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CIAŁO I KREW PANA
Bp Zbigniew Kiernikowski

Niezwykle  wnikliwa  książka  na  temat
Komunii  Świętej,  jej  skutków,  mocy  i
zobowiązań z niej wynikających.

Jezus w Komunii Świętej nie daje nam siebie dla naszego samozadowolenia, nawet nie
tylko  po  to,  byśmy Go adorowali.  Daje  nam siebie  po  to,  byśmy w oparciu  o  Niego,
pozwalając na przeniknięcie nas Jego mocą, wychodzili z niewoli siebie i życia dla siebie.
Można  powiedzieć,  że  przyjmowanie  Komunii  Świętej  właśnie  w  aspekcie
pielgrzymowania  jest  pozwalaniem  na  to,  by  Eucharystia  wytrącała  nas  z  naszego
zastania się w sobie, z naszej stabilności i uzdalniała do pielgrzymowania przez „ciemną
dolinę”, do przechodzenia przez trudne sytuacje, do prawdziwego zwycięstwa – uczty z
Panem Bogiem, o której  mówi Psalm 23 w. 5: „Stół  dla mnie zastawiasz wobec mych
przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity”.

AUTOR:
Bp ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI Ur. w 1946r. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 VI 1971r. i
przez  jeden  rok  pracował  na  parafii  w  Trzemesznie  k.Gniezna  w  Archidiecezji
Gnieźnieńskiej. Następnie odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w
Rzymie,  uwieńczone  tytułem “doktora  nauk  biblijnych”.  W  latach  1981-86  pracował  w
Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, gdzie wykładał homiletykę
i  nauki  biblijne oraz  pełnił  funkcję  prefekta studiów i  wicerektora.  W roku 1986 został
ponownie  skierowany  do  Rzymu,  gdzie  pełnił  urząd  wicerektora,  a  od  1987r.  rektora
Papieskiego  Instytutu  Polskiego.  Od  15  lat  wykłada  nauki  biblijne  w  Papieskim
Uniwersytecie  Urbaniańskim  i  od  10  lat  w  Papieskim  Uniwersytecie  św.  Tomasza  –
Angelicum w Rzymie.  

Stron: 155
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-943-841-0-4
Cena: 9,90 zł.
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EUCHARYSTIA-MIŁOŚĆ ODKRYWANA
KROK PO KROKU
Ks. Jerzy Grześkowiak

Obecnie  jest  to  najgłębsza  książka  o
Eucharystii w Polsce, napisana w kluczu
„krok po kroku”.

Proponujemy Czytelnikom publikację o Mszy Świętej wydaną prawie 30 lat temu. Została
nieco  skrócona,  ale  też  uzupełniona.  Książkę  tę  wznawiamy,  gdyż  jej  głębia  po
dziesiątkach lat nieobecności w księgarniach ciągle czeka na odkrycie. Życzeniem Autora i
Wydawcy  jest,  aby  udostępnić  treści,  które  oddziaływać  będą  na  wiele  ludzkich  serc,
spragnionych głębszego przeżywania Eucharystii poprzez poznanie Mszy Świętej krok po
kroku.

AUTOR:
Ks. Jerzy Grześkowiak – ur. w 1940r. Studia specjalistyczne odbył w Lublinie (KUL) i w
Paryżu. Uwieńczył je tytułem doktora habilitowanego w zakresie teologii pastoralnej. Od
1986r. Posługuje duszpastersko w Niemczech (obecnie jest proboszczem w Monachium).
Jest  autorem  wielu  rozpraw,  artykułów  naukowych,  książek  poświęconych  liturgii,
sakramentologii,  teologii  pastoralnej,  teologii  małżeństwa i  rodziny, a także duchowości
chrześcijańskiej.

Stron: 336
Oprawa: twarda
Format: 125×176, B6
ISBN: 978-83-62545-98-8
Cena: 25.00 zł.
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EUCHARYSTIA. TAJEMNICA ŚLUBNA
Mnich Kartuski

Bodaj  jedyna  w  naszym  kraju  książka,
mówiąca  o  duchowych  zaślubinach
między  Bogiem,  a  duszą  ludzką,  do
których dochodzi podczas Mszy Świętej.

Niezaprzeczalną  zaletę  tej  książki  stanowi  –  wydaje  się  nowy  i  oryginalny  –  sposób
przedstawienia Eucharystii chrześcijańskiej od strony jej źródeł, jakimi są liturgia i tradycja
żydowska  w  połączeniu  z  teologią  mistyczną.  Spogląda  ona  na  Osobę  i  działanie
Chrystusa nie okiem metodologicznie poprawnego badacza, lecz raczej bezpośredniego i
osobiście zaangażowanego w omawiane zjawisko świadka. ks. Robert Skrzypczak Trzeba
bardzo kochać Pana Jezusa, żeby zauważyć to, co nam przedstawia Mnich kartuski: że
Eucharystia  jest  wołającym o  wzajemność  darem małżeńskim,  nieustannie  składanym
przez Jezusa swojej  Ukochanej  –  to  znaczy całemu Kościołowi  oraz  każdemu z  nas,
uczestników Eucharystii. 

Jacek Salij OP

Stron: 135 
Oprawa: miękka
Format: 125×176, B6
ISBN: 978-83-65600-01-1
Cena: 12.90 zł.
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EUCHARYSTYCZNY RACHUNEK
SUMIENIA
Ks. Aleksander Radecki

Rachunek  sumienia  opracowany  pod
kątem  Mszy  Świętej,  z  intencją
mobilizowania  penitenta  do  wrażliwości
na Najświętszą Ofiarę.

