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KOŚCIÓŁ OSKARŻONY
Marek Piotrowski

Autor wnikliwie zbadał 231 historycznych
zarzutów
wobec
Kościoła.
Skala
antykościelnych przekłamań zaskakuje, a
oskarżyciele często przypisują swoje winy
Kościołowi. Najlepsza tego rodzaju książka w
Polsce.

W Internecie, w telewizji, w dyskusjach ze znajomymi spotykamy się z ciężkimi zarzutami
dotyczącymi postępowania ludzi Kościoła w trakcie jego dwutysiącletniej historii. Z drugiej
strony nietrudno zauważyć, że zarzuty wobec dziejów Kościoła są wyolbrzymiane. Widzę
to szczególnie dziś, po zakończeniu pisania tej książki, po zbadaniu 231 historycznych
zarzutów. Wiedziałem, że oskarżyciele mają skłonność do przesady, ale muszę przyznać,
że skala antykościelnych przekłamań mnie zaskoczyła. Fakty są przekręcane, liczby
wymyślane, zaniedbywany jest kontekst, a zdarza się i to, że oskarżyciele przypisują
Kościołowi swoje własne winy!
Oto niektóre zagadnienia zawarte w książce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

czy istniała „papież Joanna”?
czy można wierzyć Ewangeliom?
czy są dowody na istnienie Jezusa Chrystusa?
jakie były przyczyny krucjat?
czy inkwizycja zabiła miliony ludzi?
kto przodował w paleniu „czarownic”, a kto go zakazał?
kto wymordował Indian?
czy Kościół potępił teorię Kopernika?
czy papież sprzyjał Hitlerowi?
czy Kościół umożliwił nazistom ucieczkę do Argentyny?
czy papiestwo nakazywało ukrywać pedofilię?
ile pieniędzy zarabia wikary, ile proboszcz, a jakimi sumami dysponuje Watykan?

Marek Piotrowski
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DLACZEGO UFAM KOŚCIOŁOWI?
BIBLIJNY PODRĘCZNIK OBRONY WIARY

Marek Piotrowski

Autor dokonał fenomenalnej pracy. Wziął
pod lupę najczęstsze zarzuty wobec nauki
Kościoła. Prostym językiem, logiczną
argumentacją, uzasadnił, to w co wierzymy.

Czy istnieje zarzut, którego nie postawiono by Kościołowi Katolickiemu? Kwestionuje się
Jego dogmaty, podstawy wiary i postępowanie na przestrzeni wieków. Jeśli jednak
przyjrzymy się z bliska Jego nauce, okazuje się ona w pełni zgodna z nauczaniem
biblijnym, niesłychanie spójna, logiczna i konsekwentna. Można wręcz odnieść wrażenie,
że wszystkie wyznania chrześcijańskie definiują się, określając swój stosunek do
nauczania Kościoła.
Książka jest owocem kilkunastoletniego badania najczęstszych zarzutów wobec nauki
Kościoła. Prowadziłem je, ponieważ sam miałem wątpliwości. Wziąłem pod lupę podstawy
biblijne, naukę pierwszych chrześcijan i wewnętrzną logikę przekazu wiary Kościoła.
Powiem wprost - z każdej z tych prób Kościół wyszedł zwycięsko. A ja postanowiłem
podzielić się moimi „odkryciami”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

czy Pismo Święte zawiera błędy?
czy Kościół usunął przykazania z Dekalogu?
czy powinniśmy świętować sobotę?
czy papież jest nieomylny?
dlaczego dobry Bóg dopuszcza do istnienia piekła?
czy istnieje czyściec?
jaki sens ma modlitwa za zmarłych?
czy pierwsi chrześcijanie chrzcili dzieci?
czy powinniśmy czytać „tylko Biblię” (i co na to sama Biblia)?
czy wizerunki religijne to bałwochwalstwo?
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KOŚCIÓŁ NA CELOWNIKU
Marek Piotrowski

Druga część książki Dlaczego ufam
Kościołowi. Autor w mistrzowski sposób
uzasadnia naszą wiarę.

