ul. Saska 2, 30-715 Kraków, sprzedaz@wydawnictwo.net.pl
Gabriele Amorth, Paolo Rodari
OSTATNI EGZORCYSTA. Moja walka z szatanem

30,00 zł

cena:
stron: 236
oprawa twarda

format: 130x205

ELLE

TS

ELLE

ISBN: 978-83-7519-162-2

TS

Książka ta to świadectwo o jednej z największych tragedii, która
wstrząsnęła kontynentem afrykańskim w ostatnich dwudziestu latach,
o wojnie na tle etnicznym w regionie
Wielkich Jezior (Ruanda, Burundi,
Demokratyczna Republika Konga
– dawniej Zair). Autorem tego przejmującego świadectwa jest ruandyjski ksiądz, Joseph Sagahutu, jedyny
ocalały z rzezi w Kalimie (Kongo)
2 marca 1997 roku. Odkrywa on przed
światem ludobójstwo Hutu, którego
dopuściła się Armia Patriotyczna Ruandy pod przywództwem gen. Paula
Kagame w odwecie za wcześniejsze
ludobójstwo Tutsi, dokonane przez
ekstremistów Hutu.

B ES

NADZIEJA WBREW NADZIEI

R

Joseph Sagahutu

Paolo Rodari, włoski
dziennikarz, na łamach
tej książki relacjonuje
działalność ojca Gabriele Amortha, znanego na
całym świecie watykańskiego egzorcysty. Ojciec
Amorth odkrywa przed
nim nieujawniane wcześniej fakty ze swojej pracy, nigdy dotąd niepublikowane świadectwa, rozmowy i doświadczenia.
Czyni to, aby uświadomić
współczesnemu człowiekowi, że szatan istnieje.
Choć będąc duchem, nie
R
ukazuje się w widzialnej
B ES
postaci, to jednak jest on
niezwykle aktywny w swoim działaniu w dzisiejszym świecie. Z książki
dowiemy się:
• czym są egzorcyzmy,
• w jakich okolicznościach życia człowiek
może pójść do egzorcysty,
• jak wygląda sam obrzęd egzorcyzmu,
• jakie są objawy opętania,
• w jaki sposób uwolnić się od niego,
• co mówią złe duchy, gdy wzywa się wstawiennictwa św. Ojca
Pio, bł. Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI.
Przesłanie książki jest mocne: przekonanie o nieprzerwanej działalności szatana w dzisiejszym świecie, wręcz o trwającej właśnie decydującej rozgrywce i o pilnej potrzebie uświadomienia sobie przez
Kościół, że to dzieje się naprawdę
ISBN: 978-83-7519-182-0
i nie można lekceważyć tej kwe35,90 zł
stii. Książka jednak zdecydowanie cena:
tchnie nadzieją i wiarą w to, że stron: 272
format: 125x195
zwycięstwo należy do Boga.

www. w y d a w n i c t w o . n e t . p l
acebook.com/WydawnictwoKsiezySercanowDehon

oprawa miękka

dehon.wydawnictwo
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kretną łaskę związaną z życiem
osób poświęconych Bogu (np.
A
UWIELBIAMY TWOJE RANY!
o ducha modlitwy, ducha ubóstwa,
PRO
Biblijna modlitwa pasyjna dla osób
posłuszeństwa, czystości, miłość
zakonnych i duchownych
we wspólnocie, świętość życia itp.).
W ten sposób łączy rozważania pasyjne z najważniejszymi wymiaraModlitewnik powstał, aby ułat- mi życia zakonnego i kapłańskiewić modlitwę i rozważanie z po- go, ma o nich przypominać i momocą biblijnych tekstów pasyj- bilizować do życia tymi ideałami.
nych. Przeznaczony jest zwłasz- Ze względu na pasyjny charakter
UWIELBIAMY
cza dla osób zakonnych i ka- zebranych tu tekstów wydaje się,
TWOJE RANY!
płanów. Każda tajemnica łączy że modlitewnik będzie pomocny
Biblijna modlitwa pasyjna
się bowiem z modlitwą o kon- zwłaszcza w okresie Wielkiego Podla osób zakonnych i duchownych
stu. Można z niego korzystać przy
odprawianiu rozmyślania, adoracji
opr. tekstu: ks. Dariusz Salamon, redakcja: ks. Krzysztof Zimończyk
Najświętszego Sakramentu, GodziTAJEMNICA SZCZĘŚCIA. Nabożeństwo piętnastu modlitw św. Brygidy
ny świętej. Nic jednak nie przeszkadza, aby towarzyszył naszej modlitwie w ciągu całego roku dla pogłębienia miłości do cierpiącego Zbawiciela i pobudzania nas do pokuty
i stałego postępu duchowego.
Tajemnica szczöĊcia

ks. Dariusz Salamon SCJ

2011-02-18 09:22:24

ISBN: 978-83-7519-138-7
cena:
NaboĖeĀstwo piötnastu modlitw Ċw. Brygidy

stron: 88

22,90 zł 16,90 zł
format: 115x185

oprawa twarda z tasiemką

Nabożeństwo piętnastu modlitw św. Brygidy Tajemnica szczęścia to jeden
z najbardziej znanych i najstarszych katolickich modlitewników. Prawdziwy pokarm dla duszy, zwłaszcza na czas Wielkiego Postu. Nowe wydanie
charakteryzuje się przejrzystością układu modlitw. Każdej nadano tytuł
i podzielono je na wyraźne części. Wszystko w tym celu, aby ułatwić
bardziej świadome odmawianie poszczególnych modlitw, niemal kroczenie wraz z Jezusem po śladach Jego cierpień i męki.

3,20 zł

cena:
stron: 20

format: 105x148

oprawa miękka, wyd. III, uzup.

