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CO SIĘ STAŁO W DRODZE...
Bp Zbigniew Kiernikowski

Autor zaprasza nas na drogę z Jerozolimy
do  Gazy,  gdzie  wydarzyło  się  coś
nieoczekiwanego  dla  podróżującego  nią
Etiopa, eunucha.

Chrześcijaństwo nie jest drogą, na którą człowiek wchodzi w naturalny sposób. Nikt z ludzi
sam sobie tej drogi nie wyznacza. Na niej jednak może odnaleźć sens i radość życia. A
zatem:  Jak  wejść  na  tę  drogę?  Jak  ją  rozpoznać?  Co  musi  się  stać,  aby  tą  drogą
podążać? Autor zaprasza nas na drogę z Jerozolimy do Gazy, gdzie wydarzyło się coś
nieoczekiwanego dla podróżującego nią Etiopa, eunucha. Zaprasza, byśmy w świetle jego
historii spoglądali na swoje życie i uczyli się odczytywać sens wydarzeń, które są naszym
udziałem.

AUTOR:
Bp Zbigniew Kiernikowski,  ur.  1946r.  Od  kwietnia  2014  ordynariusz  legnicki,  w  latach
2002-2014  biskup  siedlecki.  Doktor  nauk  biblijnych  i  profesor  habilitowany  nauk
teologicznych. Autor licznych artykułów i książek m.in.: Dwoje jednym ciałem w Chrystusie,
Eucharystia i jedność, Ciało i krew Pana, Bliżej liturgii, W mocy słowa i sakramentu.

Stron: 63 
Oprawa: miękka 
Format: 125 x 176, B6
ISBN: 978-83-65600-52-3
Cena: 9.90 zł.
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DOKOŃCZYSZ DZIEŁO FAUSTYNY
Siostra Helena Majewska wileńska
mistyczka miłosierdzia
Ks. Michał Damazyn

Książeczka ta przybliża życie, duchowość
i  dzieło miłosierdzia  wileńskiej  mistyczki,
która  była  pomocą  dla  księdza
M. Sopoćki, w realizowanych przez niego
dziełach miłosierdzia.

Święta siostra Faustyna jest szlachetnym kamieniem w koronie Bożego miłosierdzia, choć
nie jedynym. Dla uczczenia swego majestatu Bóg powoływał przez wieki wielu apostołów i
świadków, spośród których jednych wyniesiono już do chwały ołtarzy (św. Jan Paweł II, bł.
ks. Michał Sopoćko), świętość innych Kościół nadal rozeznaje. Są jednak i takie osoby – a
do  nich  należy  siostra  Helena  Majewska  –  których  dzieło  życia  i  posłuszeństwo
miłosiernemu Zbawicielowi  dopiero  poznajemy.  Podziwiamy skuteczność łaski  Bożej  w
nich, jak i jej promieniowania przez nich.
Książeczka ta przybliża życie, duchowość i dzieło miłosierdzia tej ukrytej przed światem,
bo należącej do bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, siostry zakonnej. Była
ona – według słów Chrystusa, które zapisała w swoim Dzienniku – pomocą dla ojca od
miłosierdzia,  księdza  M.  Sopoćki,  w  realizowanych  przez  niego  dziełach  miłosierdzia.
Miała  swoją  osobą  nie  zakrywać  osoby  śp.  siostry  Faustyny  w  jej  szczególnym
posłannictwie o miłosierdziu.

AUTOR:
Ks.  Michał  Damazyn  (ur.  1976).  Kapłan  Diecezji  Bydgoskiej,  doktor  teologii,  redaktor
pierwszych  pełnych  wydań  pism  sióstr  anielskich:  Heleny  Majewskiej  i  Wandy
Broniszewskiej, autor publikacji z zakresu teologii duchowości i historii najnowszej.

Stron: 95
Oprawa: miękka
Format: 125x176, B6
ISBN: 978-83-65600-76-9
Cena: 9.90 zł.
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DROGOCENNE SŁOWA
Wybór rekolekcji wygłoszonych
podczas Warszawskiej Pielgrzymki
Pieszej na Jasną Górę w latach 1976-
1989

Rekolekcje wygłoszone przez ks. Józefa
Tischnera,  o.  Jacka  Salija,  ks.
Mieczysława  Brzozowskiego  i  wielu
innych wybitnych ludzi.

