naszych czasów –
potrzebę poszukiwania autentycznej
miłości. Włączają nas w odnowiony
zapał ku pełniejszemu zaangażowaniu
się w ducha misyjnego Nowej Ewangelizacji.
A ducha tego możemy zrozumieć,
gdy przyjmiemy słowa Jezusa do
św. Małgorzaty Marii: „Chcę się
posłużyć tobą, by pociągnąć serca
do mojej miłości”. Słowa te skierowane są do każdego z nas.

19,90 zł

cena:
stron: 148

format: 125x200

oprawa miękka

S e r c a

J e z u s o w e g o

ks. Józef Gaweâ SCJ

W szkole
Serca Jezusowego
ze Świętą
Małgorzatą Marią

Święta Małgorzata
Maria Alacoque
Uczennica Serca Jezusowego i Jego apostołka

Droga duchowa

Ċw. Maâgorzata Maria
i kult Serca Jezusowego

Jean Ladame

o. Gérard Dufour

gawel_alacoque_okl.indd 1

2008-05-08 09:48:25

o. Gerard Dufour

Jean Ladame

ks. Józef Gaweł SCJ

W SZKOLE SERCA JEZUSOWEGO
ZE ŚWIĘTĄ MAŁGORZATĄ MARIĄ

ŚWIĘTA MAŁGORZATA MARIA ALACOQUE. Uczennica Serca Jezusowego
i Jego apostołka

ŚW. MAŁGORZATA MARIA
I KULT SERCA JEZUSOWEGO

Ojciec Gérard Dufour, kapelan
w Paray-le-Monial, uporządkował
teksty św. Małgorzaty Marii i na ich
podstawie ukazał zasadnicze rysy
jej duchowości. Medytacja nad myślami powierniczki Serca Jezusowego pozwoli obudzić w nas pragnienie szczerego miłowania Chrystusa
i oddania Mu swego życia.

Przedstawiając życie św. Małgorzaty
Marii, autor pragnie pomóc czytelnikom lepiej zrozumieć kult Serca
Jezusowego i dojść do przeświadczenia, że jest on ciągle aktualny
oraz odpowiada na potrzeby współczesnego człowieka.

N O W O Ś Ć

N O W O Ś Ć

16,90 zł

cena:
stron: 140

Według założeń autora, niniejszy
tekst powinien pomóc ludziom
zabieganym, zajętym codziennymi
sprawami i nienawykłym do czytania
grubych dzieł literackich w zapoznaniu się z duchowością jednej z największych mistyczek katolickich oraz
z tajemnicą Serca Jezusowego, przekazaną służebnicy z Paray-le-Monial,
św. Małgorzacie Marii Alacoque.

format: 125x200

stron: 80

9,00 zł
format: 125x200

oprawa miękka

oprawa miękka

d u c h o w o ś ć

cena:

S e r c a

J e z u s o w e g o

Wyjątkowa rola w krzewieniu kultu
Serca Pana Jezusa przypadła skromnej i pokornej zakonnicy – wizytce
z Paray-le-Monial, św. Małgorzacie
Marii Alacoque. Przez nią została
przypomniana całemu światu najważniejsza prawda naszej wiary: „Bóg
jest miłością”. To ona otrzymała misję rozpowszechnienia nabożeństwa
do Najświętszego Serca Jezusowego
w całym Kościele. Właśnie jej w XVII
wieku wielokrotnie ukazywał się Pan
Jezus, wybrawszy ją na apostołkę
swego Serca. I właśnie z Paray-le-Monial, z klasztoru, w którym ona
żyła, nabożeństwo do Serca Jezusa
rozszerzyło się na cały świat. Stało
się ono jedną z najważniejszych form
pobożności w Kościele.

N O W O Ś Ć
cena:
stron: 66

25,00 zł
format: 170x240

album, kolor
34

ks. Stanisław Stańczyk SCJ
OBIETNICE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
przekazane św. Małgorzacie Marii Alacoque
Nieduża, ale piękna i wartościowa książka. Zawiera dwanaście obietnic Bożego Serca przekazanych św. Małgorzacie Alacoque oraz rozważania na ich
temat. Chrystus, ufającym Mu czcicielom, obiecuje niezmierzone łaski: miłość
i miłosierdzie, pociechę i obronę, błogosławieństwo i ostateczne zwycięstwo.