Być może nigdy nie zdobyliśmy się na takie ustawienie „zwierciadła duszy”, czyli rachunku
sumienia, by przeegzaminować siebie wobec Najświętszej Eucharystii. Do zmierzenia się
z podanymi poniżej pytaniami zachęcam osoby odważne i... uczciwe, gdyż tylko wtedy ta
rewizja życia przyniesie błogosławione owoce nawrócenia.

Stron: 16
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62545-99-5
Cena: 3.90 zł.
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MSZA ŚWIĘTA JAKO OFIARA
Ks. Jerzy Grześkowiak

Rewelacyjna  książka  przedstawiająca
Mszę  Święta  jako  przede  wszystkim
Ofiarę  Krzyżową.  Autor  bardzo
przystępnie  wyjaśnia  zagadnienia
związane z sensem ofiary Chrystusa.

Opracowanie ks.  Jerzego Grześkowiaka zasługuje  na uwagę czytelnika  jako obszerne
rozmyślanie teologiczno-historyczne w dziedzinie duchowości eucharystycznej oraz próba
ujęcia wielowątkowej tematyki ofiary w duchową syntezę. Autor nie waha się podejmować
najtrudniejszych pytań teologicznych, które odnoszą się do historii teologii, czy zagadnień
istoty i sensu ofiary Chrystusa.

AUTOR:
Ks. Jerzy Grześkowiak – ur. w 1940r. Studia specjalistyczne odbył w Lublinie (KUL) i w
Paryżu. Uwieńczył je tytułem doktora habilitowanego w zakresie teologii pastoralnej. Od
1986r. Posługuje duszpastersko w Niemczech (obecnie jest proboszczem w Monachium).
Jest  autorem  wielu  rozpraw,  artykułów  naukowych,  książek  poświęconych  liturgii,
sakramentologii,  teologii  pastoralnej,  teologii  małżeństwa i  rodziny, a także duchowości
chrześcijańskiej.

 

Stron: 406
Oprawa: twarda
Format: 145x205, A5
ISBN: 978-83-66050-15-0
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O MSZY ŚWIĘTEJ NAJPROŚCIEJ
Ks. Jerzy Stefański

Niewielka  książeczka,  która  w  naszym
kraju rozeszła się w nakładzie ponad pół
miliona.  Żadna  książka  na  temat  Mszy
Świętej  nie  była  jak  do  tej  pory  tak
popularna.

Publikacja ta jest niezwykła z kilku powodów: bardzo prostym językiem tłumaczy niełatwy
temat,  jej  autorem  jest  znany  polski  liturgista,  wydaliśmy  ją  w  czterech  formatach:
zeszytowym kieszonkowym dużymi literami w wersji audio do słuchania, zmniejszyliśmy
wszelkie  możliwe koszty,  aby cena nie  ograniczała nikogo w zakupie.  W intencji  tych,
których ją czytają, modlą się tysiące osób w całym kraju.

Stron: 64
Oprawa: miękka
Formmat: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62545-60-5
Cena: 3.90 zł.
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O ZNAKACH LITURGICZNYCH
NAJPROŚCIEJ
ks. Dariusz Kwiatkowski

Znakomita  książka,  która  szczegółowo  i
prosto opisuje wszystkie znaki liturgiczne.

Największy dar, jaki otrzymujemy od Stwórcy, przychodzi do nas we Mszy Świętej. Przy
ołtarzu Pan Bóg daje nam więcej niż aniołom w niebie. Jednak z powodu wielkości daru, a
z naszej strony braku gotowości do przyjęcia go w całej pełni, ukryty jest on w znakach
liturgicznych. Aby przyjąć ów dar, trzeba m.in. poznać treści, jakie niosą ze sobą znaki.
Tego właśnie uczy ta książka. Autor bardzo prostymi słowami wyjaśnia nam wiele znaków
liturgicznych.  Poznawanie  ich  jest  przygodą,  której  powinien  zakosztować  każdy,  kto
pragnie prawdziwego szczęścia.

AUTOR:
ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski ur. 29 października 1963 we Włocławku, 1985–
1991  Wyższe  Seminarium  Duchowne  we Włocławku,  1991  święcenia  kapłańskie
we Włocławku,  1985–1991  studia  filozoficzno-teologiczne  w Wyższym  Seminarium
Duchownym  we Włocławku,  1991  magisterium  z teologii  na Katolickim  Uniwersytecie
Lubelskim,1993–1998 studia specjalistyczne w Pontificio  Istituto  Liturgico Sant’Anselmo
(Anselmianum) i w Pontificia Universitá San Tommaso d’Aquino w Rzymie, 1998 stopień
naukowy doktora teologii z zakresie liturgii. 2011 stopień naukowy doktora habilitowanego
nauk  teologicznych,2014  -  tytuł  profesora  UAM.  Od  2001  adiunkt  na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2014 profesor nadzwyczajny
na Wydziale Teologicznym UAM

 
Stron: 136
Oprawa: miękka
Format: 114x170
ISBN: 978-83-62647-24-8
Cena: 19.90 zł.
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PRZESTRZEŃ POŚWIĘCENIA
Wojciech Szyda

Pierwsze  w  Polsce  opowiadanie  s-f  na
temat  Eucharystii,  napisane  przez
znakomitego pisarza tego gatunku.

„Przestrzeń  poświęcenia”  to  książka  z  opowiadaniami  fantastycznymi,  które  możemy
zaliczyć również do fantastyki  religijnej.  Wiara – zdaniem autora – będzie człowiekowi
towarzyszyła wszędzie. Dramat trzech osób zamkniętych na kosmicznej stacji. Bezbożna
utopia, która staje się tyranią. Eucharystia w kosmicznej próżni - komunia na krańcach
znanego świata. Nieludzkie środowisko i ludzkie dylematy. Poświęcenie, które staje się
jedynym wyborem...  Inspirowane  pismami  Teilharda  de  Chardin  opowiadanie  science-
fiction o przyszłości wiary w przestrzeni kosmicznej.

