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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
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Relikwie
ks. Jan Kracik

Liczba stron: 250
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 39,90 zł

Pierwsi chrześcijanie ani szczątków świętych, ani tym bardziej pozostałych 
po nich szat i przedmiotów nie otaczali kultem. Nie przyszłoby im też do 
głowy, żeby dzielić ciała zmarłych i ich cząstki rozsyłać po świecie. Ale 
w miarę rozszerzania się chrześcijaństwa rósł kult świętych i zmieniał się 
stosunek do materialnych śladów ich obecności. Składano relikwie w oł-
tarzach lub ich otoczeniu, pielgrzymowano do sanktuariów, w których 
spoczywali – w całości lub tylko we fragmentach – najbardziej „wpły-
wowi” święci. Cześć dla nich i jej najróżniejsze formy – o nich ta książka 
– rosły przez wieki jak wzbierająca, trudna do kościelnego regulowania 
rzeka. Dziś oficjalny Katechizm Kościoła Katolickiego o czci dla relikwii 
zaledwie wzmiankuje mimochodem wśród innych przejawów religijności 
ludowej, domagając się jej oczyszczania i chrystocentrycznej orientacji.

Szukać i znajdować 
Boga we wszystkim
ks. Mariusz Gajewski

Liczba stron: 144
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 24,90 zł

Szukanie i znajdowanie Boga w każdym człowieku i otaczającym nas 
świecie stanowi podstawę wszelkich praktyk i postaw duchowych.
Życzę Ci, aby lektura książki wytrąciła Cię z równowagi. Może nawet 
pewne sprawy w swym życiu będziesz musiał „postawić na głowie”, aby 
przywrócić im właściwe  miejsce i sens.
Nie bój się zatem rodzących się w Twoim umyśle i sercu myśli i uczuć, 
które będą towarzyszyć Ci podczas czytania kolejnych stronic. Od-
ważnie odnoś do siebie to, co przeczytasz. Pozwól, by treści, które Ci 
ofiaruję, budziły w Tobie prawdziwe życie. 

Z metafizyką  
przez życie
Tomasz Szendzielarz

Liczba stron: 84
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 17,00 zł

Karol Wojtyła
Myśl o człowieku
Jan Galarowicz

Liczba stron: 216
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 33,00 zł

Za Rodziną
= z rodziną pod prąd
Michał Wojciechowski

Liczba stron: 188
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 29,90 zł

Dla tych, którzy nie potrafią jeździć na snowboardzie, albo grać na 
skrzypcach, czynności te wydają się być jakąś abstrakcją. Identycz-
nie rzecz ma się z uprawianiem filozofii, a w szczególności tej, którą 
Arystoteles określił jako „metafizyka” (gr. ta metá ta physiká). I  jak 
wyczyny sportowe, czy artystyczne jednych pociągają innych do nauki 
i naśladowania, dokładnie to samo dzieje się w przypadku uprawiania 
metafizyki. Podobnie jak w sporcie i sztuce, polem uprawnym metafi-
zyki jest zastany świat realny: osób, zwierząt, roślin oraz rzeczy, a nie, 
jak by się komuś mogło wydawać, jedynie kartki papieru, czy ekran 
komputera. Toteż znajdujący się przed Państwem zbiór esejów filozo-
ficznych ma wymiar praktyczny, ponieważ są to refleksje odnoszące się 
bezpośrednio do życia realnego człowieka w realnym świecie.

Książka Jana Galarowicza chce służyć pomocą w rozumieniu osoby 
i życia moralnego. Dzięki tej publikacji czytelnik znacznie lepiej będzie 
rozumiał pisma Karola Wojtyły i nauczanie Jana Pawła II. Książka w tej 
perspektywie staje się swoistym kluczem do rozumienia i poznania nie 
tylko przesłania św. Jana Pawła II, ale też jego postaci jako człowieka, 
uczonego i papieża. 
Autor, który obronił pierwszą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie rozprawę doktorską poświęconą myśli  filozoficznej Karola 
Wojtyły i opublikował na jej temat wiele prac, należy – obok m.in. 
Rocco Buttiglione, Tadeusza Stycznia i Andrzeja Półtawskiego – do 
najlepszych znawców antropologiczno -etycznej myśli tego wielkiego 
człowieka.

Książka ta dotyczy sytuacji rodziny w kontekście obecnego życia spo-
łecznego. Pokazuje, jak działania władz osłabiają rodzinę na płaszczyź-
nie ekonomicznej, zmierzając do kryzysu demograficznego. Prawo-
dawstwo w Europie ułatwia rozwody i aborcję, a utrudnia wychowanie. 
Państwo przejmuje tradycyjne funkcje rodziny. Poddaje ją nadzorowi 
biurokratycznemu. Rodzina jest jednak wspólnotą naturalną, która 
wyprzedza państwo. Miłość małżeńska i rodzinna pozostaje kluczowym 
czynnikiem szczęścia i rozwoju człowieka. Biblia i tradycja Kościoła są 
przeciwne rozwodom. Chrześcijaństwo stoi po stronie rodziny.
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Kultury  
i religie świata 
w opowieściach, mitach 
i faktach
Krystyna Szwob

Liczba stron: 312 + 8 str. na kreda
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,90 zł

Książka przedstawia – zebrany w jedną całość – obraz wierzeń i religii, 
które kształtowały się w ciągu wieków w różnych częściach Globu 
Ziemskiego, w różnych kulturach i cywilizacjach, i które na swój spo-
sób próbowały odnaleźć i przedstawić Boga. Publikacja, przeplatana 
opowieściami, składa się z pięciu części: 1. Wierzenia ludów Ameryki 
Środkowej (Indian, Majów i Azteków) i Ameryki Południowej; 2. Kul-
tury i obyczaje plemion afrykańskich; 3. Wierzenia i bogowie państw 
basenu Morza Śródziemnego (Egipt, Grecja, Rzym); kultura mykeńska 
i minojska w mitologiach; 4. Religie i filozofie Środkowego i Dalekiego 
Wschodu: hinduizm i buddyzm w Indiach; taoizm i konfucjanizm 
w Chinach oraz shintoizm w Japonii; 5. Trzy podstawowe religie mo-
noteistyczne: chrześcijaństwo, judai zm, islam.

Cyberseks
ks. Andrzej Zwoliński

Liczba stron: 174
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 27,00 zł

Przez długi czas twierdzono, że pierwszą prawdziwą rewolucję seksu-
alną od strony technicznej „umożliwiła” tabletka antykoncepcyjna, 
dająca „wolność” od niechcianej ciąży. Natomiast niezwykle radykalne 
i rewolucyjne zmiany w obszarze życia seksualnego współczesnego 
człowieka dokonują się za przyczyną najnowszych technologii, z wyko-
rzystaniem komputera, Internetu, telefonu komórkowego i urządzeń 
do wejścia w rzeczywistość wirtualną. Technologia zmienia obyczaje, 
w tym także wizję miłości, albo raczej tego, co się pod tym terminem 
jeszcze rozumie. Podczas cyberseksu użytkownik pozostaje zanurzony 
w sztuczny, wirtulany świat stworzony przez elektroniczne przekaźniki. 
Kontakt jest zatem sygnałem elektronicznym, stymulowanym przez 
daną osobę, a nie spotkaniem międzyludzkim. 

Najpiękniejsze listy 
do świętych
Alicja Mazan- 
-Mazurkiewicz

Oprawa twarda
Liczba stron: 120
Wymiary:168 x 240 mm
Cena: 20,00 zł

Święty Jan Paweł II
ks. Tomasz Jelonek

oprawa twarda
Liczba stron:464
Wymiary:145 x 200 mm
Cena: 49,90 zł

Polacy w świecie 
wielkiej opery
Adam Czopek

Liczba stron: 360
Wymiary: 170 x 230 mm
Cena: 49,90 zł

Najpiękniejsze listy do świętych to swoista „poczta niebieska”. Ta poczta 
ma formę listów pisanych do świętych patronów. Listy te w swojej 
treści i przekazie są niezwykłe, pokazują bowiem, w jak różny sposób, 
będąc dzieckiem czy nastolatkiem, czerpać z relacji ze swoim patronem 
i to nie tylko na poziomie emocjonalnym czy ze sposobu myślenia 
dziecka, lecz także na poziomie bardziej dojrzałym, szukając drogo-
wskazów, wzorców do naśladowania, odpowiedzi na własne pytania 
i poszukiwania. Różnorodność przedstawionych świętych jest impo-
nująca. Każdy z nich szedł własną drogą do świętości. Czymś, co te 
drogi w różnorodności łączy, jest umiłowanie Dobra, Piękna i Prawdy. 

Autor książki należy do tego pokolenia, które już w dojrzałym wieku, 
po licznych doświadczeniach życiowych, społecznych i politycznych, 
weszło w szczególny, zwłaszcza dla nas, okres pontyfikatu naszego Ro-
daka, Jana Pawła II. W wydarzeniach tego pontyfikatu nie tylko biernie 
uczestniczyliśmy, ale wymagały one od nas także twórczego uczestnic-
twa przez komentowanie ich i w ten sposób przybliżanie ich tym, któ-
rzy w jakiś sposób przypisani byli naszej działalności duszpasterskiej. 
Z tych, kiedyś pisanych dla aktualnych potrzeb materiałów pozostał 
bogaty obraz pontyfikatu, który nadal musi pozostawać dla nas jako 
aktualne wezwanie, w wielu punktach nadal jeszcze niezrealizowane.

Główny Wydawca: Fundacja Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ. 
Koedytor: Wydawnictwo PETRUS

Poczet najbardziej znanych i lubianych polskich śpiewaków opero-
wych, znanych na całym świecie i uznanych nie tylko przez środowisko 
muzyczne, ale też wrażliwość estetyczną Polaków.
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Bł. Stanisław 
Starowieyski
ks. Marek 
Starowieyski

Liczba stron: 120
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 19,00 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 stu ośmiu Męczenników Pols-
kich, zamordowanych za wiarę przez Niemców w czasie II wojny świa-
towej, nastąpiła wprawdzie ponad pół wieku po ich śmierci, jednak 
wciąż żyje wielu ludzi, którzy ich znali. Wśród tych 108 beatyfiko-
wanych jest, niestety, tylko nieliczna grupa ludzi świeckich, a w niej 
Stanisław Starowieyski. Żyje jeszcze jedno z jego sześciorga dzieci, bra-
tankowie (do których należy piszący tę książkę), bratanice oraz wnuki, 
prawnuki i praprawnuki. 

Jan Sebastian Bach
Jarosław Iwaszkiewicz

Liczba stron: 108
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 19,00 zł

Jan Sebastian Bach jest jednym z najwybitniejszych muzyków wszech 
czasów. Jego twórczość do dziś budzi zachwyt i jest natchnieniem dla 
wszystkich, którzy w profesjonalny sposób chcą uprawiać muzykę. Jest 
natchnieniem dla organistów, tworzących własne kompozycje i tych, 
którzy studiują tę sztukę.
Dla zwykłego człowieka staje się źródłem inspiracji do nauki, pracy, 
refleksji czy przeżywania własnych wrażeń este tycznych i własnego 
życia. Jego muzyka z serca wyszła i do serca pragnie przemówić. Dla 
współczesnego człowieka muzyka Jana Sebastiana Bacha jest darem 
Niebios, jako że dla Bacha najważniejszy był Bóg i to, że On jego 
serdeczną muzykę rozumie.

Konsulaty 
w Krakowie
Historia i działalność
Mariusz Rzeszutko

Liczba stron: 174
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 26,90 zł

Książka Mariusza Rzeszutko jest pierwszą tego typu zwartą pu blikacją 
dotyczącą nieznanej historii krakowskich konsulatów. To zweryfikowa-
ny, wiarygodny materiał gromadzony i przygotowywany przez ostatnie 
cztery lata, oparty na starannie wyselekcjonowanych źródłach – od 
wywiadów i wzmianek prasowych aż po historyczne, administracyjne 
i dyplomatyczne. Książka przybliża czytelnikowi nie tylko historię oraz 
transformację funkcji konsularnych, lecz również aktualne działania, 
w które angażują się konsulaty. Stanowi znakomitą okazję do zapozna-
nia się z losami konsulatów oraz ostatecznego obalenia mitu o eksklu-
zywności tego typu placówek. Zawiera skondensowaną wiedzę z materii 
prawnej. Traktuje o dziejach odległych, zmiennych, często orientalnych 
konsulatów – tj. nieznanej his torii dyplomatycznej Krakowa.

Podróż życia
Autobiografia
Eugeniusz Bąk

Liczba stron: 302
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,90 zł

Eugeniusz Bąk urodził się w Polsce w 1933 roku. Na początku II wojny 
światowej w 1940 roku Sowieci deportowali go wraz z całą rodziną 
na Syberię. Po wypowiedzeniu wojny Związkowi Sowieckiemu przez 
Niemcy w 1941 roku rodzina Bąków uciekła z obozu pracy na Sy-
berii do Uzbekistanu, gdzie ojciec Piotr wstąpił do Polskiej Armii na 
Uchodźstwie. W sierpniu 1942 roku wszyscy zostali ewakuowani ze 
Związku Sowiec kiego do Iranu. Jako mały chłopiec Eugeniusz spędził 
pięć lat w polskich obozach dla uchodźców w Iranie, Pakistanie i w In-
diach. Dopiero w 1947 roku rodzina spotkała się z ojcem w Anglii, 
skąd wszyscy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych w 1952 roku. 

Traktat o bieganiu
s. Agnieszka Koteja

Liczba stron: 80
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 14,90 zł

Życiopisanie s. Agnieszki Kotei zawarte w jej wierszach przepełnione 
jest płomienną miłością i dobrocią. Te niby skromne wiersze niosą ze 
sobą wielką poetycką moc, ogromny ładunek miłości do człowieka 
przez Boga. Każdy wers to uśmiech, łza, modlitewne westchnienie, 
czasem żart z samej siebie czy bezradne rozłożenie rąk poetki w habicie 
albertynki, bo „do chleba już nie ma na furcie dziś już / nie ma”.

Janusz M. Paluch

Żywiołem poezji s. Agnieszki jest Bóg. Posługa piękna, posługa myśle-
nia, posługa przez wiersz wydają się niezwykle istotnym lekarstwem na 
rozpacz, beznadzieję, osamotnienie, zagubienie i lęk będące tak często 
udziałem tak  wielu ludzi.

prof. Zofia Zarębianka
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Rośliny biblijne
Ziemia Święta 
Barbara 
Szczepanowicz

Liczba stron: 232 (papier 
kredowy)
Oprawa twarda
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena: 39,90 zł

Na niewielkim terytorium Izraela rośnie obecnie przeszło 6000 gatun-
ków roślin. Bogactwo flory tego obszaru wynika z położenia na styku 
Europy, Azji i Afryki oraz przebiegających tu w przeszłości dwóch 
głównych szlaków handlowych między Egiptem a Mezopotamią: Dro-
gi Morskiej zwanej popularnie Via Maris i Drogi Królewskiej.
O bogactwie roślin w Ziemi Świętej w czasach biblijnych informuje 
Biblia, w której przyroda jest obecna począwszy od Księgi Rodzaju, aż 
po Apokalipsę. Księga Rodzaju opisuje biblijny ogród Eden, miejsce 
spokoju, szczęścia i harmonii, pełen drzew i pięknych kwiatów. Nie ma 
piękniejszych miejsc na świecie niż ogrody. Każdy ogród przypomina 
o tym pierwszym, biblijnym, w którym rosło tajemnicze drzewo życia 
oraz drzewo poznania dobra i zła (Rdz 3,3-6). Obecnie wiele ogrodów 
botanicznych tworzy kolekcję roślin biblijnych.