Mimo że od krachu realnego socjalizmu upłynęło wiele lat, rekolekcje wygłaszane podczas
Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej zachowały swą aktualność. Są dzięki zakorzenieniu w
tradycji  biblijnej  żywym  pomostem  między  epoką  sprzed  kilkudziesięciu  lat  a  dniem
dzisiejszym.  Mają  moc  poruszania  wyobraźni  i  serc,  gdyż  odwołują  się  do
nieprzemijającego przesłania czerpiącego moc z blasku i piękna Ewangelii. Ten właśnie
fundament sprawia, że od roku 1711 do dziś wciąż znajdują się tysiące ludzi gotowych
znosić trudy i uciążliwości pieszego wędrowania na Jasną Górę. W czasie drogi stale mają
oni  możliwość  słuchania  Słowa  Bożego  oraz  rekolekcji,  które  pozwalają  im  lepiej
zrozumieć  otaczający  świat  oraz  samych  siebie  w  świetle  Ewangelii.  Historia
pielgrzymkowego kaznodziejstwa nie dobiegła więc końca.

AUTORZY:
O. Rufin Abramek, Ks. Mieczysław Brzozowski, Ks. Józef Tischner, O. Tadeusz Łukaszuk, 
O. Jacek Salij, Krystyna Starczewska, Ks. Aleksander Hauke-Ligowski, Ks. Walenty 
Królak, Ks. Stefan Księżopolski, Stanisław Pałomnik.

Książka w kolorze
Stron: 440
Oprawa: twarda
Format: 148x210, A5
ISBN: 978-83-62545-58-2
Cena: 29.00 zł.
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GŁOS MÓWIĄCEGO MILCZENIEM
Teresa Dmochowska

Kolejne wydanie wyjątkowej książki opisującej
rolę św. Józefa w procesie zbawienia.

Św. jan Paweł II  nazwał  Świętego Józefa Patronem na nasze czasy; pragnął,  abyśmy
modlili się za Jego wstawiennictwem, gdyż On jest powiernikiem tajemnicy Boga samego.
Książka Teresy Dmochowskiej, której wydanie zostało wznowione, jest cennym wkładem
w refleksję nad wyjątkową rolą Świętego Józefa w historii zbawienia. Przede wszystkim
jednak Głos mówiącego milczeniem może stać się  wspaniałą  pomocą w modlitewnym
zaprzyjaźnieniu  się  z  Tym,  któremu  Bóg  powierzył  straż  nad  swymi  najcenniejszymi
skarbami.

 

Teresa  Dmochowska:  Urodziła  się  w  1902  roku  w  Janowie  Podlaskim  w  rodzinie
arystokratycznej. Po opuszczeniu domu rodzinnego, gdzie zdobyła podstawy gruntownego
wykształcenia,  studiowała  psychologię  w  Wiedniu.  W  1923  roku  powróciła  do  kraju  i
zamieszkała w Warszawie. Była żoną prof. Antoniego Dmochowskiego, matką sześciorga
dzieci. Po powstaniu warszawskim wraz z rodziną przeniosła się do Łodzi. Publikowała
pod  pseudonimem  Jan  Rybałt,  często  również  anonimowo.  Współpracowała  z
Wydawnictwem  Ojców  Franciszkanów w  Niepokalanowie,  z  Instytutem  Prymasowskim
Ślubów Narodu na Jasnej Górze. Oddana Kościołowi i jego sprawom została zapamiętana
w wielu kręgach jako człowiek wielkiego serca. Zmarła w Łodzi 26 września 1977 roku. 

 

Stron: 159
Oprawa: twarda
Format: 125x176, B6
ISBN: 978-83-66050-27-3
Cena: 19.90 zł.
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LECTIO DIVINA
Metoda z tysiącletnią tradycją
Ks. Andrzej Gieniusz

Lectio divina to forma modlitwy oparta na
pogłębionej  lekturze  tekstów  biblijnych,
stanowiąca część tradycji Kościoła. Takim
właśnie  podejściem,  które  proponuje
pomoc  w  duchowej  lekturze  Pisma
Świętego, zajmuje się ta publikacja.

