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JEZUS CHRYSTUS OBJAWIONY I
OBJAWIAJĄCY
Andrzej Napiórkowski OSPPE

Książka ukazuje Jezusa z Nazaretu w
świetle Jego ziemskiej historii. Jego
osoba i dzieło są bowiem poświadczone
wieloma
dowodami,
także
ze
współczesnego Mu świata żydowskiego i
pogańskiego.

Chrześcijańska wiara nie może być zbyt pospiesznie sprowadzana tylko do
nadprzyrodzonego działania łaski Ducha Świętego, ale musi być oparta na krytycznym
rozeznaniu, bazującym na rzeczywistych faktach. Ta książka ma zatem ukazać Jezusa z
Nazaretu w świetle Jego ziemskiej historii. Jego osoba i dzieło są bowiem poświadczone
wieloma dowodami, także ze współczesnego Mu świata żydowskiego i pogańskiego.
Ukazanie historyczności chrześcijaństwa staje się dzęki temu jego uwiarygodnieniem
zarówno wobec wierzących, jak i niewierzących oraz przedstawicieli innych religii, gdyż
okazuje się ono konkretnym, realnym faktem.
AUTOR:
O. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, paulin z klasztoru Na Skałce, od 2001 r. kieruje
katedrą eklezjologii w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Autor wielu
publikacji teologicznych, członek towarzystw naukowych oraz Komitetu Nauk
Teologicznych PAN.
Stron: 265
Oprawa: miękka
Format: 175x250, B5
ISBN: 978-83-65600-00-4
Cena: 25.00 zł.
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KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA
Podstawowe zagadnienia w zarysie
Jan Mazur OSPPE

Drugie rozszerzone i zaktualizowane
wydanie podręcznika Katolickiej Nauki
Społecznej.

Społeczna wrażliwość Kościoła wpisana jest w naturę chrześcijaństwa, gdyż
zaangażowanie człowieka w sprawy doczesne wywiera istotny wpływ na jego życie
duchowe, pozostając w niezbywalnym związku z celem ostatecznym wyrażonym przez
zbawczą propozycję boga. … pod tym względem ważna jest odpowiednia formacja
kerygmatyczna czy katechetyczna, a także wszelka edukacja chrześcijańska, która ludzką
doczesność ukazuje w świetle Objawienia. Tego rodzaju spojrzenie prezentuje ta książka
wydana w czasie gwałtownych przemian społecznych zapoczątkowanych w 1989 roku. W
drugim wydaniu uwzględniono rozwojowość katolickiej nauki społecznej.
AUTOR:
O. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII Z wykształcenia humanista (historyk,
religiolog) i teolog w zakresie nauczania Kościoła odnośnie do spraw społecznych i
politycznych Autor kilkunastu książek naukowych z zakresu uprawianych przez siebie
dyscyplin (szczególnie wykorzystywane w edukacji akademickiej: "Katolicka nauka
społeczna. Podstawowe zagadnienia w zarysie", Kraków, I wyd. 1992, II wyd. 2016; "Ad
bonum per politicam. Wybrane zagadnienia z etyki życia politycznego", Lublin 2011; "Per
dialogum ad veritatem. Podstawy dialogu społecznego - perspektywa chrześcijańska",
Kraków 2014). Kierownik Katedry Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
UPJPII, wykładowca katolickiej nauki społecznej w WSD Zakonu Paulinów i WSD Zakonu
Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie.
Stron: 326
Oprawa: miękka
Format: 176x250, B5
ISBN: 978-83-65600-02-8
Cena: 29.00 zł.
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NIE MA JUŻ CZASU
Augustyn Pelanowski

Rekolekcje przez, które wybitny Autor
przygotowuje słuchacza i czytelnika na
powtórne przyjście Chrystusa.