Żyjemy  
w świecie pogan
ks. Edward Staniek

Liczba stron: 104
Oprawa twarda
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 19,00 zł

List do Efezjan jest tekstem, w którym św. Paweł jasno precyzuje, 
na czym polega pogańskie podejście do życia i religii, oraz na czym 
polega ewangeliczne jego ujęcie. Odsłania program księcia tego świata 
i program Boga Ojca, precyzuje, na czym polega napięcie, jakie istnieje 
między doczesnością i wiecznością. Sygnalizuje również w konkretach 
postawy tak pogan, jak i uczniów Chrystusa.
Dla tego, kogo interesuje odpowiedź na pytanie: kim jest chrześcijanin 
i  jakie ma zadania na ziemi, lektura Listu św. Pawła do Efezjan jest 
ważnym krokiem w stronę obiektywnego spojrzenia na Boga, świat 
i mechanizmy programów, z jakimi mamy do czynienia.

Perełki życia
Robert Paweł Kamin

Liczba stron: 56
Oprawa twarda
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 10,00 zł

Niezwykła książka, która skupia najcenniejsze myśli. 
Czytając tę książkę drogi Czytelniku, odnajdziesz tu przede wszystkim 
wiarę, nadzieję i miłość. Są to bowiem trzy perły, które Bóg ukrył 
w duszy każdego człowieka. Czy je zechcesz odkryć czy nie, zależy 
już tylko od Ciebie. Bez wątpienia jednak te perełki są mapą, która 
nieomylnie pozwoli odkryć skarby duszy i mądrość serca a w jej per-
spektywie odnaleźć prawdziwą radość życia.

Z pastorałem 
i humorem
Opowiastki z życia 
biskupa Albina Małysiaka
Marek Mirosławski
Liczba stron: 168 (wkładka 
zdjęciowa)
Oprawa twarda
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 25,00 zł

Radosne głoszenie Ewangelii – to misja życia zmarłego w 2011 roku 
biskupa Albina Małysiaka – długoletniego biskupa pomocniczego ar-
chidiecezji krakowskiej.  Niniejsza książka jest zbiorem anegdot i cie-
kawych sytuacji z życia tego absolutnie nietuzinkowego duchownego. 
Przedstawia Jego zaskakujące reakcje na sytuacje życiowe, oryginalne 
pomysły i humorystyczne gafy. Bis kup Małysiak burzy stereotyp hie-
rarchy katolickiego i daje dowód, że nawet sprawując tak dostojną 
posługę można mieć dystans do siebie.

Wczoraj i dziś
Z Ks. Infułatem Jerzym 
Bryłą rozmawia  
Janusz M. Paluch

Liczba stron: 276 (wkładka 
zdjęciowa)
Oprawa twarda
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 33,00 zł

Gdyby ktoś prosił, aby wskazać miejsce dobroci i życzliwości w Krako-
wie, wskazałbym bez chwili wahania na krakowski Salwator, gdzie od 
ponad trzydziestu lat mieszka i prowadzi pracę duszpasterską Ksiądz 
Infułat Jerzy Bryła. Pracował przez wiele lat w Wydziale Katechetycz-
nym Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Był i jest wielkim przyjacielem 
dzieci i młodzieży. Dzięki jego żmudnej pracy głusi i niedosłyszący mo-
gli usłyszeć Słowo Boże. Ludzie sztuki i kultury znaleźli w Nim nie tylko 
powiernika, ale i przewodnika duchowego. Jest bowiem Ksiądz Infułat 
duszpasterzem środowisk twórczych. Od ponad trzydziestu lat jest także 
duszpasterzem krakowskiego Bractwa Kurkowego. Wiele do zawdzię-
czenia mają mu także pracownicy Krakowskich Wodociągów. W końcu 
Jego Parafianie, z którymi tyle lat idzie przez życie! Jest dla nich nie tylko 
opiekunem i ojcem duchowym, ale prawdziwym przyjacielem.
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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.

Rozważania 
adwentowe
ks. Tomasz Jelonek

Liczba stron: 222
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 29,90 zł

Życie Kościoła dokonuje się pod szczególnym napięciem eschatolo-
gicznym, Kościół bowiem stale skierowany jest ku ostatecznej rze-
czywistości i powtórnemu przyjściu Chrys tusa, który zakończy dzieje 
świata i wprowadzi wszystkich, którzy Mu uwierzyli, do domu Ojca. 
Ta prawda stanowi główny wątek pierwszego okresu Adwentu, który 
jest okresem liturgicznym naznaczonym szczególnym charakterem 
oczekiwania. 
Te myśli na okres adwentowego oczekiwania podejmujemy w szeregu 
rozważań związanych z tekstami czytań liturgicznych przeznaczonych 
na dni powszednie okresu Adwentu.

Kontakty  
ze zmarłymi
i wędrówki dusz 
czyśćcowych
ks. Andrzej Zwoliński

Liczba stron: 248
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 39,00 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?
W książce między innymi:
• Czy istnieje inne życie po… życiu?
• Czy Sąd Ostateczny nie jest tylko wytworem religii?
• Piekło – Czyściec – Niebo. Skąd wiemy, że istnieją?
•  Czym jest modlitwa za zmarłych i jakie znaczenie ma ona dla nich?
• Czy zmarli żyją pośród nas, jak chcą niektórzy?

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.

Życie po śmierci
I co dalej...
Tomasz M. Dąbek OSB

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

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 
wszystko 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 domu, który wybudowałeś i najnowszego modelu samochodu, 
który podziwiają sąsiedzi i za co mnie cenią. Zabierzesz jedynie to, co 
z siebie szczerze i bezinteresownie dałeś ludziom.
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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?

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 dzi-
siejszego człowieka. Jest nie tylko jednym z fundamentów kultury 
europejskiej, ale również inspiracją dla współczesnej literatury. Jej źró-
dłem 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. 

Biblia jako 
fenomen kulturowy
ks. Tomasz Jelonek

Liczba stron: 484
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena: 65,00 zł

Książka jest rozwiniętym kompendium wiedzy biblijnej, przedstawio-
nej w kontekście uwarunkowań kulturowych i może służyć wszyst-
kim, którzy chcą poznawać fenomen Biblii w jego szerokim ujęciu, 
a przede wszystkim ukazany jako fenomen kulturowy. Książka może 
być pożyteczna dla wszystkich uczciwie szukających prawdy o Biblii 
bez względu na ich światopogląd i stosunek do religii. Wszystkim im 
życzę owocnego spotkania z Księgą, która, nie przestając być Księgą 
religijną, jest Księgą całej ludzkości i jako taka należy do pierwszorzęd-
nych wartości kulturowych.
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Czytając  
Stary Testament
ks. Tomasz Jelonek

Liczba stron: 168
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 23,00 zł

Pismo Święte w swych księgach historycznych przedstawia historię zba-
wienia, która jest szczególną, prorocką interpretacją historii ludzkości, 
a przede wszystkim historii narodu izrael skiego. Historia zbawienie 
jest religijnym pouczeniem, które przedstawia Boga-Zbawiciela dzia-
łającego i objawiającego się w historii i poprzez historię. To religijne 
ujęcie nawiązuje do historii, ale jego historyczność w sensie dzisiejszego 
rozumienia historii posiada różne stopnie ścisłości. Księgi omawiane 
w prezentowanej publikacji są wytworem tradycji, które przekazywane 
były przez pokolenia, ale nie posiadają innych źródeł historycznych. 
Ich zbiór i kompozycja są więc przede wszystkim pouczeniem religij-
nym, a zapoznanie się z nimi okazuje się bardzo pouczające zarówno 
dla historyka, jak i człowieka religijnego.

Miniatury biblijne
ks. Tomasz Jelonek

Liczba stron: 328
Oprawa twarda
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 49,90 zł

W prezentowanej pozycji autor zbiera opracowania, które już poprzed-
nio były drukowane, ale jako rozrzucone po stosunkowo mało dostęp-
nych czasopismach i pracach zbiorowych. Praktycznie nie istnieją one 
na rynku księgarskim, a podejmują często bardzo ciekawą i pouczającą 
tematykę biblijną.
Są to na ogół publikacje niewielkich rozmiarów i dlatego określone 
zostały jako miniatury. W dokonanym jednak wyborze stanowią róż-
norodny przegląd zagadnień biblijnych, mogących przyczynić się do 
szerszego poznania Biblii i zainspirować czytelnika do głębszego zasta-
nowienia się nad wielorakimi działami biblijnego przesłania, które tu 
ukazywane są pod bardzo różnymi aspektami.

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, charakterys tyka 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.

Metody interpretacji 
Nowego Testamentu
Wprowadzenie
ks. Roman Bartnicki 
Kinga Kłósek

Liczba stron: 292
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena: 49,90 zł

Książka zapoznaje Czytelnika z etapami metody historyczno-krytycz-
nej oraz wprowadza w analizę narracyjną tekstów Biblii. Jest przewod-
nikiem wskazującym, jak należy odczytywać i  interpretować teksty 
Nowego Testamentu. W części pierwszej przedstawiona została krótko 
historia kolejnych etapów metody historyczno-krytycznej oraz prak-
tyczne wskazówki, co trzeba zrobić analizując wybrany tekst biblijny. 
Podane zostały także wskazania, jak należy przeprowadzać egzegezę, 
czyli interpretację tekstów. Część druga ukazuje główne założenia ana-
lizy narracyjnej (treść oraz sposób opowiadania). Ze względu na brak 
ustalonej terminologii w języku polskim Autor proponuje własne na-
zewnictwo retorycznych składników narracji.
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Anna Jantar
ks. Andrzej Witko
 
Liczba stron: 312  
(papier kredowy)
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 42,00 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.
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Święty Paweł 
Wielki Apostoł
ks. Bogusław Nadolski

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

Urodzony dwa 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.

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.

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.

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 tematyczne 
książki, która porusza kwestie chrześcijaństwa na ziemiach japońskich 
oraz szintoizmu i buddyzmu, które współistnieją w mentalności Japoń-
czyków, uzupełniając się wzajemnie. Przybliża wielowiekową tradycję, 
która po dzień dzisiejszy jest kultywowana i przekazywana najmłodsze-
mu pokoleniu. Pozycja ta porusza również aspekty powiązań tradycji 
z nowoczesnością. Ukazuje wielkie piękno przyrody Kraju Kwitnącej 
Wiśni, udokumentowane ogromną liczbą zdjęć (ponad 300). 

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 Ku-
dasiewicz, ks. Tadeusz Styczeń i wiele innych fantastycznych postaci.
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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 rozumia-
ną problematykę życia oraz działalności misyjnej. Publikacja opisuje 
rzeczywistość 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.

Świadectwa 
obecności Aniołów
Zebrał i opracował:

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 
świadomość 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...

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 wielkie 
centrum handlowe i hotel. Książka jest swoistym „abc” biznesu, klu-
czem 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.

Niezwykła 
historia pewnego 
Aborygena
Margo Birnberg 
Janusz Kreczmański

Liczba stron: 80  
(papier kredowy)
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 17,90 zł

Twierdzenie, że w zabiegach pierwotnego człowieka zachowana była 
tylko troska o sprawy związane z pożywieniem, jest mylące. Od zarania 
dziejów człowiek zaciekawiony był ładem i rytmem otaczającego go 
świata. Tworzył mitologie, magie życia, magie łowów i uczt. Obserwo-
wał narodziny i umieranie. Z czasem ten sam człowiek zaczął odczuwać 
potrzebę dłuższego w czasie zachowania tego, o czym myśli, co widzi, 
co czuje i przeżywa.
Historia pewnego Aborygena jest niezwykła, bo poprzez przykład jego 
życia poznajemy wszystko, co dla współczesnych Aborygenów jest 
ważne: pamięć przodków, kultura, wierzenia i religia, a także codzienne 
życie w pustyniach Australii.

Rachunek sumienia 
jako zadanie 
tłumacza
Krystyna Pisarkowa

Liczba stron: 234
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 33,00 zł

Sugerowany przez tytuł książki związek między rachunkiem sumie-
nia a przekładem może na pierwszy rzut oka zaskakiwać. Wystarczy 
jednak uświadomić sobie, że spowiedź jako swoisty wykonawczy akt 
mowy polega na szukaniu i znajdowaniu formy wypowiedzi słownej 
dla tego, co podpowiada sumienie, by uznać ów związek za oczywi-
sty. W każdym razie za oczywisty uważała go Autorka tej książki. Jej 
zdaniem analiza mechanizmu spowiedzi odkrywa istotę relacji między 
myśleniem a językiem. I takie było główne przesłanie pracy o rachun-
ku sumienia jako zadaniu tłumacza. W rachunku sumienia widziała 
Autorka swoistą autobiografię, której napisanie wymaga wypełnienia 
tych samych zadań, które zdaniem Waltera Benjamina stoją przed 
każdym tłumaczem.



Zapraszamy do księgarni internetowej: www.WydawnictwoPetrus.pl12

B
i

o
g

R
a

f
i

e
, D

o
K

U
m

e
N

T
Y

Ksiądz
Opowiadania i wspom-
nienia o księżach
ks. Marek 
Starowieyski

Liczba stron: 344
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,90 zł

Temu zbiorowi opowiadań dałem tytuł nie „Kapłan”, który ma w sobie 
coś z teologii i sakralności, ale po prostu „Ksiądz”, tak jak się do księdza 
zwracamy. Nie chcę bynajmniej desakralizować kapłaństwa, chcę jednak 
pokazać prosty wymiar ludzki tej zarazem zwyczajnej i świętej służby 
człowiekowi. Bo też wybór niniejszy nie ma bynajmniej na celu poda-
wać jakiejś analizy teologicznej czy psychologicznej kapłana. Chcę go 
przedstawić w jego różnorodnym życiu codziennym, takim jakim jest. 
Nie wybieraliśmy typów heroicznych księży, ale teksty o różnych typach 
księży: i te literackie w dziale „Opowiadania”, i te prawdziwe z działu 
„Wspomnienia”. Staraliśmy się pokazać księży wybitnych intelektuali-
stów, biskupów a nawet kardynałów, i zwyczajnych księży, a wszystkich 
uchwyconych w prostych sytuacjach, z wadami i zaletami.

Autoportret 
malarza
Stanisław Rodziński

Liczba stron: 184 + wkładka 
zdjęciowa
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 33,00 zł

Malując obraz, w wielu przypadkach akceptujemy coś, co na drugi 
dzień okazuje się niejasne i po prostu zbędne.
Może właśnie dlatego, że to, co i jak piszę, bliskie jest procesowi malo-
wania, może dlatego, że pisanie i malowanie w istocie swej to niemal 
to samo. Piszę to, co wydaje mi się istotne, co jest reakcją na emocje 
związane ze sztuką, ale i ze sprawami, które ważne są w życiu, a więc są 
też ważne dla malarza, jego myślenia, wyobraźni, pracy.
Autoportret jest przedstawieniem twarzy autora obrazu.
Tekst, który jest rezultatem prywatnego przeżycia, ale wynika z po-
trzeby podzielenia się z innymi naszą myślą – jest więc autoportretem. 
Jest próbą dzielenia się swymi rozważaniami i wzruszeniem, refleksją, 
a nieraz niepokojem – jest też po prostu rozmową.