Istnieje wiele różnych podejść do Pisma Świętego, podobnie jak wiele jest powodów, dla
których  się  po  nie  sięga.  Biblia,  oprócz  tego  iż  stanowi  klasykę  literacką  i  szacowny
zabytek kultury,  jest  przede wszystkim słowem, które Bóg skierował  i  nadal  kieruje do
człowieka, i  dlatego tylko takie podejście, które respektuje ów jedyny w swoim rodzaju
charakter  Księgi,  stanowi  klucz  otwierający  podwoje  do  jej  najważniejszych  skarbów i
pozwalający doświadczyć tego, co w niej najwartościowsze: spotkania z Bogiem w Jego
słowie.Takim  właśnie  podejściem  zajmiemy  się  w  niniejszym  wprowadzeniu,  które
proponuje  pomoc  w  duchowej  lekturze  Pisma  Świętego.  Od  wieków  określa  się  taką
lekturę nazwą lectio divina, w której przymiotnik wyraża nie tyle „boską” wartość samej
metody, co charakter jej przedmiotu, Pisma świętego jako słowa samego Boga.

Stron: 44
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6 
ISBN: 978-83-65600-14-1
Cena: 3.90 zł.
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NAWRÓCENIE PRZEZ PRZYKŁAD 
Kazimierz Wójtowicz CR

60  przykładów  zebranych  przez  ks.
Kazimierza  Wójtowicza  skłaniających  do
zamyślenia  nad  własnym
postępowaniem.

Ta mała  książeczka  zawiera  prawie  60 przykładów,  wyjętych z  Glosarium –  wielkiego
zbioru opowiastek wydanego przez księdza Kazimierza Wójtowicza. Historie prowokują do
ich przemyślenia i dzieki temu mogą również skłaniać do refleksji nad własnymi życiowymi
postawami.

AUTOR:
Ks. Kazimierz Wójtowicz – zmartwychwstaniec, dr teologii, ceniony rekolekcjonista. Jest
także poetą, pisarzem i tłumaczem. Założył Wydawnictwo Alleluja oraz miesięcznik „Vita
Consecrata”, którego jest redaktorem naczelnym.

Stron: 59
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62647-55-2
Cena: 3.90 zł.

Spis Treści^ 



O GRZECHU
Ks. Marek Dziewiecki

Autor w bardzo prosty i obrazowy sposób
wyjaśnia czym jest grzech, prostując jego
niewłaściwe rozumienie.

Autor  w  bardzo  prosty  i  obrazowy  sposób  wyjaśnia  czym jest  grzech,  prostując  jego
niewłaściwe rozumienie. Pisze o skutkach trwania w grzechu, o tym, jak się przed nim
chronić, nie pomija również tematu Bożego Miłosierdzia. Ks. Marek Dziewiecki w swoich
rozważaniach  dotyka  także  bardzo  trudnego  zagadnienia  związanego  z  życiowym
powodzeniem grzeszników. Warto zapoznać się z tym krótkim, przenikliwym tekstem, by
jeszcze bardziej trwać przy Bogu, który jest naszym największym szczęściem.

AUTOR:
Ks.  Marek  Dziewiecki  –  doktor  psychologii,  ekspert  Ministerstwa  Edukacji  w  zakresie
przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Doktorat z nauk o wychowaniu uzyskał na
Papieskim  Uniwersytecie  Salezjańskim  w  Rzymie.  Adiunkt  Uniwersytetu  Kardynała
Stefana  Wyszyńskiego.  Autor  kilkudziesięciu  książek  z  psychologii  wychowawczej,
przygotowania do życia w rodzinie, profilaktyki i terapii uzależnień.

Stron: 60
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN:978-83-62647-48-4
Cena: 3.90 zł.
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O NAWRÓCENIU
O. Leon Knabit

Autor  zachęcając  do  podjęcia  postawy
nawrócenia pisze, że tu na ziemi, nie ma
skończonych ideałów – i  ta  świadomość
jest dla nas łaską, gdyż dzięki niej ciągle
potrzebujemy Jezusa Chrystusa.

