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O Wydawnictwie

Celem Wydawnictwa jest dostarczanie literatury wartościowej, tzn. 
takiej, która ma coś do powiedzenia współczesnemu człowiekowi za-
równo w sprawach życia, wiary jak i nauki. Dlatego w jego ofercie 
znajdują się książki o tematyce religijnej, filozoficznej, teologicznej, 
historycznej, psychologicznej i pedagogicznej z poradnikami różnego 
rodzaju, socjologicznej i w końcu gama książek dla młodzieży i dzieci.

Wydawnictwo PETRUS stara się wydawać publikacje z literatury, 
która próbuje jakoś pomóc współczesnemu człowiekowi w budowa-
niu wartościowego i udanego życia. W ofercie wydawnictwa znajdują 
się książki, które ukazują potęgę Miłości (będącej jedyną drogą do 
szczęścia) oraz takie, które pozwalają zaczerpnąć z mądrości wielu 
cenionych znawców ludzkiej duszy i wrażliwości. Wydawane przez 
PETRUSa pozycje chcą służyć także promowaniu RODZINY, jako 
najwyższej wartości w życiu człowieka. Wydawnictwo publikuje także 
te książki, które pomagają człowiekowi stawać się lepszym i szczęśliw-
szym oraz dostrzegać dookoła liczne ślady Dobra.

Dziękuję też Państwu za lekturę naszych książek. Bez Czytelników wy-
dawnictwo nie ma szans istnienia. Rozwijamy się dzięki Wam, dlatego 
dziękuję. Dziękuję także tym, którzy na każdym etapie powstawania 
publikacji, w toku jej produkcji serdecznie do niej podchodzą, czyli 
autorom, partnerom handlowym i kontrahentom wydawnictwa, dru-
karni i wszystkim pracownikom często z imienia i nazwiska Państwu 
nie znanym i nie wymienianym w publikacjach. Bez ich ofiarnej pra-
cy, cichej, dyskretnej i mozolnej - czasem mrówczej i bardzo pokor-
nej – tych książek by nie było. Dziękuję.

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy, jestem przekonany, że propozy-
cja wydawnicza Wydawnictwa PETRUS choć w części spełni Państwa 
oczekiwania. Jesteśmy też otwarci na Państwa sugestie, uwagi oraz 
propozycje. Każdą z nich z uwagą przeanalizujemy i za każdą z nich 
bardzo dziękujemy.

dr Paweł Piotrowski
dyrektor naczelny

Wydawnictwa PETRUS

 
K o l e g i u m  Wy d aw n i c z e :
Paweł Piotrowski – Dyrektor Naczelny Wydawnictwa
Mirosław Krzyszkowski – Redaktor Naczelny
Magdalena Przetaczek (sekretariat)
ks. prof. Tomasz Jelonek
mec. Leszek Wojtasik
br. Aleksy Maślonka

Artur Falkowski (grafika)
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Teologia biblijna
ks. Tomasz Jelonek

Liczba stron: 440
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena: 47,00 zł

Teologia biblijna to dyscyplina naukowa, stanowiąca istotny dział bi-
blistyki, powszechnie uprawiana przez Ojców Kościoła (bez używania 
takiej nazwy), która została ponownie odkryta i stała się przedmiotem 
studiów teologicznych. Posługując się sformułowaniem Stanisława 
Lyonetta SJ, można określić teologię biblijną jako: „systematyczny 
i wyprowadzony w świetle wiary wykład nauki Pisma Świętego”. Wy-
kład ten może dotyczyć całej Biblii i wtedy mówimy ogólnie o teolo-
gii biblijnej, może dotyczyć Starego lub Nowego Testamentu, wtedy 
mamy odpowiednio teologię Starego Testamentu lub teologię Nowego 
Testamentu. Możemy ograniczyć zakres rozważań do jednego autora 
lub jednej księgi. Mówimy na przykład o teologii św. Pawła, o teologii 
Janowej, teologii Listu do Hebrajczyków itp.

Kontakty  
ze zmarłymi 
i wędrówka dusz 
czyśćcowych
ks. Andrzej Zwoliński

Liczba stron: 176
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Życie po życiu zawsze fascynowało. Współczesny człowiek stawia mnó-
stwo pytań dotyczących tego, co będzie po śmierci. Czy istnieje sąd, 
o którym mówi Biblia? Czy podział na piekło, czyściec i niebo jest 
prawdziwy? A co ze zmartwychwstaniem ciał, o którym mówi Biblia 
i uczy Kościół? Czy będzie to wskrzeszenie trupa? Jaki jest świat du-
chów? Czy wędrówka dusz czyśćcowych to nie to samo co reinkarnacja?

Repetytorium 
biblijne
ks. Tomasz Jelonek

Liczba stron: 256
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena:  33,00 zł

Z bogatego arsenału wiedzy biblijnej dla jej poznania i ugruntowania 
wybrano najistotniejsze tematy: historia, charakterystyka ksiąg histo-
rycznych, prorockich, mądrościowych i apokaliptycznych, problem 
powstawania Ewangelii oraz takie tematy, jak: zbawienie, stworzenie, 
przymierze, mesjanizm i eschatologia (rzeczy ostateczne).
Przystępny sposób przedstawienia pozwala wejść w sedno  Biblii i na-
uczyć się swobodnego poruszania po niej. Użyteczna dla każdego. 
Jest swoistym ABC Biblii, kluczem do Biblii bez którego trudno ją 
rozumieć i czytać.

Jezus a kobiety
Tomasz M. Dąbek OSB

oprawa twarda
Liczba stron: 120
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 19,00 zł

Dziś wiele mówi się o prawach kobiet. Słusznie zwraca się uwagę na 
dawne niesprawiedliwości, ale często chce się we wszystkim zrównać 
kobiety z mężczyznami, pozbawiając je tego, co jest ich szczególną 
wartością. Dlatego z punktu widzenia wiary trzeba się zastanowić, jak 
traktował kobiety i co o nich mówił Jezus Chrystus i co odnotowali 
Ewangeliści. 
Prezentowana książeczka zawiera omówienie tekstów Ewangelii o ko-
bietach i odpowiedzi na kilka pytań postawionych przez redakcję Wy-
dawnictwa. Z pewnością pomoże ona wyrobić sobie dojrzałe spojrzenie 
na godność kobiety, jej macierzyństwo, jej niezwykłość, to kim jest 
i jakim szacunkiem proszę Panów należy ją darzyć.

N ow o ś ć

T O M A S Z  M .   D ą B E K  O S B 
 (ur. 1952); święcenia kapłańskie przyjął w 1979 roku. Był proboszczem oraz przeorem Ojców Benedyktynów 
w Tyńcu. Obecnie profesor i wykładowca egzegezy  Nowego Testamentu oraz teologii biblijnej.

K S .  J E R Z Y  C H M I E L
 (ur. 1935), święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku. Emerytowany profesor UPJPII w Krakowie. Były 
kierownik Katedry Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki, prorektor UPJPII oraz dwukrotny dziekan Wydziału 
Teologicznego. Obecnie mieszka w Krakowie.
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Życie po śmierci
I co dalej...
Tomasz M. Dąbek OSB

oprawa twarda
Liczba stron: 120
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 19,00 zł

Niezrozumiałe 
fragmenty Biblii
Tomasz M. Dąbek OSB

Liczba stron: 96
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 19,00 zł

Trudne miejsca 
w Biblii
ks. Jerzy Chmiel

Liczba stron: 144
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 19,00 zł

•  Jak pogodzić u Boga miłosierdzie ze sprawiedliwością?
•  Czy Jezus choć raz się uśmiechnął? Bo nigdzie w Biblii o tym mowy 

nie ma.
•  Dlaczego Łazarz został wskrzeszony a nie zmartwychwstał? Czym 

więc różni się zmartwychwstanie od wskrzeszenia?
•  Skąd wiadomo, że uczniowie złowili 153 ryby, jak podaje Biblia? Czy 

oni je liczyli? Dlaczego to ważne?
•  Dlaczego mamy 4 Ewangelie a nie 3 albo 5? Kto o tym zdecydował?
•  Co to za wolność wyboru, skoro Bóg i tak wszystko wie. Czy to nie 

przeznaczenie?
•  W jednym z opowiadań biblijnych Pan pochwalił nieuczciwego 

rządcę? Czy Bóg pochwala nieuczciwość?

• Czym się różni piekło od piekieł?
• Dlaczego Bóg jest okrutny w Starym Testamencie?
•  Dlaczego potrzeba aż dwóch opisów stworzenia świata?  

Czy nie wystarczyłby jeden?
•  Po co Pan Bóg w siódmym dniu odpoczywał? Przecież Bóg jest 

wszechpotężny, a więc nie potrzebuje odpoczynku… 
•  Dlaczego cyfra 666 oznacza szatana?
•  Dawid miał kilka żon i ok. 600 nałożnic. Dziś nie wolno mieć 

nawet kochanki, a wtedy wolno było mieć kilka setek nałożnic? 
Dlaczego Bóg nie piętnuje tej sytuacji u Dawida?

•  Dlaczego wśród apostołów nie było żadnej kobiety?

Życie po śmierci jest niezwykłym tematem i zawsze aktualnym, jako 
że każdy człowiek umiera i każdego interesuje to, czy jest jakieś życie 
po śmierci czy jesteśmy, jak bańka mydlana na wietrze, która znika 
i wszelaki ślad po niej ginie.
Dobrze, że ukazuje się kolejna książka o tym, co jest po śmierci, bo im 
większa świadomość tego, że z chwilą śmierci tak naprawdę nie wszyst-
ko się kończy, tym lepsze życie, tym większa miłość do ludzi, świata, 
lepsze przeżywanie swojego życia i tego, co dobre i piękne w życiu, bo 
nie zabierzesz na tamten świat mieszkania, które kupiłeś albo dom, 
który wybudowałeś i najnowszy model samochodu, który podziwiają 
sąsiedzi i za to mnie cenią. Zabierzesz jedynie to, co z siebie szczerze 
i bezinteresownie dałeś ludziom.

W kręgu symboli 
biblijnych
ks. Krzysztof Bardski

Liczba stron: 136
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,00 zł

Skąd bierze się moc biblijnych symboli? W jaki sposób rodzą się i roz-
wijają na przestrzeni wieków? Dlaczego zetknięcie z nimi wywołuje 
dreszcz emocji u dzisiejszego czytelnika? Na te i inne pytania znajdzie-
my odpowiedź w książce W kręgu symboli biblijnych.
Symbolika chrześcijańska starożytna i średniowieczna fascynuje dzisiej-
szego człowieka. Jest nie tylko jednym z fundamentów kultury euro-
pejskiej, ale również inspiracją dla współczesnej literatury. Jej źródłem 
w dużej mierze są motywy literackie zawarte w Biblii. 

Tradycje biblijne
Biblia w kulturze 
europejskiej
ks. Marek Starowieyski
wstęp: kard. gianfranco Ravasi

oprawa twarda (obwoluta)
Liczba stron: 520
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 89,00 zł

Od czasów starożytnych Biblia – Stary i Nowy Testament – była czyta-
na nie tylko przez ludzi wierzących czy uczonych jako księga święta, ale 
także przez pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, którzy z niej czerpali 
natchnienie do swojej twórczości. Wyrażano ją w teatrze, operze a na-
wet w balecie, a wkrótce po odkryciu filmu powstały pierwsze filmy 
biblijne. Z Biblii przechodziły do języka potocznego pojęcia i zwroty, 
często stając się tytułami dzieł znanych pisarzy. A to wszystko czynili 
zarówno żydzi, chrześcijanie (katolicy, protestanci, prawosławni) jak 
i agnostycy i niewierzący, których urzekał klimat Biblii. I tak stała się 
ona wielką matrycą kultury europejskiej. 