Prorok Jonasz miał według nakazu Boga wzywać do nawrócenia, ale wieszczył rychłą
zagładę Niniwy. Wcale się nie sprzeniewierzył Bogu, bo okazało się to najlepszym
sposobem na spowodowanie nawrócenia tego znanego z okrucieństw miasta. Głosząc
Ewangelię, dziś każdy kapłan staje wobec świata, który jest nie tylko coraz bardziej
bezbożny, okrutny i rozpustny, ale wydaje się też, że nie znajduje siły do podniesienia się z
upadku. Katastrofa jest nieuchronna. Pięść, która pojawiła się nad portugalską Maderą 28
stycznia 2016 roku, to nie tyle ostrzeżenie przed karą z nieba, ile raczej ostrzeżenie przed
karą, jaką sami sobie gotujemy. Ręka Boża jest jednak gotowa nawet z ruin stworzyć nowy
świat.
AUTOR:
Ojciec Augustyn Pelanowski OSPPE, którego prawdziwe nazwisko brzmi Piotr
Pelanowski, to urodzony w 1963 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim duchowny ze
zgromadzenia paulinów. Jest kaznodzieją, rekolekcjonistą, a także publicystą, autorem
książek i malarzem. Przez wiele lat był związany z Wyższym Seminarium Duchownym
Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce, gdzie pełnił funkcję ojca duchownego. Poza
książkami, pisuje także felietony, artykuły i komentarze biblijne w różnych czasopismach
katolickich, w tym w „Gościu Niedzielnym”, „Agendzie Liturgicznej Maryi Niepokalanej”
oraz kwartalniku „Pastores”.
Stron: 152 + Płyta CD
Oprawa: miękka
Format: 142x205
ISBN: 978-83-7569-868-8
Cena: 24.90 zł.
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O SENSIE ŻYCIA
Fundamentalny dramat człowieka
Rafał Kazimierz Wilk

Autor
książki
stawia
najbardziej
podstawowe pytanie dotyczące naszego
życia.
I
pomaga
czytelnikowi
odpowiedzieć na nie.

„Do najciekawszych pytań, jakie jawią się przed każdym człowiekiem, należą niewątpliwie
te fundamentalne z zakresu antropologii: Kim jest człowiek? Kim jestem ja? Bogdan
Suchodolski pisze: Człowiek (…) jest istotą, która odczuwa życie jako egzystencję jedyną i
własną, najgłębiej osobistą. ….. I właśnie ta konkretna i personalistyczna problematyka
staje się dziś szczególnie ważna i – może najbardziej ludziom potrzebna. Pytanie: kim jest
człowiek? – staje się właściwie pytaniem: kim jestem ja? Do najważniejszych zaś zalicza
się pytanie o sens życia człowieka, o jego cel. Wszak stanowi to zwieńczenie, dopełnienie
odpowiedzi na pytania wcześniejsze. Próbuje ich udzielić wiele dziedzin nauki, a
właściwie, według swoich możliwości, czynią to wszystkie. Naukami podejmującymi ów
temat per se są teologia i filozofia. Otóż pytania przez nas postawione mają tę naturę, że
domagają się osobistej odpowiedzi od każdego, konkretnego człowieka. Na całość
opracowania składają się eseje, które łączy motyw przewodni, jednakże każda z części
stanowi swoistą całość, dlatego też czytelnik sam może decydować, od którego z nich
zacząć i w jakiej kolejności je czytać. Układ przedstawiony przez autora pełni zatem tylko
funkcję pomocniczą.”
AUTOR:
Rafał Kazimierz Wilk, paulin, teolog i filozof, wykłada antropologię filozoficzną w WSD
Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce. Jest autorem dziesięciu książek wydanych
zarówno w języku polskim jak i angielskim, a także ponad stu dwudziestu naukowych
i popularno-naukowych artykułów.
Stron: 88
Oprawa: miękka
Format: 148 x 210, A5
ISBN: 978-83-65600-04-2
Cena: 15.00 zł.
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SERCE TO UMYSŁ
Mistyka spotkania Boga i człowieka w
ujęciu Orygenesa oraz św. Augustyna
– inspiracje IV Ewangelii
O. Krzysztof Wendlik OSPPE