ISBN: 978-83-7519-136-3

ISBN: 978-83-7519-135-6

ISBN: 978-83-7519-198-1

cena:
stron: 96
oprawa miękka

8,20 zł
format: 100x145

cena:
stron: 96
oprawa twarda

zadzwoń i zamów! 12 290 52 98

15,90 zł
format: 105x150

POLECAMY NA ROK WIARY!
OBRAZEK NA ROK WIARY
Na rewersie wyznanie wiary
(mszalne)

1,20 zł

cena:

145x210 (A5)

format:

B ES

.

oprawa twarda

69,90 zł
format: 215x255

NO

W broszurce znajdziemy modlitwy
do wykorzystania w czasie Roku
Wiary (2012/2013), m.in.: modlitwę
na Rok Wiary dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, oficjalny hymn Roku
Wiary, modlitwę o przymnożenie
wiary papieża Pawła VI.

ISBN: 978-83-7519-199-8

3,20 zł

cena:
stron: 16

W

OŚĆ

W

ELLE

R

TS

NO

stron: 196

opr. Krzysztof Zimończyk SCJ
PANIE, UMOCNIJ MOJĄ WIARĘ!
Modlitwy na Rok Wiary

Pięknie wydany, bogato ilustrowany album przedstawia całą naukę i działalność Jezusa Chrystusa według czterech ewangelistów. Został on wydany
z okazji Roku Wiary (2012/2013), by zaprosić katolickie rodziny do wspólnego czytania Pisma Świętego, strona po stronie, codziennie przez pięć
minut, aby czynić ze słowa Bożego modlitwę. Wystarczy niespełna rok, by
poznać najważniejsze fragmenty Ewangelii i odkryć w nich „prawdę starodawną i zawsze nową” oraz skarb, który ubogaca naszą egzystencję, czyniąc każdego z nas dzieckiem Bożym.
Album ten to wspaniały pomysł na prezent z okazji urodzin, imienin, ślubu
czy jubileuszu.

cena:

NO

NO

EWANGELIA DLA RODZINY

ISBN: 978-83-7519-186-8

Modlitwy na Rok Wiary

WOŚĆ

ELLE

B ES

WOŚĆ

TS
R

Valentino Salvoldi

umocnij moją wiarę!

OŚĆ

Panie,

format: 105x148

oprawa miękka, wyd. II, uzup.

www.wydawnictwo.net.pl

ojciec Joãozinho SCJ

WIELKA OBIETNICA
Serca Jezusowego

JarosÜaw LegiÚâ

Nabożeństwo Pierwszych Piątków Miesiąca

NO

2012-01-26 09:05:18

W

OŚĆ

NO

W

W

OŚĆ

NO

2012-09-18 14:47:33

NO

commentz_penitencjaria_okl.indd 1

WOŚĆ

WOŚĆ

WOŚĆ

NO

OŚĆ

Józefa Tischnera

NO

Jarosław Legięć

Carlos Encina Commentz

o. Joãozinho SCJ

CZŁOWIEK W FILOZOFII PRACY
JÓZEFA TISCHNERA

KIEDY I JAK ODWOŁYWAĆ SIĘ
DO PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

WIELKA OBIETNICA SERCA
JEZUSOWEGO. Nabożeństwo
pierwszych piątków miesiąca

Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy jest analiza filozofii pracy
w ujęciu, rozumieniu i interpretacji
Józefa Tischnera. Myśl o pracy człowieka dojrzewała i kształtowała się
w jego zamyśleniu w bardzo specyficznym okresie historycznym. Był to
czas napięcia między chrześcijańską
a socjalistyczną wizją życia społecznego człowieka, był to także czas
wielkich przemian społeczno-politycznych, które miały bezpośredni
wpływ na rozwój myśli o pracy. Filozofią pracy J. Tischner zajmował się
trzydzieści lat, i tym samym poświęcił
jej trzydzieści lat swojego życia. Dlatego warto wsłuchać się w jego rozważania na ten temat, które zachowują
wymiar uniwersalny i ponadczasowy.
ISBN: 978-83-7519-195-0
cena:
stron: 400
oprawa twarda

Publikacja w prostym i zrozumiałym
dla wszystkich języku, w formie pytań i odpowiedzi przedstawia właściwy sposób zwracania się do Penitencjarii Apostolskiej, organu Kurii
Rzymskiej służącego spowiednikom
i penitentom.
Carlos Encina Commentz, kapłan
archidiecezji Vaduz, jest doktorem
prawa kanonicznego na Papieskim
Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Od 2006 roku jest pracownikiem Trybunału Penitencjarii Apostolskiej.

ISBN: 978-83-7519-170-7

44,90 zł
format: 160x230

cena:
stron: 72
oprawa miękka

Książeczka ta to doskonała pomoc
w praktykowaniu pierwszych piątków miesiąca. W prosty, ale i nowy
sposób wyjaśnia, jak je przeżywać,
jakie należy spełnić warunki...
W ostatniej części zawiera piękne
modlitwy do NSPJ. Możemy również odnotowywać w niej, na wyznaczonych stronach, nasze uwagi
i postanowienia. Ta niewielka książeczka chce być swego rodzaju podręcznikiem w szkole nowego życia.

ISBN: 978-83-7519-187-5

10,00 zł
format: 110x180

cena:
stron: 56
oprawa miękka

zadzwoń i zamów! 12 290 52 98

4,80 zł
format: 105x148
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Jan Paweä II

Z przedsiöbiorczymi katolikami
rozmawia Anna Jaworek

PRO

encykliki
LABOREM EXERCENS
SOLLICITUDO REI SOCIALIS
CENTESIMUS ANNUS
Wydawnictwo KsiħǏy Sercanów DEHON

Wydawnictwo KsiħǏy Sercanów DEHON

2011-04-06 14:14:38

piatek_ku_bozej_chwale_okl.indd 2

2011-08-12 10:47:38

Maciej Osuch

red. Anna Jaworek

Jan Paweł II

CZAS ZABIJANIA?
CZAS MIŁOŚCI?