AUTOR:
Wojciech  Szyda  (ur.  1976)  -  pisarz  science-fiction,  jeden  z  głównym  przedstawicieli
fantastyki  religijnej  w  Polsce.  Autor  licznych  opowiadań  i  powieści,  w  których
chrześcijańska metafizyka i hagiografia łączą się z tematami ze sfery fantastyki naukowej.
Polski  pisarz,  z  zawodu  radca  prawny.  Debiutował  opowiadaniem  Psychonautka  w
listopadzie 1997 r. na łamach „Nowej Fantastyki”. Był trzykrotnie nominowany do Nagrody
im. Janusza A. Zajdla, a Powieść Miasto dusz uzyskała w 2009 r. nominację do Nagrody
Literackiej im. Jerzego Żuławskiego.

Stron: 87 
Oprawa: twarda
Format: 125×176, B6
ISBN: 978-83-65600-35-6
Cena: 14.90 zł.
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PRZEWODNIK PO MSZY ŚWIĘTEJ
O. Leon Knabit OSB

Niezwykle popularny Autor krok po kroku
wyjaśnia obrzędy Mszy Świętej.

Ojciec  Leon  Knabit  OSB,  ksiądz,  który  stał  się  mnichem  benedyktyńskim,  człowiek
zasobny  w  wiele  talentów, humor  i  prostotę  w  niezwykle  prosty  sposób  opowiada  o
Mszy Świętej. Wyjaśnia wszystkie elementy Eucharystii, zachęcając do głębszego w niej
udziału.

AUTOR:
Leon Knabit,  urodzony jako Stefan Knabit  26  grudnia  1929 roku,  to  polski  duchowny,
benedyktyn,  publicysta,  a  także  autor  licznych  książek  o  tematyce  religijnej.  W ciągu
swojej posługi duszpasterskiej był aktywny w mediach: pisał do półrocznika „Cenobium”;
prowadził  także  programy  w  Telewizji  Polskiej:  „Credo”,  „Salomon”  i  „Ojciec  Leon
zaprasza”, a także „Ojciec Leon zawodowiec” w telewizji katolickiej Religia.tv. Ojciec Leon
Knabit wydał też wiele książek, które w prosty sposób wyjaśniają różne zagadnienia życia
codziennego  w  kontekście  wiary  chrześcijańskiej.  Wśród  jego  publikacji,  zarówno  dla
dorosłych, jak i dla dzieci.

Stron: 124
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-65461-13-1
Cena: 3.90 zł.
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ŚWIADECTWO CATALINY RIVAS
MSZA ŚWIĘTA
Catalina Rivas

Jedyne objawienia na temat Mszy Świętej
zatwierdzone przez Kościół Katolicki.

Ta mała książeczka o Mszy Świętej to jedyna jak do tej pory publikacja zawierająca treści
o  Eucharystii  przekazane  przez  Niebiosa.  Jest  niezwykle  prosta  i  bardzo  praktyczna.
Pokazuje  niebiańską  wielkość  i  świętość  tego,  w  czym uczestniczymy  a  co  tak  mało
znamy.

AUTOR:
Catalina Rivas to współczesna mistyczka z Boliwii. W 1994 roku, modląc się pod krzyżem
odczuła pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi. Ujrzała wówczas wielkie światło,
które  przeszyło  jej  dłonie  i  stopy,  pozostawiając  krwawiące  rany.  Została  naznaczona
stygmatami na czole, dłoniach, stopach i boku. Catalina zaczęła spisywać słowa, które
jezus jej przekazywał. Nie zawierają one nowych prawd, ale przypominają ewangeliczne
wezwanie  do  nawrócenia,  przyjęcia  Boga  i  Jego  miłości.  Zachęcają  również  do  życia
zgodnego z dekalogiem, Ewangelią i nauką Kościoła katolickiego.

Stron: 40
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62647-90-3
Cena: 3.90 zł.
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Tajemnice Eucharystii
BOSKI CHLEB CZŁOWIEKA
o. Andrzej Napiórkowski

Niewielka książka o tym co się  dzieje  z
człowiekiem,  kiedy  z  wiarą  przyjmuje
Komunię Świętą.

Wśród Indian krąży opowieść o lalce z soli, która chciała się dowiedzieć, czym jest ocean:
zaledwie doń weszła, poczuła, że sama stała się oceanem. Rozpuściła się całkowicie!
Kiedy my karmimy się  Eucharystią,  dzieje  się  z  nami  całkowicie  coś odwrotnego!  Nie
rozpuszczamy  się,  ale  zaczynamy  coraz  bardziej  istnieć!  Im  więcej  spożywasz  Ciała
Pańskiego, tym piękniejszym stajesz się człowiekiem! Skosztuj i sam zobacz, jak Pan jest
dobry!

AUTOR:
O.  prof.  dr  hab.  Andrzej  A.  Napiórkowski,  paulin,  pracował  jako  wikary,  a  także
administrator  parafii  w  dwóch  diecezjach.  Od  2001  r.  kieruje  katedrą  eklezjologii  na
Wydziale  Teologicznym  Uniwersytetu  Papieskiego  Jana  Pawła  II  w  Krakowie.  Pełnił
funkcję  rektora  Wyższego  Seminarium  Duchownego  Zakonu  Paulinów  oraz  przeora
klasztoru Na Skałce. Udziela się dziś nie tylko naukowo, ale posługuje na różnych polach
duszpasterstwa.