Ostatni  
obrońcy wiary
Piotr Nesterowicz

Liczba stron: 168
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 27,00 zł

Podlasie i Suwalszczyzna. Obok siebie żyli tu Polacy i Białorusini, 
Litwini, Rosjanie i Ukraińcy, Tatarzy i Żydzi. Katolicy, prawosławni 
i unici ścierali się w walce o rząd dusz. Przedstawiciele kościołów pro-
testanckich i wyznawcy judaizmu każdego dnia mijali starowierców 
i muzułmanów, rodziły się i umierały chłopskie ruchy religijne. Wiej-
skie tradycje mieszały się ze światem zaściankowej szlachty spod znaku 
Bohatyrowiczów, żyjącej w cieniu rezydencji Branickich i Radziwiłłów. 
Polskie i niemieckie mieszczaństwo konkurowało z żydowskim o domi-
nację w podlaskich miasteczkach.
Co dzisiaj pozostało z tej fascynującej mozaiki narodów, wyznań i sta-
nów? Czy garstka starowierców zdoła zachować wiarę i tradycję, za 
które umierali ich przodkowie? Kim są Podlaszucy? 

O Judaszu inaczej
Władysław Sałacki

Liczba stron: 
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 27,90 zł

W niniejszej publikacji przedstawiam Johna Browna, prawnika z No-
wego Jorku, który w nieznany sobie sposób, znalazł się w nieznanej 
– jak to ocenia – niezrozumiałej i absurdalnej rzeczywistości. W rze-
czywistości tej funkcjonuje jako osoba, która towarzyszy biblijnemu 
Jezusowi i Jego uczniom w ich wędrówce po Judei i Galilei. Słucha 
nauczającego Jezusa i  jest naocznym świadkiem Jego cudów. Począt-
kowo jako ateista jest krytycznym, lecz niemym obserwatorem tego, 
co wokół niego się dzieje. Z upływem czasu jednak stopniowo ko-
ryguje swoje poglądy i ostatecznie staje się aktywnym uczestnikiem 
emocjonujących wydarzeń, w które został wplątany. O tym, co z tego 
wyniknie cierpliwy Czytelnik tej książki dowie się dopiero wtedy, gdy 
dotrze do ostatnich stron książki.

Kabaret „Piwnica 
pod Baranami”
Fenomen  
w kulturze PRL
Barbara Nawratowicz

Liczba stron: 288
Oprawa: twarda
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,90 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...
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Wydawnictwo PETRUS podjęło inicjatywę edycji książek w nowej serii wydawniczej. Znajdują się w niej 
postaci, które swoim życiem i twórczością weszły na stałe do historii kultury i nauki światowej. Są to książki 
biograficzne, których fenomenem jest syntetyczne ujęcie postaci oraz prosty, jasny i obrazowy język, bez zbęd-
nego aparatu naukowego. Inicjatorem serii jest ks. Tadeusz Kukułka SJ, Prefekt Bazyliki NSPJ w Krakowie.

Leonardo da Vinci
Cezary Kacprzak

Liczba stron:120
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 19,00 zł

Publikacja ta jest próbą przedstawienia rzetelnej biografii  naukowo- 
-artystycznej Leonarda da Vinci (1452-1519) na tle epoki Odrodzenia. 
By wiernie ukazać postać Leonarda da Vinci autor książki zaprezentował 
dwa nierozerwalnie splatające się ze sobą oblicza tego genialnego 
humanisty: uczonego i artysty. 
Autor, tworząc niniejszą biografię unikał przypuszczeń własnych i in-
nych autorów, a także nie do końca zweryfikowanych informacji czy 
mętnych spekulacji dotyczących postaci. Dokonując syntezy zapisków 
artysty – uczonego, nazwanych przez badaczy Kodeksami, twórca bio-
grafii starał się odpowiedzieć na pytanie, które ma swoje odbicie zarów-
no w wydarzeniach życia jak i notatkach da Vinciego, mianowicie: co 
było dla niego ważniejsze: nauka czy sztuka?

Święty Brat Albert
Rafał Siwiec

Liczba stron: 244
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 24,90 zł

Osobą św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego fascynuje się wciąż 
wielu ludzi o różnorodnych zainteresowaniach i postawach życiowych, 
w tym także badaczy, pisarzy oraz biografów. Każdy, kto zetknął się 
z tą postacią, nie może przejść wobec niej obojętnie dlatego, że jest coś 
w tym człowieku co zachwyca i oczarowuje. Jako student Instytutu Po-
litechnicznego w Puławach wziął udział w powstańczej walce o wolność 
Ojczyzny, którą okupił dozgonnym kalectwem. Rozmiłowany w sztuce 
– artysta malarz, absolwent Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych od-
znaczał się ciągłym wewnętrznym dążeniem, pełnym rozterek poszu-
kiwaniem istoty idei piękna. Humanista wychowany na najlepszych 
wzorcach klasycznej, europejskiej i rodzimej kultury jest wzorem, jak 
właściwie przeżywać dobro i piękno, a także dramat ludzkiej przyjaźni.

ks. Józef Tischner
Jan Galarowicz

Liczba stron: 216
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 29,90 zł

Ks. prof. Józef Tischner zapisał się w pamięci tysięcy Polaków jako gwiaz-
da mediów lat 90. minionego wieku oraz kontrowersyjny publicysta. 
Jednak tak naprawdę jest on przede wszystkim jednym z najwybitniej-
szych myślicieli chrześcijańskich i filozofów polskich oraz należy do gro-
na największych w dziejach naszej ojczyzny nauczycieli chrześcijaństwa. 
Jan Galarowicz – urodzony i wychowany w Łopusznej. Świadek życia 
i myślenia Tischnera i jeden z jego najbardziej twórczych uczniów – 
przedstawia w sposób popularny jego drogę życiową, w szczególności 
jego intelektualną formację, oraz szkicuje jego portret. Autor publikacji 
koncentruje uwagę przede wszystkim na dwóch aspektach bogatej oso-
bowości i aktywności Tischnera: filozoficznym myśleniu i głoszeniu przez 
niego Dobrej Nowiny.

Antoni Kępiński
ks. Krzysztof Maj

Liczba stron: 400
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 49,90 zł

Zmarły w 1972 roku krakowski lekarz-psychiatra, pozostawiając nie-
zwykle bogatą spuściznę serca i myśli zachowuje swoją aktualność 
wyrażoną słowami non omnis moriar. Jego życie, które wybiegało poza 
tradycyjne ramy medycyny i psychiatrii dedykował człowiekowi cho-
remu. Zaś dorobek intelektualny, który doczekał się wielu wydań, 
pozostawał i pozostaje przedmiotem refleksji naukowej różnych dzie-
dzin wiedzy. Jako filozofujący psychiatra zastanawiał się nad etiologią 
zaburzeń psychicznych i strukturą człowieka w jego sferze biologicznej, 
psychicznej i etycznej.
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Wiesław Dymny
Monika Wąs

Liczba stron: 182
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 29,00 zł

O sobie mógłby powiedzieć słowami swojego tekstu – „żongler dwu-
sturęki”. Przyjaciele nazywali go „małym Leonardo da Vinci”. Wiesław 
Dymny to artysta obdarzony nieprzeciętnymi talentami – był gwiazdą 
kabaretu „Piwnica pod Baranami”, autorem opowiadań, scenariuszy, 
wierszy, filmowcem, malarzem, stolarzem, rysownikiem, scenogra-
fem... Na trwałe wpisał się w pejzaż krakowski, który wykreował jego 
legendę, często daleką od rzeczywistości. Nieprzyjazny klimat politycz-
ny, pokusy życia artystycznej cyganerii, przedwczesna tragiczna śmierć 
w wieku zaledwie 42 lat nie pozwoliły mu wykorzystać wszystkich 
swoich możliwości.

Wielcy  
pod Wawelem
Michał Rożek

Liczba stron: 336
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 39,90 zł

Książka jest zbiorem szkiców o wielkich ludziach reprezentujących 
kulturę, którzy choć na parę dni zatrzymali się pod Wawelem, głównie 
w XIX i XX stuleciu i pozostawili spisane wrażenia z pobytu w Krako-
wie, albo się nim zafascynowali. Ludziom tym zawdzięczamy opis mia-
sta, wybranych przez siebie zabytków, jak i refleksje nad podwawelskim 
grodem, będącym przecież esencją polskości, stanowiącym pars pro toto 
naszej kultury, która pozwoliła przetrwać najgorsze chwile w polskiej 
historii, szczególnie w okresie zaborów. W naszych dziejach kultura 
okazała się największą potęgą w starciu z zaborcą czy też okupantem. 
Pozwalała zachować narodową tożsamość.

Prawo naturalne
Wprowadzenie
Javier Hervada
 
Liczba stron: 200
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,90 zł

Prawo naturalne jest tym, co sprawiedliwe z natury, czymś należnym 
osobie ludzkiej ze względu na jej ontologiczną godność. Zatem prawo 
naturalne i godność człowieka – od poczęcia aż do śmierci – to uzupeł-
niające się terminy. Przekonanie o istnieniu prawa naturalnego wynika 
z przekonania o istnieniu obiektywnej godności bytu ludzkiego, wy-
miarów czy też wartości absolutnych, niezależnych od subiektywnych 
opinii oraz odczuć. Jest przeciwieństwem skrajnego relatywizmu.
W pewnym sensie jest to książka napisana pod prąd, a nawet dokonu-
jąca przewrotu, jednak w sposób pokojowy. Dość pozytywizmu, który 
jest jak rak trawiący naukę prawa. Dość relatywizmu, który prowadzi 
do zubożenia cywilizacji europejskiej. 

Historia prawa 
naturalnego
Javier Hervada

Liczba stron: 272
Oprawa: Twarda
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena: 49,90 zł

Skoro sztuka prawa to sztuka tego, co sprawiedliwe – odróżniania do-
bra od zła – sztuka prawa naturalnego nie jest więc niczym innym, jak 
umiejętnością wskazania nieuniknionych wymiarów sprawiedliwości 
osoby ludzkiej. Dzieje nauki prawa naturalnego to historia wysiłków 
ludzkiego rozumu, by pojąć sprawiedliwość nieodłącznie związaną 
z człowiekiem i jego godnością. Również dzieje negowania tego prawa 
to historia przewagi jednych ludzi nad innymi oraz ślepoty niektórych 
myślicieli i prawników, którzy nie chcieli lub nie potrafili zrozumieć, 
że osoba ludzka znajduje się ponad ideologiami, punktami widzenia 
i subiektywnymi ocenami. Jakąż bowiem wartość mogą one mieć, jeśli 
ten, kto je wyraża nie ma wartości sam w sobie?
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Spacerem  
po filozofii
Stanisław  
Ziemiański SJ

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.
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Medytacje 
filozoficzne
abp Józef Życiński

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

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.

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.

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

Liczba stron: 288 
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,90 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.

Matematyczność 
przyrody
ks. Michał Heller 
abp Józef Życiński

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

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 poznania. 
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...

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.
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Rozmaitości 
filozoficzne
Stanisław  
Ziemiański SJ

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

Rozmaitości filozoficzne to książka dla myślących. Zgłębia najciekawsze 
kwestie filozoficzne, z którymi wcześniej czy później spotka się każdy 
myślący człowiek.
Najważniejsze zagadnienia, to:
• Czy grozi nam globalna katastrofa?
• Czym jest filozofia przyrody nieożywionej?
• Co znaczy, że „życie jest zorganizowanym ruchem materii”?
• Czy wszystko wokół ma związek z matematyką?
• Byt w świetle współczesnej fizyki…

Filozoficzne 
poznanie Boga
Stanisław  
Ziemiański SJ

Liczba stron: 96
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,90 zł

Każdy człowiek na pewnym etapie swojego życia poznaje Boga. Od-
bywa się to w różnorodnych okolicznościach. Inaczej poznaje Go 
dziecko w wieku 10 lat, a  inaczej dorosły. Inne jest poznanie Boga 
przez astronoma, biologa czy fizyka, a inne przez filozofa. Inną dro-
gę poznania przebywa wątpiący, a  jeszcze inną człowiek wychowany 
w wierze i otwarty na kulturę chrześcijańską. Inne jest doświadczenie 
poznania Boga przez księdza, a jeszcze inne przez lekarza, prawnika czy 
nauczyciela. W tym słowie „inne” zawiera się właśnie pojęcie „drogi” 
poznania Boga. I choć te „drogi” są różne, to Bóg pozostaje wciąż 
ten sam.

Wprowadzenie  
do filozofii
Piotr Lenartowicz SJ 
Jolanta Koszteyn

Liczba stron: 184
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 28,90 zł

Filozofowanie jest cechą odróżniającą człowieka od zwierzęcia. Sta-
rożytni filozofowie nie uczyli się na uniwersytetach, których przecież 
wtedy nie było. Starali się oni samodzielnie odpowiedzieć na tysiące 
pytań, dotyczących Przyrody i Człowieka, a nawet Stwórcy. Samodziel-
ność jest wielkim osiągnięciem, ale też i ryzykiem wejścia w ślepą ulicz-
kę bez wyjścia i bez sensu. Wprowadzenie do filozofii próbuje zwięźle 
ukazać panoramę „rozwiązań”, z których jedne prowadziły do lepszego 
zrozumienia Przyrody, jako arcydzieła Stwórcy, a inne do sceptycyzmu 
lub ateizmu.

Granice 
racjonalności
abp Józef Życiński

Liczba stron: 280
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,90 zł

Z okresu, gdy w Europie panował racjonalizm oświeceniowy, ocala-
ły znamienne świadectwa ówczesnego podejścia do świata przyrody. 
W pamiętnikach osiemnastowiecznych arystokratów podróżujących 
przez Alpy do Włoch znajdujemy zapiski o tym, iż przy przejeździe 
przez góry zasłaniali szczelnie okna powozów, aby ich spojrzenia nie 
drażnił widok dzikiej przyrody. Surowość górskiego pejzażu obrażała 
swym prymitywizmem poczucie estetyki kształtowane w salonach pod-
czas gawęd o potędze rozumu i geniuszu Newtonowskich Principiów. 
Głęboki zachwyt pojawiał się natomiast w notatkach z tego same-
go okresu przy opisach angielskiego pejzażu z dymiącymi kominami 
 fabryk, pierwszymi zwiastunami rewolucji przemysłowej.