KU BOŻEJ CHWALE

TRYPTYK SPOŁECZNY
Encykliki Jana Pawła II)

Kolejna książka Macieja Osucha to
opowieść o różnych formach zabijania życia i uśmiercania miłości.
Doskonale wybrany, choć z pewnością mało popularny temat! Wszak
mądrzy tego świata słusznie zauważają, iż przyszło nam żyć w dobie cywilizacji śmierci. A kim jest Autor, że
o śmierci i miłości pisze? To człowiek
o wrażliwym sercu i przenikliwym
umyśle. Niezwykle trafnie dobiera
tematy, bacznie obserwuje otaczającą go rzeczywistość. Z tych obserwacji wyciąga mądrą naukę i dzieli
się nią ze swoimi czytelnikami. Ot,
po prostu: świat widziany oczami
Osucha.

ISBN: 978-83-7519-090-8
cena:
stron: 108
oprawa miękka

Książka zawiera rozmowy z przedsiębiorcami katolickimi na temat
modlitwy, tradycji rodzinnej, męstwa, odwagi, ewangelizacji, patriotyzmu.

ISBN: 978-83-7519-152-3

13,65 zł
format: 125x200

cena:
stron: 128
oprawa miękka

Jest to zbiór trzech społecznych
encyklik Jana Pawła II: Laborem
exercens, Sollicitudo rei socialis i Centessimus annus. Jan Paweł II zwraca
w nich uwagę na podstawowe i niezastąpione znaczenie cnót i wartości duchowych w życiu społecznym
człowieka. Praca, postęp, wolny
rynek, ekonomia, dobrobyt nie są
wartościami samymi w sobie. Mają
służyć człowiekowi, jego codziennej pomyślności oraz osiągnięciu
rozwoju osobowego.

ISBN: 978-83-7519-139-4

15,00 zł
format: 125x200

cena:
stron: 276

23,10 zł 17,33 zł
format: 125x200

oprawa miękka

www.wydawnictwo.net.pl

OŚĆ

W

NO

WOŚĆ

ks. Janusz Królikowski

NO

PASYJNE

ks. Janusz Królikowski

Klaus Peter Vosen

Christa Meves

KAZANIA PASYJNE

NA STRUNACH DUSZY. Rozważania
o Litanii do Najświętszego Serca
Jezusowego

ABC BABCI I DZIADKA.
Co trzeba wiedzieć, aby być
szczęśliwym z dziećmi i wnukami

Wspaniała pomoc w duchowym przygotowaniu się na przeżywanie Wielkiego Postu i Misterium Paschalnego.
W tym zbiorze refleksyjnych rozważań
ks. Janusz Królikowski uświadamia
nam, że nie jesteśmy w stanie pojąć naszego ludzkiego losu bez odniesienia
go do krzyża, na którym umarł Jezus
Chrystus. Bo właśnie z nieustannej adoracji Ukrzyżowanego rodzi się w nas
nowa moc – moc wyzwalająca i przemieniająca. Krzyż jest bowiem dla nas
lekcją, przykładem, drogą, pozwala
nam poznać naszą godność, a przede
wszystkim nieustannie przypomina
o Miłości.

Teksty zawarte w książce skupiają się wokół 33 wezwań Litanii do
Najświętszego Serca Jezusowego.
Stanowią inspiracje do modlitwy
i medytacji, zwłaszcza podczas adoracji eucharystycznej. Rozważania
mogą zostać również wykorzystane
w czasie nabożeństw czerwcowych
jako czytanki.

ISBN: 978-83-7519-175-2

21,00 zł

cena:
stron: 148

format: 125x200

oprawa miękka
ISBN: 978-83-7519-163-9
cena:
stron: 236
oprawa miękka, wyd. II

19,00 zł
format: 125x200

Kiedyś babcie i dziadkowie żyli razem
z całą rodziną pod jednym dachem,
dziś przychodzą tylko z wizytą. Nie
są już tak blisko młodych. To niesie ze
sobą nowe, specyficzne problemy we
wzajemnych kontaktach. Christa Meves, przeżywająca wiele chwil w otoczeniu swych wnuków, przedstawia
nam w tej książce, jak ważne dla
psychicznego rozwoju dzieci są trwałe kontakty z dziadkami. Mogą one
nawiązać się zarówno wówczas, gdy
dziadkowie i wnuki mieszkają blisko,
jak i wtedy, gdy są oddaleni o wiele
kilometrów. Oczywiście babcie i dziadkowie niechcący mogą popełniać błędy. Christa Meves omawia je i przedstawia wiele porad, jak przezwyciężyć
te trudne sytuacje w kręgu rodziny.

W K R Ó T C E

ISBN: 978-83-7519-142-4

Barbara Szczepanowicz

cena:

STAROŚĆ.
Skarb do odkrycia

stron: 148
oprawa miękka, wyd. II

zadzwoń i zamów! 12 290 52 98

26,00 zł
format: 125x200

ks. Józef Lach SCJ

ks. Paweų Krok SCJ

CZAS ORĘDOWNIKÓW

Czas orędowników to pierwsza powieść ks. Józefa Lacha SCJ. Czyta
się ją jednym tchem, niecierpliwie
czekając na dalsze losy bohaterki
– Heleny, trzydziestopięcioletniej
wdowy z pięcioma synami, borykającej się z wieloma problemami,
szczególnie z uprzedzeniami teściowej i krewnych zmarłego męża,
tragicznymi wypadkami prześladującymi jej rodzinę, a także z… nową
miłością.

ks. Janusz Wilk
WIERZYĆ BOGU

Strumień czasu naznaczonego miłością i nienawiścią, wojną i pokojem
unosił Helenę, przyjaciół i dawnych
wrogów w zaciszną i bezpieczną
przystań, gdzie mogli znaleźć upragniony pokój.
Fragment tekstu

W książce autor zawarł swoje konferencje i zamyślenia na temat wiary, jej istoty, znaczenia dla ludzkiego
życia, trudności z nią związanych.
Mówi o niej, posługując się obrazami biblijnymi – postaciami Starego
czy Nowego Testamentu.