Stron: 76
Oprawa: miękka
Format: 125x176, B6
ISBN: 978-83-65600-83-7
Cena: 9.90 zł.
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Tajemnice Eucharystii
CHLEB BOŻY DLA PIELGRZYMÓW
Ks. Andrzej Zwoliński

Autor omawiając naturę sakramentu, i rozważa
ustanowienie Eucharystii, by następnie wejść w
głąb  tej  świętej  tajemnicy  sprawowanej  na
ołtarzu.

Autor  w  swoim  rozpoznawalnym  stylu  pisze  o  tym,  co  w  chrześcijaństwie  jest
najcenniejsze: o Eucharystii. Wprowadza w nią, omawiając naturę sakramentu, i rozważa
ustanowienie Eucharystii, by następnie wejść w głąb tej świętej tajemnicy sprawowanej na
ołtarzu. Rozważania kończy opis postaw modlitewnych podczas Eucharystii i jej owoców w
naszym życiu. Książka zawiera mnóstwo przykładów z życia, które z pewnością rozbudzą
miłość do Przenajświętszego Sakramentu.

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI ur. 1957 w Radwanowicach, ksiądz, rekolekcjonista, teolog,
socjolog, sektolog. W 1976 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.
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Tajemnice Eucharystii
CO ZNACZY BYĆ CZŁOWIEKIEM
EUCHARYSTII?
Bp Zbigniew Kiernikowski

Autor wielki  miłośnik  Eucharystii  pisze o
najważniejszym  skutku,  do  którego  ma
prowadzić  właściwie  przeżywana  Msza
Święta.

Aby ułatwić zrozumienie znaczenia Eucharystii autor zabiera nas do początku – do Adama
i  Ewy.  Tylko  wiedząc  skąd  jesteśmy  pojmujemy  Bożą  wizję  człowieka  i  potrzebę
odkupienia. Wprowadza nas w sposób bycia Jezusa abyśmy przez „jedność zrodzoną z
krzyża” wypracowali  „gotowość na przyjęcie programu Eucharystii”.  Człowiek właściwie
przeżywający Eucharystię poddaje się temu, co ona oznacza. Uczestnicząc w Eucharystii i
spożywając ją, otrzymuje moc, by w nim dokonywała się Pascha Jezusa, czyli ostatecznie
wydawanie  siebie  dla  drugiego.  Owocem  takiego  udziału  w  Eucharystii  będzie
kształtowanie nowego człowieka, który potrafi żyć w jedności.

AUTOR: 
Bp ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI Ur. w 1946r. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 VI 1971r. i
przez  jeden  rok  pracował  na  parafii  w  Trzemesznie  k.Gniezna  w  Archidiecezji
Gnieźnieńskiej. Następnie odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w
Rzymie,  uwieńczone  tytułem “doktora  nauk  biblijnych”.  W  latach  1981-86  pracował  w
Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, gdzie wykładał homiletykę
i nauki biblijne oraz pełnił funkcję prefekta studiów i wicerektora. Prowadził nadto wykłady
w  Wyższym  Seminarium  Duchownym  Zgromadzenia  Księży  Ducha  Świętego  w
Bydgoszczy  oraz  w  Prymasowskim  Instytucie  Kultury  Chrześcijańskiej  w  Gnieźnie  i
Bydgoszczy.  W roku  1986  został  ponownie  skierowany  do  Rzymu,  gdzie  pełnił  urząd
wicerektora, a od 1987r. rektora Papieskiego Instytutu Polskiego. Autor wielu publikacji –
kilku książek i kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularno-naukowym.
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Tajemnice Eucharystii
MSZA ŚWIĘTA CELEBROWANA
MIĘDZY NIEBEM I ZIEMIĄ
Ks. Dariusz Kwiatkowski

Autor w świetnie napisanej książce pisze,
że  wszyscy  winni  zaangażować  się  w
liturgię  i  wykonywać  powierzone  im
zadania,  gdyż  we  Mszy  Świętej  nie  ma
miejsca na bezrobocie.

Książka składa się z 2 części: w pierwszej ukazane zostało miejsce sprawowania Mszy
Świętej  i  najważniejsze  elementy  wyposażenia  kościoła.  W  drugiej  mowa  jest  o
celebrantach liturgii: niebiańskich i ziemskich. Autor pisze, że wszyscy winni zaangażować
się w liturgię i wykonywać powierzone im zadania, gdyż we Mszy Świętej nie ma miejsca
na bezrobocie.

AUTOR: 
Ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski ur. 29 października 1963 we Włocławku, syn
Józefa 1985–1991 studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym
we Włocławku. 1991 magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 1993–
1998 studia specjalistyczne w Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo (Anselmianum) i w
Pontificia Universitá San Tommaso d’Aquino w Rzymie. 1998 stopień naukowy doktora
teologii z zakresie liturgii na podstawie pracy, pt. „Gli effetti del sacramento degli infermi
secondo l’Ordo Unctionis Infirmorum e il Catechismo della Chiesa Cattolica. In riferimento
alle  fonti  storiche  e  liturgiche”.  2011  stopień  naukowy  doktora  habilitowanego  nauk
teologicznych. 2014 - tytuł profesora UAM
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Tajemnice Eucharystii
ŻYJĘ DZIĘKI EUCHARYSTII
Ks. Jacek Froniewski

Autor w swojej książce poszukuje między
innymi  sposobów  pogłębienia
przeżywania  Eucharystii  jako  osobistego
spotkania z Chrystusem.