Porzucony świat
Postmodernizm 
Nietzschego, 
Heideggera i Derridy
ks. Sylwester 
Warzyński

Liczba stron: 232
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena: 49,00 zł

Czy jesteśmy w stanie poznać i wyjaśnić świat, w którym żyjemy? Czy 
faktycznie istnieje on niezależnie od naszych możliwości poznawczych, 
a prawda o nim i o Bogu to tylko złudzenie umysłu, albo wyraz me-
tafizycznej pychy? Tego rodzaju pytania i próby dawania na nie odpo-
wiedzi stanowią zasadniczą część niniejszej książki. Autor, w bardzo 
przystępny sposób, przedstawia z  jednej strony filozofię obecności, 
sygnowaną takimi nazwiskami jak Arystoteles, św. Tomasz z Akwi-
nu, Étienne Gilson, czy Mieczysław A. Krąpiec, z drugiej zaś projekt 
postmodernistyczny, stanowiący w drugiej połowie XX wieku punkt 
odniesienia dla większości debat filozoficznych, nie wyłączając tych 
o społeczno-politycznym wydźwięku.
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Od poznania świata 
do poznania Boga
ks. Tadeusz Kuczyński

Liczba stron: 172
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena: 40,00 zł

Każdy człowiek rozporządza zdolnością intelektualnego poznania 
świata i siebie. Rozpoznaje go istniejącym, złożonym, powstającym, 
ginącym, a zatem kruchym i zmiennym. Ta sytuacja nasuwa myśl 
o konieczności istnienia bytu trwałego. W myśli europejskiej zaistniał 
w osobie Kartezjusza błąd poznawczy w postaci skierowania uwagi 
człowieka ku myśli i świadomości. Błąd ten zaczął oddalać człowie-
ka od Boga (mówi o tym Jan Paweł II). Należy jednak pamiętać, że 
Kościół katolicki nigdy nie stracił z oczu Boga; nie straciła go także 
myśl metafizyki klasycznej, ustawicznie wskazująca człowiekowi drogę 
poznania Boga od rzeczy tego świata do Bytu, który jest warunkiem 
istnienia wszystkiego poza Nim.
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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.

Kara śmierci
Za czy przeciw?
Tadeusz Ślipko SJ

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-

rzyństwa?
•  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
Najważniejsze 
problemy
Tadeusz Ślipko SJ

Liczba stron: 522
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 65,00 zł

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
Tadeusz Ślipko SJ

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
Tadeusz Ślipko SJ

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

Pierwsza historia etyki napisana przez polskiego etyka Tadeusza Ślip-
ko 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.

Godziwa obrona 
sekretu
Zagadnienia
Tadeusz Ślipko SJ

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. 

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 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?

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

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

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. Zapraszamy do lektury!

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
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Spacerem po etyce
Tadeusz Ślipko SJ

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

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

Nowy  
elementarz etyczny
Jan Galarowicz

Liczba stron: 280 
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,90 zł

W czasach chaosu moralnego Nowy elementarz etyczny Jana Galarowicza 
– jednego z najbardziej twórczych myślicieli polskich, utalentowanego 
popularyzatora filozofii – jest znakomitym przewodnikiem na drodze 
poszukiwania prawdy o życiu dobrym, pięknym i szczęśliwym. Książka 
jest przeznaczona dla każdego, komu zależy na oświetleniu i pogłębie-
niu własnych intuicji etycznych, przede wszystkim jednak dla uczniów 
starszych klas gimnazjalnych i liceum oraz studentów i nauczycieli. 
Publikacja zawiera nie tylko rozważania na temat wartości i wolności, 
dobra i zła, sumienia i winy, sensu życia i szczęścia, ale również – czego 
nie znajdziemy w podobnych publikacjach, tak cennych jak Elementarz 
etyczny K. Wojtyły, Jak żyć? J. Tischnera czy Pogadanki z etyki A.  Szostka.

Powrót do wartości
Jan Galarowicz

Liczba stron: 224
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,00 zł

Jesteśmy świadkami konfrontacji dwóch przeciwstawnych procesów: 
odchodzenia od wyższych wartości i – co jest tego konsekwencją – in-
wazji nowych form barbarzyństwa, oraz – z drugiej strony – głębokiej 
tęsknoty za nimi, a nawet powrót do nich.
Publikacja Jana Galarowicza – kontynuatora antropologiczno-etyczne-
go myślenia Romana Ingardena, Karola Wojtyły i Józefa Tisch nera – 
stanowi zachętę do zakorzeniania się w fundamentalnych wartościach, 
takich jak m.in. uczciwość, poszanowanie prawdy, mądrość, miłość 
i odpowiedzialność, oraz do budowania jednego z najpiękniejszych 
„miejsc” na ziemi – domu, jako przestrzeni  duchowej.

Przedmałżeńska 
etyka seksualna
ks. Tadeusz Ślipko

Liczba stron: 416
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 49,00 zł

Współczesny problem seksualny zakorzenia się w świecie moralnej 
świadomości społecznej, dotyczy normatywnych kategorii dobra i zła 
moralnego, tego co nakazane względnie zakazane. Funkcjonujące 
w naszym społeczeństwie pojęcia dobra i zła oraz splecione z nimi 
imperatywy moralne występują w postaci dwu moralności: „starej” 
i „nowej”, co gorsza, te dwie moralności pozostają ze sobą w ostrym 
konflikcie i nie dadzą się ze sobą pogodzić, jeżeli chcą zachować właści-
wą sobie specyfikę. Krótko mówiąc sam rdzeń i najgłębszy sens współ-
czesnego problemu seksualnego polega na radykalnej, niemożliwej do 
rozładowania opozycji dwu antagonistycznych moralności seksualnych 
występujących w świadomości określonych kręgów społeczeństwa i re-
gulujących moralną stronę ich postępowania.
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Potrójnie 
o sumieniu
Wiesław Szuta

Liczba stron: 192
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 31,90 zł

Sumienie od zawsze intrygowało ludzkość, ponieważ stanowi ono ta-
jemnicę głębi ludzkiego wnętrza. Zawiera w sobie sporą wieloznacz-
ność, wobec tego jest trudne do zdefiniowania. Odnosi się je nie tylko 
do poszczególnych jednostek, ale całych grup społecznych. Wiemy, 
że nie sposób zignorować jego nakazów, podpowiedzi, a czasem mil-
czenia, a tym bardziej wyrzutów, które mogą być wyjątkowo dotkliwe 
dla naszej psychiki. Nauka o sumieniu może być pomocna w realizacji 
naszych zadań osobistych i społecznych. Teoria umiejętnie połączona 
z praktyką jest zawsze wskazana i temu w pewnym zakresie może wyjść 
naprzeciw niniejsza książka. Ma ona charakter analityczno-rekonstruk-
cyjny wokół sumienia w ujęciu trzech uznanych chrześcijańskich ety-
ków, profesorów: T. Ślipki, T. Stycznia, A. Szostka. 

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
Erich Petlák 
Jana Zajacová

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

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).

Kształcąca  
funkcja książki
Magdalena Przetaczek

Liczba stron: 104
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 17,90 zł

Historia piśmiennictwa jest niezwykle ciekawa, bo dzięki niej możemy 
poznać rozwój kultury w ciągu wieków. To dzięki skrzętnie przepisywa-
nym w murach klasztornych i zakonnych rękopisom, możemy poznać 
historię Polski i świata. Gdyby nie żmudna pisarska praca ówczesnych, 
wiedza o przeszłości byłaby nieosiągalna i do dziś niepoznana. Książ-
ka bowiem od zawsze służyła człowiekowi jako źródło poznania jego 
historii i korzeni, pisana „ku pokrzepieniu serc” wzmacniała dążenia 
narodowowyzwoleńcze, bawiła lub kierowała człowieka w stronę jego 
wnętrza. Pomagała w refleksji nad sobą i skupieniu myśli na rzeczach 
eschatologicznych, w końcu stanowiła prawo. Bez wątpienia jednak 
kształciła społeczeństwo i wychowywała do wartości ponadczasowych. 
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Wychowanie  
przez muzykę
Róża Dumont

Liczba stron: 48
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 14,90 zł

Muzyka jest obszarem sztuki odgrywającym wciąż niezgłę bioną war-
tość i wielką rolę w wychowaniu człowieka, dlatego przedmiotem 
niniejszej książki jest prześledzenie roli i  funkcji muzyki ze szczegól-
nym uwzględnieniem muzyki fletowej – bo ona jest chyba najbardziej 
wrażliwa i wychowawcza – oraz jej wpływu na różne dziedziny kultury 
i przejawów ludz kiego życia, a w szczególności na wychowanie oraz 
samowycho wanie człowieka.
Książka jest adresowana do nauczycieli wychowania muzycznego, ale 
też do rodziców i wychowawców oraz tych, którzy interesują się mu-
zyką.
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Przyjazna szkoła
Erich Petlák 
Lívia Fenyvesiová

Liczba stron: 128
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,90 zł

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli, rodziców oraz studentów 
kierunków pedagogicznych, jak i tych, którzy przygotowują się do 
zawodu nauczycielskiego. Ma ona charakter teoretyczno-praktyczny, 
miejscami wręcz instruktażowy, o czym świadczą zamieszczone w niej 
wykresy i tabelki oraz aneksy zawierające m.in. anonimową ankietę. 
Książka stanowi próbę rekapitulacji poglądów pedagogicznych po-
wszechnie znanych, podkreśla jednak duże znaczenie interakcji w pro-
cesie wychowawczym i edukacyjnym. Jej zaletą jest to, że nie ogranicza 
się do opisu metod, form i technik komunikacyjnych, lecz stara się 
skoncentrować na osobowym (ludzkim) wymiarze relacji w szkole. 
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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 
329 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

Liczba stron: 360 (ponad 100 
kolorowych ilustracji)
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,90 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
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Smakowitości 
obyczajowe
Michał Rożek

Liczba stron: 280
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,00 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). Wszyst-
ko wśród barwnych postaci i niezwykłych wydarzeń historycznych. 
Znajdziemy 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 zwycza-
jów po ludowe przesądy i zabobony, od Świętego Graala po kamień 
filozoficzny, od straszliwych tortur po staropolską erotykę, od szlachet-
nych 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.

Hultaje, złoczyńcy, 
wszetecznice
w dawnym Krakowie
O marginesie społecznym 
XVI-XVII w.

Michał Rożek 
ks. Jan Kracik
Liczba stron: 208
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 27,00 zł

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: 39,00 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-
cję 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.

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.
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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 historię, 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.

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.
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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)

Skałka
Michał Rożek

Liczba stron: 200
Oprawa:Twarda
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 29,00 zł

Kraków jest miastem ogromnie bogatym. Całe dzieje przeszły przez 
to miasto i chciały w nim pozostać. Chcieli pozostać królowie polscy 
w katedrze na Wawelu, w podziemiach, sarkofagach. Zabrakło miejsca 
dla zasłużonych. Tylko więksi wieszczowie Narodu: Mickiewicz i Sło-
wacki znaleźli tam jeszcze osobną kryptę. Wówczas powstała myśl, żeby 
tą kryptą dopełniającą Wawelu stała się właśnie Skałka.

Jan Paweł II  
kościół na Skałce, 8 czerwca 1979 roku

Wierzenia 
Prasłowian
Jakub Zielina

Liczba stron: 152
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 24,90 zł

Książka obejmuje zagadnienie rekonstrukcji obrazu prasłowiańskich 
wierzeń z wykorzystaniem źródeł historycznych, folklorystycznych oraz 
komparatystyki. Jest jednym z lepszych opracowań tematu na polskim 
rynku wydawniczym. Szczegółowo odpowiada na pytania:
• Jak i w co wierzyli Prasłowianie?
• Co było w ich wierze najważniejsze?
• Jakie obyczaje charakteryzowały ich kulturę i wierzenia?
• W jaki sposób wiara oddziaływała na ich codzienne życie?
Niezwykła książka, którą czyta się jednym tchem. Mocno zakorzeniona 
w materiałach źródłowych i historycznych, prostym językiem opisuje 
świat prasłowiańskich wierzeń.

Polskie insygnia 
koronacyjne
Symbole władzy 
państwowej
Michał Rożek
Liczba stron: 286  
(wklejka w kolorze)
Oprawa twarda
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,00 zł

Książka porusza zagmatwane dzieje polskich koronacji, jak i tajemnicze 
losy naszych insygniów koronacyjnych – symboli władzy państwowej, 
posiadających także sakralną moc. Autor wyjaśnia zawiłą symbolikę 
insygniów władzy, opierając się w tej mierze na tekstach biblijnych, jak 
i śred niowiecznych liturgistów. Osobny rozdział, to frapujące dzieje 
zniszczenia polskich regaliów, jak i narastanie mitologii koron wraz 
z legendą o ich cudownym ocaleniu.

Kraków to jest 
wielka rzecz
Stanisław Dziedzic

Liczba stron: 340
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 42,00 zł

Ile jest w Polsce, czy w Europie miast, dla których zawarta w tytule 
książki trawestacja słów bohatera Wesela Wyspiańskiego: „Polska to jest 
wielka rzecz”, zawierałaby taką wielość znaczeń i walor autentyzmu, jak 
właśnie Kraków?
Obdarzany w czasach świetności zaszczytnymi tytułami, w okresie 
rozbiorów stał się miastem-muzeum, Matecznikiem Polski, miejscem 
pielgrzymstwa narodowego, a z czasem Polskim Piemontem. Kraków 
przeniósł do odrodzonej Rzeczypospolitej te wielkie tradycje narodo-
we, które kiedyś ją konstytuowały. Dzisiaj są wciąż żywe i wykraczają 
poza sferę dziedzictwa. Przywoływanie, tropienie i odkrywanie tajem-
nic Krakowa służy budowaniu śmiałych hipotez, a nierzadko potwier-
dzeniu zasadności legendarnych przekazów. 
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Starożytne Kościoły 
wschodnie
Historia i literatura
Paolo Siniscalco

Liczba stron: 296
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena: 57,90 zł

Ponad dwa tysiące lat od swojego pojawienia się, przekaz chrześcijań-
ski przemierzył długą i trudną drogę, docierając na wszystkie konty-
nenty. Powrót do jego korzeni oraz prześledzenie początkowych faz 
jego rozwoju stanowi zawsze fascynującą podróż, zwłaszcza, gdy – 
jak w przypadku niniejszej publikacji – przyjmuje się niecodzienny 
i rzadko brany pod uwagę punkt widzenia i spogląda się na temat 
z perspektywy chrystianizacji krajów znajdujących się poza granicami 
Imperium Rzymskiego. Pierwsze tysiąclecie historii chrześcijaństwa 
było świadkiem narodzin i umacniania się wielkiego bogactwa odmian 
Kościołów wschodnich, z których wiele istnieje do dzisiaj. Każdy z tych 
Kościołów przyczynił się do rozprzestrzeniania się Ewangelii, stając się 
bytem o naturze religijnej, duchowej i doktrynalnej.

Staropolskie spory 
o kult obrazów
ks. Jan Kracik

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

Magia kultury
Michał Rożek

Liczba stron: 248
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 36,00 zł

W sporach o to, czy i jak czcić obrazy, siła perswazyjna argumentów 
zależała nie tylko od ich ważkości, ale najpierw od tego kto, gdzie i wo-
bec kogo je stosował. Racje przemawiające do pierwszych chrześcijan 
za odrzuceniem kultu wizerunków jako pogańskiego bałwochwalstwa 
nie do naśladowania straciły swą ważność, gdy następne pokolenia 
wyznawców Chrystusa zaczęły jednak używać wizerunków nie tylko 
jako pouczenia i ozdoby, ale i otaczać je czcią. A czyniono to nieraz 
z  intensywnością zewnętrzną, jaka przygłuszała to, co wewnętrzne 
i przesłaniała coś ważniejszego, jak choćby Słowo Boże i kult Eucha-
rystii. Traktując przy tym wizerunek jak uobecnienie czy sobowtóra 
przedstawionej postaci. Oponenci tych dewiacji sięgali więc nawet 
po zarzut idolatrii, używany na początku przeciw kultom pogańskim.