N ow o ś ć
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K S .  B O g U S Ł AW  N A D O L S K I
(ur. 1933). Znany i ceniony liturgista. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Długoletni 
kierownik  Katedry Teologii Liturgii.
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Urszula 
Ledóchowska
Życie i dzieło. 
Rekolekcje
ks. Tomasz Jelonek 

Liczba stron: 116
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 15,00 zł
Nakład wyczerpany

Anna Jantar
ks. Andrzej Witko
 
oprawa twarda
Liczba stron: 312  
(papier kredowy)
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 65,00 zł

Święty Paweł 
Wielki Apostoł
ks. Bogusław Nadolski

Liczba stron: 96
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 15,00 zł

Jaka naprawdę była Anna Jantar, jak wyglądało jej życie i kariera? Na 
te pytania odpowiada wyjątkowa książka, napisana w arcyciekawej 
formie, która sprawia, że jej lektura jest niezwykłym przeżyciem, po-
zwalającym cofnąć czas i wstrzymać prawa przemijania.
Książka przygotowana jest w formie fascynującego dialogu z Anną 
Jantar, rozmowy dotyczącej jej życia, kariery, zainteresowań, jej miłości 
i tęsknoty, planów i marzeń. To niezwykłe spotkanie, którego zapis 
wycisnął łzy wzruszenia z oczu matki i córki Natalii.
To bogato ilustrowany materiał, który pozwala poznać ją z tej nie-
znanej dotychczas strony, jako kobietę inteligentną, otwartą, czasem 
ironiczną, ale zawsze pełną ciepła i serdeczności.

Urodzony 2 tysiące lat temu w Tarsie św. Paweł , głosił Ewangelię bez 
kompromisu. Odwiedził najważniejsze ośrodki kulturowe ówczesnej 
 Europy. Pozostawił Pisma, bez których trudno sobie wyobrazić treści 
chrześcijaństwa. 
Jak dziś czcimy  pamięć tego Apostoła, największego z Apostołów? 
W proponowanej przez znanego liturgistę publikacji, Czytelnik znaj-
dzie mnóstwo niezwykłych refleksji.

Wśród wielkich postaci Kościoła z pewnością poczesne miejsce zajmuje 
św. Urszula Ledóchowska, spadkobierczyni duchowego dziedzictwa 
sławnego rodu, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca 
Jezusa Konającego, kanonizowana przez Jana Pawła II w 2003 roku. 
To Wielka postać, kobieta wielkiego formatu i ducha, obdarzona nie-
zwykłymi darami. Warto poznać sylwetkę Świętej Urszuli, odkryć jej 
duchowość, piękno Jej serca, miłość i oddanie, bo Święty może być też 
przyjacielem a nie tylko tym, którego się naśladuje.

K S .  A N D R Z E J  Z W O L I ń S K I
(ur. 1957), ksiądz katolicki, profesor, kierownik katedry Katolickiej Nauki Społecznej na UPJPII w Krakowie. 
Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych teologów polskich.

Biedy Afryki
ks. Andrzej Zwoliński

oprawa twarda
Liczba stron: 328
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 57,00 zł

Na przełomie XX i XXI wieku wiele organizacji międzynarodowych 
podejmowało próby podsumowania stanu sytuacji i szans na rozwój 
różnych regionów świata, w tym Afryki. W jednym wszystkie były 
zgodne: są to problemy, którymi trzeba się zająć, by można budować 
lepszy świat XXI wieku.
Wśród najważniejszych wyzwań Afryki wskazywano powszechnie na 8 
jej istotnych problemów, między innymi na:
•  skrajną nędzę i głód;
•  nierówność płci i brak dostępu do edukacji;
•  rozszerzanie się AIDS, malarii i innych chorób;
•  ogromna śmiertelność dzieci;
•  zniszczenie środowiska naturalnego oraz rabunkowa utrata bogactw.
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Michael Jackson
Sławomir Szyszka

Liczba stron: 212
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Król popu! Żywa legenda! Perfekcyjny artysta z zagubioną duszą. Kim 
był? Dewiacyjnym manipulantem czy wrażliwym człowiekiem? A może 
dowodem na to, że dzieciństwa nie da się oddzielić od reszty życia...? 
To nietypowa historia życia. Bo jak to możliwe, że człowiek, który miał 
50 milionów dolarów w gotówce i mógł zapytać, ile kosztuje Wawel, 
80% swoich piosenek śpiewa o cierpieniu i samotności, nieszczęściu 
i bólu? Czyżby pieniądze szczęścia nie dawały? A popularność, cały 
splendor, miliony sprzedanych płyt i tłumy „fanów” na całym świecie 
nie dawały wewnętrznego spokoju, satysfakcji i szczęścia?
To niesamowita historia człowieka, która w każdym wyzwoli maksi-
mum emocji.

Piwnica  
pod Baranami
Powstanie kabaretu  
i rozwój (1956-63)
Barbara Nawratowicz

Liczba stron: 224
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Ratując od zapomnienia zachowane w pamięci relacje oraz dokumenty, 
teksty i wydarzenia sprzed przeszło pół wieku, Wydawnictwo  PETRUS 
przekazuje Państwu niecodzienną opowieść o historii polskiego kabare-
tu. Odszukaliśmy w Australii uczestniczkę wydarzeń tamtych dni oraz 
współzałożycielkę Piwnicy pod Baranami. Barbara Nawratowicz, bo 
o Niej mowa, przybliża historię powstania tego niezwykłego zjawiska 
kulturalnego czasów PRL-u – okresu, którego atmosfera wyciskała łzy 
rozpaczy lub prowokowała do śmiechu mimo wszystko. Krakowska 
Piwnica pod Baranami wybrała tę drugą drogę...

Moja Japonia
Anna Golisz

Liczba stron: kolorowe  
ilustracje
Wymiary: 200 x 170 mm
Cena: 42,00 zł

Japonia to kraj wielu przeciwieństw, tak daleki a jednocześnie tak bli-
ski, nowoczesny i tradycyjny,  otwarty i zamknięty... Książka Moja 
Japonia jest zarówno albumem, jak i przewodnikiem. Każdy znajdzie 
tu coś interesującego dla siebie, stąd też szerokie spektrum tematycz-
ne książki, która porusza kwestie chrześcijaństwa na ziemiach japoń-
skich oraz shintoizmu i buddyzmu, które współistnieją w mentalności 
Japończyków, uzupełniając się wzajemnie. Przybliża wielowiekową 
tradycję, która po dzień dzisiejszy jest kultywowana i przekazywana 
najmłodszemu pokoleniu. Pozycja ta porusza również aspekty powią-
zań tradycji z nowoczesnością. Ukazuje wielkie piękno przyrody Kraju 
Kwitnącej Wiśni udokumentowane ogromną liczbą zdjęć (ponad 300). N ow o ś ć

Przekroczony  
próg nadziei
Czas pamięci

Liczba stron: 224
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 33,00 zł

Niezwykła książka złożona z wypowiedzi przedstawicieli Kościoła, 
wybitnych polityków, ludzi kultury, filozofów i teologów.
Wśród autorów: Papież Benedykt XVI, kard. Angelo Sodano, kard. 
Camillo Ruini, kard. Stanisław Nagy SCJ, abp Alfons Nossol, abp 
Józef Życiński, georges Weigel, Zofia Zdybicka, ks. Józef Kudasiewicz, 
ks. Tadeusz Styczeń i wiele innych fantastycznych postaci.

Między Taborem  
a golgotą
Wspomnienia Misjonarza
ks. Wojciech Kościelniak
wstęp: kard. stanisław Dziwisz

oprawa twarda
Liczba stron: 690
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 47,00 zł

Życie człowieka interpretować można jako przestrzeń, która rozciąga 
się pomiędzy górą Tabor a golgotą, pomiędzy szczęściem a chwilami 
zwątpienia, radością a cierpieniem, zrozumieniem i jego brakiem. Ta 
książka jest owocem długoletniego doświadczenia misyjnego i osobistej 
refleksji ks. Wojciecha Kościelniaka – misjonarza w Tanzanii. Czytelnik 
znajdzie tutaj syntezę przemyśleń obejmujących szeroko rozumianą 
problematykę życia oraz działalności misyjnej. Publikacja opisuje rze-
czywistość buszu afrykańskiego i tamtejszej cywilizacji.  Autor, nie-
jednokrotnie z humorem, z właściwą sobie pasją i szczerością opisuje 
afrykańską codzienność, dotykające ją problemy współczes ności oraz 
specyficzną mentalność Czarnego Lądu.

Do książki dołączony jest film na DVD o misjach w afryce.

N ow o ś ć

N ow o ś ć
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K S .  M A R E K  S TA R OW I E Y S K I
(ur. 1937) kapłan archidiecezji warszawskiej. Wybitny patrolog i historyk. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (1960 r.). Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Filologii Klasycz-
nej). Jest specjalistą z literatury wczesnochrześcijańskiej.

B
i

o
g

R
a

F
i

e
, D

o
K

U
m

e
N

T
Y

F
i

l
o

Z
o

F
i

a

Sprawiedliwy  
z wiary żyje
Życie i męczeństwo 
bł. Stanisława 
Starowieyskiego
ks. Marek Starowieyski

Liczba stron: 96
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 15,00 zł

Bywały czasy, kiedy świętych ogłaszano w kilka lat po ich śmierci 
i w ten sposób stawali się oni świadkami działal ności Boga w swoim 
pokoleniu. Oddalenie dat beatyfikacji lub kanonizacji od dat śmierci 
oddala świętych od życia. Beatyfikacja 108 Męczenników Polskich, 
zamordowanych za wiarę przez Niemców w czasie II Wojny Światowej, 
nastąpiła wprawdzie ponad pół wieku po ich śmierci, jednak wciąż 
żyje wielu ludzi, którzy ich znali. Wśród tych beatyfikowanych jest 
Stanisław Starowieyski. Żyje jeszcze dwoje z  jego sześciorga dzieci, 
bratankowie (do których należy piszący tę książkę), bratanice oraz 
wnuki i prawnuki. O nim właśnie, o moim Stryju-męczenniku, pragnę 
napisać tych kilka słów.

ks. Marek Starowieyski

Świadectwa 
obecności Aniołów
Zebrał i opracował:

ks. Marian Polak 
CSMA

Liczba stron: 336
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,00 zł

W tej książce znajdują się bardzo liczne świadectwa o doznanej pomocy 
św. Michała Archanioła i naszych Aniołów Stróżów. Od przedszkola 
uczymy się o Aniele Stróżu. Pierwsza modlitwa - to ta do Anioła Stróża. 
W miarę jednak rozwoju i dojrzewania człowieka, ta dziecięca świa-
domość jakby zanika, zaciera się, aż w końcu dorosły człowiek często 
traktuje istnienie Anioła jako bajkę.
Żaden jednak współczesny wykształcony człowiek nie neguje istnienia 
Aniołów. Można nie wierzyć w Boga, ale nikt nie kwestionuje obec-
ności Anioła Stróża. Książka ta jest świadectwem obecności Aniołów, 
dobrego działania i czułej, troskliwej opieki, pod warunkiem jednak 
wielkiej wiary w ich obecność, rozmowy z nimi i modlitwy...

N ow o ś ć

K S .  S TA N I S Ł AW  Z I E M I A ń S K I
(ur. 1931 r). kapłan. Wykładowca  teologii naturalnej na Wydziale Filozoficznymna Ignatianum; w Krakowie 
przez wiele lat wykładał metafizykę i kosmologię, a także historię filozofii średniowiecznej. 

Nigdy nie jest  
za późno...
Karolina Witek

oprawa twarda
Liczba stron: 240
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,00 zł

Niezwykła książka, bo pisana przez niezwyczajną osobę, kobietę, idącą 
przez życie trudne, ale odważnie. Karolina Witek, bo o niej mowa, 
jest właścicielem kompleksu „Witek” w Krakowie, obejmującego wiel-
kie Centrum Handlowe i hotel. Książka jest swoistym „abc” biznesu, 
kluczem do osiągnięcia celu poprzez wytrwałość i czynienie dobra. To 
była trudna droga do stworzenia „imperium handlowego”, ale książka 
pokazuje, że dobre cele osiąga się tylko dobrymi środkami. Złe środki 
nie uświęcają dobrych celów. Tylko czynienie dobra, uczciwa i ciężka 
praca, czasem pełna wyrzeczeń, ale u podstaw której leży miłość do 
ukochanego, nieżyjącego już męża, który wiernie wspierał Ją przez całe 
życie i był przy Niej oraz poszanowanie godności ludzkiej prowadzi do 
dobra i szczęścia, także duchowego.