Tajemnice Eucharystii to nowa seria wydawnicza. Obejmie wiele niewielkich książeczek
polskich autorów głównie w tym celu,  aby wzbudzać głód Eucharystii,  by prowokować
czytelników do eucharystycznego zdumienia jak pisał w swojej  encyklice święty Papież
Jan Paweł II. Autor jako znawca tematu pisze o Eucharystii to co najważniejsze: najpierw
mówi o niej jako o Ofierze Chrystusa, Jego obecności, Uczcie i o jej oddziaływaniu na nas
jako  członków  Kościoła.  Kończy  swoje  rozważania  w  sposób  bardzo  praktyczny,
poszukując sposobów pogłębienia przeżywania Eucharystii  jako osobistego spotkania z
Chrystusem.

AUTOR:
KS.  DR  JACEK  FRONIEWSKI  Pochodzi  z  Twardogóry.  Święcenia  kapłańskie  przyjął
17 maja  1997  roku  we  Wrocławiu.  Studiował  geografię  w  Uniwersytecie  Wrocławskim
(magister geografii), teologię w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (magister
teologii),  gdzie  kontynuował  także  studia  specjalistyczne  licencjacko-doktoranckie  z
teologii dogmatycznej (doktor teologii). Przez trzy lata studiował teologię ekumeniczną w
J.A. Möhler-Institut für Ökumenik w Paderborn. Od 1 października 2014 r. pełni funkcję
Sekretarza Generalnego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
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WPROWADZENIE DO TAJEMNICY
EUCHARYSTII
DOKTRYNA-LITURGIA-POBOŻNOŚĆ
Mauro Gagliardi

Książka ta stanowi swoiste kompendium
fascynującej rzeczywistości Mszy Świętej.

Eucharystia  jest  tak  wielką  tajemnicą,  że  nieba  nam będzie  za  mało,  aby  ją  zgłębić.
Dlatego warto już teraz wzbudzać w sobie pragnienie zadziwienia nią,  gdyż może się
okazać, że niebo est bliżej  nas, niż myślimy. Książka, którą proponujemy, spełnia dwa
zadania:  rozwija  wiarę  i  wzbudza  zdumienie  eucharystyczne.  Autor  czyni  to  najpierw
poprzez  odwołanie  się  do  Starego  Testamentu,  ukazując  gdzie  i  jak  Eucharystia  była
zapowiedziana. Przywołując teksty Nowego Testamentu, pokazuje, jak bardzo Najświętszy
Sakrament  zakorzeniony  jest  w  Nowym  Testamencie.  W  części  historycznej  Mauro
Gagliardi  ukazuje  panoramę historii  Eucharystii,  jej  teologię  i  pobożność.  Książka  jest
niezwykle cennym kompendium i  dla tych wszystkich, którzy cenią Eucharystię, będzie
wielkim odkryciem.

AUTOR:
Mauro Gagliardi, kapłan archidiecezji Salerno, doktor teologii na Uniwersytecie 
Gregoriańskim (Rzym), przez wiele lat wykładowca chrystologii i teologii Trójcy 
Przenajświętszej w Instytucie Teologicznym w Salerno. Ponadto sekretarz Synodu 
Diecezjalnego, profesor zwyczajny chrystologii i soteriologii na Uniwersytecie Królowej 
Apostołów w Rzymie. Autor wielu publikacji teologicznych. W 2008 roku Benedykt XVI 
mianował go członkiem biura liturgicznych celebracji papieża. W 2010 roku został 
członkiem Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
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ZAPROSZENIE DO WIECZERNIKA
Ks. Andrzej Adamski

Autor krok po kroku, bardzo przystępnym
językiem  wyjaśnia  tajemnicę  Mszy
Świętej.

Autor  prostym  językiem  krok  po  kroku  wyjaśnia  obrzędy  Mszy  Świętej.  Czyni  to  w
szerokim  kontekście  i  bardzo  przekonująco.  Dużą  wagę  przywiązuje  do  tego,  co
niejednokrotnie jest traktowane po macoszemu, by powiedzieć: zakończenie Eucharystii w
kościele jest jej rozpoczęciem w codzienności. Dzięki takiemu podejściu treści tu zawarte z
pewnością pomogą wielu osobom w głębszym przeżywaniu Mszy Świętej i powiązaniu jej
z życiem codziennym.

AUTOR:
Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski prezbiter, dziennikarz i publicysta, medioznawca i
teolog.  Autor  licznych  publikacji  naukowych  z  zakresu  nauk  o  mediach  oraz  teologii
środków społecznego przekazu, jak również artykułów popularnonaukowych i prasowych.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół komunikacji internetowej i
cyfrowej, nowych mediów oraz polskiego systemu medialnego, historii mediów i prasy dla
dzieci.  Studia magisterskie  z  teologii  z  przygotowaniem katechetycznym na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Warszawie (1992-1998); 2007 - doktorat z nauk teologicznych w
zakresie teologii środków społecznego przekazu 2013 – habilitacja z nauk teologicznych w
zakresie  teologii  środków  społecznego  przekazu  Profesor  nadzwyczajny  w  Katedrze
Mediów,  Dziennikarstwa  i  Komunikacji  Społecznej  na  Wydziale  Administracji  i  Nauk
Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
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ŻYCIE MAŁŻEŃSKIE UCZYNIĆ
EUCHARYSTIĄ
O. Kazimierz Lubowicki OMI

Autor,  dotykając krok po kroku kolejnych
części Mszy Świętej, wpisuje w nią życie
małżeńskie. Dzięki temu Eucharystia staje
się  bardziej  małżeńska,  a  małżeństwo
bardziej eucharystyczne.

Książka  jest  pierwszym  w  literaturze  polskiej  przewodnikiem dla  małżonków  wspólnie
przeżywających  Eucharystię.  Oryginalność  tej  publikacji  polega  na  tym,  że  Autor,
dotykając krok po kroku kolejnych części Mszy Świętej,  wpisuje w nią codzienne życie
małżeńskie.  Dzięki  takiemu  złączeniu  Eucharystia  staje  się  bardziej  małżeńska,  a
małżeństwo bardziej eucharystyczne.