Autor, to znakomity znawca kultury staropolskiej i kultury religijnej 
dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przez stronice książki, pi-
sanej z niespotykaną erudycją i znakomitym językiem, przewijają się 
i zanurzają jakby w alchemicznym alembiku zdarzenia z narodowych 
dziejów, jak i zagadkowy świat symboli chrześcijańskich np. świąt ko-
ścielnych, wyrażających skomplikowane treści. Owo przesłanie ideowe 
sztuki chrześcijańskiej poddane zostało analizie, opartej na teologii, 
czerpiącej z bogactwa Pisma Świętego, dzieł Ojców Kościoła i tekstów 
liturgistów. Dzięki temu możemy zrozumieć zawiły kod przesłań ide-
owych. Pozwala to pojąć sposób postrzegania świata. W przenośnym 
rozumieniu magia to nic innego, jak tylko coś tajemniczego i zarazem 
niezwykłego.

Adwokatura 
w ostatniej 
dekadzie PRL
Historia samorządności
Jacek Żuławski

Liczba stron: 56
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 14,90 zł

Zbliża się 30-lecie uchwalenia wyjątkowo – jak na ów czas i nie tylko 
– nowoczesnej regulacji zawodowej „Prawo o adwokaturze”. Praca nad 
tym aktem prawnym była również udziałem mecenas Marii Budza-
nowskiej.
Zapisy książki pozwalają także prześledzić, jak w ówczesnym systemie 
ustrojowym, dalekim od standardów współcześnie obowiązujących, 
wykorzystując wrodzony talent, wiedzę i doświadczenie, a także dostęp 
– i pozytywną w nich działalność – do aktywnych wówczas ośrodków 
życia społecznego i politycznego, można było skutecznie krzewić myśli 
demokratyzujące rzeczywistość, by w efekcie tych działań i inicjatyw 
stać się faktycznym liderem zmian w Adwokaturze polskiej oraz repre-
zentantem osób silnie zaangażowanych w ich kreowanie.

Inkwizycja, 
satanizm i różaniec
oraz inne ważne sprawy
Stanisław  
Ziemiański SJ

Liczba stron: 104
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,90 zł

Niezwykła książka, która omawia jedne z najtrudniejszych zagadnień 
dotyczących historii Kościoła oraz ważkie pytania współczesnego chrze-
ścijanina. Opisuje problemy przeciętnego człowieka, czasem kontro-
wersyjne i budzące emocje.
W książce między innymi:
• Jaka jest geneza inkwizycji?
• Czym jest satanizm?
• Jaka jest historia i wymowa różańca?
• Czym jest znak krzyża i jaka jest jego symbolika?
• Metody wychowawcze Chrystusa
• O małżeństwie
• Różne imiona miłości
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Historia Kościoła 
w Egipcie
ks. Rafał Zarzeczny

Liczba stron: 336
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,90 zł

Książka opowiada o początkach Kościoła i różnych formach życia 
chrześcijańskiego w Egipcie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. 
Powstała jako cykl programów na antenie Radia Watykańskiego (pra-
wie 100 odcinków) i pomyślana została jako popularne wprowadzenie 
do dziejów Kościoła egipskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wy-
bitnych postaci życia monastycznego.
Autor jest patrologiem i wykładowcą w Papieskim Instytucie Orien-
talnym w Rzymie. Wiele rozdziałów książki poświęconych zostało 
wybitnym postaciom, Ojcom Kościoła pierwszych wieków. Książka 
prezentuje także tych świętych Kościoła egipskiego, których mało zna-
my w europejskim kręgu kultury. 

Staropolskie 
postawy wobec 
zarazy
ks. Jan Kracik

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

Gdy do staropolskiego skupiska ludzi zaczynały dochodzić głuche 
odgłosy wojny, gdy nad dachami gęstej zabudowy wykwitała ruda kita 
ognia, gdy przybierała rzeka – na mieszkań ców padał strach. Wielko-
oki, popychający do działania lub obezwładniający, ale przecież łączą-
cy związanych wspólnotą losu czy jednością przeciwdziałania. Strach 
przed kościstą ręką śmier ci zostawiającej czarne plamy na ciele był inny. 
Dzielił. Nie tylko na zdrowych i chorych. Dotknięty zarazą stawał się 
niebezpie czny, swój zamieniał się w obcego, ktoś najbliższy zaczynał 
zagrażać życiu. Przybysza podejrzewano, że świadomie lub bezwiednie 
niesie w zanadrzu śmierć. Nieufność utrudniała kontakty, lęk rwał 
więzi społeczne, in stynkt samozachowawczy zmagał się z gotowością 
ratowania drugich.

Paradoksy 
z dziejów Kościoła
ks. Jan Kracik

Liczba stron: 300
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,90 zł

Siła słabych 
i słabość silnych
Anton Hlinka
tłum.: ks. Artur Sobótka

Liczba stron: 296 + wkładka 
zdjęciowa 16 str.
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena: 39,90 zł

Książka traktuje o rozmaitych gra nicach, jakie napotykamy w historii 
Kościoła – mowa więc będzie o poszerzaniu i zawężaniu, pogłę bianiu 
lub spłycaniu pól oddziaływania chrześcijań stwa, o nauczaniu kościel-
nym, o praktyce i menta lnoś ci, o budowaniu i niszczeniu, o chwale 
i hańbie. Owe różnorodne granice były stawiane, strzeżone, ale i łama-
ne, i to nie zawsze tam gdzie należało. Tak dzieje się od dwóch tysięcy 
lat. Sam Chrystus w drugim człowieku – wydany w ręce ludzi. Nie 
tylko na ich miłość czy nienawiść. Także na instrumentalizację czy 
ideo logizację Jego wymagań. Na rzeczywistą i  fałszywą pobożność, 
harmonię lub anarchię na pograniczu wia ry i moralności.

„Polacy wciąż wiedzą za mało o męczeństwie Kościoła katolickiego na 
Słowacji w czasach komunizmu. Siła słabych i słabość silnych autorstwa 
księdza Antona Hlinki to emocjonująca opowieść o sile nadziei mimo 
mroku ateistycznego terroru. Książka, która przypomina, jak wielką 
cenę zapłacili słowaccy wierni za zachowanie lojalności Stolicy Apo-
stolskiej w czasie niemal 45 lat czerwonej niewoli”.

red. Piotr Semka („Rzeczpospolita”)

„Książka niniejsza pisze o losach Kościoła w Słowacji, a więc u na-
szych najbliższych sąsiadów, w czasach komunizmu. (…) Podaje fakty, 
a to jest najważniejsze. Jako zwykły czytelnik przeczytałem ją jednym 
tchem”.

ks. prof. Marek Starowieyski

Etos dworu 
szlacheckiego
Szkice z dziejów 
kultury
Michał Rożek

Liczba stron: 296
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,90 zł

Nam jednak pozostanie w pamięci ten polski dwór szlachecki, strażnik 
narodowej tradycji, ostoja religijności, patriotyzmu, bon tonu, który 
uczył, jak dobrze przeżyć, by zapisać się w pamięci potomnych. Do 
takiego dworu tęsknimy. I niech ta nostalgia pozostanie.
Razem z dworami bezpowrotnie zniknął na zawsze styl życia. Poszano-
wanie dla historii Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
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Palestra krakowska 
w służbie Ojczyźnie
Księga Pamięci 
Adwokatów

Liczba stron: 80
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,00 zł

Członkowie palestry, jak wszyscy inni obywatele obowiązani do walki 
w obronie państwa, pełnili swój obowiązek obywatelski na miarę swych 
sił i możliwości. Wśród powołanych pod broń znajdowali się nie tylko 
weterani pierwszej wojny światowej i kampanii 1920 roku, ale i młod-
sze roczniki, więc zarówno doświadczeni adwokaci, jak i początkujący 
aplikanci. Listy poległych, zaginionych i rozproszonych po świecie były 
ogromne. Także po zakończeniu wojny obronnej w 1939 r., kiedy agre-
sja niemiecka i sowiecka doprowadziły do okupacji ziem polskich, wie-
lu członków palestry zamieniało togę na powstańczy rynsztunek. Inni 
uczestniczyli w pracy na rzecz wyzwolenia, choć nie było rzeczą prostą 
służyć państwu, którego centralne władze znalazły się na uchodźstwie, 
a w okupowanym kraju ich lokalne organy zeszły do podziemia.

Portrety 
niepospolitych
Stanisław Dziedzic

Liczba stron: 352
Oprawa twarda
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 39,90 zł

Autor skreślił jedenaście pysznych sylwetek ludzi wpisanych trwale 
w pejzaż Krakowa, bądź – jak to jest w przypadku abp. Józefa Bilczew-
skiego – Lwowa i Krakowa. Nie są to obrazy malarskie, ale literackie, 
skreślone z prawdziwym znawstwem wszelkich tajemnic sztuki pi-
sarskiej. Dziedzic w dotychczasowych swoich książkach udowodnił, 
że ma własną drogę twórczą. Nie jest on, i nie chce być, historykiem 
literatury żmudnie gromadzącym materiały, starającym się w oparciu 
o owe materiały rekonstruować bliższą czy dalszą rzeczywistość. Ow-
szem, twardo stąpa po ziemi. W większości zebranych w tym tomie 
szkiców widać też bardzo solidną podbudowę faktograficzną. Pragnie 
on odnaleźć przesłanki podejmowanych przez nich działań na polu 
literatury, sztuki albo też w życiu publicznym.
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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.

Ateizm  
oraz irreligia  
i sekularyzacja
Antologia tekstów
Franciszek Adamski

Liczba stron: 366
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 47,00 zł

Książka prezentuje zbiór znakomitych klasycznych tekstów, opisujących 
problematykę związaną z ateizmem, a także z sekularyzacją i irreligią.
W książce między innymi:
• Analiza filozoficzno-socjologiczna ateizmu
• Źródła współczesnego ateizmu
• Postawa Kościoła wobec ateizmu
• Zasięg ateizmu we współczesnym świecie
• Czym jest sekularyzacja? Jaka jest jej geneza i istota?
•  Na czym polega różnica między zjawiskiem religijnym a wyobraże-

niem zbiorowym?
• Problem zjawiska irreligii i irreligijności

W sieci hazardu
ks. Andrzej Zwoliński

Liczba stron: 140
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,90 zł

Hazard w ogólnym tego słowa znaczeniu oznacza gry pieniężne, w któ-
rych o wygranej decyduje przypadek. Słowo „hazard” pochodzi z języka 
arabskiego i oznacza kostkę albo grę w kości. W języku angielskim 
(w tłumaczeniu dosłownym) oznacza ryzyko, niebezpieczeństwo.
Hazard obecny był we wszystkich starożytnych cywilizacjach. W Chi-
nach o niewolników grano już około 2300 lat przed narodzeniem 
Chrystusa. Dowody na gry hazardowe są też w inskrypcjach na pira-
midzie Cheopsa w Egipcie. Podobnie było w Rzymie za czasów Chry-
stusa; rzymscy żołnierze grali o Jego szaty („rzucili o nie los, czyją ma 
być”), gdy Ten umierał na krzyżu.
Bez wątpienia hazard nie jest „taką sobie” grą. Hazard wciąga. Czło-
wiek, który wpada w sidła hazardu, często uzależnia się od niego.
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Od Biblii do gazet
Michał Wojciechowski

Liczba stron: 192
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,00 zł

Filozofia reklamy
Historia – Psychologia 
– Techniki
Magdalena Napierała

Liczba stron: 208
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 33,00 zł

Książka Od Biblii do gazet składa się z trzech części. Pierwsza zawiera 
wyjaśnienia ważnych tematów biblijnych (w tym zarzuty stawiane 
Pismu Świętemu). Podejmuje temat Dekalogu oraz Apokalipsy, różnie 
rozumianej i  interpretowanej przez współczesnego człowieka. Druga 
podejmuje aktualne i ważne kwestie życia i współżycia człowieka, od 
miłości i przebaczenia aż po obronę życia. Trzecia przedstawia chrześci-
jańskie krytyki współczesnego państwa i cywilizacji zachodniej.

• Jak działa reklama? 
• Co sprawia, że reklama jest efektywna? 
• Jak reklama wpływa na współczesną rzeczywistość?
Książka, którą trzymają Państwo w rękach, odsłania kulisy reklamy. 
Prezentuje ją niejako od kuchni. Rozbierając na części pierwsze, uka-
zuje jak każdy jej aspekt oddziałuje na odbiorcę. Przedstawia nie tylko 
to, co dostrzegalne gołym okiem, ale również to, co jest hermetycznie 
ukryte przed widownią. Pozwala znaleźć się po drugiej stronie i zoba-
czyć, jak poszczególne media, retoryka, psychologia i wszystkie obszary 
pozajęzykowe (linia, barwa, gra światłem, ruchem, kompozycją i ka-
drem) wpływają na odbiorcę. Książka ta odsłania kurtynę reklamowej 
rzeczywistości – uczy myślenia reklamowego.

Wokół problemów jakości 
życia współczesnego 
człowieka
Praca zbiorowa, redakcja:

Jadwiga Daszykowska, 
Mirosław Rewera

Liczba stron: 176
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena: 33,00 zł

Redaktorzy książki żywią głęboką nadzieję, że będzie ona cennym 
źródłem wiedzy dla tych Czytelników, którzy poważnie (niekoniecznie 
chłodno i bez emocji) traktują najważniejsze kwestie ludzkiej egzy-
stencji, którzy poszukują odpowiedzi na podstawowe pytania o sens 
i kształt życia człowieka. Jednocześnie sygnalizują, iż różnorodność 
zaprezentowanych na łamach książki ujęć jakości życia, nie przeświad-
cza o wyczerpaniu tej szerokiej tematyki. Z pełnym przekonaniem 
ryzykują stwierdzenie, że problematyka jakości życia będzie ustawicznie 
aktualna, dlatego w ich zamyśle publikacja ma stanowić inspirację do 
dalszych rozważań i poszukiwań badawczych nad człowiekiem i jego 
życiem, szczególnie dla filozofów, psychologów, socjologów, pedago-
gów, antropologów.

Bez Boga,  
Kościoła i zasad?
Dariusz Tułowiecki

Liczba stron: 512
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 49,00 zł

W sytuacji, gdy w powszechnym, także medialnym obiegu istnieje 
wiele opinii na temat religijności młodzieży, prezentujemy Państwu 
książkę, będącą wynikiem dokładnych badań i pomiarów nad reli-
gijnością i moralnością polskich osiemnastolatków. Jej treść z  jednej 
strony przypomina współcześnie używane etykiety, którymi określani 
są młodzi, a z drugiej nie tylko je przewyższa i uzasadnia, lecz prezen-
tuje wewnętrzne zróżnicowanie współczesnego momentu religijności 
młodych. Obecna religijność jest bowiem zjawiskiem tak inspirującym, 
że warta jest nie tylko publicystycznych intuicji i medialnych etykiet, 
ale rzetelnych, naukowych badań. 