N ow o ś ć

Spacerem  
po filozofii
ks. Stanisław 
Ziemiański

Liczba stron: 280
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,00 zł

Autor, wybitny filozof, w niezwykły sposób zachęca nie tylko do stu-
diowania filozofii – najszlachetniejszej z dziedzin wiedzy, ale stara się 
nauczyć Czytelnika myślenia filozoficznego o człowieku, życiu, świecie 
i przyrodzie. „Spacerując” po meandrach filozofii, zatrzymując się przy 
niezwykłych postaciach z jej historii, które wywarły olbrzymi wpływ 
na współczesne myślenie filozoficzne o świecie (np. św. Augustyn, 
św. Tomasz), Autor ukazuje ich niezwykłość. Omawia wybrane kie-
runki filozoficzne, a nade wszystko pokazuje, do czego w życiu, tak 
naprawdę, potrzebna jest znajomość filozofii. 
Nie trzeba studiować filozofii, by być mądrym i dobrym, to zdobywa się 
sercem, ale ta książka z pewnością pomoże być bardziej wrażliwym na 
człowieka i świat, piękniej i bardziej świadomie przeżywać swoje życie.N ow o ś ć
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K S .  M I C H A Ł  H E L L E R
(ur. 1936), ksiądz katolicki, teolog, fizyk, kosmolog. Profesor filozofii w Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie, pracownik Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, kierownik Ośrodka Badań Inter-
dyscyplinarnych, a od 1990 r. członek Papieskiej Akademii Nauk. W 2008 r. jako pierwszy Polak został lau-
reatem Nagrody Templetona, przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią. Jest założycielem 
i dyrektorem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Medytacje 
filozoficzne
abp Józef Życiński

Liczba stron: 176
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Pasja wiedzy
Między nauką  
a filozofią
abp Józef Życiński 
ks. Michał Heller

oprawa twarda
Liczba stron: 288 
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,00 zł

Dwaj wybitni filozofowie, uznane autorytety w dziedzinie filozofii 
tworzą pewien elementarz filozoficzny, myślowy. Publikacja niezwykła. 
Dzięki niej można poznać ciekawy świat filozofii, ścieżki i meandry 
dochodzenia do najważniejszych Prawd.
Książka, która może pomóc człowiekowi w poznaniu Dobra, Piękna 
i Prawdy, w zrozumieniu siebie i otaczającej go rzeczywistości, w od-
kryciu niezwykłości człowieka, niezwykłości polegającej na wielkiej 
mądrości i miłości, bo wiedzy dziś dużo, ale mądrości życiowej wypły-
wającej z wiedzy wciąż mało.

Po kilku stuleciach deklaracji o rozwoju i postępie, dobrobycie i huma-
nizmie, minione dziesiątki lat przyniosły doświadczenie wyjątkowego 
kryzysu i beznadziejności. Miliony wymordowanych w imię ideologii 
wyzwolenia, czystości rasowej, uprzywilejowanej klasy muszą prowa-
dzić do głębokich pytań o istotę natury ludzkiej, a także o dobro, 
piękno, prawdę, sprawiedliwość, doskonałość…
Medytacje te kierują się do człowieka, który – w świecie, w którym 
zagubiono piękno i sens – nie chce ulec przedwczesnej goryczy bezsen-
su świata i życia, zagubienia, samotności… Książka ta, odwołując się 
do tradycji mędrców greckich, pragnie przyjść człowiekowi z pomocą 
w realizacji jego tęsknoty za bardziej „być” niż „mieć”, za pięknem, 
harmonią, kreatywnością i twórczą dynamiką działania.

N ow o ś ć

Matematyczność 
przyrody
ks. Michał Heller 
abp Józef Życiński

Liczba stron: 160
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Filozofia nauki
Wprowadzenie
ks. Michał Heller

Liczba stron: 128
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Książka ta jest wprowadzeniem do filozofii nauki. Autor, międzynaro-
dowy autorytet w dziedzinie filozofii, fizyki i kosmologii omawia nie 
tylko standardowe ujęcia filozofii nauki, wypracowane przez filozofów 
nauki w historii jej rozwoju, lecz również odwołuje się do tego, co 
rzeczywiście dzieje się we współczesnej nauce.
Osobiste zainteresowania Autora przesądziły o tym, że filozofia nauki 
w pewnej części staje się filozofią fizyki. Te „akcenty” fizyki można 
jednak usprawiedliwić dużą metodologiczną dojrzałością tej właśnie 
nauki. Profesjonalni metodologowie bowiem i tak na ogół większość 
przykładów czerpią z fizyki lub – częściej – z jej historii.

Coraz częściej uważa się, że zagadnienie „matematyczności świata” jest 
jednym z najważniejszych problemów filozoficznych związanych z ist-
nieniem nauk przyrodniczych. Stało się ono spadkobiercą tradycyjnego 
problemu zrozumiałości bytu. Wielkie pytania filozofii splatają się 
w nim z najważniejszymi tematami filozofii nauk, filozofii matematyki 
a także filozofii człowieka i jego poznanie. 
Wielkie problemy nie poddają się łatwo a na pytanie „dlaczego przyro-
da jest matematyczna?” nie znamy do końca odpowiedzi. Znak zapy-
tania pozostaje. Ale nie jest to znak złożenia broni...

N ow o ś ć
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A B P  J ó Z E F  Ż Y C I ń S K I
(ur. 1948), arcybiskup metropolita lubelski, duchowny katolicki,  filozof, teolog, publicysta, uważany obecnie 
za jednego z najwybitniejszych współczesnych intelektualistów Kościoła w Polsce, osobę otwartą na odmien-
ności, dialog i działania niekonwencjonalne i nietypowe – tak dla tradycyjnego modelu Kościoła jak i dla 
wysokiego hierarchy tego Kościoła.
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Istnienie świata
Czy wystarczą 
wyjaśnienia 
przyrodników?
ks. Tadeusz Kuczyński

Liczba stron: 248
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena: 39,00 zł

•  Czy nauki przyrodnicze wskazują ostateczną przyczynę  istnienia i na-
tury świata? 

•  Czy inny sposób wyjaśniania świata czynią zbędnym czy  potrzebnym? 

Książka dotyczy dyskusji pomiędzy przyrodniczym a filozoficznym 
spojrzeniem na świat, które skierowane jest na obiektywne istnienie 
rzeczy a nie subiektywne poznanie.

N ow o ś ć
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In vitro
ks. Łukasz Szymański

Liczba stron: 224
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Najnowsze narzędzia, będące na usługach współczesnej medycyny spra-
wiły, że w obszarze jej oddziaływań znalazł się człowiek w najwcześniej-
szych fazach rozwoju. Kilkukomórkowy embrion ludzki poddawany 
bywa różnorodnym procedurom, które oprócz pozytywnych aspektów, 
niosą ze sobą także zagrożenia dla jego życia. Ich pole poszerza się wraz 
z rosnącym dostępem do zdobyczy nauk biomedycznych, przyczyniając 
się do uśmiercania wielu istnień  ludzkich. 
Analiza tych zagrożeń jest przedmiotem publikacji. Autor zastanawia 
się nad konsekwencjami praktyk klinicznych, takich jak: diagnostyka 
prenatalna, sztuczne zapłodnienie czy eksperymenty na zarodkach ludz-
kich, w trakcie ich wykonywania dochodzi bowiem do masowego nisz-
czenia istnień ludzkich w stadium preimplantacyjnym i prenatalnym.

Bioetyka
Najważniejsze 
problemy
ks. Tadeusz Ślipko

oprawa twarda
Liczba stron: 522
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 75,00 zł

Kara śmierci
Za czy przeciw?
ks. Tadeusz Ślipko

oprawa twarda
Liczba stron: 202
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,00 zł

Niesłabnąca dyskusja wokół kary śmierci jest powodem tego, że po-
wstają coraz to nowe i lepsze opracowania na jej temat. Nigdy i nigdzie 
społeczeństwo nie było aż tak bardzo podzielone, jak w tej kwestii. 
Teoria o słuszności wykonywania kary śmierci ma równie duże grono 
entuzjastów, jak i przeciwników.
• Czy kara śmierci jest „czymś” dobrym?
•  Czy jej wykonywanie uchroni społeczeństwo od szerzenia się barba-

rzyńców?
•  Jak kształtowała się nauka o karze śmierci z punktu widzenia filozofii 

i teologii?
•  Jakie było i jest obecne stanowisko Kościoła w sprawie kary śmierci 

i jej wykonywania?

Bioetyka stała się częścią życia. Wymknęła się z  laboratoriów, spod 
mikroskopów, z probówek, przechowujących tkanki w temperaturze 
ciekłego azotu, przeniknęła mury laboratoriów, klinik i szpitali, by do-
trzeć do ludzi, borykających się z trudnymi problemami, stawiających 
fundamentalne pytania, stojące blisko życia:
• Czy embrion to już człowiek?
• Czy można sklonować człowieka?
• Czy można pogodzić ewolucję z nauką Kościoła?
Jest to najważniejsza książka, uznanego etyka o międzynarodowym 
autorytecie, o. Tadeusza Ślipko SJ, zakorzeniona w badaniach nauko-
wych.

Etyczny problem 
samobójstwa
ks. Tadeusz Ślipko

Liczba stron: 212
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Ożywione dyskusje w mediach, parlamencie, szkole, salach uniwer-
syteckich czy spotkaniach towarzyskich świadczą, że odwieczny spór 
filozofii moralności na temat samobójstwa nie stracił na aktualności, 
a zalegalizowanie eutanazji w kilku państwach dowodzi wciąż aktual-
ności tematu i potrzebie jego opracowania.
Chyba żaden problem życiowy nie stawia człowieka tak bezpośrednio 
i otwarcie w obliczu pytania kim jest człowiek i jaką wartość przedsta-
wia, jak właśnie problem samobójstwa i eutanazji. I ten aspekt rozwija 
wybitny etyk o międzynarodowym autorytecie. Wszak człowiek jest 
istotą żywą a nie maszyną, którą w momencie zepsucia można „ze-
złomować”. Człowiek żyje i ma uczucia. Posiada zdolność myślenia 
i działania.
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Historia Etyki
w zarysie
ks. Tadeusz Ślipko

oprawa twarda 
Liczba stron: 178
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Pierwsza historia etyki napisana przez polskiego etyka Tadeusza Ślipko 
SJ, myśliciela o uznanym autorytecie i międzynarodowym statusie 
naukowym. Wszystkie dotychczasowe, istniejące na rynku, książki 
z historii etyki, to przekłady, które często nie uwzględniają dziejów 
etyki polskiej i udziału wybitnych Polaków w rozwoju tej dziedziny 
wiedzy, a byli to uczeni, którzy walnie przyczynili się do rozwoju myśli 
etycznej, zwłaszcza w XX wieku. Można zatem zaryzykować twierdze-
nie, iż niniejsza książka jest najpełniejszym tego typu opracowaniem 
dostępnym w polskich księgarniach.

Aborcja
Filozoficzne, teologiczne, 
historyczne i prawne 
spojrzenie
ks. Andrzej Muszala 
ks. Marek Starowieyski 
ks. Tadeusz Ślipko

Liczba stron: 224
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

godziwa obrona 
sekretu
Zagadnienia
ks. Tadeusz Ślipko

oprawa twarda
Liczba stron: 256
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 45,00 zł

Niezwykły temat, bo dotyczący wszystkich ludzi bez względu na wiek, 
pochodzenie, wykształcenie. Każdy człowiek na dnie swojego serca 
skrywa tajemnice znane tylko jemu lub najbliższym, czasem przyjacie-
lowi, pedagogowi czy psychologowi. Każdemu skrywanemu sekretowi 
towarzyszy jakieś uczucie: czasem radości i satysfakcji, że sekret jest 
znany tylko mnie, że należę do grona wybitnych i elitarnych ludzi, bo 
jego znajomość jest szczególna i wyjątkowa; czasem uczucie wybrań-
stwa, że to mnie powierzono sekret. Czasem jego znajomość może być 
kłopotliwa, bo być może ujawnienie go zniszczy czyjeś życie, rodzinę, 
małżeństwo, może pozbawi kogoś pracy i środków do życia, a utrzymy-
wanie go powoduje w człowieku frustracje i dylematy. 