Wokół pierwszych wieków chrześcijaństwa nagromadziło się wiele mitów i legend.
Niektóre z nich wynikają z niewiedzy, inne zostały po prostu wymyślone. Spopularyzowane
przez kulturę masową (na przykład przez powieści Dana Browna) zajęty trwałe miejsce w
świadomości społecznej.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kto założył Kościół - Jezus Chrystus czy może, jak twierdzą krytycy, cesarz
Konstantyn Wielki na Soborze Nicejskim?
Czy Konstantyn Wielki byt człowiekiem wierzącym?
Czy wczesny Kościół uważał Jezusa za Boga?
Czy Kościół pierwszych wieków wierzył w Trójcę Świętą?
Czy Pismo Święte mówi coś o duchownych?
Czy Duch Święty jest osobą?
Czy przynależność do Kościoła gwarantuje zbawienie?
Skąd się wzięły diecezje i parafie?
Czy pierwsi chrześcijanie świętowali sobotę czy niedzielę?
Skąd się wzięło Boże Narodzenie?
Czy święcenie pokarmów na Wielkanoc to zwyczaj pogański?
Czy krzyż to symbol pogański?
Czemu mówimy, że Jezus był trzy dni w grobie, skoro umarł w piątek, a
zmartwychwstał w niedzielę?

Stron: 304
Oprawa: twarda
Format: 240x170, B5
ISBN: 978-83-7864-158-2
Cena: 49.00 zł.
Spis Treści^

W OBRONIE WIARY
Włodzimierz Bednarski

Autor odpiera wszystkie zarzuty, które
nam katolikom stawiają Świadkowie
Jehowy.
W
dużej
mierze
także
protestanci.
To
książka
legenda.
Fachowcy twierdzą, że nie ma sobie
równych na świecie.

Nieprzygotowany „szeregowy” katolik rzadko jest w stanie sprostać argumentacji
Świadków Jehowy. Na szczęście mamy w Polsce wybitnego znawcę zagadnienia.
Włodzimierz Bednarski od kilkudziesięciu lat prowadzi wnikliwe studia nad doktryną
Świadków Jehowy, i innych, nastawionych wrogo wobec katolicyzmu grup religijnych.
Owocem tych badań jest niniejsza książka, która stanowi doskonałe kompendium
nauczania tej sekty. Podejmuje dyskusję z najważniejszymi błędami, odpierając je w
oparciu o Pismo Święte i nauczanie Magisterium Kościoła.
Lektura tej książki przyda się nie tylko w polemice z błędami innowierców. Jeszcze
bardziej przysłuży się pogłębieniu tych prawd katolickiej wiary, które w świadomości wielu
wierzących pozostają „martwe”.
AUTOR:
Włodzimierz Bednarski (ur. 10 lipca 1959 w Gdańsku) – polski działacz religijny,
koordynator Diecezjalnego Punktu Poradnictwa Religijnego Stowarzyszenia Effatha
w Gdańsku-Wrzeszczu (w latach 1989–2013), którego celem jest przeciwdziałanie
wpływom nowych ruchów religijnych w społeczeństwie katolickim[1]. Zajmuje się głównie
krytyką Świadków Jehowy i Adwentystów Dnia Siódmego. Autor książek: W obronie wiary:
Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich, będącej
katolicką polemiką z naukami organizacji Świadków Jehowy, a także innych ruchów
religijnych.
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Biblioteka apologety
100 PYTAŃ DO ATEISTÓW
Jan Lewandowski
Książka wybitnego polskiego apologety,
zawierająca treści, pozwalające na
obronę przed atakami ośmieszającymi
naszą wiarę. Forma pytań pozwala na
skuteczną kontrę w dyskusjach z
ateistami.