Wyliczanki polskie
Krystyna Pisarkowa

Liczba stron: 168
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 27,00 zł

Autorka zajmowała się wyliczankami od czwartego roku życia. Pierw-
sza, której się nauczyła, była wyliczanka ene due rabe...; drugą ele 
mele...; trzecią entliczki pentliczki... Najwięcej wyliczanek poznała, 
kiedy miała sześć lat i huśtała się na wierzbie. Wtedy postanowiła 
zebrać wszystkie wyliczanki i wszystkie objaśnić. Spełnienie planu 
opóźniły różne przeszkody i ważne fakty: wybuch II wojny światowej, 
ucieczka przed nią, a po wojnie: szkoła, matura, studia, praca, wspi-
naczka po drabinie stopni naukowych w Instytucie  Badań Literackich, 
Instytucie Języka Polskiego PAN, wykłady w  Katedrach Językoznaw-
stwa Ogólnego i Orientalistyki UJ i za granicą.
Niniejsza książka jest zbiorem wyliczanek, pielęgnowanych i przekazy-
wanych przez dzieci z pokolenia na pokolenie.
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Doświadczenia 
człowieka
Justyna Iskra 
Małgorzata Artymiak

Liczba stron: 248
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena: 49,90 zł

„Opracowany przez Z. Uchnasta model jest nowatorskim, ciekawym 
i przydatnym w diagnostyce psychologicznej sposobem jakościowego 
a zarazem pogłębionego opracowania danych uzyskanych w bada-
niach empirycznych. Wykazanie przez autorów opracowań użyteczno-
ści modelu do jakościowej analizy strukturalnej  różnych doświadczeń 
życiowych człowieka w zdrowiu i chorobie odkrywa nowe możliwości 
badawcze, poszerza wiedzę o omawianych zjawiskach i daje możliwość 
ich pogłębionej analizy”.

prof. dr hab. Stanisława Steuden 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szokująca prawda 
o aborcji
Stanisław Rapczuk

Liczba stron: 168
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 24,90 zł

Zwykła tkanka czy może już dziecko? Materiał genetyczny a może 
prawdziwy człowiek? Co sądzą naukowcy, lekarze oraz jak postrzegają 
tę dziwną materię młodzi ludzie, ci którzy w niedalekiej przyszłości 
będą podejmować decyzje w sprawie przyjścia na świat własnego po-
tomstwa? 
Mile widziane płody ludzkie ratujemy za wszelką cenę, przeprowadza-
jąc operacje wewnątrzmaciczne czy regulując normy prawne, natomiast 
niechciane płody wykorzystujemy jako półprodukty dóbr konsumpcyj-
nych lub zwyczajnie utylizujemy. 
Powszechny brak świadomości w wyrażanych poglądach sprawia, że 
zjawisko aborcji dosięga także nas bez względu na to, czy jesteśmy jej 
zwolennikami czy przeciwnikami.

Człowiek istota 
religijna i rodzinna
Franciszek Adamski

Liczba stron: 240
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 33,00 zł

Oddawana do rąk Czytelnika książka była pisana na przestrzeni około 
ćwierćwiecza; nie została bowiem napisana jako jednorazowe przedsię-
wzięcie autora, zajmującego się problematyką religii, rodziny i kultury. 
Autor, specjalista z zakresu małżeństwa i rodziny, postrzega te insty-
tucje oraz człowieka w nich zarówno w wymiarze cielesnym, psy-
chicznym, jak i duchowym. Ukazuje człowieka jako istotę z natury 
religijną, samorealizującą się w naturalnym środowisku małżeńsko - 
-rodzinnym, osadzoną w określonej kulturze społeczno-moralnej, 
w ramach której musi kształtować swą osobowość, pozycję społeczno- 
-zawodową, moralną i religijną tożsamość. Poszczególne teksty ukazują 
warunki i okoliczności zarówno sprzyjające, jak też utrudniające tę 
samorealizację.
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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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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.

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.

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 pol-
skim i języku, którym posługują się ludzie zamieszkujący Wschodnią 
Afrykę  ( 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.
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Odpoczynek  
ze św. Pawłem
ks. Marek 
Starowieyski

Liczba stron: 180
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
Rozważania
ks. Marek 
Starowieyski

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

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 niezwykłą 
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...

ks. 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 uczest-
nicząc w męce i śmierci Chrystusa, swoją ofiarą i modlitwą pomagali 
 innym kochać Boga i w ten sposób iść przez życie i przyjmować to, co 
ono niesie.

Jak zgadzać się  
na własne życie?
Józef Augustyn SJ 
Lucyna Słup

Liczba stron: 120
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 14,90 zł

Odpowiedzi na pytanie zadane w tytule książki: Jak zgadzać się na 
własne życie? szukać należy najpierw w głębi własnego serca, stając 
przed sobą samym i przed Bogiem z własnymi obawami i  lękami, 
pragnieniami i nadziejami.
Publikacja ma charakter poradnika duchowego – egzystencjalnego 
i odwołuje się nie tylko do sfery ducha i religii, ale także do psycho-
logii. Człowiek jest bowiem jednością duchową, psychiczną i fizyczną. 
Stąd też nie można mówić o ludzkiej egzystencji bez odniesienia do 
procesów psychicznych, które się w niej dokonują. 
Książka, bestseller polskiego rynku, już niemal dwadzieścia lat pomaga, 
szczególnie ludziom młodym, w szukaniu odpowiedzi na pytanie: Jak 
zgadzać się na własne życie?
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Kim jesteśmy? 
Dokąd zmierzamy?
Władysław Sałacki

Liczba stron: 112
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,00 zł

Emerytowany lekarz, w młodości ateista, potem przez lata agnostyk. 
W swej pracy bywał wielokrotnie świadkiem trwającego przez lata 
cierpienia osób, które dzięki wierze w Boga nie traciły poczucia sensu 
życia. Może to oni posiedli prawdę o Bogu? Odżyły pytania sprzed lat. 
Pytania ważne, dociekliwe, zadawane bez zahamowań i autocenzury. 
Oto niektóre z nich:
• Czy istnieje Bóg, Stwórca Wszechświata?
•  Czy teoria Wielkiego Wybuchu pozostaje w sprzeczności z nau ką 

Kościoła katolickiego?
•  Czy można pogodzić teorię ewolucji z biblijnym tekstem o stworze-

niu człowieka?
• Czy Pismo Święte jest wiarygodne, jak je czytać i rozumieć?

Niezwykły kwiat
Powieść o Maryi
ks. Zdzisław Tomczyk

Liczba stron: 128
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 19,90 zł

Niezwykła powieść opisująca historię życia Maryi: Jej dzieciństwo 
i atmosferę rodzinnego domu, dorastanie do macierzyństwa oraz do 
wymagań i zadań, które przed Nią stanęły – by być Matką Boga.
Na czym polega niezwykłość normalnej dziewczyny z Nazaretu, która 
na wieść o tym, że będzie Matką Chrystusa mówi TAK. Nie prosi 
Anioła, by poszedł cztery domy dalej, bo tam jest kobieta, która lepiej 
nadaje się do tej roli; nie sprawia wrażenia, że rozumie to, jak może 
urodzić dziecko bez mężczyzny. Nie mówi, że może ma zbyt małą 
świadomość teologiczną i w ogóle, że to nie najlepszy pomysł.
Mówi pokornie TAK, a potem jest z Synem i idzie wraz Nim na wzgó-
rze „Trupich Czaszek”. Jej niezwykła postawa jest myślą przewodnią 
i puentą powieści, którą czyta się jednym tchem.

Czy jesteśmy sami 
we wszechświecie?
Wojciech Kulczyk

Liczba stron: 352
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 49,90 zł

Autor stawia sobie ambitne zadanie, aby rozszyfrować nasze pełne 
niewytłumaczalnych wydarzeń i zagadek życie, używając wyłącznie 
naukowej metodologii, nie odnosząc się do sił nadprzyrodzonych. 
Nie przyjmuje jednak wielu obecnych naukowych tez, które uważa 
za naiwne, uproszczone, a przede wszystkim nieudowodnione. Autor  
proponuje taki światopogląd, który opiera się na podwalinach nauko-
wych, ale nie odrzuca istnienia Boga. Książka ta przedstawia logicz-
ną drogę prowadzącą do powstania tego światopoglądu, zaczynającą 
się w Fatimie, a kończącą się na określeniu nowej roli człowieka we 
wszechświecie. Takie mistyczne wydarzenia, jak powstanie religii i cel 
ludzkiego życia, które do tej pory należały do domeny wiary i filozofii, 
są przedstawione w zupełnie nowym świetle.

Po przebudzeniu
Łukasz Zimnoch

Liczba stron: 116 (w tym 
wklejka kolorowa – 20 stron)
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,00 zł

Dziecko wdrapuje się na kolana ojca. Patrzy mu w oczy i domaga się 
opowieści. Chce poznać świat. Pragnie nauczyć się o tym, co go otacza. 
Skrzat chłonie każdy ruch powieki, kiwnięcie głową, obniżenie głosu. 
Staje się człowiekiem.
Dorosły nie ma komu wdrapać się na kolana, ale wciąż poszukuje ta-
kiej osoby, która go zrozumie i nauczy życia. Książka, którą oddajemy 
w ręce czytelnika, to garść opowieści o tym, co ma znaczenie.

Refleksje o życiu
bp Jan Szkodoń

Liczba stron: 80  
(w całości na kredzie)
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 17,90 zł

Niezwykłe wiersze bp. Jana Szkodonia. Tematyka podjęta w wierszach 
zaczerpnięta została z życia; te przejmujące wiersze stoją blisko spraw, 
które wydarzają się w życiu człowieka; mówią o przemijaniu, o wierności, 
o tym, że warto być uczciwym w życiu i odpowiedzialnym. Mówią o rze-
czach oczywistych, ale okazuje się, że te rzeczy, choć oczywiste na pozór, 
wcale takimi nie są. Wiersze te z niezwykłą mocą trafiają do człowieka, 
przemawiają i pomagają mu żyć w świecie, gdzie prawie w ogóle nie ceni 
się głębi ani refleksji; w świecie, w którym człowiek „spieszy się” żyć, ale 
nie spieszy się kochać, choć tak szybko ludzie odchodzą, bo doprawdy nie 
można już dłużej żyć lodówkami, bilansami, polityką i rozwiązywaniem 
krzyżówek, doprawdy nie można  (Antoine de Saint-Exupéry).
W książce zamieszczono też zdjęcia obrazów bp. Jana Szkodonia.
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Modlitewnik
Zebrał i opracował: 

ks. Łukasz 
Michalczewski

Liczba stron: 104
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 18,00 zł

Modlitewnik ten jest zbiorem modlitw oraz rozważań i tekstów do 
Matki Bożej oraz św. Jana Pawła II, opracowany jako pomoc do 
modlitwy indywidualnej i wspólnotowej, praktyczny i użyteczny we 
wszystkich wspólnotach parafialnych i modlitewnych. Może być też 
wykorzystany do modlitw w czasie peregrynacji obrazu Jana Pawła II 
po parafiach. Szczególnie warto skorzystać z rozbudowanej w nim 
formy modlitwy różańcowej.

Droga Krzyżowa
Paweł Piotrowski
Ilustracje: Józef Mehoffer

Liczba stron: 56
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 9,90 zł

Niniejszy zbiór rozważań Drogi Krzyżowej, oparty na Ewangelii, jest 
kolejnym aktem refleksji i modlitwy nad Misterium Męki i Śmierci, 
Misterium Krzyża i Odkupienia człowieka. Każdy z nas przeżywa swo-
ją własną drogę krzyżową. Żyjemy w jej perspektywie. Krzyż wpisany 
jest w życie człowieka, w jego szczęście i ból, nadzieję i rozpacz, wiarę 
i niewiarę, zwątpienie, egoizm, ale i miłość. Życie człowieka to ko-
lejne stacje drogi krzyżowej, to ciągłe upadki i podnoszenia się, gdyż 
perspektywa Ewangelii otwiera przed nami horyzonty chrześcijańskiej 
nadziei na zbawienie, na „bycie” z Chrystusem. Ufam, że wspomniane 
rozważania przyczynią się do pogłębienia duchowości męki i śmierci 
naszego Zbawiciela.

Stanisław Kardynał Dziwisz, Metropolita Krakowski

Mały Katechizm 
Katolicki
Zebrał i opracował: 

Michał Wojciechowski

Liczba stron: 32
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 8,90 zł

Mały katechizm kojarzy się z przygotowaniem do Pierwszej Komu-
nii. I słusznie – książeczka ta przyda się do tego celu dzieciom i  ich 
rodzicom. Jednakże w religii, jak w każdej dziedzinie, potrzebujemy 
powtórzenia i encyklopedycznego podsumowania. Temu również służy 
katechizm. Zestawia w tym celu na nowo najważniejsze zasady wiary 
i przykazania, modlitwy, wyliczenia zasad moralnych oraz wskazania 
kościelne.

Singiel
Szczęście czy porażka
bp Jan Szkodoń

Liczba stron: 40 (papier kre-
dowy)
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 10,00 zł

Z końcem XX wieku pojawiło się pojęcie „singla”, na oznaczenie czło-
wieka żyjącego w pojedynkę, ale nie samotnego. Z czasem słowo to 
zaczęło nabierać szczególnego znaczenia. „Singiel” było stosowane za-
miennie z pojęciem „osoba samotna”, jako że żyjąc w perspektywie 
naznaczonej życiem w pojedynkę, życie singla wcale nie oznaczało życia 
w samotności czy osamotnionego, rodzącego pustkę i beznadziejność. 
Życie singla wyznaczone jest bowiem przez scenariusz, jakie to życie 
mu napisało; czasem przez własne przeżycia i doświadczenia, a czasem 
własny świadomy wybór u podstaw którego leżą znacznie poważniej-
sze, nawet duchowe pobudki.

Droga Krzyżowa 
dla Rodzin
bp Jan Szkodoń

Liczba stron: 56 (papier kre-
dowy)
Wymiary: 120 x 180 mm
Cena: 9,90 zł

Droga Krzyżowa jest jedną z najpiękniejszych form rozważań męki 
i śmierci Jezusa Chrystusa. Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej 
powstała w Jerozolimie a do jej rozpowszechnienia przyczynili się fran-
ciszkanie, którzy oprowadzali pątników i zatrzymywali się przy kolej-
nych stacjach przedstawiających historię męczeńskiej śmierci Jezusa 
Chrystusa. Niniejsze rozważania to nie tylko odtworzenie ostatnich dni 
Chrystusa. Mają one głęboką wymowę i bogatą symbolikę. Dotyczą 
miłości małżeńskiej, troski o rodzinę i wychowania chrześcijańskiego.
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Historie ludzkich 
wędrówek
ks. Andrzej Zwoliński

Liczba stron: 368
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,90 zł

Życie wewnętrzne
Wprowadzenie
ks. Marian Polak

Liczba stron: 136
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,90 zł

Z życiem ludzi wiąże się wytyczanie nowych ścieżek, szlaków, dróg, 
które mknęły w nieznane obszary świata, łączyły miejscowości, były 
zagadką, a dla wielu wyzwaniem do podjęcia przygody wędrowania.
Drogi są śladem pokoleń, które przechodziły ziemią, po której my 
teraz stąpamy. Po nas prawdopodobnie pozostaną kawałki nowych 
dróg i wytyczone szlaki. Interesujące jest samo pragnienie wędrowania 
człowieka, które tak ściśle wiąże się z jego egzystencją, że droga stała 
się jej symbolem.