Aborcja to problem tysięcy istnień ludzkich. Każdego dnia. Wykony-
wana w czasach Homera, Platona, Dantego i dziś. Ulepszająca tylko 
swoje środki. I wzbudzająca ciągłe kontrowersje. Tak u Żydów, jak 
i u pierwszych chrześcijan;  u wierzących i niewierzących; u starożyt-
nych Rzymian jak i u współczesnego człowieka. Problem odwieczny 
i nadal nierozwiązany. Wymagający nieustannie nowego i całościowego 
spojrzenia. Niniejsza książka, napisana przez trzech autorów – history-
ka, filozofa i bioetyka – wychodzi naprzeciw temu oczekiwaniu, ukazu-
jąc problem przerywania ciąży z trzech różnych punktów widzenia. Być 
może kiedyś aborcja przeszła też koło twojego życia, Drogi Czytelniku. 
Na szczęście odeszła w dal. Dlatego dziś możesz otworzyć te strony 
i zagłębić się w ich treść. Zapraszam do lektury!

Kara śmierci
W obronie życia 
ludzkiego
Jerzy Adam 
Świdziński

oprawa twarda 
Liczba stron: 128
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Tematyka kary śmierci do dziś wzbudza niesłabnącą dyskusję.  Temat 
cieszy się wielką popularnością, a słuszność jej wykonywania rodzi 
kontrowersje.
• Czy wykonywanie kary śmierci jest uzasadnione moralnie?
•  Czy śmierć zbrodniarza, gwałciciela, mordercy będzie nauczką 

i ostrzeżeniem dla przyszłych potencjalnych ludzi, którzy pójdą ich 
śladem?

•  Dlaczego dyskusja nad karą śmierci stała się największą publiczną 
dyskusja, w której do dziś nie ma złotego środka?

•  Jakie są argumenty za karą śmierci i przeciwko jej wykonywaniu 
w historii ludzkości i świata?

•  Dlaczego Kościół jest „za a nawet przeciw” karze śmierci?

K S .  TA D E U S Z  Ś L I P K O  S J
(ur. 1918), jezuita, długoletni kierownik katedry Etyki w UKSW w Warszawie i wykładowca na UPJPII w 
Krakowie. Międzynarodowy autorytet z etyki filozoficznej i historii  etyki.

K S .  S TA N I S Ł AW  WA R Z E S Z A K
(ur. 1958) kapłan. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Papieskiego Wydziału Teologicznego w War-
szawie. Kieruje katedrą bioetyki i ekoteologii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Wykłada teologię moralną. 



Zapraszamy do księgarni internetowej: www.WydawnictwoPetrus.pl 11

e
T

Y
K

a

9 dylematów 
etycznych
ks. Tadeusz Ślipko

Liczba stron: 144
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 23,00 zł

Niniejsza książka to omówienie najważniejszych dylematów etycznych 
dokonane przez znakomitego uczonego o międzynarodowej sławie. 
Poruszana problematyka dotyczy dylematów współczesnego człowieka, 
a szczególnie tych związanych z zagrożeniem życia jednostki i całych 
narodów.
W książce między innymi:
• Podstawy bioetyki.
• Czy powiedzieć choremu prawdę o jego śmiertelnej chorobie? 
• Jeśli tak, to jak to uczynić?
• Kontrowersyjne decyzje lekarskie.
• Kara śmierci – wykonać czy nie?
• Spojrzenie etyczne na homoseksualizm.

N ow o ś ć

Spacerem po etyce
ks. Tadeusz Ślipko

Liczba stron: 336
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 37,00 zł

Książka znanego i uznanego w świecie autorytetu z dziedziny etyki. 
Spacerem po etyce to książka omawiająca wszystkie podstawowe a jed-
nocześnie najważniejsze zagadnienia związane z moralnością człowieka 
i problemy etyczne.
• Co to są sytuacje graniczne?
• Kodeks etyki zawodowej
• Metody rozwiązywania problemów etycznych
• Moralna wartość ludzkiego życia
• Odpowiedzialność w świetle etyki
• Państwo a obywatel
• Prawo własności
• Społeczne efekty homoseksualizmu

N ow o ś ć

Bioetyka
W obronie życia 
człowieka
ks. Stanisław 
Warzeszak

Liczba stron: 344
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,00 zł

Jedno z najlepszych opracowań uwzględniające stan współczesnych 
badań bioetycznych oraz najważniejsze problemy z zakresu bioetyki. 
Książka też podejmuje takie problemy, jak: 
• In vitro
• Czy życie z probówki jest darem Boga?
• Prawdomówność wobec chorych i umierających
• Na czym polega lęk przed postępem biotechnologicznym?
• Oblicza współczesnej cywilizacji śmierci
• Przyszłość człowieka w perspektywie badań bioetycznych
• Powołanie lekarza i powołanie kapłana
• Wywiady o życiu, cierpieniu i śmierci

N ow o ś ć
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Rola mózgu  
w uczeniu się
Erich Petlák 
Jana Zajacová

Liczba stron: 112
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 21,00 zł

Umiejętności 
manualne dzieci
w wieku 5-7 lat
Beata Grabowska

Liczba stron: 156 (+ wkładka 
zdjęciowa)
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Książka ta jest jednym z najlepszych opracowań tematu kształtowania 
umiejętności technologicznych dzieci w wieku przedszkolnym. Nie 
powstała bowiem przy biurku czy komputerze, jako jedna z wielu prac 
analitycznych, ale jest owocem długoletniej pracy z dziećmi, analizy 
ich umiejętności manualnych i intelektualnych, pracy badawczej oraz 
obserwacji ich umiejętności i zachowań.
W książce teoria, zawarta w literaturze przedmiotu spotyka się z prak-
tyką, dlatego książka staje się użyteczna w każdym przedszkolu i w kla-
sach nauczania początkowego, nie tylko dlatego, że pozwala zobaczyć 
etapy doskonalenia i sprawności manualnych dzieci, ale też pozwala 
zweryfikować swoje spostrzeżenia, doświadczenia i wnioski, spojrzeć 
na nie z innej perspektywy.

Rola mózgu w uczeniu się i nauczaniu jest niekwestionowana. Wszyst-
ko zależy od umiejętności przyswajania wiedzy w szkole, na studiach 
czy po prostu każdego dnia, bo człowiek uczy się całe życie i każdej 
formie uczenia się bez względu na zaangażowanie towarzyszy praca 
mózgu. Ale jakie są jego możliwości? Ile może pomieścić ten „twardy 
dysk”, który każdy z nas posiada i z którego korzysta w większym lub 
mniejszym stopniu? Co zrobić, by zapamiętać jak najwięcej z wiedzy 
zdobytej w szkole i z codziennych doświadczeń?

w prezencie Wielki Słownik wyrazów obcych i trudnych autorstwa 
znanych i cenionych językoznawców: andrzeja markowskiego i Ra-
dosława Pawelca (CD).N ow o ś ć
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M I C H A Ł  R O Ż E K
(ur. 1946), historyk sztuki i historyk kultury. Od lat zajmuje się dziejami obyczajowości. Znany z poczucia 
humoru i talentu oratorskiego. Jego wykłady, dzięki niezwykłej erudycji gromadzą tłumy słuchaczy. Podej-
muje się tematów trudnych, które z pasją rozwiązuje.
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Fakty i Słowa
Zofia Starowieyska- 
-Morstinowa

Liczba stron: 232
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Fakty i słowa są niezwykłą książką opisującą to, co uczniowie widzieli, 
czego byli świadkami. Jej język różni się od „pióra” teologa, studenta, 
powieściopisarza czy… mężczyz ny. Bo książkę tę pisze kobieta, a do 
rzadkości należą rozważania i wyobrażenia scen biblijnych pisane przez 
kobietę, piórem lekkim, pełnym wrażliwości i pięknego stylu, umie-
jącą dostrzec rzeczy, których żaden mężczyzna nie zauważy, o których 
nawet nie ma pojęcia, że istnieją… Właśnie owo kobiece spojrzenie 
i  intuicja, niezwykła wyobraźnia, delikatność i wrażliwość czynią tę 
książkę wyjątkową.

Zwycięstwo 
Jana III Sobieskiego 
pod Wiedniem
Echa Wiktorii
Michał Rożek

Liczba stron: 148 (+ wkładka 
zdjęciowa)
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 19,00 zł

Zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem było istnym „cudem”, 
dlatego przeszło do historii Polski i Europy. Odsiecz Wiedeńska i zna-
czenie jej dla rozwoju Europy i świata podkreślali w swoich arcydzie-
łach najwybitniejsi pisarze. Z szacunkiem i czcią malowali ją artyści 
i malarze, a temat „Zwycięstwa pod Wiedniem” znalazł się w każdym 
podręczniku do historii, bo historia bez tego faktu, który wydarzył się 
dokładnie 325 lat temu byłaby niepełna i nieprawdziwa.

groby Królewskie 
na Wawelu
Michał Rożek

oprawa twarda
Liczba stron: 248  
(papier kredowy)
Wymiary: 110 x 117 mm
Cena: 29,00 zł

„Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej katedry nie można 
bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia we-
wnętrznego, bez lęku; bo zawiera się w niej – jak w mało której katedrze 
świata – ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, 
cała nasza przeszłość; przemawia zespołem pomników, przemawia zespo-
łem sarkofagów, ołtarzy, rzeźb; ale nade wszystko przemawia do nas cała 
nasza przeszłość, nasza historia – zespołem imion i nazwisk. Wszystkie te 
imiona i nazwiska znaczą i wyznaczają: znaczy każde dla siebie, a wszystkie 
razem wyznaczają olbrzymią, tysiącletnią drogę naszych dziejów”.

Kard. Karol Wojtyła

wprowadzenie napisał ks. prałat Zdzisław sochacki, Proboszcz Ka-
tedry na wawelu.

Krakowska Katedra 
na Wawelu
Michał Rożek
wstęp: kard. Stanisław Dziwisz

oprawa twarda 
Liczba stron: 360 ponad 100 
kolorowych ilustracji)
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 46,90 zł

„Katedra Wawelska jest niezwykłym fenomenem. Jest bowiem tak, jak 
żadna inna świątynia w Polsce, nasycona treścią historyczną, a zarazem 
teologiczną. Spoczywają w niej królowie polscy, poczynając od Wła-
dysława Łokietka. W tej świątyni byli oni koronowani i tu składano 
później ich doczesne szczątki.
Ten, kto nawiedza Katedrę Wawelską, musi stanąć twarzą w twarz 
wobec historii Narodu. (…). Ci ludzie, których sarkofagi znajdują się 
w Katedrze Wawelskiej, także czekają tam na zmartwychwstanie. Cała 
Katedra zdaje się powtarzać słowa Symbolu Apostolskiego «Wierzę 
w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny»”.

Jan Paweł II

N ow o ś ć

K S .  J A N  K R A C I K
(ur. 1941), historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca historii w Uniwersytecie Papieskim JPII 
w Krakowie. Znawca historii starożytnej i średniowiecznej. Jest cenionym i uznanym w świecie historykiem. 
Opublikował ponad 500 artykułów i kilkanaście publikacji książkowych. Na stałe współpracuje z „Tygodni-
kiem Powszechnym” i miesięcznikiem „Znak”.
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Smakowitości 
obyczajowe
Michał Rożek

oprawa twarda
Liczba stron: 280
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 45,00 zł

Ta książka pełna jest niezwykłych smaków i zapachów. Znajdziemy tu 
aromatyczną kawę, wykwintną czekoladę i przyprawione na ostro oby-
czajowe anegdoty (niektóre fragmenty tylko dla dorosłych). Wszystko 
wśród barwnych postaci i niezwykłych wydarzeń historycznych. Znaj-
dziemy w tej książce także dania bardzo wytworne: historyczne fakty 
i opowieści o wielu ważnych miejscach i obywatelach Polski jak i całego 
świata. Menu jest naprawdę bogate: od odpustowych zwyczajów po lu-
dowe przesądy i zabobony, od Świętego graala po kamień filozoficzny, 
od straszliwych tortur po staropolską erotykę, od szlachetnych świętych 
po kobiety lekkich obyczajów. Zapraszamy zatem do intelektualnej 
uczty: Smacznego!