Wydaje się, że książka 100 pytań do ateistów jest skierowana wyłącznie do ateistów. Nic
bardziej mylnego. Mogą z niej skorzystać przede wszystkim obrońcy wiary
chrześcijańskiej, ponieważ zawiera pytania, na jakie ateiści nie są w stanie udzielić
sensownych odpowiedzi. Tym samym wskazuje na luki w przekonaniach ateistów i na tym
głównie polega jej apologetyczna wartość. To niezbędna pozycja w biblioteczce każdego
świadomego chrześcijanina, który nie godzi się na to, aby jego wiara w Boga była
ośmieszana przez tzw. oświeconych czcicieli rozumu. Jednocześnie niniejsza pozycja
stanowi kontynuację polemiki z ateistami rozpoczętej w dwóch poprzednich książkach z tej
serii: Przeciw ateistom oraz Błędy ateistów.
Autor jest absolwentem UKSW, magistrem religiologii i licencjatem kanonicznym (2002).
Angażuje się w dialog międzyreligijny, jak również w dialog i polemiki z sektami oraz
niewierzącymi. Od 1997 r. publikował artykuły na łamach czasopism katolickich, między
innymi w „Effatha – Otwórz się!", w słowackim „Rozmer” czy „Sekty i Fakty”, w których
poruszał te zagadnienia. Autor książek Przeciw ateistom i Błędy ateistów. Głównym
obszarem jego zainteresowań jest szeroko pojęta apologetyka chrześcijańska, w której
wciąż planuje się rozwijać.
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Biblioteka apologety
BŁĘDY ATEISTÓW
Jan Lewandowski

Najlepszy specjalista w Polsce w
perfekcyjny sposób pokazuje poważne
błędy logiczne ateistów.

Błędy ateistów to kontynuacja polemiki z książki Przeciw ateistom, napisanej przez tego
samego autora. Tym razem na warsztat wzięto najczęściej spotykane zarzuty ateistów i
antyklerykałów, które przeanalizowano z punktu widzenia zagadnienia błędów logicznych,
zwanych niekiedy sofizmatami nieformalnymi, opisanymi również w słynnej Erystyce
Artura Schopenhauera. Okazuje się, że ateiści i antyklerykałowie popełniają mnóstwo
błędów logicznych w swej krytyce teizmu i chrześcijaństwa. Niniejszy poradnik
apologetyczny nie tylko ujawnia owe błędy logiczne w tej krytyce ale jednocześnie doradza
jak przy pomocy tej wiedzy skutecznie odpierać ataki ateistów i antyklerykałów.
AUTOR:
Autor jest absolwentem UKSW, magistrem religiologii i licencjatem kanonicznym (2002).
Angażuje się w dialog międzyreligijny, jak również w dialog i polemiki z sektami oraz
niewierzącymi. Od 1997 roku publikował artykuły na łamach czasopism katolickich, między
innymi w „Effatha – otwórz się !", w słowackim „Rozmer”, czy „Sektach i Faktach”, w
których poruszał te zagadnienia. Autor książki Przeciw ateistom. Głównym obszarem jego
zainteresowań jest szeroko pojęta apologetyka chrześcijańska, w której wciąż planuje się
rozwijać.
RECENZJA:
Sprzeczne z logiką argumenty ateistów
https://www.salon24.pl/u/jan-bodakowski/866402,sprzeczne-z-logika-argumenty-ateistow
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Biblioteka apologety
PRZECIW ATEISTOM
52 ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSTSZE
ZARZUTY ATEISTÓW I
ANTYKLERYKAŁÓW
Jan Lewandowski

Najlepszy
specjalista
w
Polsce,
odpowiada w perfekcyjny sposób na 52
zarzuty
stawiane
katolikom
przez
ateistów.