Życie wewnętrzne jest czymś różnym od zewnętrznego i nie bez powo-
du nazywamy je życiem duchowym. Życie wewnętrzne niekoniecznie 
jednak stoi do zewnętrznego w opozycji. Leży jednak u jego podstaw, 
a różnica jest bardzo istotna. Nasze życie zewnętrzne będzie takie, jakie 
jest wewnętrzne. Bez życia duchowego trudno dobrze przejść przez 
życie, mieć właściwe podejście do spraw materialnych a także relacji 
międzyludzkich. Bo niełatwo zrozumieć drugiego człowieka i  jego 
świat bez wewnętrznej refleksji nad swoim życiem i światem.
Ta książka pomoże Ci nauczyć się zrozumienia dla człowieka, miło-
ścią ogarniać wszystko, co wokół i wszystkich, którzy stoją na drodze 
Twojego życia. Uświadamia, że pieniądze, luksusy i letnia podróż nad 
Morze Czerwone to nie wszystko, co w życiu ważne.

Wypłyń na głębię
Rozwój życia 
duchowego
bp Jan Szkodoń

Liczba stron: 260
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 36,00 zł

Książka Wypłyń na głębię jawi się w praktyce naszego życia, gdy chcemy 
wypłynąć na głębię swojego człowieczeństwa. (...) Szczęśliwi jesteśmy, 
gdy nam ktoś pomaga w rozwiązywaniu naszych pytań. Radzi też je-
steśmy, gdy nam ktoś odpowiada na nasze 101 pytań i nie straszy nas, 
że właściwie trzeba szukać odpowiedzi na 1001 pytań, bo życie jest 
tak skomplikowane a człowiek jest nieskończonością tego, co coraz 
to większe i nieskończone, tego, co coraz to mniejsze, jakby powie-
dział Pascal. Wdzięczność należy się Księdzu Biskupowi za praktyczny 
przewodnik życia duchowego. Tym, którzy znajdą w nim wiele światła 
i będą szli wytyczonymi przez Autora szlakami, z pewnością można 
życzyć łaski wzbogacenia życia duchowego i świętości.

abp Stanisław Nowak

Rozważania 
ewangeliczne
abp Damian Zimoń

Liczba stron: 208
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 33,00 zł

Rozważania ewangeliczne, które powstawały w czasie, osadzone zostały 
na ewangelicznym przekazie Miłości i Chrystusowego kazania na Gó-
rze. Jest w nich mowa o liliach polnych i ptakach niebieskich; o tym, 
że warto swoje życie budować na skale, która daje gwarancje stabilności 
i dobrego życia, choć nie zabraknie w nim burz i wichrów. Rozważania 
nie były pisane na zamówienie, ale powstawały w drodze, w kaplicy na 
klęczkach i w rozmowach z ludźmi; są owocem doświadczenia duszpa-
sterskiego i wielkiego doświadczenia biskupiego Autora, pochylającego 
się nad problemami współczesnego człowieka; rozumiejącego życie i to, 
co ono niesie, a więc radości i smutki, ból, cierpienie i doświadczenie 
niesprawiedliwości. Ale wszystko to w perspektywie Ewangelii nabiera 
głębokiego sensu.

Złoto oczyszcza się 
w ogniu
ks. Marian Polak

Liczba stron: 204
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 29,90 zł

Nie od dziś wiadomo, że złoto oczyszcza się w tyglu ognia. To porów-
nanie złota do człowieka a jego duchowości do ognia w pełni uzasadnia 
wydanie tej książki i jej fenomen. Człowiek jest w pełni człowiekiem 
tylko wtedy, kiedy jego duchowość i życie wewnętrzne są odpowiednio 
ukierunkowane i bynajmniej nie chodzi tu tylko o chrześcijaństwo, ale 
i człowieczeństwo. Być człowiekiem i żyć w pełni człowieczeństwem to 
nie tylko posiadanie odpowiedniego systemu wartości i traktowanie 
z szacunkiem drugiego człowieka. Być człowiekiem to nie udawać, że 
Boga nie ma, że nie istnieją wartości ponadczasowe i że w imię hedo-
nistycznej koncepcji życia i wolności człowieka można robić wszystko, 
co się chce. Nie można robić wszystkiego, co się chce, bo wolność nie 
polega na samowoli, ale na umiejętności wybierania dobra.
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Z Maryją  
na Kalwarii
Tomasz M. Dąbek 
OSB

Liczba stron: 152
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 25,00 zł

Książka jest owocem wieloletniej posługi duszpasterskiej Autora pod-
czas pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej. Podaje podstawowe 
wiadomości związane z poszczególnymi obiektami na tzw. Dróżkach 
Kalwaryjskich oraz zwięzłe rozważania, oparte na modlitewnikach kal-
waryjskich przygotowanych przez Ojców Bernardynów, dostosowane 
do potrzeb grup modlących się na początku XXI wieku. Modlitewnik 
ten może być pomocą dla wszystkich, pragnących indywidualnie mo-
dlić się na Dróżkach w Kalwarii Zebrzydowskiej albo u siebie w domu 
rozważać tajemnice Męki Pańskiej oraz drogi Życia i Wniebowzięcia 
Maryi.

Zbuntowany  
przed Bogiem
bp Jan Szkodoń

Liczba stron: 214
Wymiary: 130 x 190 mm
Cena: 27,90 zł

Zbuntowany przed Bogiem to swoisty modlitewnik dla ludzi obra-
żonych na Kościół. A takich ludzi nie brakuje. Autor publikacji zna 
słabości i upadki wielu ludzi – zarówno tych, którzy są w Kościele, jak 
i tych poza Kościołem – ale nie pała świętym oburzeniem, nie grzmi, 
nie krytykuje, nie potępia, nie ocenia i nie straszy piekłem. Rozumie 
człowieka, jego słabości i upadki. Pomaga dźwigać się z nich, powstać 
i pójść dalej przez życie, które łatwym nie jest. Upadki w naszym życiu 
nie są czymś nienormalnym. Znacznie ważniejsze jest to, by powstać, 
pomimo wewnętrznego buntu, zniechęcenia i frustracji. W perspekty-
wie drogi krzyżowej Chrystusa – Jego upadków i powstań – nasze życie 
nabiera innego znaczenia. 
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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
• Konfucjanizm
• 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.

Kultury anatolijskie 
a Biblia
ks. Tomasz Jelonek

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

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.
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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 Lewan-
tu, czyli ziem wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, religie 
Egiptu, 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.

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.

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 reinkarnację 

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 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.
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Kultura grecka  
a Stary Testament
ks. Tomasz Jelonek

Liczba stron: 188
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 29,90 zł

Wśród innych kultur kultura grecka w sposób szczególny wycisnęła 
na Biblii swoje piętno. Spotkanie Biblii i kultury greckiej przedstawia 
tak rozległy temat badania, że osobno zajmujemy się relacjami kultury 
greckiej w odniesieniu do Starego Testamentu.
Po krótkim wprowadzeniu w historię Grecji i jej kulturę, poznawać bę-
dziemy ślady spotkania Izraelitów z Grekami, jakie znajdują się w Sta-
rym Testamencie. To spotkanie przerodzi się w otwarty konflikt, który 
opisany został w biblijnych księgach zwanych machabejskimi, a zaist-
niała sytuacja znalazła swoje odzwierciedlenie także w innych księgach.
Potężnym instrumentem wzajemnego oddziaływania Biblii i kultury 
greckiej stało się przetłumaczenie ksiąg biblijnych na język grecki.

Kultura grecka 
a Nowy Testament
ks. Tomasz Jelonek

Liczba stron: 176
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 24,90 zł

Biblia, która jest szczególną Księgą całej ludzkości, uznawaną za Słowo 
Boże skierowane do ludzi, nie spadła z nieba, ale powstawała w kon-
tekście kultur, wśród których przebiegały dzieje narodu izraelskiego, 
który tworzył tę Księgę. Dlatego dla lepszego zrozumienia przesłania, 
jakie w Biblii zostało zawarte, trzeba rozważać Biblię na tle wszystkich 
kultur, jakie w dziejach jej tworzenia wnosiły swój wkład, mniejszy lub 
większy, ale zawsze znaczący.
W niniejszym opracowaniu zwracamy się ku kulturze greckiej, a ogra-
niczamy się jedynie do relacji pomiędzy tą kulturą a Nowym Testa-
mentem, który w całości został przyjęty i przechowany przez Kościół 
w języku greckim.
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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. 

Satanizm
Historia – Kontrowersje 
– Pytania
Mariusz Gajewski SJ

Liczba stron: 330
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,99 zł

Prezentowana książka autorstwa Mariusza Gajewskiego SJ stanowi 
swoiste kompendium obszernej wiedzy, opisu faktów i wnikliwej re-
fleksji dotyczącej zjawiska patologii indywidualnej i społecznej. Ta, 
obecnie nasilająca się i rozpowszechniająca destrukcyjna patologia, 
poddana została wieloaspektowej analizie: teologicznej, biblijnej, socjo-
logicznej, psychologicznej, pedagogicznej, kryminologicznej.

Ks. prof. dr hab. Czesław M. Cekiera SDS

Antychryst
ks. Andrzej Zwoliński

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

Zło narzuca się człowiekowi, nie potrafimy go uniknąć. Zło, które 
zdołamy uniknąć, nie jest już złem. U podstaw rozdźwięku między 
pragnieniami człowieka i rzeczywistością leży siła woli zakwestionowa-
nia zła. Nie jest to wybór ponad ludzkie możliwości, chociaż niezwykle 
trudny. Już Sokrates stwierdził, że gdybyśmy wiedzieli, dokąd zawiodą 
nas złe uczynki, nigdy byśmy ich nie popełnili. Wynika stąd, że gdy 
człowiek wykonuje pewne czynności złe, a innych (dobrych) unika, jest 
ignorantem. Człowiek w naturalny sposób odczuwa zło jako coś obce-
go: zło unika wyraźnie zarysowanych konturów, woli formy bezosobo-
we („mówi się”, „wydaje się”); przestępca przed kamerami odruchowo 
zasłania twarz, bo wie, że to, co uczynił, jest godne ubolewania, jest 
negatywne. Zło nie daje mu szczęścia. 
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Kompleta 
czyli Liturgiczna Modlitwa  
na zakończenie dnia
ks. Bogusław Nadolski 
Sebastian Bednarowicz 
Paweł Śpiewak

Liczba stron: 130
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,90 zł

Prezentowana książka pozostaje w służbie kultury modlitwy i przynosi 
wiele cennych refleksji na temat modlitwy psalmami, do której zachę-
ca papież Benedykt XVI. Są to refleksje, które z pewnością pomogą 
każdemu:
–  uczynić modlitwę przed spoczynkiem słowami natchnionymi, żywą 

relacją z Bogiem miłującym człowieka;
– w modlitwie, która otwiera na przyszłość i ją kształtuje;
– w modlitwie pełnej miłości i ufności;
– w modlitwie, uczącej mądrości serca i życia.

Istotne problemy 
kaznodziejskie
ks. Maciej Radej

Liczba stron: 192
Oprawa twarda
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 49,00 zł

Kaznodziejstwo kryje ogromnie wiele tajemnic, mało odkrytych i zba-
danych. Niniejsza książka przybliża kilka z nich. W wyczerpujący i cie-
kawy sposób odpowiada na takie pytania, jak: 
•  Kto miał prawo przemawiać w Kościele autorytatywnie w imie niu 

Chrystusa w ciągu wieków? 
•  Czy kaznodziejami mogli być wierni świeccy? 
•  W jakich dniach i o jakiej porze głoszone było Słowo Boże? 
•  W jakich miejscach przepowiadano Dobrą Nowinę? 
•  Jak długie było kazanie? 
Śledząc panoramę tych istotnych problemów kaznodziejskich będzie 
można z podziwem odkryć, jak w realizacji głoszenia Słowa Bożego 
harmonijnie łączą się ze sobą tajemnice wiary chrześcijańskiej i ludzkie 
poszukiwania.

KRAKOW
A City of Colors
Bożena Grzebień

Liczba stron: 336
Wymiary: 110 x 117 mm
Cena: 39,90 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!
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Podstawy masażu
Jacek Wierzbicki

Liczba stron: 264
Wymiary:145 x 200 mm
Cena: 33,00 zł

Książka ta w  sposób kompleksowy zawiera całokształt zagadnień 
związanych z następującymi rodzajami masażu: klasycznym, apara-
turowym, w środowisku wodnym, izometrycznym, kontralateralnym, 
ipsilateralnym, centryfugalnym, blizny pooperacyjnej, segmentar-
nym, łącznotkankowym, okostnowym, limfatycznym, refleksorycz-
nym, Schantala, chińską bańką próżniową oraz podstawy manualnego 
usprawniania stawów. 
Książka stanowi praktyczny zbiór informacji nie tylko dla specjalistów 
zajmujących się masażem, lecz także dla każdego zainteresowanego tą 
tematyką. Poradnik ten jest skuteczną pomocą zarówno dla uczących 
się, jak również wykwalifikowanych masażystów.

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.
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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 konfucjanizm 
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.

Miłość, małżeństwo, 
rodzina
oprawa twarda
Liczba stron: 336
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 57,00 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.

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 
pomocne 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
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Kochać naprawdę
Jan Galarowicz

Liczba stron: 232
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,00 zł

Wreszcie doczekaliśmy w literaturze polskiej książki o miłości porów-
nywalnej ze słynną publikacją Ericha Fromma O sztuce miłości – łączą-
cej filozoficzną i psychologiczną głębię z prostotą i komunikatywnością 
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.

Wychowanie 
osobowe
Praca zbiorowa

Liczba stron: 232
Oprawa twarda
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,90 zł

Istotą wychowania człowieka jako osoby jest w pierwszej kolejności 
poznanie tajników ludzkiego życia, biorąc pod uwagę wszystkie jej 
sfery: intelektualną, moralną, psychiczną, religijną i społeczną. Celem 
wychowania jest pełny rozwój człowieka jako jednostki, jak i członka 
społeczności ludzkiej. Proces doskonalenia się osobowego jest bardzo 
ważny, ale podstawą tej doskonałości osobowej jest stosunek do prawdy 
o człowieczeństwie. Idzie tu o taką prawdę, która byłaby jednocześnie 
mądrością. Bo wiedzy w dzisiejszym świecie dużo, ale mądrości wciąż 
mało.

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 śro-
dowiskowe.
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. 

Najnowszy 
podręcznik 
gramatyki  
języka polskiego
Edward Polański 
Tomasz Nowak 

Liczba stron: 334
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 49,90 zł

Ortografia  
i interpunkcja 
w nauczaniu szkolnym 
i samokształceniu
z ćwiczeniami
Ewa Dereń, Edward 
Polański, Adam Rychlik
Liczba stron: 330
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena: 39,90 zł

Książka jest popularnym podręcznikiem z gramatyki języka polskiego. 
Przystępnie wprowadza w krąg zagadnień związanych z budową zdań, 
wyrazów i głosek. Podręcznik ten stanowi kompendium wiedzy o gra-
matyce języka polskiego, które w sposób jasny i klarowny wprowadza 
czytelnika w świat ojczystej mowy. Repetytorium to z całą pewnością 
przyda się, ilekroć pojawią się problemy i niejasności: łatwo i zrozumia-
le wytłumaczy, podpowie i rozwieje wątpliwości.
Podręcznik do gramatyki obejmuje materiał, który gości w programach 
nauczania na wszystkich szczeblach edukacji; przede wszystkim jednak 
dostarcza wiedzy znacznie wykraczającej poza to, co oferują szkolne 
elementarze. Uwzględnia aktualny stan wiedzy w zakresie badań nad 
systemem gramatycznym współczesnego języka polskiego.