Jezus Nazareński 
Wykupiony
ks. Andrzej Witko

Liczba stron: 128 (wkładka 
zdjęciowa)
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 20,00 zł

W licznych kościołach Hiszpanii, Włoch, Polski i wielu  innych krajów, 
nawet za oceanem, oddaje się cześć Chrystusowi, noszącemu nazwę 
Jezusa Nazareńskiego Wykupionego. Zadziwiający jest fakt rozpo-
wszechnienia się przedstawień tej figury, zwłaszcza w wieku XVIII, 
niemal w całym ówczesnym chrześcijańskim świecie. Powstaje zatem 
pytanie o przyczyny popularności owego wizerunku? Czy należy się jej 
dopatrywać w wysokim poziomie artystycznym oryginału, czy może 
raczej w niezwykłej i tajemniczej historii statuy, zdobytej przez Mau-
rów, a następnie wykupionej przez trynitarzy bosych w 1682 roku.

Ambona
Historia. Znaczenie. 
Symbolika
ks. Bogusław Nadolski

Liczba stron: 116  
(+ wkładka zdęciowa)
Wymiary: 145 x 200
Cena: 19,00 zł

W czasach, w których żyjemy sztuka niemal potrafi  mówić. Sobór 
Watykański II podkreślił znaczenie słowa  Bożego, jako stołu słowa, 
którym człowiek się karmi, ale równocześnie „odkrył” ambonę. 
Prezentowana książka przynosi refleksje teologiczne, historyczne i dusz-
pasterskie na temat ambony – miejsca związanego z czytaniem Ewan-
gelii, jak i przepowiadaniem słowa Bożego (kazaniem czy homilią). 
Czytelnik znajdzie w niej także wzory architektonicznych rozwiązań 
ambony we współczesnej architekturze sakralnej.

Hultaje, złoczyńcy, 
wszetecznice  
w dawnym Krakowie
Michał Rożek, ks. Jan Kracik

Liczba stron: 208
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 27,00 zł

O marginesie społecznym XVI-XVII w.
Książka o tych, którzy najmniej posiadali, niewiele mogli i mało zna-
czyli, którzy na wysokich schodach poważania i uznania stali najniżej. 
Rzecz jest o żebrakach, złodziejach, prostytutkach, a także o drogach, 
które prowadziły na peryferie miejskiego mrowiska. Temat przypomina 
wędrówkę z kompasem w słabo rozpoznanym terenie. Uboga literatura 
przedmiotu przynosi wzory najczęściej z historii prawa, struktur spo-
łecznych lub sensacyjnych pitavali. Źródła, przeważnie sądowe i to Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie czy Wojewódzkiego Archiwum Państwo-
wego w Krakowie, narzucają sugestywną wizję złoczyńcy i winowajcy.
Autorzy, doskonali historycy i świetni gawędziarze chcieliby uniknąć 
zarówno moralistycznych ocen, jak i niewczesnej apologii hultajów.

Prawie wielebni
Z dziejów „niższego” 
kleru parafialnego  
w XVII-XVIII wieku
ks. Jan Kracik

Liczba stron: 
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Wydawaniem książek prezentujących określoną problematykę rządzi 
obyczaj zgłębiania zainteresowania tematem, działań marketingowych 
i prowadzenie Czytelnika rozmaitymi ścieżkami aż do tego miejsca, 
w którym przerzedzi się las omawianej literatury w tym przedmiocie, 
a na tak powstałym pustkowiu Czytelnik przyzna, że nieodzowne jest 
w tym miejscu drzewko posadzone właśnie przez wydawnictwo. Bywa, 
że proceder ten służy nie tylko lepszemu samopoczuciu wydawcy, który 
przyjął do wydania taką a nie inną książkę, ale i określa rzeczywistą ra-
cje wydania dzieła. I tak jest w tym przypadku. Wybór padł na tę część 
duchowieństwa, która w stratyfikacji wewnątrzstanowej zajmowała 
najniższe miejsce i posiadała najbardziej odrębny status – niebeneficja-
ci; czyli ci, którzy nic nie mieli poza ambicjami i aspiracjami.

N ow o ś ć

N ow o ś ć
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K S .  T O M A S Z  J E L O N E K
(ur. 1937), magister matematyki (UJ) i profesor teologii biblijnej. Wybitny i uznany biblista o międzynaro-
dowym autorytecie. Przez kilkanaście lat wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, a od roku 1972 prowadzi 
zajęcia z biblistyki. Jego dziedziną badawczą jest Biblia w kulturze świata. Był członkiem Zarządu Stowarzy-
szenia Biblistów Polskich I kadencji w latach 2003-2008.
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Historia literacka 
Biblii
ks. Tomasz Jelonek

oprawa twarda
Liczba stron: 216
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 45,00 zł

Pismo Święte to uporządkowany zbiór ksiąg Starego i  Nowego 
 Testamentu w ich gotowej i ostatecznej postaci. Trzeba jednak uświa-
domić sobie, że poszczególne księgi mają długą historię powstawania 
i tworzenia, a ostateczną postać literacką nadano im często po długim 
okresie rozwoju.
Prezentowane dzieło przedstawia tę historie, historyczną drogę, na któ-
rej formowała się Biblia i przekształcały poszczególne jej księgi zanim 
osiągnęły ostateczną postać. Jest to droga ludzkiego wysiłku, jaki wnosi 
człowiek w dzieło literackie, które dzięki Bożemu natchnieniu staje się 
Słowem Bożym w ludzkiej szacie literackiej.

Niedziela
Historia. Znaczenie. 
Symbolika
ks. Bogusław Nadolski

Liczba stron: 104
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,00 zł

Niezwykle interesująca jest historia niedzieli! Dlaczego akurat ten dzień 
jest wolny od pracy, a w Kościele katolickim uznany za święty? Dla-
czego Żydzi mają sobotę, a muzułmanie piątek? Co jest takiego szcze-
gólnego w niedzieli? Jaka jest jej historia? Jakie jest znaczenie tego dnia 
dla życia ludzi i całych społeczeństw? Jaka jest symbolika i dlaczego to 
ten dzień jest tak ważny?

Mesjanizm
ks. Tomasz Jelonek

Liczba stron: 216
Oprawa: twarda
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł 

Termin „mesjanizm” jest z pewnością jednym z częściej używanych 
terminów, jaki odnosi się do dziedziny religijnej, ale nie tylko, oznacza 
pewne idee religijne a także różnego rodzaju programy z polityczny-
mi włącznie. Odnosi się do rzeczywistości idealnej i oczekiwanej lub 
realnej. W tym wielorakim używaniu terminu mesjanizm nie ma jed-
noznaczności. W dużym stopniu został zagubiony właściwy jego sens 
i dlatego istnieje niebezpieczeństwo, że oznacza on coś niewłaściwie lub 
błędnie, a jego istotny sens może pozostać gdzieś na uboczu.

Ojcowie Kościoła  
o kapłaństwie  
i kapłanach
ks. Marek 
Starowieyski

Liczba stron: 192
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 27,00 zł

Czytając teksty Ojców Kościoła zawarte w tym tomie zdaje nam się, że 
bierzemy udział we współczesnej dyskusji na temat księży i ich posłu-
gi. Mówią nie tylko o świętości, ale i grzechach kapłanów, o aktywnej 
pracy duszpasterskiej, o konieczności czytania Pisma św. i rozmyślań 
codziennych, o dobrym przygotowywaniu się do kazań.
Krytykują księży i biskupów, którzy nie mają czasu dla swoich wier-
nych i wołają o kapłanów – ludzi modlitwy, o ojców a nie urzędników, 
o kapłanów z powołania a nie rzemieślników... A to wszystko mówią 
ludzie głęboko zaangażowani w życie Kościoła. To mówią Syryjczycy, 
grecy, łacinnicy żyjący często ponad półtora tysiąca lat temu.

F R A N C I S Z E K  A D A M S K I
(ur. 1930), socjolog kultury, religii i rodziny. Działalność naukowo-badawczą prowadził w zakresie społecz-
nego nauczania Kościoła, rodziny oraz wychowania i kultury, zwłaszcza w aspekcie jej odniesienia do religii.
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Rycerze-rabusie  
w XIV i XV wieku
Kamil Mońko

oprawa twarda 
Liczba stron: 128
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Rozbój rycerski jest zjawiskiem charakterystycznym dla późnego śre-
dniowiecza. Pojęcie to obejmuje nie tylko szeroko rozumiane działanie 
przemocą, lecz także inne przestępstwa, takie jak rabunek i kradzież, 
podpalenia, zabójstwa i zranienia, porwania dla okupu i gwałty na 
kobietach oraz niszczenie  cudzego dobytku.
We współczesnej literaturze brak jest publikacji, które podejmowałyby 
ten temat w perspektywie XIV i XV wieku, dlatego książka ta wpisuje 
się w absolutną lukę dotyczącą zjawiska etosu rycerskiego, rabunku 
rycerskiego jako zjawiska społecznego, prawodawstwa i konsekwencji 
oraz walki z rycerzami-rabusiami.
Niezwykła książka, którą czyta się jednym tchem, oparta na faktach 
historycznych i źródłach, pisana językiem lekkim, swobodnym.

Adwokatura 
krakowska w okresie 
międzywojennym
Wybrane zagadnienia

Liczba stron: 64
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 23,00 zł

Publikacja porusza najważniejsze aspekty z historii polskiej adwokatu-
ry. W książce między innymi: 

1. Kultura i prawo (andrzej Zoll)
2. Uwagi o początkach staropolskiej adwokatury (stanisław grodziski)
3.  Adwokatura galicyjska na przełomie XIX i XX wieku (Dorota malec)
4. Adwokatura krakowska w latach 1918-1939 (adam Redzik)
5.  Adwokaci krakowscy w pierwszym czterdziestoleciu XX wieku  

(Tomasz Kotliński)

N ow o ś ć

N ow o ś ć

Socjologia Religii
Pod redakcją:

Franciszka Adamskiego

Liczba stron: 408
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 57,00 zł

Publikacja ta zawiera teksty autorów zachodnich, które z jednej strony 
cechuje wysoki poziom analizy naukowej, a równocześnie teksty te 
prowokują do dyskusji ułatwiającej kształtowanie własnego poglądu. 
O ile bowiem wszyscy są zgodni, że przedmiotem badań socjologii 
jest religia, to jednak problematyczne jest pytanie podstawowe: czym 
jest religia?
W publikacji zamieszczono poglądy reprezentujące różne ideologie.
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Listy do przyjaciela
Antoni Gołubiew

Liczba stron: 260
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Książka ta jest właściwie jednym długim listem Autora do Przyjaciela, 
który niegdyś zadał mu pytanie: „Jak się modlić?”. Antoni gołubiew 
nie daje oczywistej i krótkiej, jednoznacznej odpowiedzi.
Książka jest jednak próbą odczytania Modlitwy Pańskiej Ojcze nasz, 
powszechnie każdemu znanej pod kątem potrzeb, poszukiwań i trud-
ności, z którymi mocuje się człowiek w swoim życiu, a siłuje się zawsze 
z jednym: wiarą i niewiarą, pewnością i wątpliwościami, jak żyć w świe-
cie, gdzie nie ceni się głębi refleksji, gdzie człowiek dla człowieka z pew-
nością bratem przestał być jakiś czas temu i bliżej mu do wilka...; jak 
przywrócić człowiekowi poczucie wagi spraw  ducha, wywołać w nim 
twórczy niepokój, „...bo nie można już  dłużej żyć lodówkami, bilan-
sami, polityką i rozwiązywaniem krzyżówek,  doprawdy nie można...”.