ISBN: 978-83-7519-144-8
cena:
stron: 80
oprawa twarda

ISBN: 978-83-7519-155-1

19,50 zł
format: 165x165

cena:
stron: 574
oprawa miękka

ks. Paweł Krok SCJ
GDZIE SŁONIE WALCZĄ,
TAM TRAWA CIERPI
Książka ks. Pawła Kroka SCJ jest sprawozdaniem z dziewięciu lat misyjnej
posługi w Kongu. Autor wyjechał
tam jako młody człowiek, neoprezbiter. Można powiedzieć, że Afryka
stała się kolebką jego kapłaństwa.
Gdzie słonie walczą, tam trawa cierpi
jest próbą wyrażenia ogromu cierpienia znoszonego przez ludność
wtedy, kiedy o władzę walczą mocarze. Tytułowa „trawa” – najbiedniejsi, najsłabsi stają się pierwszymi
ofiarami wszystkich konfliktów. To
książka, która zmusza do myślenia
(o misjach, Afryce, powołaniu) i do
pamięci, także modlitewnej, o tych,
którzy na Czarnym Lądzie żyją i dla
Czarnego Lądu pracują.

ISBN: 978-83-7519-130-1

39,00 zł
format: 125x195

cena:
stron: 192

18,90 zł
format: 145x205

opraa miękka, wyd. II

www.wydawnictwo.net.pl

POLECAMY NA ROK WIARY!
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stron

cena

t. 15

LECTIO DIVINA do Listu do Rzymian (1)

212

15,75 zł

t. 16

LECTIO DIVINA do Listu do Rzymian (2)

164

18,20 zł

t. 17

LECTIO DIVINA do Listu do Rzymian (3)

212

18,20 zł

t. 18

LECTIO DIVINA do Listu do Rzymian (4)

204

18,20 zł

8
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Innocenzo Gargano

PRO
cena:

K O M P L E T

( 4 T O M Y)
60,00 zł

List do Rzymian zawiera pełną naukę apostolską o usprawiedliwieniu przez
wiarę w Jezusa Chrystusa. Najwięksi egzegeci (Orygenes, Augustyn) uczynili z Listu do Rzymian najważniejszy punkt odniesienia w swojej refleksji,
w zgłębianiu i dalszym poznawaniu tajemnicy Chrystusa. Reformator Kościoła, Marcin Luter, napisał, że List do Rzymian to „prawdziwe arcydzieło,
najczystsza Ewangelia, którą każdy chrześcijanin powinien stale studiować, to duchowy chleb, którym wierzący człowiek codziennie powinien
się karmić i przechowywać bezcenne treści tego listu w sercu, uczyć się go
na pamięć, słowo po słowie”. Chryzostom, jeden z ojców wczesnego Kościoła, czytał List do Rzymian dwukrotnie w ciągu każdego tygodnia. Wielki
uczony, Michał Faraday, wyznał na łożu śmierci: „moja wiara, ugruntowana
dzięki lekturze Listu do Rzymian daje mi pewność, że Chrystus to mój Zbawiciel, który zmarł za mnie, żeby otworzyć mi drogę do nieba”.

W K R Ó T C E
Innocenzo Gargano
LECTIO DIVINA
do Ewangelii św. Łukasza (4)
LECTIO DIVINA
do Ewangelii św. Łukasza (5)

zadzwoń i zamów! 12 290 52 98

W

cena:

3,50

PLN
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czerwiec-lipiec

OŚĆ

DWUMIESIõCZNIK DLA CHORYCH

ISSN
0867-7603

W

OŚĆ

NO

WOŚĆ

NO

WOŚĆ

NO

CA

NO

zranione

SERCE
SER

3,5 zł
29,4 zł/rok *
LD_20_okl.indd 1

2012-08-08 13:45:34

2012-01-23 13:42:27

Innocenzo Gargano

Innocenzo Gargano

LECTIO DIVINA do Ewangelii Męki
Pańskiej (3). Męka Pana Jezusa
według Łukasza

LECTIO DIVINA
do Ewangelii św. Łukasza (3)

Tematem tego tomiku lectio divina jest opis męki Jezusa według
Łukasza. Znajdziemy w nim następujące rozważania: testament
Jezusa (Łk 22,1-53), proces Jezusa
(Łk 22,54 – 23,25) oraz ukrzyżowanie (Łk 23,26-56).

Autor komentuje następujące fragmenty Ewangelii według św. Łukasza:
działalność Jana Chrzciciela, chrzest
Jezusa, rodowód Jezusa, kuszenie na
pustyni (Łk 3,1 – 4,13), powołanie Piotra,
uzdrowienie trędowatego (Łk 5,1-16),
uzdrowienie paralityka, powołanie
Lewiego, sprawa postów, łuskanie
kłosów w szabat, uzdrowienie w szabat (Łk 5,17 – 6,11), wybór dwunastu,
tłum, który starał się Go dotknąć, błogosławieństwa, miłość nieprzyjaciół,
powściągliwość w sądzeniu, obłuda,
drzewo i owoce, dobra i zła budowla,
setnik z Kafarnaum (Łk 6,12 – 7,17), poselstwo Jana Chrzciciela, świadectwo
Jezusa o Janie Chrzcicielu, sąd Jezusa
o współczesnych oraz nawrócona
grzesznica (Łk 7,19-50).

dla chorych
sercańskie dwumiesięczniki

dla rodzin

czasSERCA

Rok XXII listopad-grudzieĕ 2012 nr 6(121); ISSN 1230–7297

cena: 5,00 PLN

dwumiesiċcznik religijno-spoâeczny

temat na czasie

ZNIEWOLENIA
DUCHOWE

w Ĉrodku

MEDALIK
ćW. BENEDYKTA

ISBN: 978-83-7519-168-4
cena:
stron: 180
oprawa miękka

p
pobäogosäawiony
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p
egzorcystö