Język polski nie jest łatwy. Nawet ci najlepiej wykształceni nieraz za-
stanawiają się, gdzie postawić przecinek, a jednym z najbardziej trau-
matycznych szkolnych wspomnień są dla wielu dyktanda i podkreślone 
na czerwono błędy w rozprawkach. Niniejsza książka jest jak lekarska 
recepta na te „lęki” i – wydawałoby się nieuleczalną chorobę – niemoż-
ności bezbłędnego pisania. Jest to znakomita, nowoczesna, podparta 
współczesną psychologią „terapia”, którą w codziennej praktyce mogą 
stosować „lekarze” (nauczyciele języka polskiego), ale także „pacjenci” 
(czyli wszyscy ci, którzy coś po polsku napisać muszą). Nie taki diabeł 
straszny, jak pamiętamy ze szkoły. 
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Język ukraiński
dla początkujących 
(z CD)
Bożena Zinkiewicz- 
-Tomanek 
Oksana Baraniwska

Liczba stron: 336
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,90 zł

Podręcznik Język ukraiński dla początkujących przeznaczony jest dla każ-
dego, kto pragnie nauczyć się języka ukraińskiego. Dostosowany jest 
do poziomu osób, które nie tylko nie znają tego języka, lecz zapewne 
również nigdy nie zetknęły się z alfabetem ukraińskim. Lekcje poprze-
dzone zostały wprowadzeniem, zawierającym podstawowe wiadomości 
o języku ukraińskim. W dalszej części materiał językowy podany został 
stopniowo, od rzeczy najprostszych do trudniejszych. Podstawę 27 
lekcji stanowią teksty oraz korespondujące z nimi dialogi, uzupełnione 
ćwiczeniami leksykalno-gramatycznymi, fonetycznymi i ortograficzny-
mi. Każda lekcja zawiera przetłumaczone wyrażenia i zwroty, ułożone 
w kolejności pojawiania się w tekście i w dialogach, a także przysłowia 
ukraińskie oraz kącik humoru. 

Język ukraiński
dla średniozaawansowa-
nych (z CD)
Bożena Zinkiewicz- 
-Tomanek 
Oksana Baraniwska

Liczba stron: 336
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 39,90 zł

Podręcznik Język ukraiński dla średniozaawansowanych przeznaczony 
jest dla każdego, kto interesuje się Ukrainą, jej kulturą i językiem oraz 
pragnie doskonalić swoją znajomość języka ukraińskiego. Podręcznik 
dostosowany jest do poziomu osób, które znają język ukraiński na 
poziomie podstawowym. Każda lekcja zawiera tekst, korespondujące 
z nim dialogi oraz ćwiczenia leksykalno-gramatyczne i fonetyczne, 
a także ćwiczenia wprowadzające podstawowe zasady ortografii ukra-
ińskiej. Do lekcji dodane są tłumaczenia wyrażeń i zwrotów, ułożonych 
w kolejności pojawienia się w tekście i w dialogach, a także przysłowia 
ukraińskie oraz kącik humoru. W celu lepszego przyswojenia materiału 
teksty, dialogi i wiersze zostały nagrane na CD.

Słownik  
ukraińsko-polski
Bożena Zinkiewicz- 
-Tomanek 
Oksana Baraniwska

Liczba stron: 160
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 19,90 zł

Słownik ukraińsko-polski zawiera ponad 6300 haseł, ułożonych alfa-
betycznie, ze szczególnym uwzględnieniem wyrazów najczęściej uży-
wanych. W znacznym stopniu ułatwi on korzystanie z podręczników 
do nauki języka ukraińskiego: Język ukraiński dla początkujących oraz 
Język ukraiński dla średniozaawansowanych, bowiem znalazły się w nim 
wszystkie wyrazy, które zostały użyte w tej serii podręczników. W przy-
padku wyrazów wieloznacznych uwzględniono przede wszystkim pod-
stawowe znaczenia, które wystąpiły w poszczególnych lekcjach. Do 
każdego wyrazu hasłowego dodano informację gramatyczną: dla rze-
czownika – rodzaj, deklinację oraz podstawowe formy przypadkowe, 
dla czasownika – aspekt czasownika, koniugację oraz podstawowe 
formy osobowe. W wielu wyrazach hasłowych przytoczono przykłady 
wykorzystania w różnych kontekstach.

Język ukraiński
dla średniozaawansowa-
nych (z CD) + Słownik
Bożena Zinkiewicz- 
-Tomanek 
Oksana Baraniwska

Liczba stron: 336
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 49,90 zł

Język ukraiński
dla początkujących 
(z CD) + Słownik
Bożena Zinkiewicz- 
-Tomanek 
Oksana Baraniwska

Liczba stron: 336
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 49,90 zł
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Encyklopedia 
końca świata
ks. Andrzej Zwoliński

oprawa twarda
Liczba stron: 440
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 59,00 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.
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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 
myśli? 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

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 abp 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.

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 pierw-
szych stron z „tajemniczym” tekstem w języku hebrajskim, greckim 
oraz swahili  (język, jakim posługują się ludy zamieszkujące Afrykę 
Wschodnią).
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. 
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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

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. Au-
gustyna 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. 
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Nie jesteś sam
Ku przyszłości  
przez przeszłość
Elżbieta Sowa- 
-Sikorska

Liczba stron: 176
Wymiary: 145 x 200 mm
Cena: 27,00 zł

Książka ta przeznaczona jest dla osób, które czują się zagubione i sa-
motne we współczesnym, zmaterializowanym i odhumanizowanym 
świecie. Pomocą w  odnajdowaniu sensu życia może być kontakt 
z myślą wybitnych postaci żyjących na przestrzeni dziejów. Jesteśmy 
przekonani, że niniejszy wybór rozważań, sentencji, aforyzmów, przys-
łów i poezji, powstałych głównie w minionych wiekach, będzie takim 
wsparciem dla wielu. Przyszłość jest dla nas niewiadomą, a myśląc 
o niej, warto skierować oczy duszy ku przeszłości, gdyż jedynie tam 
można znaleźć to, co piękne, trwałe i pewne.

Najpiękniejsze  
listy do świętych
Alicja Mazan- 
-Mazurkiewicz

Liczba stron: 120
Oprawa twarda
Wymiary:168 x 240 mm
Cena: 20,00 zł

Najpiękniejsze listy do świętych do swoista „poczta niebieska”. Ta pocz-
ta ma formę listów do świętych patronów. Listy te, w swojej treści 
i przekazie są niezwykłe, pokazują bowiem, w jak różny sposób, będąc 
dzieckiem czy nastolatkiem, czerpać z relacji ze swoim patronem i to 
nie tylko na poziomie emocjonalnym czy sposobu myślenia dziecka, 
lecz także na poziomie bardziej dojrzałym, szukając drogowskazów, 
wzorców do naśladowania, odpowiedzi na własne pytania i poszukiwa-
nia. Różnorodność przedstawionych świętych jest imponująca. Każdy 
z nich szedł własną drogą do świętości. Coś, co te drogi w różnorod-
ności łączy, jest umiłowanie Dobra, Piękna i Prawdy. Nicią łączącą 
wszystkie szlaki świętych jest pragnienie bycia dobrym i życie na wzór 
życia Pana Jezusa, czyli dobrego życia.

Najpiękniejsze 
bajki i opowiadania
Uczniowie  
Szkoły Podstawowej

Liczba stron: 104
Oprawa twarda
Wymiary: 168 x 240 mm
Cena: 19,90 zł

Książka jest zbiorem bajek i opowiadań napisanych przez uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 162 w Krakowie. Ich sposób myślenia i formu-
łowania zdań, a także widzenie świata jest zdumiewające. Ich szczerość 
i otwartość na świat, wolne od manipulacji i kombinatorstwa doro-
słych, pozwalają zachwycić się pięknem przyrody, światem zwierząt, 
wrażliwością na cierpienie drugich, na przyjaźń, koleżeństwo, lojal-
ność, wierność, odpowiedzialność, poczucie sprawiedliwości i mówie-
nie prawdy, a nade wszystko na dobro, bo wszystkie bajki sprowadzają 
się do „bycia dobrym”. Dotykają różnych spraw i mówią o nim z róż-
nych stron i perspektyw. Czasem docierają do dobra różnymi szlakami, 
ale to jest w nich piękne i najwartościowsze. 
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Moja ikona
Film na DVD
Mirosław 
Krzyszkowski

Wymiary DVD: 130 x 182 mm
Nr katalogowy: DVD 01
Cena: 39,90 zł

Film MOJA IKONA przybliża tajniki powstawania ikony oraz głęboką 
symbolikę towarzyszącą każdej czynności jej twórcy. Film przybliża 
widzowi technologię przygotowania deski ikony, barwników (również 
kryjące się za nimi znaczenia), a także sposób i symbolikę złocenia oraz 
wykończenia szczegółów ikony.
Specjalnie na potrzeby wydania na płytach DVD powstał dodatkowy 
film, ukazujący powstawanie ikony krok po kroku, który pokazuje 
szczegółowo etapy tworzenia ikony (oraz ich symbolikę), a poszerzono 
go o wypowiedzi i ujęcia, które nie znalazły się w produkcji emitowanej 
w TVP.

Refleksje o życiu
bp Jan Szkodoń 
Anna Dymna 
Paweł Piotrowski 

Wymiary CD: 140 x 125 mm
Nr katalogowy: CD 02
Cena: 25,00 zł

Singiel
Szczęście czy porażka
bp Jan Szkodoń 
Jerzy Trela 
Paweł Piotrowski 

Wymiary CD: 140 x 125 mm
Nr katalogowy: CD 03
Cena: 25,00 zł

Niezwykłe wiersze bp. Jana Szkodonia w interpretacji Anny Dymnej 
do muzyki Pawła Piotrowskiego. Tematyka podjęta w wierszach za-
czerpnięta została z życia. Te przejmujące wiersze stoją blisko spraw, 
które wydarzają się w życiu człowieka. Mówią o przemijaniu, o wierno-
ści, o tym, że warto w życiu być uczciwym i odpowiedzialnym. Mówią 
o rzeczach oczywistych, ale okazuje się, że te rzeczy, choć oczywiste na 
pozór, wcale takimi nie są. Wiedzy dziś dużo, ale mądrości życiowej 
mało. W tej perspektywie ta płyta wydaje się bardzo cenna.

Z końcem XX wieku pojawiło się pojęcie „singla”, na oznaczenie człowie-
ka żyjącego w pojedynkę, ale nie samotnego. Z czasem słowo to zaczęło 
nabierać szczególnego znaczenia. „Singiel” było stosowane zamiennie z 
pojęciem „osoba samotna”, jako że żyjąc w perspektywie naznaczonej 
życiem w pojedynkę, życie singla wcale nie oznaczało życia w samotności 
czy osamotnionego, rodzącego pustkę i beznadziejność. Życie singla wy-
znaczone jest bowiem przez scenariusz, jakie to życie mu napisało; czasem 
przez własne przeżycia i doświadczenia, a czasem własny świadomy wybór 
u podstaw którego leżą znacznie poważniejsze, nawet duchowe pobudki. 
Bez względu na słownikowe ujęcie singla czy powszechne rozumienie i in-
terpretacje, płyta (audiobook) jest niezwykła. Jest piękną duchową reflek-
sją krakowskiego biskupa nad życiem singla, w interpretacji Jerzego Treli.

W obronie życia
Film na DVD
Nr katalogowy: DVD 02
Cena: 29,90 zł

Syndrom 
poaborcyjny
Film na DVD
Nr katalogowy: DVD 03
Cena: 29,90 zł

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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J ó Z E F  A U G U S T Y N  S J
(ur. 1950), jezuita, profesor Akademii Ignatianium w Krakowie, rekolekcjonista, kierownik duchowy, redak-
tor naczelny „Życia Duchowego” (od 2001), redaktor naczelny „Pastores” (1998-2002), animator rekolekcji 
ignacjańskich, autor wielu książek z zakresu życia duchowego i pedagogiki chrześcijańskiej.

K S .  R O M A N  B A R T N I C K I
(ur. 1943), duchowny, profesor nauk teologicznych. Jeden z najwybitniejszych współczesnych biblistów 
polskich. Rektor UKSW w Warszawie i Dziekan Wydziału Teologii tej uczelni. Konsultor Sekcji Nauk Biblij-
nych przy Episkopacie Polski. Jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie metodologii Pisma Świętego 
(metody interpretacji).
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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.

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.

E D WA R D  P O L A Ń S K I
profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wybitny znawca współczesnej polszczyzny i kodyfikator polskiej 
ortografii, badacz problemów dydaktyki i języka polskiego oraz twórca teorii kształcenia, zawsze aktywny wobec 
praktyki edukacyjnej, Członek Polskiej Akademii Nauk, Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Języka 
Polskiego. Jest Redaktorem Naukowym fundamentalnej edycji Wielkiego słownika ortograficznego PAN.

B P  A L B I N  M A ŁY S I A K
(1917-2011) był kapelanem Zakładu im. Helclów, dyrektorem Zakładu Księdza Siemaszki, rekolekcjonistą, wy-
kładowcą teologii pastoralnej i fundamentalnej, proboszczem i duszpasterzem akademickim. W latach 1970-1993 
pełnił posługę biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, a na forum Konferencji Episkopatu Polski troską 
otaczał przede wszystkim sprawę zaangażowania mediów w dzieło nowej ewangelizacji oraz sprawy zakonów. 

K S .  I N F U Ł AT  J E R Z Y  B R Y Ł A
(ur. 1928), protonotariusz apostolski, wieloletni duszpasterz akademicki, duszpasterz głuchoniemych i środowisk 
twórczych w Krakowie, kapelanem Bractwa Kurkowego w Krakowie. Od 1975 pracował w Komisji Episkopatu 
Polski do spraw Katechizacji, a od 1985 roku był sekretarzem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej i człon-
kiem Kolegium Konsultorów Archidiecezji Krakowskiej. W latach 1975-2005 był proboszczem Prepozytury 
Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu i dziekanem Dekanatu Kraków-Salwator. 

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.

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.

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.
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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.

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

J A N  G A L A R OW I C Z
 (ur 1949), dr filozofii. Krakowski filozof i nauczyciel akademicki. Ukończył między innymi studia filozoficzne 
w Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczeń wybitnych myślicieli: prof. Władysława Stróżewskiego i ks. prof. Józefa 
Tischnera. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie. Interesuje się 
przede wszystkim filozofią człowieka, filozofią wartości i etyką.

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.

A B P  J ó Z E F  Ż Y C I Ń S K I
(1948–2011), arcybiskup metropolita lubelski, duchowny katolicki,  filozof, teolog, publicysta, uważany 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.

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

M I C H A Ł  R O Ż E K
(ur. 1946), profesor, 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. 
Podejmuje się tematów trudnych, które z pasją rozwiązuje.

K S .  J A N  K R A C I K
(ur. 1941), historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca historii na 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”.

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.

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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