Książka ta w niezwykle prosty sposób mówi o nawróceniu. Wyjaśnia, czym ono jest i co
trzeba zrobić, by w nim trwać. Wytrawny Autor pisze o tym, że każdy z nas powinien się
nawracać, bo tu na ziemi, nie ma skończonych ideałów – i ta świadomość jest dla nas
łaską, gdyż dzięki niej ciągle potrzebujemy Jezusa Chrystusa.

AUTOR:
O. Leon Knabit OSB to fenomen jakich mało w naszym kraju. Ksiądz diecezji siedleckiej,
który stał  się  mnichem benedyktyńskim.  Już ponad sześćdziesiąt  lat  jest  kapłanem,  a
swoją młodością ducha imponuje nawet młodzieży. Autor  prawie 40 książek, z których
większość to bestsellery.

Stron: 55
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62647-47-7
Cena: 3.90 zł.
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O PANU JEZUSIE TO CO
NAJWAŻNIEJSZE
O. Jacek Salij OP

Prawdziwy  mistrz  słowa  pisanego  w
skondensowanej  formie opowiada o tym
co  jest  najważniejsze  w  osobie  Jezusa
Chrystusa.

Wytrawny  teolog  rozpoczyna  swoje  rozważania  od  zapoznania  czytelnika  z  imionami
Jezusa. Poznanie to rodzi miłość – a miłość prowadzi do dzielenia się doświadczeniem.
Dlatego druga część niniejszej książeczki zawiera sugestie i porady dotyczące tego, jak
mówić  o  Jezusie  w  naszych  czasach,  w  czasach  poprawności  politycznej.  Ostatnim
tematem, poruszanym przez autora, jest przymierze, które Bóg zawarł z nami we chrzcie
świętym.

AUTOR:
Ojciec  Jacek  Salij  to  jeden  z  najwybitniejszych  współczesnych  autorów  religijnych.
Dominikanin,  profesor  zwyczajny,  który  posiada  niezwykły  talent  pisania  prostym,
obrazowym językiem nawet na najtrudniejsze tematy. Jest teologiem, filozofem, tomistą,
znawcą duchowości dominikańskiej oraz tłumaczem.

Stron: 55
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62647-65-1
Cena: 3.90 zł.
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O SUMIENIU
W trosce o dobre sumienie i czystość
serca
Józef Augustyn SJ

Proponowana  niewielka  książeczka  jest
skróconą  wersją  bestsellerowej  książki
Ojca  Józefa  Augustyna  „Kwadrans
szczerości”,  mówiącej  o  rachunku
sumienia.

Proponowana książka jest skróconą wersją bestsellerowej książki Ojca Józefa Augustyna
„Kwadrans szczerości”. Codzienny rachunek sumienia, który proponuje św. Ignacy Loyola
w Ćwiczeniach duchownych, nie jest ”rozliczaniem się” z własnych upadków i słabości, ale
szczerym i  miłosnym dialogiem  człowieka  z  Bogiem o  naszym życiu.  W  codziennym
rachunku sumienia odkrywamy najpierw bezwarunkową miłość boga, a następnie naszą
odpowiedź  na  nią.  Rachunek  sumienia,  na  który  Ojciec  Ignacy  każdego  dnia  każe
przeznaczyć kwadrans, to codzienny kwadrans szczerości – kwadrans szukania prawdy o
Bogu i prawdy o człowieku.

AUTOR:
Józef Augustyn SJ – jezuita, profesor Akademii Ignatianium w Krakowie, rekolekcjonista,
kierownik duchowy, redaktor naczelny „Pastores” (1998-2002) i „Życia Duchowego” (2001-
2014).  Animator  rekolekcji  ignacjańskich,  autor  ponad  50  książek  z  zakresu  życia
duchowego i pedagogiki chrześcijańskiej, z których wiele miało kilka edycji. Jego książki
tłumaczone są na kilka języków. Jako uznany autorytet był angażowany zarówno przez
Komisję Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego, jak również przez Ministerstwo
Edukacji  Narodowej  w  tworzenie  programu  wychowania  prorodzinnego  dla  szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.

Stron: 47
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A5
ISBN: 978-83-62647-49-1
Cena: 3.90 zł.
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OBUDŹ SIĘ
Ktoś Cię wzywa…
Ks. Bogdan Piwowarczyk

Książka  zachęca  do  prawdziwej  wiary,
która nie jest złudzeniem, ale przyjaźnią i
życiem  z  kochającym  Bogiem  i  z
otaczającymi nas ludźmi.