Niewielka rozmiarami monografia o. Krzysztofa Wendlika ma podwójną wartość. Jej
walorem jest zarówno ukazanie źródeł patrystycznych idei kierowniczej roli umysłu/serca
w człowieku i wzbogacenie wiedzy na temat zależności teologii św. Augustyna od
pionierskich rozwiązań Orygenesa, jak i przedstawienie kwestii ponadczasowych,
istotnych dla życia duchowego chrześcijanina. Książka powinna więc zainteresować nie
tylko patrologów i historyków teologii, ale także teologów duchowości i zwykłych
chrześcijan, pragnących lepiej zrozumieć relację człowieka z osobowym Bogiem oraz
sposoby jej nawiązywania i pogłębiania.
AUTOR:
Ojciec Krzysztof Wendlik, urodzony w 1978 roku w Poznaniu, prezbiter Zakonu Paulinów.
Ukończył studia filozoficzno – teologiczne w WSDOO. Paulinów Na Skałce w Krakowie w
2004 roku, broniąc pracy magisterskiej zatytułowanej Ojcostwo Boże w przypowieści o
miłosiernym Ojcu Łk 15,11-32. W latach 2005-2009 odbył studia specjalistyczne na
wydziale teologicznym Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie z
zakresu dogmatyki. Efektem tych studiów była obrona dysertacji doktorskiej pt: L'Unione
ipostatica in prospettiva storico-salvifica nel „Contra Eutychetem” di Vigilio di Tapso
napisanej pod kierunkiem o. prof. dr hab. Bazylego Degórskiego OSPPE. Obecnie jest
wykładowcą teologii dogmatycznej w WSD Zakonu Paulinów w Krakowie.
Stron: 92
Oprawa: miękka
Format: 148x210, A5
ISBN: 978-83-65600-71-6
Cena: 15.00 zł.
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EPICENTRUM EWANGELII
Mała książeczka o wielkiej miłości.
o. Michał Legan OSPPE
Autor proponuje nam rozważanie 15-go
rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza.
Pokazuje jak w tak małym fragmencie
Biblii może być zawarta wielka dawka
miłości Boga do ludzi.

Marzyło mi się, by ta malutka książeczka trafiła do rąk tych, którzy przychodzą do mojego
konfesjonału. Bo każdemu, naprawdę każdemu chciałbym dać to, co było moim bardzo
osobistym odkryciem: doświadczenie ojcowskiej miłości Boga. Zatrzęsła się pode mną
ziemia, gdy Jezus objawił mi miłosierne oblicze swojego Ojca. A epicentrum tej duchowej
rewolucji stał się dla mnie 15 rozdział Ewangelii wg św. Łukasza, który będziemy wspólnie
rozważać. Każde słowo tego tekstu pochodzi prosto z mojego serca i stanowi osobiste
świadectwo wiary: Naturą Boga jest miłość a Jego tajemnym imieniem jest ojcostwo.
Jezus właśnie opuszcza niebiański dom, by przejść przez daleką, pustynną krainę
naszych serc. Idźmy z Nim, a trafimy w czułe objęcia Boga…
o. Michał Legan OSPPE
AUTOR:
Od sierpnia 2004 roku nowicjusz w Zakonie św. Pawła I Pustelnika. Pierwsze śluby
zakonne złożył 8 września 2005. Alumn WSD OO. Paulinów na Skałce w Krakowie, śluby
wieczyste złożył 2 lutego 2009 na Jasnej Górze. Diakonat przyjął 8 maja 2009 na Skałce z
rąk J.E. ks. Bpa Jana Zająca. Podjął pracę parafialną i katechetyczną w paulińskiej parafii
we Włodawie. Świecenia Kapłańskie przyjął 29 maja 2010 na Jasnej Górze z rąk J.E. Ks
abpa Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego. Pracował duszpastersko w
paulińskiej parafii Prima Porta w Rzymie. Aktualnie posługuje na Jasnej Górze, jest także
wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w
Krakowie
Stron: 96
Oprawa: miękka
Format:125 X 176, B6
ISBN:978-83-66050-18-1
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