Wokół Reguły  
św. Benedykta
Tomasz M. Dąbek OSB

oprawa twarda
Liczba stron: 160
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 23,00 zł

Dobrze, że ukazuje się książka, która przybliża Regułę św. Benedykta. 
Pojawia się w czasie, kiedy św. Benedykt staje w centrum uwagi wielu 
ludzi. Zainteresowanie Jego osobą rośnie, a wiedza o nim i znajomość 
tej postaci staje się fundamentem wiedzy oraz nade wszystko mądrości 
życiowej, bo wiedzy dziś sporo, ale mądrości wciąż mało.
Książka pokazuje, jak św. Benedykt może oddziaływać na moje życie 
i jak wiele mogę czerpać z Jego Reguły bez względu na to, czy jestem 
mnichem lub mam czworo dzieci, bez względu na to, czy jestem w za-
konie lub mam drugiego męża, bo z poprzednim mi nie wyszło...
Książka też „burzy” powszechne przekonanie o tym, że  Reguła św. Be-
nedykta jest dla benedyktynów, a mnie nie dotyczy, bo benedyktynem 
nie jestem i nim nie zamierzam być. 
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K S .  E D WA R D  S TA N I E K
(ur. 1941), profesor teologii, patrolog. Obecnie zajmuje się pracą naukową. Znany z poczucia humoru i nie-
zwykłego talentu mówienia. Fenomenalne zainteresowanie jego książką wynika z niezwykłych umiejętności 
przemawiania i pisania. Członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN.
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Człowiek 
arcydziełem Boga
ks. Edward Staniek

Liczba stron: 144
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Niekiedy współczesny człowiek zatrzymuje się nie tyle na sobie, ile na 
swym zdrowiu. Dzieje się tak wówczas, gdy jeden z jego organów cierpi, 
sygnalizując zagrożenie chorobą. Jeszcze groźniejszym zjawiskiem są 
schorzenia psychiczne, które potrafią zamienić się w groźny wir wciąga-
jący pacjenta coraz głębiej w niego, odrywając go od otoczenia i niszcząc. 
 Zainteresowanie własną chorobą trudno jednak nazwać poznawaniem 
siebie, to kolejne pułapki uniemożliwiające poznanie siebie. 
Człowiek może poznać siebie jedynie wówczas, gdy stać go na pewną 
obiektywną ocenę zarówno tego, co przeżywa, jak i wszystkich odnie-
sień do otoczenia. Jest to możliwe pod warunkiem zachowania dystan-
su i umiejętności spojrzenia na siebie oczami Stwórcy. On bowiem 
posiada obiektywną wiedzę o każdym z nas.

Sekrety modlitwy
Przewodnik
ks. Edward Staniek

oprawa twarda
Liczba stron: 360
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 47,00 zł

Każdy człowiek na pewnym etapie swojego życia potrzebuje wycisze-
nia, refleksji, skupienia czy modlitwy. Różni ludzie różnie to nazywają, 
ale zawsze chodzi o jedno: o wyciszenie siebie, swoich emocji i swojego 
serca, a jeśli temu wyciszeniu i skupieniu (refleksji nad sobą i swoim ży-
ciem) towarzyszy odniesienie do Boga, jak to bywa w przypadku ludzi 
wierzących i czasem niewierzących, nieznających Boga, ale czujących 
wewnętrznie, że On „gdzieś tam jest”, taka refleksja staje się niezwykle 
cenna, ważna dla spokoju duszy i  lepszego rozeznania dobra i zła, 
prawdy i kłamstwa w życiu.

Szlakiem miłości
Rozważania
abp Józef Życiński

Liczba stron: 184
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Niezwykłe refleksje znanego arcybiskupa-filozofa, mocno osadzone 
w Ewangelii i życiu, z jego słabościami, smutkami i  radościami, wzlo-
tami i upadkami, z tym co w nim piękne, ale też z tym, co powoduje, 
że chodzimy zrozpaczeni i przygnę bieni, bo życie jest nie takie, o jakim 
marzyliśmy, bo więcej w nim kryzysów i rozczarowań. To rozważania 
przepełnione nadzieją, podtrzymujące, a nawet utrwalające nasze czło-
wieczeństwo od wewnątrz, uczące nas spokojnego podejścia do naszej 
wiary, Kościoła, życia i wszystkiego, co ono niesie.

N ow o ś ć

K S .  A N D R Z E J  W I T K O
(ur. 1966), profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor Instytutu Historii Sztuki 
i Kultury UPJP, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki, członek między innymi 
Komisji Historii Sztuki PAU oraz Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN.

Iskra Bożego 
Miłosierdzia
ks. Andrzej Witko

oprawa twarda
Liczba stron: 150
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 19,00 zł

• Czy Józef Piłsudski został potępiony na wieki? 
• Dlaczego Warszawa została zburzona w czasie II wojny światowej?
To pytania, na jakie znajdziemy odpowiedź w niezwykłej książce o Bo-
żym Miłosierdziu i św. Faustynie. Na rynku wydawniczym możemy 
znaleźć dziś setki publikacji dotyczących tej tematyki. Wśród nich jed-
nak ta, napisana przez znanego księdza, pochodzącego z krakowskich 
Łagiewnik, wydaje się być wyjątkowa. Autor, który wydał już blisko 
czterdzieści książek. Tym razem przygotował nową pracę w oparciu 
o wygłoszone przez Radio Watykańskie pogadanki. Dlatego forma 
książki i sposób prezentacji poszczególnych zagadnień są niezwykle 
przystępne i  łatwe w odbiorze. Pozwalają one nadto poznać szereg 
nieznanych faktów z życia św. Faustyny oraz jej misji.
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Droga Krzyżowa  
(dwujęzyczna)
ks. Wojciech 
Kościelniak

Liczba stron: 80  
(papier kredowy)
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,00 zł

NieZwYKła DRoga KRZYżowa  napisana w języku 
polskim i języku, którym posługują się ludzie, zamieszkujący Afrykę 
( język swahili). Niezwykłość książki polega na mocnym osadzeniu jej 
w  realiach Afryki, z jej problemami, radościami i smutkami, życiem 
tętniącym tamtym klimatem, bardzo dalekim od Polski ze względu 
na swoją specyfikę, a jednocześnie – przez swoje problemy – bardzo 
bliskim.

Odpoczynek  
ze św. Pawłem
ks. Marek 
Starowieyski

Liczba stron: 180
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 17,00 zł     19,00 zł

Adwent
Rozważania
ks. Marek 
Starowieyski

Liczba stron: 184
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 19,00 zł

Celem książki jest rozmiłowanie Czytelnika w lis tach św. Pawła. Są to 
notatki po lekturze listów, pisane przez ks. Marka Starowieyskiego, 
znakomitego biblistę, znawcę historii Kościoła pierwszych czterech 
wieków.
Listy św. Pawła to jedna z najpiękniejszych Ksiąg Pisma Świętego, bo 
w nich znajduje człowiek radość i nadzieję, z nich czerpie siłę i moc 
do przezwyciężania największych trudności i najbardziej posępnych 
chwil. To one umacniają wiarę i zachęcają do poszukiwania mądrości 
życiowej.
One są prawdziwym kluczem do tego, by nasze życie było piękne, 
dobre i mądre!

Adwent w życiu człowieka jest czasem oczekiwania na przyjście Boga 
do człowieka. Ale istnieje też jakby „drugi” adwent: czas oczekiwania 
Boga na człowieka, znacznie dłuższy, czasem nieosiągalny...
Niniejsze rozważania są niezwykłe, nie tylko ze względu na niezwy-
kłą osobę autora ks. Marka Staro wieyskiego, ale też treści jakie niosą 
i kwes tie, o których rozważają. głębia Biblii i tekstów ojców Kościoła 
jest niezwykła. Trzeba dużej odwagi, ale nade wszystko wiedzy i mą-
drości, by z takim zaangażowaniem o nich mówić, tak ciepło o nich 
rozważać i tak pięknie pisać.
Niniejsza książka jest przejmująca, a jej niezwykłość polega na tym, że 
mówi o rzeczach Bożych językiem prostym, obrazowym, pełnym ciepła 
i w sposób przekonujący.

Na tropach człowieka
Refleksje o wierze, nadziei, 
miłości i innych już mniej 
ważnych sprawach...

Leszek Łysień

oprawa twarda
Liczba stron: 136
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 19,00 zł

Rozważania osnute wokół modlitwy różańcowej są próbą wejścia 
w gąszcz tajemnic dziejących się między Bogiem bliskim i dalekim 
a człowiekiem przyciąganym niezwykłością i dziwnością Boga. Wę-
drowanie po drogach Boga i człowieka, wchodzenie w te momenty, 
gdzie one się stykają, zdaje się sprawą wielce ryzykowną. I taką jest! 
Drogi te świecą i równocześnie zawierają w sobie znaczącą, dwuznacz-
ną ciemność. Coś odsłaniają, ale i pozostawiają wiele spraw w mroku 
niedopowiedzeń, otwartych pytań, odpowiedzi, którym daleko do jed-
noznaczności. Nic tu nie jest ustalone raz na zawsze, ujęte w aksjomaty, 
niepodlegające kwestionowaniu...

Dzieło miłości
wprowadzenie:

ks. Marian  
Polak CSMA

Liczba stron: 152
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 19,00 zł

Chrystus, umierając za nas na krzyżu okazał nam szczyt swojej miłości. 
Wielu jednak nie odpowiada miłością na Jego miłość. Miłować Boga to 
zdecydować się na wypełnianie Jego woli aż do śmierci.
Książka ta, to Boże wołanie do dusz ofiarnych całego świata, aby 
uczestnicząc w męce i śmierci Chrystusa, swoją ofiarą i modlitwą po-
magali  innym kochać Boga i w ten sposób iść przez życie i przyjmować 
to, co ono niesie.
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Kultury anatolijskie 
a Biblia
ks. Tomasz Jelonek

Liczba stron: 176
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Wielkie Religie 
Wschodu
ks. Andrzej Zwoliński

oprawa twarda
Liczba stron: 360
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 65,00 zł

Kultura 
mezopotamska  
a Biblia
ks. Tomasz Jelonek

Liczba stron: 144
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Książka podejmuje tematykę wielkich religii Wschodu: islamu, buddy-
zmu, taoizmu i hinduizmu oraz sekt, wyrosłych na ich gruncie. Uwraż-
liwia na sposoby przenikania mentalności  i cywilizacji azjatyckiej do 
Europy i świata.
• hinduizm i buddyzm
• islam i taoizm
• sekty wielkich religii
• konfucjonizm
• sztuka medytacji wschodu
• sztuki walki
• wegetarianizm

Ziemia Izraela leży w środku tak zwanego żyznego półksiężyca pomię-
dzy Egiptem a Mezopotamią. Dlatego dzieje Izraela stale łączyły się 
z dziejami tych sąsiadów i od nich były zależne. Książka ta mówi o kon-
taktach pomiędzy krajami Mezopotamii a Izraelem na tle ich historii 
i zapisów biblijnych. Poznanie wpływów mezopotamskich wzbogaca 
rozumienie tematu, ukazując liczne zapożyczenia, przy których jednak 
Biblia nie traci swej oryginalności.

Anatolia, to kraj nazwany przez greków Krajem Wschodu od ich sło-
wa anatole, oznaczającego wschód. To ziemia, którą później nazwano 
Azją Mniejszą, a dziś znajduje się na terytorium państwa tureckiego. 
Jest to jeden z najważniejszych rejonów w dziejach świata. Niezwykły 
półwysep stanowiący pomost między ogromną Azja a małą Europą, 
półwysep, na którym ukształtowały się wspaniałe wczesne cywilizacje: 
hetycka, lidyjska, frygijska, karyjska i wiele innych. Nasze zaintereso-
wania Anatolią ograniczamy do starożytności i kończymy na I w. po 
Chr., w tym bowiem przedziale czasowym zachodzą interesujące nas 
zależności pomiędzy kulturami anatolijskimi a Biblią. Anatolia wybit-
nie obecna jest na kartach Biblii, jej ludy stykały się ze starożytnym 
Izraelem, a w Nowym Testamencie jest to teren działalności św. Pawła.

Religia Izraela 
wobec Religii 
ościennych
ks. Tomasz Jelonek

Oprawa twarda
Liczba stron: 200
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych 
religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na 
swej historycznej drodze w sposób bezpośredni. Były to religie Lewantu 
czyli ziem wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, religie Egip-
cjan, Mezopotamii, Anatolii, Persji, grecji i Rzymu.

Kultura Perska  
a Biblia
ks. Tomasz Jelonek

Liczba stron: 176
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

W książce omówione zostały związki pomiędzy kulturą perską a Bi-
blią. Na starożytną Persję zazwyczaj patrzymy od strony greków, któ-
rzy w pewnym okresie stali się przedmiotem agresji ze strony Persów, 
a później opanowali imperium perskie, narzucając mu swoją władzę, 
a przede wszystkim kulturę. A jak to wyglądało od strony Izraela?
Bez wątpienia publikacja ta zmienia nieco optykę zagadnienia i istotnie 
rozszerza naszą wiedzę o starożytności, a także o Biblii.
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Reinkarnacja  
i wędrówka dusz
ks. Andrzej Zwoliński

Liczba stron: 
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

• Jaka jest śmierć?
• Czym jest metempsychoza (wędrówka dusz)?
• Co to jest reinkarnacja (powtórne wcielenie)?
•  Historia i znaczenie z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia.
•  Starożytność i średniowiecze a współczesne spojrzenie na reinkarnacje 

i wędrówkę dusz...
•  Czy wyznawcy hinduizmu i buddyzmu mylą się, wierząc w reinkar-

nację?
•  A może Kościół katolicki myli się, odrzucając ją?