ISBN: 978-83-7519-189-9

18,20 zł
format: 115x165

cena:
stron: 210
oprawa miękka

18,20 zł
format: 115x165

5 zł
36 zł/rok *
* roczna prenumerata
z kosztami wysyłki

Podlejski

ks. Zygmunt Podlejski

ks. Zygmunt Podlejski

LITANIA LORETAŃSKA

SŁUCHAJCIE UWAŻNIE
PRZYPOWIEŚCI EWANGELICZNYCH

PROROK Z DALEKIEGO KRAJU

Książka zawiera rozważania do
poszczególnych wezwań z Litanii
Loretańskiej. Można je wykorzystać
w czasie nabożeństw majowych jako
czytanki.
Litania Loretańska jest przede wszystkim wytrwałym wołaniem o wstawiennictwo Matki Jezusa u swego
Syna za Jego braci i siostry, którzy
tego wstawiennictwa ciągle pilnie
potrzebują. Jest ona też wspaniałym
akordem komplementów pod adresem Maryi. Prawdziwy komplement
jest wyrazem uznania, podziwu i zachwytu. Komplementy adresowane
do Matki Jezusa zawierają wiele myśli
głęboko teologicznych i perły autentycznej literatury pięknej.
Fragment tekstu

Ksiądz Zygmunt Podlejski – autor
licznych kazań i homilii, szkiców
o osobach świętych i tych bez aureoli
– tym razem zaprasza czytelnika do
wsłuchania się w przypowieści biblijne. Komentując słowa Jezusa, odnosi
je do współczesności, nawiązuje do
aktualnych problemów, pozornie odległych od świata Ewangelii. W ten
sposób udowadnia, że ewangeliczne
obrazy ukazują ludzkość w każdym
momencie jej istnienia, a prawda
przekazana nam w Biblii jest najlepszym przewodnikiem po życiu. Trzeba się tylko uważnie w nią wsłuchać.
Książka Słuchajcie uważnie przypowieści ewangelicznych to doskonała lektura dla wszystkich tych, którzy pragną żyć słowem Jezusa na co dzień.

Kościół jest i pozostanie Kościołem
misyjnym. Kościół jest i pozostanie
znakiem, któremu „sprzeciwiać się
będą”. Kościół jest kolebką proroków, a oni w każdym czasie korygowali jego myślenie i działanie. Kościół i świat reformują się nieustannie właśnie dzięki nim. Prorocy są
głosem Boga. Wśród proroków XX
wieku gigantem był i jest prorok
z dalekiego kraju: Karol Wojtyła
z Wadowic – papież Jan Paweł II.
ISBN: 978-83-7519-153-0
cena:
stron: 204

15,00 zł
format: 125x200

oprawa miękka

W K R Ó T C E
ISBN: 978-83-7519-169-1
cena:
stron: 256
oprawa miękka

ISBN: 978-83-7519-067-0

25,00 zł
format: 125x200

cena:
stron: 270
oprawa miękka

26,25 zł
format: 125x200

Enza Annunziata
Rinaldo Paganelli
PEWIEN CZŁOWIEK SCHODZIŁ
Z JERUZALEM DO JERYCHA

zadzwoń i zamów! 12 290 52 98

OŚĆ

NO

2012-03-26 15:30:01

ks. Zygmunt Podlejski

W

Sųuchajcie uwaǏnie
przypowieƑci ewangelicznych

NO

W

OŚĆ

NO

ks. Zygmunt

WOŚĆ

WOŚĆ

NO

W

OŚĆ

NO

WOŚĆ

ks. Zygmunt Podlejski

NO

Anna Gsior
ks. Janusz Królikowski

Chrzciciel
ks. Zygmunt Podlejski

Anna Gąsior

JAN CHRZCICIEL

SERCE ZA SERCE. Mały przewodnik
czciciela NSJ

Czy wiemy o św. Janie Chrzcicielu
dużo? Wiemy, że był ostatnim prorokiem zwiastującym narodziny
Syna Bożego. Wiemy, że chciał przygotować grzeszników na spotkanie
z Chrystusem Panem. Ale jak właściwie wyglądało jego życie? Książka
ks. Zygmunta Podlejskiego odpowiada na te pytania. Pokazuje życie
i działalność Jana Chrzciciela od cudownych narodzin w łonie bezpłodnej Elżbiety aż po męczeńską śmierć
z wyroku Heroda II Antypasa. Autor
z dużym wyczuciem realiów epoki
rozwija opowieść o procesie dojrzewania Jana Chrzciciela do wypełnienia powierzonej mu przez Boga
misji zwiastuna Syna Człowieczego.

ISBN: 978-83-7519-122-6
cena:
stron: 180
oprawa miękka

19,00 zł
format: 125x200

Książka w pierwszej części w sposób praktyczny i przystępny przypomina podstawowe elementy
teologii kultu Najświętszego Serca
Jezusowego, by mógł on na nowo
stać się drogą do rozwoju chrześcijańskiej pobożności. W drugiej
części proponuje modlitwy, które
mogą być pomocne w osobistym
praktykowaniu nabożeństwa do Bożego Serca.

ISBN: 978-83-7519-173-8

stron: 128

PRZEDZIWNA HISTORIA
Zawarte w książce rozważania nie
analizują szczegółowo biografii
św. Małgorzaty Marii Alacoque, ale
zatrzymują się na niektórych wypowiedziach zaczerpniętych z jej pism,
by je odczytać w nowym kontekście,
w czasach, w których przyszło nam
żyć. Poszczególne rozdziały mogą
być wykorzystywane jako czytanki
w czasie nabożeństw czerwcowych
oraz jako pomoc w osobistej refleksji dla czcicieli Najświętszego Serca
Pana Jezusa.
ISBN: 978-83-7519-140-0

12,00 zł

cena:

Anna Gąsior
ks. Janusz Królikowski

format: 110x180

14,70 zł

cena:
stron: 164

format: 145x205

oprawa miękka

oprawa miękka

ISBN: 978-83-7519-174-5

W K R Ó T C E

cena:
stron: 128
oprawa twarda

22,90 zł
format: 115x185

ks. Janusz Królikowski
NIEPOKALANA.
Dziewięć kazań o Matce Bożej

www.wydawnictwo.net.pl

Tadeusz Kałużny SCJ

POWOŁANIE LIDERA BIZNESU
Refleksja

NA DROGACH JEDNOŚCI. Dwustronne dialogi doktrynalne Kościoła
rzymskokatolickiego na płaszczyźnie światowej
.
Tadeusz KaÓuzny SCJ