Przeciw ateistom to pierwsze w Polsce kompendium, które przekrojowo i zarazem zwięźle
odpowiada na rzekomo naukowe zarzuty neoateistów wobec chrześcijaństwa. Niniejszy
poradnik apologetyczny stanowi swoistą nowość, starając się wypełniać dotychczasową
lukę na rodzimym rynku wydawniczym. Książka wyposaża czytelnika również w broń
przeciw najczęściej spotykanym zarzutom antyklerykalnym, odnoszącym się na przykład
do zagadnienia Inkwizycji kościelnej. Jest to niezbędna pozycja w biblioteczce każdego
świadomego chrześcijanina, który nie godzi się na to, aby jego wiara była ośmieszana i
sprowadzana do zabobonu przez rzekomo „oświeconych" wyznawców samego rozumu.
AUTOR:
Jan Lewandowski jest absolwentem UKSW, magistrem religiologii i licencjatem
kanonicznym (2002). Angażuje się w dialog międzyreligijny, jak również w dialog i polemiki
z sektami oraz niewierzącymi. Od 1997 roku publikował artykuły na łamach czasopism
katolickich, między innymi w „Effatha - otwórz się!" czy „Sektach i Faktach", w których
poruszał te zagadnienia. Głównym obszarem jego zainteresowań jest szeroko pojęta
apologetyka chrześcijańska, w której wciąż planuje się rozwijać.
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KOŚCIÓŁ BEZ CENZURY
Jan Lewandowski
Publikacja, której autor poświęcił blisko 20
lat swego życia. Jeśli masz wątpliwości
i szukasz odpowiedzi na pytania o wiarę
i historię Kościoła, jest to książka właśnie
dla Ciebie.

W dzisiejszych czasach nie tylko kłamie się na temat katolicyzmu, ale negowany jest też
sens chrześcijaństwa. Liberałowie i ateiści silniej niż kiedykolwiek atakują fundamenty
wiary chrześcijańskiej i historię Kościoła. Podważane jest już po prostu wszystko –
wiarygodność Biblii, moralność chrześcijan i nawet sens samej wiary w Boga. Czy Jezus
Chrystus w ogóle istniał? Czy nie chciał zakładać Kościoła? Czy którykolwiek autor
piszący w I wieku n.e. wiedział o istnieniu Jezusa? Czy Ewangelie spisali ludzie, którzy Go
nie znali? Czy autorzy Ewangelii jedynie przepisywali od siebie? Czy Jezus był tylko
uczniem sekty esseńczyków i chrześcijaństwo jest „plagiatem” tajemniczej sekty
z Qumran? A może chrześcijaństwo to tylko nieudolna kopia religii Mitry? Czy Biblia
jest największym religijnym fałszerstwem w dziejach ludzkości? Czy biblijna historia
o potopie to bajka? To tylko niektóre pytania, na które odpowiada niniejsza książka. Jej
autor poświęcił blisko 20 lat swego życia na poszukiwanie odpowiedzi. Jeśli czujesz się
zagubiony, bo ich nie znasz, jest to książka właśnie dla Ciebie.
Autor jest absolwentem UKSW, magistrem religiologii i licencjatem kanonicznym (2002).
Angażuje się w dialog międzyreligijny, jak również w dialog i polemiki z sektami oraz
niewierzącymi. Od 1997 r. publikował artykuły na łamach czasopism katolickich, między
innymi w „Effatha – Otwórz się!", w słowackim „Rozmer” czy „Sekty i Fakty”, w których
poruszał te zagadnienia. Autor książek Przeciw ateistom i Błędy ateistów. Głównym
obszarem jego zainteresowań jest szeroko pojęta apologetyka chrześcijańska, w której
wciąż planuje się rozwijać.
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Biblioteka apologety
JAK POLEMIZOWAĆ Z WOJUJĄCYM
ATEISTĄ?
Jan Lewandowski

Poradnik praktycznego dialogu z ateistą, który
pokazuje jak prowadzić dyskusję w sposób
wyjaśniający bezzasadność jego przekonań.