Biblia a mity 
o walce kosmicznej
ks. Tomasz Jelonek

Liczba stron: 148
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 17,00 zł

Mity opisujące powstanie świata, poza opowieścią biblijną, zawsze za-
kładają działanie bóstwa lub bóstw, które porządkują istniejący uprzed-
nio chaos, przekształcając pewne jego obszary w uporządkowany świat, 
który grecy nazwą kosmosem. Ten kosmos stale będzie narażony na 
niebezpieczeństwo odwetu ze strony chaosu, który dąży do odzyska-
nia swojej pozycji, a powstrzymywany jest przez siły, które zadziałały 
na początku, aby mógł zaistnieć kosmos. Konsekwencją zatem mitu 
o stworzeniu jest mityczne przeświadczenie, że trwa nieustanny po-
jedynek kosmiczny, przy którym boski wojownik odnosi zwycięstwo 
nad chaosem, ale zwycięstwo nietrwałe, gdyż kosmosowi nadal zagraża 
unicestwienie.

Biblia a mity 
o Raju i Złotym 
Wieku
ks. Tomasz Jelonek

Liczba stron: 136
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 17,00 zł

Złoty Wiek, który miał panować na początku dziejów ludzkości, wią-
żący się z obrazem raju, który został utracony, to temat, jaki w różny 
sposób powraca w mitach i ma swoje ważne miejsce w przekazie biblij-
nym. Zajmujemy się przedstawieniem tej problematyki i ustaleniem 
ewentualnych związków pomiędzy jej obrazami. Na ile obraz biblijny 
korzysta z zastanych już obrazów, a na ile zawiera oryginalną własną 
odpowiedź – to główny temat rozważań, które ilustrowane są wieloma 
przykładami opowieści mitycznych i egzegezą tekstów biblijnych.
Ludzie zawsze będą tęsknić za rajem i jego powrotem. Na te wszystkie 
nostalgie i zapowiedzi nowego raju towarzyszące dziejom ludzkim 
Biblia daje jasną odpowiedź. W ramach rzeczywistości tego świata raju 
nie będzie, a droga do raju wiedzie przez posłuszeństwo Bogu.N ow o ś ć

N ow o ś ć

Serce Jezusa  
w liturgii
ks. Włodzimierz 
Mocydlarz

Liczba stron: 280
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena: 45,00 zł

Serce Jezusa w liturgii to solidne opracowanie historii kultu na długo 
przed oficjalnym ustanowieniem święta w Kościele  Powszechnym oraz 
szczegółowe przedstawienie jego stanowiska wobec rodzącego się kultu 
w XVIII w. W wydarzeniach tych duży udział mieli biskupi polscy pro-
szący Stolicę Apostolską o zatwierdzenie Mszy świętej o Sercu Jezusa. 
Książka ta w oparciu o najstarsze źródła przedstawia inspiracje biblijne, 
liturgiczne i patrystyczne formularza wotywnego i uroczystego Mszy 
o Sercu Jezusa.
Na podstawie analizy treści poszczególnych tekstów eucho logijnych 
prezentuje także ich recepcję w wypowiedziach współczesnych teolo-
gów (m.in. K. Rahnera, J. Ratzingera, H.U. von Balthasara czy B. Ses-
boüégo).
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Astrologia, wróżby, 
jasnowidzenie 
i wywoływanie 
duchów
ks. Andrzej Zwoliński

Liczba stron: 124
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,00 zł

Życie człowieka rozgrywa się w trzech wymiarach czasu: w byłej już 
przeszłości, w trudno zauważalnej (gdyż tak szybko mija) teraźniejszo-
ści, oraz w intrygującej wszystkich swoją tajemnicą przyszłości.
Od wieków na różne sposoby próbowano sięgnąć po „zakazany owoc” 
przyszłości, stosując różnego rodzaju techniki i odwołując się do tajem-
niczych sił demonicznych, boskich i diabelskich. Wróżby, tłumaczenie 
snów, księgi astrologiczne, przepowiednie, odwołanie się do duchów 
zmarłych, wejście w kontakt ze Złym miały umożliwić dokonanie 
„wędrówki w czasie”. Pomimo zakazów i kar, które przewidywała Bi-
blia, przestróg Kościoła i nawoływań nauki do powściągliwości w tej 
materii, ciekawość ludzi ciągle na nowo odradza się z coraz większą siłą, 
porywając kolejne kręgi społeczne. 
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KRAKOW
A City of Colour
Bożena Grzebień

oprawa twarda
Liczba stron: 336
Wymiary: 110 x 117 mm
Cena: 45,00 zł

Przewodnik po Krakowie w języku angielskim.

This guidebook is very special. You can read it while planning your 
stay. You can also take it with you on your tours and walks. It will 
show you around the city of Krakow with the passion and zeal of a na-
tive tour guide; one who walks beside you, telling you Krakow’s most 
interesting stories. It will give you all the history and information you 
want on the city’s many sights, without going into unnecessary detail. 
It is a lively, succinct book which conveys the author’s love of the city 
on every page.
Make the most of your stay in Krakow with “Krakow – A City of 
Colors” guidebook!

Kuchnia żydowska
Święta, obyczaje  
i potrawy żydowskie
Barbara Szczepanowicz 
Dorota Szczepanowicz

oprawa twarda
Liczba stron: 272  
Wymiary: 165 x 235 mm
Cena: 47,00 zł

Kuchnia żydowska to nie jest zwykła książka kucharska. Podano w niej 
nie tylko przepisy na najsmaczniejsze i najsłynniejsze potrawy żydow-
skie, które można przyrządzić właściwie w każdej kuchni, ale też opi-
sano wszystkie najważniejsze święta żydowskie – zarówno religijne, 
jak i rodzinne (narodziny i obrzezanie, Bar Micwa i Bat Micwa, ślub 
i wesele) – wiążąc je ze spożywanymi wówczas potrawami.
Znajdziesz tu drogi czytelniku: przystawki, zupy i dodatki do zup, 
potrawy mięsne i z drobiu, potrawy z ryb, potrawy jarskie, sałatki, 
desery i ciasta.
Do książki dołączono słownik terminów żydowskich i znaczeń.

Okulary szczęścia
Antonio Peregrino
oprawa twarda
Liczba stron: 208
Wymiary: 150 x 115 mm
Cena: 19,00 zł

OKULARY SZCZĘŚCIA to bogaty zbiór krótkich sentencji mających 
pomóc czytelnikowi w odnalezieniu się w codziennych troskach życia.
Widzieć lepiej siebie i to co dookoła, 
to także znaczy być bliżej szczęścia 
i mieć szansę na to, aby go po prostu 
znaleźć i zobaczyć

N ow o ś ć
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Małżeństwo  
i Rodzina
Myśli na niedzielę
bp Jan Szkodoń

Oprawa twarda
Liczba stron: 152
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 19,00 zł

Czym dla współczesnych ludzi jest małżeństwo i rodzina? Deklaracją 
bez realizacji i konsekwencji? A może paktem dorobku materialne-
go? Marny i zdewaluowany obraz tej najwyższej wartości niosą co-
raz to nowe pokolenia. A przecież RODZINA to sacrum człowieka, 
a MAŁŻEńSTWO – świętością, która wymaga najwyższego szacunku 
i wszelkich poświęceń mających na celu ochronę dziecka i związku. 
Książka pomaga zrozumieć to najwyższe przesłanie. Lektura umacnia 
do realizacji siebie w rolach męża – żony, ojca – matki i pozwala łagod-
nie traktować trudności na drodze miłości – w imię  MIŁOŚCI.

N ow o ś ć

Otoczmy  
troską życie
bp Jan Szkodoń

Liczba stron: 152
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 17,00 zł

Troska o życie człowieka powinna leżeć w gestii każdego, bez względu 
na to, czy to Życie ma 2 miesiące czy 92 lata. I nie jest to tylko kwestia 
religijności. Chrześcijaństwo, hinduizm, buddyzm czy konfucjonizm 
nie mają tu nic do rzeczy, bo każda z tych religii staje na straży życia. 
Nie mówimy o chrześcijaństwie, ale o człowieczeństwie.
Należy troszczyć się o człowieka i  jego życie na każdym etapie, bez 
względu na wiek, wyznanie, rasę, religię czy stopień wtajemniczenia 
naukowego, bo życie jest zawsze najwyższą wartością bez względu na 
nasze przekonania i opinie w tym temacie, a „nie zabijaj” nie jest tylko 
piątym punktem dekalogu. Ten „punkt” wpisany jest w życie człowie-
ka i jego myślenie. I nawet, gdyby nie było objawienia mojżeszowego 
z kamiennymi tablicami, też byśmy wiedzieli, że zabijać nie wolno.

N ow o ś ć

B P  J A N  S Z K O D O ń
(ur. 1946), doktor teologii. W 1988 roku został biskupem pomocniczym diecezji krakowskiej. Jest autorem 
wielu cenionych i uznanych publikacji z zakresu duchowości oraz z tematyki małżeństwa i rodziny. Jego ulu-
bionym zajęciem jest malowanie pejzaży, martwej natury, przydrożnych kapliczek, kościołów a także (coraz 
częściej) motywów pasyjnych. Jego malarstwo cieszy się niezwykłym zainteresowaniem.
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Miłość. Małżeństwo. 
Rodzina.
oprawa twarda
Liczba stron: 336
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 65,00 zł

Badania statystyczne wykazują, że ciągle bardzo ważna jest dla większości 
ludzi szczęśliwa rodzina. To ona jest synonimem udanego życia. Książka 
Miłość, małżeństwo, rodzina to właściwie podręcznik budowania szczę-
śliwej rodziny: począwszy od rozpoznania i zrozumienia istoty miłości 
dwojga ludzi, poprzez decyzję o małżeństwie, budowanie udanego związ-
ku, trud wychowania i zrozumienia dzieci, przechodzenie przez konflikty 
i kryzysy, czasem pięknej walce o swoje małżeństwo i rodzinę ku drugiej 
młodości małżonków przeżywanej po odejściu dzieci. To prawdziwe kom-
pendium wiedzy rodzinnej, które powinno znaleźć się w każdym domu.

autorzy: Franciszek adamski, włodzimierz Fijałkowski, wanda Pół-
tawska, elżbieta sujak, ks. Czesław Drążek, maria Ryś, maria Braun-
gałkowska, Kinga wiśniewska-Roszkowska, ks. Jan orzeszyna.

Wychowanie  
w rodzinie
oprawa twarda
Liczba stron: 320
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 49,00 zł

Książka stanowi kompendium wiedzy dla rodziców, wychowawców, 
psychologów i tych, którzy w wychowaniu uczestniczą i którzy pomaga-
ją oraz doradzają rodzicom. Poruszone tematy (obok podstawowych za-
gadnień) obejmują także sferę rzadko omawianą w innych publikacjach, 
jak kształtowanie sumienia dziecka, czy towarzyszenie mu w przejściu 
przez kryzys wiary i drogich nam wartości, a także umiejętne wpływa-
nie na jego rozumienie seksualności i prawdy o rodzinie. Ta książka 
przydać się może każdego dnia. Być może z jej pomocą i przy minimum  
dobrej woli uda rozwiązać się niejeden rodzinny problem.

autorzy: wanda Półtawska, Józefa Hennelowa, maria Braun-gał-
kowska, elżbieta sujak, włodzimierz Fijałkowski.
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Rodzinne szczęście
ks. Edward Staniek

Liczba stron: 120
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 20,00 zł

Co w życiu jest najważniejsze? Na to pytanie ogromna większość Pola-
ków odpowiada: rodzina! gdzie najczęściej szukamy szczęścia? Częsta 
odpowiedź, to: w rodzinie, bo całe życie człowieka rozgrywa się w kon-
tekście rodziny.
Książka, którą trzymają Państwo w ręku, sięga do samych źródeł pod-
stawowych prawd o człowieku, aby ukazać istotę małżeństwa, macie-
rzyństwa, ojcostwa, relacji pomiędzy rodzeństwem. Autor wskazuje na 
wielką wagę tradycji, wspólnego świętowania, czy też po prostu spę-
dzanego razem czasu. Ukazuje potrzebę podejmowania trudu w kształ-
towaniu dobrych, wzajemnych relacji, które to działania wymagają 
szczególnej wiedzy i wrażliwości, ale też szczerej i dobrej woli. 