PAPIESKA RADA

W

NO

IUSTITIA ET PAX

NO

WOŚĆ

kaluzny_na_drogach_2012.indd 1

2012-04-04 12:25:30

W swoim dokumencie Papieska Rada
„Iustitia et Pax” proponuje liderom
biznesu zestaw praktycznych działań, którymi mogą się oni kierować
w służbie dla wspólnego dobra. Ciekawym aneksem do dokumentu jest
„Rachunek sumienia lidera biznesu”,
w którym padają pytania m.in. o to,
czy przedsiębiorca postrzega pracę
jako dar od Boga, czy poprzez swoją
pracę działa na rzecz kultury życia oraz
czy stara się ulepszać swoje życie zawodowe poprzez pogłębianie swojej
znajomości nauki społecznej Kościoła.
Dokument stanowi cenną pomoc dla
przedsiębiorców działających w szeroko rozumianych instytucjach biznesowych, zarówno wielkich korporacjach,
jak i średnich lub małych firmach.
ISBN: 978-83-7519-193-6
cena:
stron: 72
oprawa miękka

W

Dwustronne
dialogi doktrynalne
,
KoscioÓa rzymskokatolickiego
,
,
na pÓaszczyznie swiatowej

OŚĆ

NA DROGACH
,
JEDNOSCI

NO

WOŚĆ

OŚĆ

Papieska Rada IUSTITIA ET PAX

NO

W swojej książce Tadeusz Kałużny SCJ opisuje ważne etapy drogi
prowadzącej do pełnej jedności, o którą Kościół nie ustaje prosić
Ducha Świętego. Wzorem doświadczonego przewodnika Autor bierze za rękę czytelnika i prowadzi go po dialogach z prawosławnymi,
chrześcijanami asyryjskimi, chrześcijanami orientalnymi, luteranami,
metodystami, anglikanami, reformowanymi, zielonoświątkowcami,
uczniami Chrystusa, ewangelikalnymi, baptystami, mennonitami oraz
ze starokatolikami. Każdego z partnerów rozmów traktuje równie poważnie i z równym znawstwem. Nikogo nie pomija i nie pozbawia głosu, ale pozwala mu przemówić swoją historią, doktryną, organizacją
i zaangażowaniem w dialog z Kościołem rzymskokatolickim.
prof. dr hab.
Zdzisław J. Kijas OFMConv.

ISBN: 978-83-7519-166-0

19,90 zł
format: 170x240

cena:
stron: 300
oprawa miękka

zadzwoń i zamów! 12 290 52 98

45,99 zł
format: 160x230

MĘSKIE ZGROMADZENIA
ZAKONNE I STOWARZYSZENIA
ŻYCIA APOSTOLSKIEGO
NA PRAWIE PAPIESKIM

ODWZAJEMNIENIE MIŁOŚCI
Teologia, historia i duchowość
wynagrodzenia

MIROSŁAW

MIãOćCI

Teologia, historia
i duchowoĈè wynagrodzenia

12-05-23 13:16:38

OŚĆ

odwzajemnienie_serce.indd 1

stron: 194

format: 155x230

oprawa miękka

Międzynarodowa
Komisja Teologiczna
TEOLOGIA DZISIAJ.
Perspektywy, zasady i kryteria

NO

WOŚĆ

Dokument, który składa się z trzech
rozdziałów, omawia podstawowe
kryteria, jakie musi spełnić teologia,
aby mogła nosić miano teologii katolickiej. Jest ona zatem katolicka,
jeśli wypływa z uważnego słuchania
słowa Bożego, świadomie i wiernie
trwa w komunii z Kościołem oraz
jest ukierunkowana na służbę Bogu
w świecie, ofiarując w sposób zrozumiały Bożą prawdę współczesnemu
człowiekowi.
teologia_17082012.indd 1

12-08-17 13:26:34

NO

ISBN: 978-83-7519-190-5
cena:
stron: 110
oprawa miękka

W

NO

OŚĆ

Publikacja jest warta uwagi, ponieważ wszechstronnie podejmuje zagadnienie wynagrodzenia,
wskazując na możliwości jego
przeżywania w ramach współczesnej duchowości chrześcijańskiej
i w życiu Kościoła. Dotyczy to
zwłaszcza kultu Najświętszego
Serca Jezusa, w którym wynagrodzenie stanowi jeden z zasadniczych jego filarów. Głębokie
uzasadnienie teologiczne wynagrodzenia czyni tę publikację
szczególnie wartościową dla czcicieli Najświętszego Serca Jezusa.

29,40 zł

cena:

W

ZIEMANN

ODWZAJEMNIENIE

NO

WOŚĆ

ISBN: 978-83-7519-185-1

NO

EUGENIUSZ

DANILUK

W

Niniejsze opracowanie jest pierwszą w Polsce publikacją prezentującą wszystkie zgromadzenia i stowarzyszenia męskie na prawie papieskim zamieszczone przez Stolicę
Apostolską w „Annuario Pontificio”
z 2011 roku.