AUTOR:
O.  prof.  dr  hab.  Kazimierz  Lubowicki  OMI,  dyrektor  Instytutu  Teologii  Duchowości
Papieskiego  Wydziału  Teologicznego  we  Wrocławiu,  sekretarz  Rady  Konferencji
Episkopatu  Polski  ds.  Apostolstwa  Świeckich.  Założyciel  wspólnoty  rodzin  katolickich
„Umiłowany i umiłowana”. Autor ponad 20 książek naukowych i popularnonaukowych oraz
ponad 130 artykułów, tłumacz dokumentów Stolicy Apostolskiej.
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ŻYĆ MSZĄ ŚWIĘTĄ
Ks. Mieczysław Nowak

Ta  książka  jest  fenomenem  na  polskim
rynku  wydawniczym.  Autor  w  tak
fenomenalny  sposób  pisze  na  temat
Mszy Świętej,  że  książka doczekała  się
już 10 wydań.

Ta  książka  jest  ewenementem  pewnie  nie  tylko  w  skali  naszego  kraju.  Który  ze
współczesnych autorów piszących na temat Eucharystii może pochwalić się 10. wydaniem
swojej  książki?  To  chyba  najlepsza  jej  rekomendacja.  Msza  Święta  powstała  między
innymi po to,  by związać nasze życie z Bogiem. I  o tym jest ta książka. Czytający ją
dostrzegają te więzi i dlatego ciągle są jej złaknieni.

AUTOR:
Ksiądz Mieczysław Nowak ur. w 1937 r. na Mazowszu. Wyświęcony na kapłana w 1960 r.
Studiował na KUL-u i tam uzyskał doktorat z teologii. Przez ponad ćwierć wieku prowadził
wykłady  w  seminarium  duchownym  w  Warszawie.  Autor  kilkudziesięciu  książek,
rekolekcjonista  i  misjonarz.  Od  trzydziestu  lat  związany  jest  z  Ruchem Dla  Lepszego
Świata. Kapłan zaangażowany w odnowę posoborową parafii.
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ŻYWA MONSTRANCJA
Sławomir Zatwardnicki

Książka  o  niezwykłym  orędziu  na  temat
niemal fizycznej obecności Jezusa w nas.
Otrzymała  je  ciągle  jeszcze  mało  znana
zakonnica w Krakowie Zofia Tajber.

•Co dzieje się z Chrystusem po przyjęciu Komunii Świętej?

•Czy przychodzi On do wierzącego jedynie z krótkotrwałą wizytą?

•Gdzie „podziewa się” żywy Pan, Bóg i człowiek, który jeszcze przed chwilą był 
obecny w Najświętszym Sakramencie?

OTO DOBRA NOWINA: Jezus Chrystus nie przebywa jedynie na ołtarzu czy trochę dłużej 
w tabernakulum ale zamieszkuje w komunikującym.
Niniejsza książka stanowi zaproszenie do odkrycia, że również ja zostałem wezwany 
do bycia „żywą monstrancją”.

 

AUTOR:
Urodzony w 1975 roku. Absolwent wydziału teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym
we Wrocławiu,  publicysta,  bloger,  autor  kilkuset  artykułów oraz  siedmiu  książek,  m.in.
wydanego przez Wydawnictwo Fronda Katolickiego pomocnika towarzyskiego.  Członek
Towarzystwa  Teologów  Dogmatyków  w  Polsce  oraz  Stowarzyszenia  Teologów
Fundamentalnych w Polsce, laureat nagrody „Pro Redemptione” (2014). Członek Zarządu
Fundacji  „Opoka”.  Zaangażowany  w  działalność  ewangelizacyjną,  formacyjną
i apologetyczną. Żonaty, ma czwórkę dzieci, mieszka w Wałbrzychu.
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CZYM JEST DLA MNIE MSZA ŚWIĘTA?
Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski 

Czym jest  msza  święta?  Poproszono  o  osobistą  refleksję,  współczesnych  uczonych  i
biskupów, twórców, filozofów i teologów, ludzi kultury i nauki, z prośbą o refleksję osobistą
na ten temat.
Odpowiedź  zrodzona  w  sercu,  niejednokrotnie  nie  bez  cierpienia,  w  bezpośredniej
bliskości  Boga  jest  autentyczna.  Staje  się  znakiem  dla  piszącego  i  dla  tych,  którym
ofiarowuje  on  dar  z  siebie  i  ze  swoich  przemyśleń.  Taka  wypowiedź  ma  wartość
świadectwa wiary pogłębionej, pielęgnowanej lub odnalezionej, niekiedy obolałej, innym
razem jak gdyby letniej albo z kolei żarliwej, rozpalonej do białości. Wiary złożonej przez
małą  cząstkę  Kościoła  polskiego,  ale  jakże  znamienną.  Oto  odsłonięta  dobrowolnie
tajemnica  życia.  Ukazuje,  w  jaki  sposób  Chrystus  przychodzący  w  liturgii  mszalnej
przenika teraz, ocala wczoraj, rodzi jutro.

AUTOR:
Ks.  Wiesław Al.  Niewęgłowski  – dr  teologii,  twórca Tygodni  Kultury Chrześcijańskiej  w
Polsce. Stworzył Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Polsce i zbudował kościół dla
tych środowisk w Warszawie. Wykładowca na kilku uczelniach. Wieloletni szef katolickich
programów TV3 i WOT. Autor kilkudziesięciu książek.
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MOJE MSZE NIE MOJE
Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski

Być  może  jest  to  jedyna  współczesna
książka na świecie,  która powstała  jako
zbiór refleksji  spisanych po odprawionej
Mszy Świętej na jej temat.