Niniejsza publikacja skierowana jest do wszystkich ludzi  dobrej  woli  – do wierzących i
niewierzących (szukających) i wskazuje, że wiara chrześcijańska nie jest złudzeniem, ale
przyjaźnią  i  życiem  z  kochającym  Bogiem  i  z  otaczającymi  nas  ludźmi.
Jako chrześcijanin i kapłan z przekonania zaprasza do pogłębionej refleksji  nad wiarą,
życiem  oraz  do  budowania  kultury  i  tożsamości  chrześcijańskiej  w  XXI  wieku  godnej
człowieka myślącego.
Ks. Bogdan Piwowarczyk, za kardynałem Paulem Poupardem, przypomina, że dzisiejszy
świat  potrzebuje  mężczyzn  i  kobiet  mocnych,  wspaniałomyślnych,  doskonale
dwujęzycznych, to znaczy zdolnych mówić językiem Boga w języku ludzkim, podwójnie
biegłych,  to  znaczy  kontemplujących  Boga  i  zgłębiających  człowieka,  zakochanych  w
Bogu i ludziach.
 
AUTOR:
Ks. Piwowarczyk po otrzymaniu święceń kapłańskich pracował w Polsce. Później został
wysłany na studia do Szwajcarii, które ukończył doktoratem na uniwersytecie we Fryburgu.
Tam też pracował jako duszpasterz akademicki. Obecnie spełnia swą misję kapłańską w
Monachium w Bawarii – również wśród rodaków – jako duszpasterz misyjny, prelegent i
autor  licznych  książek,  które  są  przepełnione  radością  wypływającą  z  wiary
chrześcijańskiej.
 
Stron: 260
Oprawa: miękka
Format: 145x210
ISBN: 978-83-66050-10-5
Cena: 19.90 zł.
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PRZEWODNIK PO CIERPIENIU
Ks. Jerzy Grześkowiak 

Niniejsza publikacja – według zamiarów autora – jest zaproszeniem do niełatwego, ale
koniecznego namysłu nad problemem zła i cierpienia w naszym świecie po to, by dojść do
przekonania, że tylko poprzez więź z Jezusem Chrystusem – Synem Bożym – możliwa
jest pokorna akceptacja nieuniknionego cierpienia i nadanie mu jakiegoś głębszego sensu.
 
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: 224
Oprawa: miękka
Format: 145x205, A5
ISBN: 978-83-7864-258-9
Cena: 24.90 zł.
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RACHUNEK SUMIENIA
W świetle uczynków miłosiernych
względem duszy i ciała
Ks. Krzysztof Skowroński

Bardzo  praktyczny  rachunek  sumienia
oparty  na  uczynkach  miłosiernych
względem duszy i ciała.

Rachunek sumienia oparty jest na uczynkach miłosiernych względem duszy i ciała. Każdy
temat  poprzedzony  jest  tekstem  Pisma  Świętego,  które  jest  największą  zachętą  do
pełnienia czynów miłosiernych.

Stron: 27
Oprawa: miękka
Format: 102x148
ISBN: 978-83-62647-89-7
Cena: 3.90 zł.
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SZCZĘŚCIE JEST W NAS
Ks. Jerzy Grześkowiak 

W  prezentowanej  książce  łączę  osobiste  doświadczenia  religijne  i  duszpasterskie  z
egzystencjalnymi pytaniami szczególnie dziś istotnymi dla chrześcijaństwa, a właściwie dla
każdego człowieka. Proponuję Czytelnikom książkę łatwą – jak mniemam – w odbiorze, a
zarazem zobowiązującą; jest ona czasem wyznaniem, czasem przypomnieniem, niekiedy
rachunkiem sumienia, a zawsze pociechą, zachętą i przewodnikiem na drogach tropienia
prawdziwego  szczęścia,  którego  gwarantem  jest  tylko  Bóg,  a  drogą  do  niego  Jego
wcielony Syn Jezus Chrystus – Miłosierna Twarz Ojca. (J.G.)
 
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.
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