OŚĆ

NO

NURYA MARTÍNEZ-GAYOL FERNÁNDEZ
MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ
ÁNGEL CORDOVILLA
FERNANDO MILLÁN

Praca zbiorowa

WOŚĆ

ks. Mirosław Daniluk,
ks. Eugeniusz Ziemann

ISBN: 978-83-7519-184-4

12,50 zł
format: 110x180

cena:
stron: 496

43,00 zł
format: 125x195

oprawa miękka

www.wydawnictwo.net.pl

MOCJ

A

PRO

MOCJ

A

Ojciec Joa
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KS. ZYGMUNT Podlejski

PRO

Be Z AUREOLI ii

KS. ZYGMUNT Podlejski

Ojciec Joãozinho SCJ

ks. Zygmunt Podlejski
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BEZ AUREOLI II. Postacie
niezwykłe, godne podziwu
i naśladowania

SERCA PANA JEZUSA

Autor książki w sposób prosty
i przejrzysty przybliża dzisiejszemu
czytelnikowi 12 obietnic Najświętszego Serca Pana Jezusa. Krok po
kroku wchodzi w bogactwa Bożego
Serca i odkrywa Jego miłość do każdego człowieka. Każde rozważanie
kończy się modlitwą do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Książka jest kontynuacją tomu
pierwszego Bez aureoli. Autor opowiada w niej o trzydziestu niezwykłych, godnych podziwu i naśladowania postaciach. Opisuje historię życia
m.in.: Dietricha Bonhoeﬀera, Giovanniego Papiniego, Clive’a Staplesa Lewisa, Romana Brandstaettera
czy Aleksandra Sołżenicyna. Warto
sięgnąć po tę książkę, aby pogłębić
swoją wiedzę na temat ludzi, którzy
odegrali szczególną rolę na polu nauki, kultury czy polityki.

ISBN: 978-83-7519-123-3

21,00 zł 15,75 zł

cena:

format: 125x200

stron: 268
oprawa miękka

ks. Alojzy Henel CM
MODLITWA Z RÓŻAŃCEM

Książeczka zawiera siedem serii
rozważań do tajemnic różańcowych, napisanych przez poetę
i duszpasterza, ks. Alojzego Henela CM. Przez nie autor zaprasza
do wkroczenia do „szkoły Maryi”,
aby uczyć się przeżywania osobistych życiowych doświadczeń
w duchu wiary, nadziei i miłości –
w duchu Maryi.
MODLITWA

Z RÓŻAŃCEM
KS. ALOJZY HENEL CM

henel_modlitwa_2011_okl.indd 5

ISBN: 978-83-7519-134-9
cena:
stron: 68
oprawa miękka

5,00 zł
format: 125x200

ISBN: 978-83-7519-154-7
cena:
stron: 68
oprawa miękka
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10,00 zł
format: 125x195
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Barbara Szczepanowicz, il. Barbara Wesołowska-Kowalska

/. wolucja ubioru staroǏytnego Wschodu

A

MOCJ

PRO

MOCJ

Barbara Szczepanowicz od lat
omawia różne elementy biblijnych realiów. Tym razem zajęła
się ubiorem i dodatkami do niego. Rozmyślaniom nad tekstem
Pisma Świętego pomaga wyobrażenie sobie występujących w nim
osób. Można niejako samemu brać
udział w tym, o czym się czyta,
stanąć obok ówczesnych ludzi,
patrzeć na nich i słuchać ich słów.
Jest to łatwiejsze, jeśli przeczyta się dobrą książkę, omawiającą
w przystępny sposób ówczesny
strój i towarzyszące mu dodatki
oraz ozdoby.

A

MODA W BIBLII.
Odzież, obuwie, nakrycia głowy, fryzury oraz kosmetyki i ozdoby

PRO

Kobieta z szalem, 2200 rok
p.n.hr.

/. wolucja ubioru staroǏytnego Wschodu

Pers w czapce kulah, V/ wiek
p.n.hr.

Barbara

SZCZEPANOWICZ

oųnierz perski, V/ w. p.n.hr.

Kbcisųy ubiór perski

przetrwał w Palestynie do pierwszego tysiąclecia p.n.Chr., a jego zasadniczą część
stanowił archaiczny wielki szal z frędzlami owijany wokół ciała lub drapowany. Do
tego dochodziła krótka przepaska i krótka lub długa szata zakrywająca lewe ramię.
Odzieniem Hebrajczyków pracujących w pocie czoła dla faraona, zanim Mojżesz
wyprowadził ich z Egiptu, była prawdopodobnie przepaska. Brak jest wszelkich
Pers w strojuzwłaszcza
medyjskim, dotyczących ubioru kobiecego, z okresu wędrówki Izraelitów
danych,
V/ wiek p.n.hr.
z Egiptu do ziemi Kanaan. W czasach Chrystusa pamiątką po dawnej przepasce
był sag. Płócienny sag był spodnim odzieniem ludzi biednych.
W późniejszym okresie Hebrajczycy, z wyjątkiem niższych warstw pracujących,
zastąpili krótkie i długie przepaski tunikami różnej długości z rękawami lub bez.
Stroju dopełniały chusty i szale otulające ciało. Egipcjanie drwili z owiniętych wełnianymi tkaninami Hebrajczyków, gdyż sami nosili lekkie ubiory z lnu.
W tym samym czasie popularny stał się też rodzaj płaszcza zakładanego na przepaskę biodrową i spinanego na ramieniu na wzór sumeryjskiego szala. Był on biały lub haftowany na niebiesko i czerwono, u kobiet nieco dłuższy, drapowany na
piersiach i odsłaniający ramię.
W III wieku p.n.Chr., za panowania Ptolemeusza Filadelfa, kapłani żydowscy
i Żydzi należący do rodów kapłańskich nosili cienkie tuniki lniane, wiązane na ramionach sznurkami z nici osnowy pozostawionymi przy tkaniu. Tuniki te, zwane
kethonet, nie były zbyt obszerne i fałdziste. Z czasem nazwę oznaczającą surowiec
tkaniny przyjęto jako określenie ubioru, niezależnie od rodzaju włókna użytego na
przędzę tkaniny. Od semickiej nazwy kethonet pochodzi grecka nazwa chiton na
oznaczenie ubioru w formie prostokątnej.

hkųad stroju medyjsko-perskiego
przy podniesieniu rČk

18

hbiór saduceuszy i faryzeuszy

/zraelski skryba z czasów biblijnych

Dziewczyna izraelska
z bħbenkowym nakryciem uszu,
V/// w. p.n.hr.

