Sakramenty
1. BĄDŹ PRZEMIENIONY - Bob Schuchts
2. CHRZEST DZIECI - Jacek Salij OP
3. DLACZEGO WARTO SIĘ SPOWIADAĆ - O. Piotr Jordan Śliwiński
4. O CHRZCIE ŚWIĘTYM NAJPROŚCIEJ - O. Leon Knabit
5. O SPOWIEDZI - O. Jacek Salij OP
6. PIĘKNO CHRZTU ŚWIĘTEGO - Ks. Bogdan Czyżewski
7. SAKRAMENT CHRZTU NA NOWO ODKRYWANY - Ks. Leszek Slipek
8. SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO W PRAKTYCE KOŚCIOŁA - Ks. Zbigniew
Cieślak

Spis Treści^

BĄDŹ PRZEMIENIONY
uzdrawiająca moc sakramentów
Bob Schuchts

Świecki człowiek pisze o przemieniającej
wewnętrznie mocy wszystkich 7siedmiu
sakramentów.

Jak mimo naszej grzeszności możemy wzrastać w łasce i uświęceniu? Jak doświadczyć
przemiany i uzdrowienia z głębokich ran, lęków, wstydu czy rozpaczy? Bóg dał nam
doskonałe rozwiązanie - sakramenty.
Autor pokazuje, jak sakramenty mogą być przemieniającym życie i przenikniętym mocą
Ducha Świętego spotkaniem z Chrystusem. W swojej książce każdy sakrament łączy z
jedną z siedmiu ran, które są skutkiem grzechu pierwszych ludzi i z którymi zmaga się
każdy z nas. Bóg stale wychodzi nam naprzeciw, oferując konkretne lekarstwo i
przywracając nas do pełni w Chrystusie.
Dowiedz się, jak:
•chrzest czyni nas umiłowanymi dziećmi Bożymi, uzdrawiając nasze rany
odrzucenia;
•komunia święta leczy rany porzucenia, zapraszając nas do udziału w kojącej
obecności Jezusa;
•bierzmowanie pokonuje naszą bezsilność mocą Ducha Świętego;
•sakrament kapłaństwa leczy rany zamieszania i nieładu, przywracając autorytet
Boży w naszym życiu;
•w sakramencie małżeństwa wierna miłość Boga leczy rany strachu i nieufności;
•sakrament pojednania przywraca czystość i uwalnia nas od wstydu;
•namaszczenie chorych leczy rany beznadziei.
Stron: 232
Oprawa: miękka
Format: 140 x 210, A5
ISBN: 978-83-948699-9-1
Cena: 30.00 zł.
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CHRZEST DZIECI
Jacek Salij OP

Wytrawny Autor uzasadnia chrzest małych
dzieci.

Ojciec Jacek Salij jest mistrzem pisania prostym, ale wnikliwym językiem o trudnych
sprawach. I taka jest ta książeczka. Autor dotyka różnych aspektów chrztu dziecka
i zawsze kiedy spotyka trudne zagadnienie, wyjaśnia je prosto i zrozumiale dla każdego
czytelnika.
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: 60
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62647-87-3
Cena: 3.90 zł.
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DLACZEGO WARTO SIĘ
SPOWIADAĆ?
O. Piotr Jordan Śliwiński

Twórca jedynej w Polsce szkoły dla
spowiedników, podaje racje dla których
warto korzystać z Bożego Miłosierdzia
i zachęca do głębszego traktowania tego
sakramentu.

Główną częścią tej niewielkiej książki jest rozmowa na temat warunków dobrej spowiedzi.
Traktuje ona temat wnikliwie, bardzo konkretnie i nie unika trudnych pytań – gdyż przecież
to od naszego przygotowania się do spowiedzi w dużej mierze zależą owoce tego
sakramentu. Dlatego z pewnością warto poświęcić czas na dowiedzenie się, co może
pogłębić nasze doświadczenie przebaczającego Boga w sakramencie pojednania.
AUTOR:
Ojciec Piotr Jordan Śliwiński OFCMCap – absolwent Wydziału Filozofii na Papieskim
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, kierownik Sekcji Filozoficznej PIT, redaktor
naczelny „Studia Laurentiana”, autor publikacji z zakresu filozofii, antropologii kultury
i nowej religijności. Spowiednik, kierownik duchowy, rekolekcjonista osób konsekrowanych
oraz świeckich. Twórca i dyrektor jedynej w Polsce Szkoły dla Spowiedników.
Stron: 60
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN:978-83-62647-58-3
Cena: 3.90 zł.
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O CHRZCIE ŚWIĘTYM NAJPROŚCIEJ
O. Leon Knabit

Ojciec Leon z właściwą sobie prostotą
przybliża czytelnikowi mało znany
sakrament chrztu świętego.

Książeczka jednego z najpoczytniejszych polskich autorów to skuteczna próba
przybliżenia czytelnikom sakramentu chrztu. Ojciec Leon szczególną uwagę poświęca
przygotowaniu do przyjęcia tego Bożego daru. Pisze o chrzcie dorosłych, uwzględniając
prawo kościelne, które związane jest ze sprawowaniem tego sakramentu.
AUTOR:
O. Leon Knabit, benedyktyn – 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: 30
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62647-78-1
Cena: 3.90 zł.