P R O M O C J A
cena:

4,00 2,90 zł

ks. Józef Gaweł SCJ

stron: 48

format: 145x115

SYLWETKA CZCICIELA SERCA
JEZUSOWEGO

oprawa miękka, kolor

Co to znaczy być czcicielem Serca
Jezusowego? Autor stara się odpowiedzieć na to pytanie, kreśląc cechy prawdziwego czciciela Bożego
Serca i wyjaśniając istotę praktyk
związanych z Jego kultem, takich jak:
adoracja, pierwszy piątek miesiąca,
Godzina święta i inne.
Teksty zawarte w tej książce mogą
być wykorzystane jako czytanki
w czasie nabożeństw czerwcowych, mogą też stać się pomocą dla
kapłanów, osób konsekrowanych
i wiernych świeckich w odkrywaniu
tajemnicy Bożego Serca.

P R O M O C J A
15,00 9,90 zł

cena:
stron: 140

format: 125x200

oprawa miękka
35

d u c h o w o ś ć

S e r c a

J e z u s o w e g o

o. Lorenzo

Sales

sales_traktat_wyd_2_2009_okl.indd 6

2010-03-22 09:30:49

ks. Kazimierz Pietrzyk SDB

o. Lorenzo Sales

o. Lorenzo Sales

SERCE JEZUSA CIERPLIWE
I WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA
Czytanki na czerwiec

ORĘDZIE MIŁOŚCI
SERCA JEZUSA DO ŚWIATA
Duchowa droga s. Konsolaty Betrone

TRAKTAT O MALEŃKIEJ DRODZE
MIŁOŚCI

Nabożeństwo do Najświętszego
Serca Jezusa, stawiające na pierwszym miejscu miłość i wynagrodzenie, jest bardzo ważne i nic go nie
zastąpi. Kult Bożego Serca przyczynił się do pogłębienia pobożności
wiernych.

Orędzie miłości Serca Jezusa do
świata przekazuje nam łagodny,
a zarazem mocny głos osoby, która
żyła podczas rozszalałej burzy, gromadząc w swym wnętrzu cały ból
ziemi i blask nieba.

To drugie w języku polskim opracowanie na temat Orędzia o nieustannym akcie miłości, które Chrystus
objawił ludzkości za pośrednictwem
sługi Bożej s. Konsolaty Betrone,
klaryski kapucynki z Turynu.

Proponując na nowo w XXI wieku
ewangeliczną konieczność „modlenia się zawsze, bez ustanku” (por.
Łk 18,1), orędzie, które dociera do
nas przez Klaryskę Kapucynkę z Turynu, nabiera znaczenia Ewangelii
naszych czasów – Ewangelii miłości,
nadziei i miłosierdzia na lata nienawiści, rozpaczy i oddalenia od Boga.

Orędzie jest zaproszeniem do
wkroczenia na drogę dziecięctwa
duchowego, nazywanej również
„drogą królewską”, „maluczką drożyną dziecięctwa duchowego”, „najszybszą i najprostszą drogą do Nieba” czy właśnie „maleńką (najmniejszą) drogą miłości”.
To prawdziwa „szkoła” duchowości
pod hasłem Miłości Miłosiernej…

P R O M O C J A
cena:
stron: 100

11,00 7,90 zł
format: 125x200

oprawa miękka
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cena:

15,00 9,90 zł
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format: 115x165

stron: 140
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o. Leon Dehon

SERCE ZBAWICIELA

SERCE JEZUSA, NIEZGŁĘBIONE
ŹRÓDŁO MIŁOŚCI BOGA

PANIE, CO CHCESZ, ABYM CZYNIŁ?
Myśli i modlitwy

Ks. L. Poleszak SCJ niezwykle wnikliwie analizuje wszystkie przejawy
i formy kultu Serca Jezusowego na
przestrzeni dziejów chrześcijaństwa sięgając do tradycji biblijnej,
do Ojców Kościoła i wybitnych teologów od Średniowiecza po czasy
nam współczesne. Odważnie ukazał
apostolski wymiar kultu Serca Jezusowego z odniesieniem do czasów
współczesnych i możliwości wykorzystania tej duchowości w dzisiejszym duszpasterstwie.