Jeszcze do niedawna pokutowało dość pospolite przekonanie, że z wojującym ateistą nie
da się wygrać polemiki. Jest to ponoć niemożliwe. Ateizm był propagandowo
przedstawiany jako „twardy fakt”, „fakt naukowy”, „fakt bezsporny” i tak dalej. Tylko
szaleniec mógłby się porywać na polemikę z „faktami”. To przekonanie było dodatkowo
wzmacniane przez nieprzejednane zachowania samych ateistów prezentujących
nadzwyczaj butne i aroganckie postawy w czasie dyskusji. Chrześcijanie i ogólnie teiści
byli w nich portretowani jako ludzie nie posiadający absolutnie żadnych podstaw dla
swego światopoglądu. Wszystko to są jednak tylko pozory okraszone dawką odpowiednio
zmanipulowanej socjotechniki. W rzeczywistości jest bowiem dokładnie odwrotnie i to
właśnie ateista nie ma ani jednej solidnej podstawy dla jakiegokolwiek swojego poglądu,z
samym ateizmem włącznie. Tym bardziej nie ma więc mowy o tym żeby ateista mógł
cokolwiek podważyć lub obalić.
AUTOR:
Autor jest absolwentem UKSW, magistrem religiologii i licencjatem kanonicznym (2002).
Angażuje się w dialog międzyreligijny, jak również w dialog i polemiki z sektami oraz
niewierzącymi. Od 1997 roku publikował artykuły na łamach czasopism katolickich, między
innymi w „Effatha – otwórz się !", w słowackim „Rozmer”, czy „Sektach i Faktach”, w
których poruszał te zagadnienia. Autor książki Przeciw ateistom. Głównym obszarem jego
zainteresowań jest szeroko pojęta apologetyka chrześcijańska, w której wciąż planuje się
rozwijać.
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Biblioteka apologety
ATEIZM OBALONY
Jan Lewandowski

Niniejsza książka pokazuje jak prowadzić
polemikę z ateistą aby uświadomić mu, że
pozbawiając się wiary w Boga nie jest on w
stanie zaoferować sobie i nam kompletnie nic
innego jako sensowną alternatywę.

Wielu wierzących w Boga mniema, że aby wygrać polemikę z ateistą trzeba wykazać mu
istnienie Boga. Mniemanie to jest błędne i niepotrzebne. Usuwając Boga ze swojego
światopoglądu ateista startuje bowiem od chaosu i kończy na chaosie czyli zaczyna od
niczego i kończy na niczym. Nie jest w stanie nadać jakiejkolwiek racjonalnej i sensownej
struktury swym wywodom skoro nie posiada punktów orientacyjnych i żadnych prawd
absolutnych w zakresie swych przekonań. Ateista nie rozumie zatem nawet słów jakich
używa wierzący w Boga. Rozpoczynanie z ateistą rozmowy o dowodach na istnienie Boga
nie ma żadnego sensu póki nie uświadomi sobie on, że tkwi w nihilistycznej próżni ze
swym światopoglądem.
AUTOR:
Autor jest absolwentem UKSW, magistrem religiologii i licencjatem kanonicznym (2002).
Angażuje się w dialog międzyreligijny, jak również w dialog i polemiki z sektami oraz
niewierzącymi. Od 1997 roku publikował artykuły na łamach czasopism katolickich, między
innymi w „Effatha – otwórz się !", w słowackim „Rozmer”, czy „Sektach i Faktach”, w
których poruszał te zagadnienia. Autor książki Przeciw ateistom. Głównym obszarem jego
zainteresowań jest szeroko pojęta apologetyka chrześcijańska, w której wciąż planuje się
rozwijać.
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TO WSPANIAŁE CHRZEŚCIJAŃSTWO
Dinesh D`Souza

Książka, która nie tylko broni naszą wiarę
przed
atakami
niewierzących
lecz
równocześnie umacnia w wierze wątpiących i
pomaga znaleźć odpowiedź na wiele pytań.

Czy chrześcijaństwo jest przestarzałe? Czy inteligentny, wykształcony człowiek może
wierzyć w Biblię? A może to ateiści maja rację? Czy chrześcijaństwo zostało obalone
przez naukę? Zdyskredytowane jako rzekoma siła działająca na rzecz dobra?
Skompromitowane jako fałszywa latarnia moralności?
Prowokująca i fascynująca książka zarówno dla poszukujących, sceptyków, jak i
wierzących. Znakomita rozprawa z mitami ateizmu!
Autor:
Dinesh D'Souza jest amerykańskim pisarzem. Wykłada na Uniwersytecie Stanforda. W
latach 1987-1988 był doradcą prezydenta Ronalda Reagana. Razem z żoną i córką
mieszka w Kalifornii. Jest autorem kilkunastu książek, m.in wydanych również w Polsce
"Listów do młodego konserwatysty".
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