22
O d z i e Ǐ , o b u w i e , n a k r y c i a g ų o w y,
fryzury oraz kosmetyki i ozdoby

Barbara

WESOBOWSKAͳKOWALSKA
Ilustracje

ISBN: 978-83-7519-159-2
cena:
stron:
144+8

37,00 zł 27,75 zl
format: 165x235

oprawa twarda, wklejka kolorowa

www.wydawnictwo.net.pl

nadawca:
miejsce
na znaczek

imię (nazwa ﬁrmy)

nazwisko (nazwa ﬁrmy)
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WYDAWNICTWO KSIĘŻY SERCANÓW
UL. SASKA 2
30‐715 KRAKÓW

kod pocztowy, miejscowość

NIP (tylko w przypadku instytucji i ﬁrm)

KALENDARZ ścienny na 2013 rok

Cena: 18,20 zł
+ koszt wysyłki

rok wiary

2013

rok wiary



2013

WTOREK

1

Św. Bożej Rodzicielki
Mieczysława, Marii

ŚRODA

CZWARTEK

2

Bazylego, Grzegorza

3

Danuty, Genowefy

Lucjana, Rajmunda

7

Mścisława, Seweryna

8

Juliana, Marceliny

9

Jana, Wilhelma

14

Izydora, Pawła

15

Włodzimierza, Marcelego

16

Antoniego, Jana

22

Ildefonsa, Rajmunda

23

Franciszka Salezego

29

Macieja, Martyny

30

Jana Bosko, Ludwiki

Domosława, Feliksa

21

Dzień Babci
Agnieszki, Jarosława

Dzień Dziadka
Anastazji, Wincentego

28

Franciszka, Zdzisława

Tomasza z Akwinu

pierwsza kwadra

pełnia

10
17
24

PIĄTEK

4

I Piątek
Anieli, Eugeniusza

11

Honoraty, Matyldy

18

Pocz. Tygodnia Jedności
Małgorzaty, Piotra

25

Nawrócenie św. Pawła

SOBOTA

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

2

Franciszka, Teodozji

3

Ryszarda, Antoniego

4

Izydora, Wacława

5

Celestyna, Wilhelma

8

Marii, Dymitra

9

Michała, Makarego

10

Filipa, Leona

Juliusza, Wiktora

12

Marcina, Przemysława

Poniedziałek
Wielkanocny
Ireny, Grażyny

Zwiastowanie NMP
Dzień Świętości Życia

ostatnia kwadra

Bernadety, Julii

16

Roberta, Rudolfa

17

Apoloniusza, Bogusławy

18

Adolfa, Leona

19

Agnieszki, Czesława

23

Grzegorza, Horacego

24

Marka, Jarosława

25

Marii, Marzeny

26

Felicji, Teofila

Katarzyny, Hugona

Trzech Króli

Nd. Chrztu Pańskiego
Hilarego, Weroniki

26

I Piątek
Ireny, Wincentego

Wojciecha, Jerzego

Edwarda, Szymona

20

pierwsza kwadra

20
27

30

pełnia

ostatnia kwadra

nów

27

ZMARTWYCHWSTAŁ,

WSTĄPIŁ NA NIEBIOSA,

nów

OJCA WSZECHMOGĄCEGO,

STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI

CZWARTEK

Haliny, Marcina

1

Bernardyna, Urbana

2

Tomasza Apostoła

3

Elżbiety, Teodora

I Piątek
Antoniego, Marii

Marii Teresy Ledóchowskiej
Dominiki, Teresy

8

Weroniki, Zenona

9

Filipa, Olafa

10

Benedykta, Olgi

11

Bonifacego, Brunona

12

Andrzeja, Kingi

Elżbiety, Jana z Dukli

NIEDZIELA

16

6

13

Szymona z Lipnicy

18

Marcina, Wincentego

19

Czesława, Małgorzaty

24

Jakuba, Krzysztofa

25

Anny, Joachima

26

Julii, Natalii

Brygidy, Apolinarego

23

Kingi, Krystyny

30

Ignacego z Loyoli, Heleny

Leopolda, Piotra

SOBOTA

17

NMP z Góry Karmel
Eustachego, Marii

22

Marty, Ludmiły
Niedziela
Miłosierdzia Bożego

5

Aleksego, Bogdana

Bonawentury
Włodzimierza

Marii Magdaleny

4

PIĄTEK

20
27

31

3 Niedziela Wielkanocy
Justyna, Waleriana

21

pierwsza kwadra

pełnia

ostatnia kwadra

nów

4 Niedziela Wielkanocy
Anzelma, Feliksa

28

5 Niedziela Wielkanocy
Ludwika, Piotra

WIERZĘ

W JEDEN, ŚWIĘTY,

KOŚCIÓŁ

Donata, Mariana

SIEDZI PO PRAWICY BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO

WIERZĘ W BOGA

ŚRODA

POWSZECHNY I APOSTOLSKI

2 Niedziela Zwykła
Fabiana, Sebastiana

3 Niedziela Zwykła
Tymoteusza, Tytusa
Jerzego Matulewicza
TRZECIEGO
DNIA

31

WTOREK

7 29
2012
13
14
6

22

Leona, Łukasza

Arkadiusza, Benedykta

19

11

SOBOTA

Anastazji, Teodora

NIEDZIELA

29
5
6
2012
12
13

Józefa Pelczara,
Henryka, Mariusza

lipiec
PONIEDZIAŁEK

kwiecień 15
PONIEDZIAŁEK

15
styczeń
PONIEDZIAŁEK

rok wiary
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Format: 215x470 mm
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rok wiary

Wykonany na papierze kredowym
matowym o gramaturze 170 g.
Niektóre elementy pokryte
lakierem UV. U góry wykończony
białą spiralą i uchwytem do
zawieszenia na ścianie. Kalendarz
składa się z 6 kartek (12 stron).
Na każdej stronie, u dołu, znajduje
się tekst jednej z prawd wiary, która
nawiązuje do zdjęcia na kalendarzu.

NIEDZIELA

7
2012
14
14 Niedziela Zwykła
Benedykta, Lucjana

15 Niedziela Zwykła
Kamila, Henryka

21

16 Niedziela Zwykła
Wawrzyńca, Wiktora

28

17 Niedziela Zwykła
Innocentego, Wiktora