W K R Ó T C E
stron: 416
oprawa twarda
37

format: 160x230

Głównym celem książki, którą
oddajemy do rąk czytelników,
jest przybliżenie treści kryjącej
się w Najświętszym Sercu Jezusa.
Pozycja ta nie stanowi traktatu,
w którym zawiera się cała teologia
Bożego Serca. Jest ona raczej próbą
zebrania i przystępnego przekazania przemyśleń o miłości Serca Jezusowego, które zrodziły się dzięki
pracy i modlitwie wszystkich zajmujących się tą tematyką. Ufam, że jej
lektura pomoże raz jeszcze odkryć
każdemu, że jest umiłowany przez
Boga, i zaowocuje darem miłości
w relacji do innych.
Autor

cena:
stron: 192

25,00 zł
format: 125x200

oprawa twarda

d u c h o w o ś ć

Zebrane tutaj myśli i modlitwy
o. Leona Dehona są propozycją, aby
pójść wspólną drogą z człowiekiem,
który może być natchnieniem dla
każdego, kto poprzez życie zakonne, kapłańskie czy też powołanie
świeckie pragnie szukać i pytać: Panie, co chcesz, abym czynił?
ks. Robert Ptak SCJ

Niewielka książeczka zawierająca
niezwykle bogatą treść. Nieoceniona pomoc w chwilach zadumy
i reﬂeksji.

5,00 zł
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Intronizacja
Najœwiêtszego Serca jezusowego

2008-03-12 10:01:01

ks. Leszek Poleszak SCJ
INTRONIZACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA JEZUSOWEGO. Wypowiedzi
Magisterium Kościoła, historia i teologia
Zgodnie z panującą niegdyś tradycją – w niektórych krajach jest ona
jeszcze żywa – rodziny poświęcały
się Najświętszemu Sercu Jezusa
i w swoich domach przechowywały Jego obraz. Ten kult jest zakorzeniony w tajemnicy Wcielenia;
miłość Boga do ludzkości objawiła
się z niezwykłą wyrazistością za pośrednictwem Serca Jezusa. Dlatego prawdziwy kult Najświętszego
Serca zachowuje swoje znaczenie
i pociąga w sposób szczególny dusze spragnione Bożego miłosierdzia,
znajdujące w Nim nieskończone
źródło, z którego czerpią wodę życia, by nawadniać pustynie ludzkiej
duszy i rozbudzać nadzieję.

Informator przedstawia historię
oraz działalność apostolską Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży
Najświętszego Serca Jezusowego
(sercanów) w Polsce i świecie. Zawiera podstawowe informacje na temat sercańskich placówek, paraﬁi,
domów rekolekcyjnych i wypoczynkowych, a także charakteryzuje duszpasterstwo specjalistyczne – Sercań-

ską Wspólnotę Świeckich, Ruch Sercańskiej Młodzieży, Duszpasterstwo
Przedsiębiorców i Pracodawców,
Wydawnictwo DEHON.
To pierwsza całościowa prezentacja działalności polskich sercanów,
bezcenny przewodnik dla zainteresowanych Zgromadzeniem i jego
misją.

(Benedykt XVI)

8,00 zł

cena:
stron: 78

format: 125x200

oprawa miękka
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cena:
stron: 72

14,30 zł
format: 140x190

SERCANIE. INFORMATOR
Placówki oraz działalność apostolska
Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży
Najświętszego Serca Jezusowego

oprawa miękka, kolor
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„CZAS SERCA” dla Twojej rodziny
– by zgłębiać Bożą miłość
– by wzrastać w miłości
– by dzielić się miłością
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Ceny prenumeraty dwumiesięcznika „Czas Serca”
prenum. półroczna

prenum. roczna

1 egz. – 15 zł
1 egz. – 30 zł
Wypełnij i wyślij tę pocztówkę, a otrzymasz:
– bezpłatny numer „Czasu Serca”,
– wypełniony przekaz pocztowy.
W ten sposób łatwo i szybko zamówisz wprost do domu
nasze czasopismo.
tel.: 12 2905298, e-mail: prenumerata@wydawnictwo.net.pl
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