Oto zaproszenie do wozu ognistego,  który mknie po liturgicznym niebie.  Tysiące osób
próbuje zatrzymać na papierze to, co dzieje się w ich życiu, w ich wnętrzu. Tysiące osób
przelewa na papier to, co usłyszały od Boga. Trudno jednak spotkać kogoś, kto zatrzymuje
w sercu to, co rozlewa się z ołtarza podczas sprawowanej mszy świętej, by dzielić się tym
z innymi. Być może jest to jedyna taka książka na świecie. Wielki Czwartek. Zasiadam
przy  tym  samym  posiłku  co  Apostołowie  w  Wieczerniku.  Podajesz  Ciało,  Krew,  czyli
wszystko. Niczego więcej nie ma, nie będzie i być nie może. Przy stole zakreślona granica
możliwości samego Boga. Podczas Podniesienia wznoszę Chrystusa wysoko, wysoko, aż
ginie przestrzeń. Podnoszenie Świętej Postaci trwa długo, bardzo długo, aż ginie czas.
Kiedy odsłania się tron, widzę na nim Ojca, a z Nim Ukrzyżowanego z krzyżem, na którym
jest zawieszony.

AUTOR:
Ks.  Wiesław Al.  Niewęgłowski  – dr  teologii,  twórca Tygodni  Kultury Chrześcijańskiej  w
Polsce. Stworzył Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Polsce i zbudował kościół dla
tych środowisk w Warszawie. Wykładowca na kilku uczelniach. Wieloletni szef katolickich
programów TV3 i WOT. Autor kilkudziesięciu książek.
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MSZA MIEJSCE UCIECZKI
Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski

Wybór  najcenniejszych  myśli  o  Mszy
Świętej  z  dużego  tomu „Moje  Msze  nie
moje”.

Przed 20 laty ukazała się niezwykła książka Moje Msze nie moje. To myśli, jakie przez lata
rodziły  się  przy  ołtarzu  podczas  Mszy  lub  były  poświatą  jej  blasku.  Tomik,  który
przekazujemy czytelnikom, jest niewielkim wyborem zamyśleń z tej niezwykłej książki.

AUTOR:
Ks.  Wiesław  Al.  Niewęgłowski  –  literat,  publicysta,  komentator  radiowy  i  telewizyjny.
Twórca Tygodni  Kultury Chrześcijańskiej  i  Duszpasterstwa Środowisk Twórczych.  Autor
kilkudziesięciu książek i wielu publikacji z zakresu kultury, teologii pastoralnej oraz życia
wewnętrznego.  Członek Pen-Clubu,  Stowarzyszenia  Pisarzy  Polskich  i  Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich.
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MSZA W DRODZE PO ŚWIECIE
Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski

W  tej  książce  Autor  dzieli  się  Mszą
oświetlaną  blaskiem  łaski  i  światłem
słońca w różnych miejscach na ziemi.

Msza odprawia się na świecie prawie 400 000 razy w ciągu jednej doby. Odprawiana w
różnych miejscach świata każda jest jedna i niezmienna. Uobecniałem tę Jezusową ofiarę
w wielu różnych miejscach na ziemi, doświadczając jej dramatu, bólu i blasku. Msza na
drogach świata  jest  ta  sama,  bowiem jest  w niej  Chrystus  Żywy,  ludzie w modlitwie  i
ofiarowujący kapłan. W tej  książce dzielę się z wami Mszą oświetlaną blaskiem łaski i
światłem słońca w różnych miejscach na ziemi.

AUTOR:
Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski – doktor teologii, literat, publicysta, komentator radiowy i 
telewizyjny. Twórca Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i Duszpasterstwa Środowisk 
Twórczych. Autor kilkudziesięciu książek i wielu publikacji z zakresu kultury, teologii 
pastoralnej oraz życia wewnętrznego. Członek Pen-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
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EUCHARYSTIA
Bp Robert Barron

Autor prostymi słowami objaśnia, czasem
trudne do zrozumienia, prawdy o znaczeniu
Eucharystii w dziele zbawienia.

Biskup Robert Barron, mistrz teologii i popularny katolicki autor, w swojej książce oferuje
inspirujący wgląd w tajemnicę obecności Chrystusa w naszym życiu.

Wykorzystując Słowo Boże i teksty ojców Kościoła, ale też źródła historyczne, filozoficzne
oraz dzieła  literackie  i  filmowe,  w oryginalny sposób pokazuje czytelnikowi  podstawy i
znaczenie  Eucharystii  jako  świętego  posiłku,  ofiary  i  realnej  obecności  Jezusa.
Te pełne mocy rozważania pozwalają w świeży sposób spojrzeć na sakrament, który jest
źródłem i szczytem naszej wiary.

 

AUTOR:
Bp  Robert  Barron  –  biskup  pomocniczy  Los  Angeles,  popularny  mówca,  internetowy
ewangelizator,  erudyta,  autor  wielu  książek,  założyciel  prężnie  działającego  apostolatu
medialnego  „Word  on  Fire”,  który  regularnie  dociera  do  milionów  osób,  pokazując
bogactwo wiary i Kościoła, a także podejmując trudne tematy.
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MODLITEWNIK EUCHARYSTYCZNY
Jan Makowski

Prawie wszystkie modlitewniki dotyczące
Mszy  Świętej  zawierają  te  same  ciągle
powielane  teksty.  Ten  choć  niepozorny
różni się od wszystkich.