Co zrobić, by 
Rodzina była 
Krainą Miłości?
ks. Bogusław Nadolski

Liczba stron: 120
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,00 zł

„Dobrze się dzieje, że obok wielu publikacji na temat rodziny zale-
wających rynek wydawniczy, które niekoniecznie bronią jej trwałości, 
świętości i nierozerwalności, pojawiają się inne opracowania, starające 
się naświetlić to samo zagadnienie z katolickiego punktu widzenia.
Taką książką, zawierającą refleksje godne uwagi, a przede wszystkim 
pomocną w kształtowaniu życia religijnego rodziny chrześcijańskiej jest 
właśnie praca księdza profesora Bogusława Nadolskiego. Ksiądz pro-
fesor stara się najpierw osadzić treści dotyczące problematyki rodziny 
w płaszczyźnie antropologicznej. Charakteryzuje skomplikowaną pono-
woczesność, przypomina, że człowiek realizuje swoją wolność poprzez 
służbę drugiemu, że jest bytem w relacji tak do Boga, jak i do ludzi.”

abp Stanisław Gądecki

Kochać naprawdę
Jan Galarowicz

Liczba stron: 
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 23,00 zł

Wreszcie doczekaliśmy w literaturze polskiej książki o miłości po-
równywalnej ze słynną publikacją Ericha Fromma O sztuce miłości 
– łączącej filozoficzną i psychologiczną głębię z prostotą i komunika-
tywnością przekazu. 
Kochać naprawdę jest zakorzeniona w najlepszej tradycji polskiego 
myślenia antropologiczno-etycznego, reprezentowanego m.in. przez 
R. Ingardena, K. Wojtyłę, A. Kępińskiego czy J. Tischnera. Książka 
jest napisana z pasją – „stylem W. Tatarkiewicza”, a więc pięknie, jasno 
i przystępnie.N ow o ś ć
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Leksykon wiedzy  
o języku polskim
Edward Polański 
Tomasz Nowak

Oprawa twarda
Liczba stron: 330
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 49,00 zł

Leksykon wiedzy o języku polskim to pozycja objaśniająca w bardzo 
jasnej i przejrzystej formie zagadnienia związane z naszym językiem 
ojczystym: od jego fonetyki i gramatyki po dialekty i odmiany środo-
wiskowe.
Alfabetyczny, encyklopedyczny, a jednocześnie bardzo czytelny układ 
haseł (uzupełniony indeksem) pozwala na szybkie i bezproblemowe 
odnalezienie interesujących kwestii oraz swobodne poruszanie się po 
stronach książki, której lektura umożliwi czytelnikowi wyjaśnienie 
wielu językoznawczych terminów.
Leksykon ten stać się może nieocenioną pomocą nie tylko dla uczniów, 
studentów czy nauczycieli, lecz także dla wszystkich interesujących się 
historią polszczyzny oraz jej pozycją pośród innych języków. 
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Świat oczami 
kobiet / Świat 
oczami mężczyzn
Żaklina Henzel 
Paweł Piotrowski

Liczba stron: 102
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 17,00 zł

Polujący wzrokiem mężczyzna i zmy-
słowo uwodząca kobieta, to znane już 
realia dotyczące cech obu płci.
Ale czego naprawdę pragną kobiety? 
Jak postrzegają mężczyzn i przyjaźń? 
Dokąd prowadzą ich niekończące się 
wypowiedzi? Jak to się dzieje, że ko-
bieta szybciej czuje niż mężczyzna my-
śli? Czy mężczyźni są uzależnieni od 
kobiet?
To pytania, na które odpowiedzi znaj-
dziesz w tej książce.

Spotkania 
akademickie
abp Józef Życiński

oprawa twarda
Liczba stron: 214
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Encyklopedia 
Końca Świata
ks. Andrzej Zwoliński

oprawa twarda
Liczba stron: 440
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 79,00 zł

Pierwsza tak obszerna publikacja, dotycząca życia po śmierci i końca 
świata. Jedno z najlepszych opracowań napisanych w języku polskim. 
W hasłach, traktowanych dość obszernie i wyczerpująco zawarte zo-
stały wszystkie najważniejsze pojęcia dotyczące końca świata i spraw 
eschatologicznych jak i znaków mu towarzyszących.
W dziele znajduje się też wiele haseł okołotematycznych z zakresu 
filozofii, teologii, fizyki, astronomii, biologii, medycyny, socjologii 
i wielu innych...
Opracowane hasła podejmują tematykę końca świata w sposób jasny 
i przejrzysty, chociaż są dość obszerne, jednak bez zbędnego aparatu 
naukowego. Po każdym z nich podano bibliografię.

Najciekawsze i najgłębsze refleksje mają najczęściej swoje źródło w spo-
tkaniu z drugim człowiekiem. Wszystko to znajdziemy w książce. 
Osoba autora gwarantuje wysoki poziom i ponadczasowość, a relacje 
w jakich rodziły się rozważania sprawiają, iż dotykają spraw najbar-
dziej istotnych. Środowisko akademickie jest bardzo wymagające dla 
tych, którzy zabierają publicznie głos i mają odwagę głoszenia swoich 
poglądów. Dlatego nie znajdzie tu Czytelnik banalnych oczywistości. 
Nie znaczy to też, że jest to książka tylko dla uczonych czy studentów. 
Wręcz przeciwnie. Rozważania napisane wprawną ręką bpa Józefa Ży-
cińskiego pomogą każdemu dostrzec piękno ukryte w codzienności, 
określić granicę pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością, odnaleźć 
świeżość i siłę w religijności.

Pomiędzy 
mężczyzną a kobietą
Sztuka  
porozumiewania się
Małgorzata Artymiak

Liczba stron: 160
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Książkę tę pisałam z myślą o osobach takich jak te, z którymi – z racji 
swojej pracy zawodowej i życiowych doświadczeń – zdarzyło mi się 
spotkać, a które przeżywają trudności w relacjach (zwłaszcza damsko-
męskich) i pomimo sporych wysiłków wkładanych w poszukiwanie 
wartościowych rad i sugestii, nadal mają poczucie braku rozumienia 
zarówno przyczyn doświadczanych trudności, jak i skutecznych spo-
sobów radzenia sobie z nimi. Utrwalają w sobie przekonanie o byciu 
skazanymi na niepowodzenia. Często wypowiadają myśli typu: „Ja już 
widocznie taki jestem”; „Kobiety takie są, nikt ich nie zrozumie”; „Od 
mężczyzny nie ma co oczekiwać zrozumienia” itp. A to nie prawda…
Te myśli pomogły już wielu i wciąż pomagają. Jestem przekonana, że 
i Tobie, drogi Czytelniku też pomogą.
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Księga Aforyzmów
Najważniejsze w życiu
Aldona Różanek

oprawa twarda
Liczba stron: 312
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 47,00 zł

Co kobiety wiedzą 
o mężczyznach?
Commercium Prudens

Liczba stron: 144
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 12,90 zł

Napisz mi proszę, 
co czujesz
Commercium Prudens

Liczba stron: 128
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 12,90 zł

NIEZWYKŁA KSIąŻKA… 
z pustymi stronami, chociaż w temat wprowadza nas kilka pierwszych 
stron z „tajemniczym” tekstem w języku hebrajskim, greckim oraz 
swahili (język, jakim posługują się ludy zamieszkujące Afrykę Połu-
dniową).
Te zapisanych kilka stron w obcych językach i puste kartki – mające 
charakter notatnika – są metaforą obrazującą relacje pomiędzy żeńską 
i męską częścią ludzkości oparte na wzajemnym poznaniu i wiedzy 
o drugim człowieku, która często streszcza się w tych paru słowach 
zapisanych  w tak różnych kulturowo językach.
Taka forma publikacji nie ma być manifestem antyfeministycznym, 
ale okazją, aby te puste strony zapisać tak potrzebną długą rozmową.

Trudno znaleźć w mężczyźnie takiego rozmówcę, jakim jest przyja-
ciółka. Mężczyzna mówi o konkretach, kobieta o emocjach. Kobietę 
angażują problemy przyjaciółek, rodziny. Mężczyzna nie zadaje sobie 
wysiłku, by je zgłębiać i drobiazgowo analizować, dopóki nie jest to 
od niego wymagane. Większość mężczyzn uważa, że kobiety mówią 
stanowczo zbyt wiele (praktycznie ciągle) i generalnie o niczym. Z per-
spektywy mężczyzny większość wypowiedzi kobiet jest zbytecznych. 
Nie służą rozwiązywaniu istotnych problemów ani podejmowaniu 
decyzji. Niestety najgorsze jest to, że kobiecie bardzo zależy, aby męż-
czyzna wysłuchał ją do końca. Niewątpliwie wymaga to od niego wiele 
samozaparcia i wyrozumiałości. Dla niej jednak fakt, że ukochany 
mężczyzna ją słucha jest nie do przecenienia. 

Aforyzm jest próbą uchwycenia rzeczywistości trudnej do opisania. 
Dąży do zrozumienia niezrozumiałego świata, a także poznania natury 
człowieka, tak przecież pełnego tajemnic, zmiennego i nigdy do końca 
nieprzewidywalnego. Aforyzm ukazuje kwintesencję wszelkich prawd 
i jest ich podsumowaniem.
Polecamy uwadze czytelnika ten zbiór sentencji, gdyż czytać warto 
i myśleć warto. Pomoże on poszerzyć horyzonty myślowe, gdyż dotyczy 
wielu sfer życia, które zwykliśmy uważać za najważniejsze. Być może 
odnajdziesz w nich ślady swoich własnych refleksji, a także odpowiedzi 
na nurtujące Cię od dawna pytania.

Kochaj  
i rób co chcesz
ks. Marian  
Polak CSMA

Liczba stron: 104
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,00 zł

Dilige et quod vis fac – kochaj i rób co chcesz – ta piękna myśl św. 
Augustyna jest myślą przewodnią książki. Choć na pozór wydaje się 
być sloganem, to głębia jej jest niesamowita. Kochaj i rób co chcesz, bo 
cokolwiek robisz w życiu jest dobre, jeśli towarzyszy temu miłość. Jeśli 
fundamentem każdego czynu, działania, gestu jest miłość to będzie on 
z pewnością dobry.
Rozważania ks. Polaka, niezwykłego rekolekcjonisty, duszpasterza 
i spowiednika, znawcy ludzkiej duszy człowieka są niezwykłe. Ich nie-
zwykłość polega na uświadomieniu sobie tego, że od miłości wszystko 
się zaczyna czy chcemy czy nie, ale to, czy na miłości wszystko się 
skończy – nasze życie też – zależy już tylko od nas. Miłość jest iskrą do 
działania i czynienia dobra. N ow o ś ć

Droga krzyżowa 
miłości
Paweł Piotrowski

CD
Cena: 25,00 zł

„Cieszy fakt ukazywania się współczesnych tekstów rozważań Drogi 
Krzyżowej. Łączą one w sobie bowiem wydarzenia z Drogi Chrystusa 
w Jerozolimie z tymi przeżywanymi przez każdego z nas w życiu. Na 
tej naszej drodze za Chrystusem i z Chrystusem, każdy rok, każda 
sytuacja wprowadza nowe wyzwania i codzienne krzyże, które trzeba 
łączyć z Krzyżem Chrystusa. Najlepiej tego zjednoczenia uczył nas Jan 
Paweł II w ostatni swój Wielki Piątek, przytulony do Krzyża w swojej 
kaplicy.”

kard. Kazimierz Nycz
Metropolita Warszawski
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K o n ta k t :

ul. Raciborska 13/31, 30-384 Kraków, tel.: 601 974 991
Napisz do nas. Tutaj możesz też zamówić książki:

wydawnictwo@wydawnictwopetrus.pl
www.WydawnictwoPetrus.pl
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Wydawnictwo PETRUS wspiera
Dom Pomocy Społecznej 
św. Brata Alberta w Ojcowie

Podane ceny są cenami netto (+5% VAT).

Wydawnictwo PETRUS wspiera
Fundację KIABAKARI
działającą na misjach w Tanzanii
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