Spis Treści^

O SPOWIEDZI
O. Jacek Salij OP

Prosto i bardzo przekonywająco napisana
książeczka, której celem jest pogłębić
świadomość praktykowanego sakramentu
pojednania.

Książka w bardzo prosty sposób wyjaśnia czym jest spowiedź i grzech. Podpowiada, jak
najlepiej i głębiej korzystać z sakramentu pojednania. Dzięki licznym odniesieniom do
życia jest ona bardzo praktyczna i z pewnością stanie się kolejnym bestsellerem Autora
AUTOR:
Jacek Salij, dominikanin – 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: 94
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62647-59-0
Cena: 3.90 zł.
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PIĘKNO CHRZTU ŚWIĘTEGO
Ks. Bogdan Czyżewski

Autor
zachęca
do
odkrywania
i zachwycenia się sakramentem chrztu
we wszystkich jego wymiarach.

Książka Piękno Chrztu Świętego to refleksja nad tym, co wydarzyło się w naszej Ojczyźnie
1050 lat temu. Zachęca do ponownego odkrycia i zachwycenia się sakramentem chrztu
we wszystkich jego wymiarach. To także próba odpowiedzi na stawiane dzisiaj często
pytanie: dlaczego warto przyjąć chrzest?
AUTOR:
Ks. Bogdan Czyżewski – prezbiter Kościoła katolickiego, profesor teologii na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziekan Kapituły
Prymasowskiej w Gnieźnie. Pochodzi ze wsi Sadki w województwie kujawsko-pomorskim.
Urodził się 5 marca 1962 roku w Nakle nad Notecią. W 1981 ukończył egzaminem
maturalnym Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle. 30 maja
1987 roku, po ukończeniu Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w
Gnieźnie przyjął
święcenia
kapłańskie
z
rąk kardynała
Józefa
Glempa,
ówczesnego metropolity gnieźnieńskiego. Był wikariuszem w parafii pw. Wniebowzięcia
NMP i św. Stanisława we Wrześni. Pełnił funkcję kapelana abp. Henryka Muszyńskiego,
redaktora naczelnego Studia Gnesnensia oraz liczne funkcje w organach gnieźnieńskiej
Kurii Metropolitalnej. W latach 2003-2007 był rektorem gnieźnieńskiego seminarium, a w
latach 2003-2016 pełnomocnikiem dziekana ds. organizacji studiów gnieźnieńskiej sekcji
poznańskiego Wydziału Teologicznego. 21 czerwca 2016 roku otrzymał tytuł profesora
nauk teologicznych z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.
Stron: 163
Oprawa: Miękka
Format: 125x176, B6
ISBN: 978-83-65461-17-9
Cena: 14.90 zł.
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SAKRAMENT CHRZTU NA NOWO
ODKRYWANY
Ks. Leszek Slipek

Mistrz
duszpasterstwa
parafialnego
podpowiada szafarzom i tym, którzy go
przyjmują jak głębiej przeżyć sakrament
chrztu świętego.

Ksiądz Leszek Slipek jest mistrzem duszpasterstwa parafialnego. Ogromne
doświadczenie i serce, które wkłada w to co czyni sprawia, że jego posługiwanie wiernym
jest wprost niezwykłe. Część tej niezwykłości swego posługiwania w sakramencie chrztu
przelał na papier, aby wspomóc tych, którzy są szafarzami tego sakramentu i tych, którzy
go przyjmują.
AUTOR:
Ks. Leszek Slipek – doktor teologii duchowości na Pontifica Universitas Gregoriana w
Rzymie, były ojciec duchowny w warszawskim Wyższym Metropolitalnym Seminarium
Duchownym. Obecnie proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Warszawie.
Stron: 50
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62647-86-6
Cena: 3.90 zł.
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SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
W PRAKTYCE KOŚCIOŁA
Ks. Zbigniew Cieślak

Książeczka
adresowana
jest
do
wszystkich, którzy kochają Kościół
i pragną w zgodzie z Jego nauczaniem
szafować i uczestniczyć w sakramencie
chrztu.

Autor, wytrawny prawnik i praktyk, pochyla się nad istotą i sprawowaniem sakramentu
chrztu. Opisując ten Boży dar, uwzględnia najnowsze przepisy prawa kościelnego.
Książeczka adresowana jest do wszystkich, którzy kochają Kościół i pragną w zgodzie
z Jego nauczaniem szafować i uczestniczyć w sakramencie chrztu.
AUTOR:
Ks. Zbigniew Cieślak – dr prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego
Tomasza w Rzymie. Obecnie Kanclerz Kurii Kaliskiej, wykładowca prawa kanonicznego
i wyznaniowego na kilku uczelniach. Autor publikacji na łamach kilkunastu czasopism
polskich i zagranicznych.
Stron:74
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62647-85-9
Cena: 3.90 zł.
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