Święty Alfons Liguori pisał: „Błogosławiona ta dusza, która zbliża się do Komunii Świętej z
wielkim pragnieniem zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem”. Ten wielki święty, czciciel
Eucharystii i Maryi, tłumaczy nam, że aby najpełniej skorzystać z owoców najświętszego z
sakramentów, powinniśmy przygotować się do jego przyjęcia „przez usunięcie z naszego
serca  tego  wszystkiego,  co  nie  jest  z  Boga  i  dla  Boga”.  Polecał  też  ożywić  w  sobie
pragnienie przyjęcia Jezusa, „by miłować Go jeszcze bardziej”. Jak to uczynić? Do tego
potrzebna jest modlitwa, która pozwoli  odsunąć na bok nasze codzienne zmartwienia i
troski związane z życiem na tym świecie. Stąd ten modlitewnik. Może poniższe modlitwy
pomogą Ci spotkać się z Jezusem otwierającym przed Tobą ramiona? Może pomogą Ci
lepiej przygotować się na spotkanie ze Zbawicielem i pełniej przyjąć z Jego rąk dary, które
przygotował dla Ciebie?
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NOCNE ROZMOWY O EUCHARYSTII
Sławomir Zatwardnicki

Lekko  napisana  na  poważny  temat
książka, w której wierzący i niewierzący
rozmawiają o Mszy Świętej.

Książeczka ma formę pogawędki. Rozmawiają anonimowy nauczyciel oraz człowiek, który
nie  widzi  sensu  cotygodniowego  chodzenia  na  Mszę.  Być  może  tym  człowiekiem  –
negującym prawdy wiary, wątpiącym lub poszukującym – jest właśnie czytelnik. Tak jak
faryzeusz  przyszedł  nocą  do  Rabbiego  Jezusa,  tak  czytelnik  –  „Nikodem”  –  zostaje
zaproszony  do  „zarwania”  kilku  wieczorów.  W  tym  czasie  nauczyciel  prosto,  ale  bez
infantylnych uproszczeń, odkrywa głębię sakramentu Eucharystii. Obrazy zaczerpnięte z
rzeczywistości, jak Chrystusowe przypowieści, pozwalają zajrzeć za zasłonę tajemnicy.

AUTOR:
SŁAWOMIR  ZATWARDNICKI  Doktorant  na  Papieskim  Wydziale  Teologicznym  we
Wrocławiu,  publicysta,  bloger,  autor  wielu  artykułów  oraz  dziesięciu  książek.  Ostatnio
wydana  to  Nocne  rozmowy  o  chrzcie  świętym  (Kraków  2016).  Zaangażowany  w
działalność  ewangelizacyjno-formacyjną,  odpowiedzialny  za  jedną  z  filii  Szkoły  Życia
Chrześcijańskiego i Ewangelizacji  Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła. Żonaty, ma
czwórkę dzieci, mieszkaniec Wałbrzycha.
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POZNAĆ, POKOCHAĆ I ŻYĆ
EUCHARYSTIĄ
Ks. Dariusz Kwiatkowski

Książka pozwala poznać i zrozumieć czym jest
Eucharystia. Zrozumienie prowadzi do miłości,
a ta do życia Eucharystią na co dzień.

Autor prostymi słowami przedstawia strukturę i teologię Mszy Świętej. Omawiając kolejne
części  obrzędów  mszalnych,  ukazuje  ciągłość  Tradycji  Kościoła  w  sprawowaniu
Eucharystii. Tym samym pokazuje, że w obecnej strukturze Mszy Świętej, nie ma niczego,
czego nie byłoby w różnych okresach historycznych i  tradycjach liturgicznych Kościoła
Zachodniego oraz Kościoła Wschodniego.

 

Autor:
Ksiądz Dariusz Kwiatkowski – ur. w 1963 r. Specjalistyczne studia z zakresu liturgiki odbył
w  Rzymie.  Wykładowca  liturgiki  w  Wyższym  Seminarium  Duchownym  w  Kaliszu,  w
Instytucie  Teologicznym  Diecezji  Kaliskiej,  na  studiach  podyplomowych  Wydziału
Teologicznego  Diecezji  Kaliskiej,  a  także  na  studiach  podyplomowych  Wydziału
Teologicznego UAM w Poznaniu. Redaktor naczelny „Kaliskich Studiów Teologicznych”.
Autor wielu książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych. W 2011 r. otrzymał tytuł
doktora habilitowanego.
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WSZYSTKO CO WARTO WIEDZIEĆ O
EUCHARYSTII
Ks. Andrzej Zwoliński

Napisana przez wybitnego autora książka
zawiera objaśnienia poszczególnych
fragmentów Mszy świętej. Czyni to prostym,
przystępnym językiem, unikając
niepotrzebnych uproszczeń, dogłębnie
wyjaśnia znaczenie kolejnych obrzędów

W kolejnych rozdziałach swojej najnowszej książki autor krok po kroku wyjaśnia obrzędy 
Mszy świętej – to wszystko, czego dotyka każdy z nas w eucharystycznym spotkaniu. 
Ksiądz Zwoliński pochyla się nad konkretnymi tematami, wziętymi z nieskończonego 
bogactwa Eucharystii. Czyni to w charakterystyczny dla siebie sposób – z wielką erudycją,
posługując się wieloma przykładami, pisząc jasnym, zrozumiałym językiem.

 

AUTOR:
Ks. Andrzej Zwoliński (ur. 1957 w Radwanowicach), ksiądz, rekolekcjonista, teolog, 
socjolog, sektolog. W 1976r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, 
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z 
posługą kapłańską kontynuował pracę naukową, specjalizując się w katolickiej nauce 
społecznej. Doktorat z socjologii uzyskał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie 
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa 
Naukowego. Jest redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia Sacra”. W okresie PRL 
organizował rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Rabce-
Zdroju.
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