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GPS DLA MAŁŻONKÓW
Stanisław Jarosz OSPPE

Treścią książki są rekolekcje wygłoszone
w
Sanktuarium
Rodzinnym
Błogosławieństw
w
Leśniowie
dla
małżonków.

Zapis rekolekcji dla małżonków wygłoszonych w sanktuarium w Leśniowie przez o.
Stanisława Jarosza (paulina, znanego duszpasterza małżeństw i rodzin). Autor stara się
podpowiedzieć małżonkom, jak pogłębiać życie małżeńskie unikając niebezpiecznych
pokus, codziennych pułapek, bolesnych nieporozumień oraz rutyny, która zabija miłość.
Jak nie pogubić się w dzisiejszym świecie i jak pogłębić relacje małżeńskie. Ojciec Jarosz
znany jest ze swego niezwykle prostego, a jednocześnie sugestywnego języka. Mamy
nadzieję, że treści przekazane na żywo, po dostosowaniu ich do wymogów języka
pisanego, pomogą wielu małżonkom. Na końcu książki zamieściliśmy podstawowe
informacje o Leśniowie.
AUTOR:
Ojciec Stanisław Jarosz - ur. 3 VIII 1953 r. we wsi Czerwienne na Skalnym Podhalu. W
1972 r. wstąpił do zakonu paulinów. Po siedmiu latach przyjął święcenia kapłańskie.
Największy wpływ na kształtowanie się jego powołania miały spotkania z kardynałami
Stefanem Wyszyńskim i Karolem Wojtyłą, którzy przyjeżdżali do pobliskiej Bachledówki.
Na jego życiu duchowym mocno zaważyły: formacja Drogi Neokatechumenalnej,
zaangażowanie w pielgrzymkę warszawską, uczestnictwo w dziele Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego i doświadczenie ponad czterystu serii wygłoszonych misji i rekolekcji
parafialnych, w tym rekolekcji dla kapłanów i zakonników, dla sióstr zakonnych, dla
kleryków. Ważnym doświadczeniem duszpasterskim było pełnienie posługi proboszcza
parafii w Toruniu i we Włodawie nad Bugiem.
Stron: 106
Oprawa: miękka
Format: 125 x 176, B6
ISBN 978-83-65600-04-2
Cena: 12.90 zł.
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O HARTOWANIU DUCHA
O pracy nad sobą jako najwznioślejszej
z prac.
Dariusz Zalewski

Autor
książki
zajmuje
się
upowszechnianiem pedagogiki klasycznej.
Ta niewielka książeczka jest zachętą do
pracy nad sobą.

Niniejsza książka ma przede wszystkim zachęcić do pracy nad sobą. Od innych tego
rodzaju opracowań odróżnia się tym, że po pierwsze, odwołuje się do tradycyjnych metod,
sprawdzonych przez pokolenia, które należą do dorobku tzw. paidei, czyli pedagogiki
starogreckiej. Po drugie, nawiązuje do katolickiej myśli wychowawczej, co skutkuje
dostrzeganiem wymiaru nadprzyrodzonego w wychowaniu. Nie wystarczy tylko ćwiczyć
panowanie nad słabościami natury, ale trzeba równocześnie otwierać się na działanie
łaski. Jest to bardzo istotny element, bez uwzględnienia którego nie ma duchowego
postępu. Polegając tylko na własnych siłach, niczego nie osiągniemy.
Stron: 46
Oprawa: miękka
Format:
ISBN: 978-83-62647-70-5
Cena: 3.90 zł.
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O POKUSIE WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Olga Olszewska

Autorka pisze o tym jak uniknąć
współuzależnienia w nałogu.

Na jakimś etapie naszego życia odkrywamy, że bliska nam osoba jest uzależniona od
substancji lub zachowania. Czujemy się bezradni, przytłoczeni, nierzadko zagubieni. W
głowie rodzi się pytanie: „Co robić?”. Nierzadko okazuje się, że serce popycha nas do
zachowania, które nie służy niczyjemu dobru, a wręcz przeciwnie – nakręca spiralę
uzależnienia. I właśnie o tym, co zrobić, by uniknąć pułapki współuzależnienia i
rzeczywiście pomóc osobie uzależnionej, mówi niniejsza broszura.
AUTOR:
Olga Olszewska jest psychologiem dzieci i młodzieży oraz specjalistą psychiatrii ogólnej.
Jest też certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem terapii poznawczo –
behawioralnej oraz certyfikowanym terapeutą motywującym. Mieszka i pracuje w Toruniu.
Stron: 48
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62647-62-0
Cena: 3.90 zł.
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