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Zawierzenie pod płaszczem Maryi
Duchowy ratunek z nieba
Nowa książka autorki bestsellera Ostrzeżenie

29,90 zł

[208 str.]

17,90 zł

W świecie obciążonym konfliktami, rozłamem wiary i kryzysem
rodziny, tylko matczyne wstawiennictwo Maryi może uratować nas
przed całkowitym upadkiem. Chroniąc się pod Jej płaszczem, doświadczamy orędownictwa najlepszej Matki, która wyprowadza człowieka
z ciemności grzechu i czyni nas podobnymi do Chrystusa. Christine
Watkins stworzyła 46-dniowy, wyjątkowy program przygotowujący
do zawierzenia się Matce Przenajświętszej, który koncentruje się na
codziennym odmawianiu Różańca, poście oraz medytacji. Zawarte
w książce rozważania pomogą czytelnikowi każdego dnia podejmować
duchową walkę, by wzrastał on w świętości i bliskości wobec Boga. Skuteczność tej konsekracji potwierdzają tysiące poruszających świadectw
wiernych na całym świecie! Zawierz swoje życie Maryi i doświadcz
przemieniającej Bożej miłości poprzez czułe wstawiennictwo naszej
Matki w niebie!

Niezmiernie cieszy mnie, że w różnych czę-

Zawierzenie pod płaszczem Maryi to przegląda-

ściach świata, czasem tak bardzo odległych

nie się w lustrze życia Maryi, które dzień po dniu

od siebie, Bóg wzbudza w sercach ludzi prag-

prowadzi do coraz większego upodobnienia się

nienie całkowitego oddania się Maryi. Pod

do Niej. To szkoła życia w Jej obecności, patrzenia

Jej płaszczem zawsze jesteśmy bezpieczni.

Jej oczami i kochania Jej sercem. Taka perspekty-

Wojciech Surówka , duszpasterz

wa życia i wiary to odpowiedź na nasze czasy!

Ks. Marcin Modrzyński
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Raport o stanie wiary
Kard. Willem Jacobus Eijk
w rozmowie z Andreą Gallim
NOWOŒÆ

Ostatnie pięćdziesiąt lat było dla Kościoła w Holandii
rujnujące. Masowe apostazje, utrata wiary, ustawodawstwo
dopuszczające aborcję i eutanazję. Kardynał Eijk stara się
pokazać dynamikę tego zjawiska, zaznaczając wyraźnie,
że źródłem wielkiego kryzysu tamtejszego Kościoła nie
były nadużycia seksualne. Przywołując słowa papieża
Benedykta XVI mówi nam, iż „prawdziwym kryzysem
Kościoła w świecie zachodnim jest kryzys wiary. Jeśli nie
dokonamy prawdziwej odnowy wiary, wszystkie reformy
strukturalne będą nieskuteczne”. Czy Kościół w Polsce
będzie musiał pokonać taką samą drogę?

niż 50% katolików chrzci swoje dzieci. Upadek
Kościoła w Holandii może nas nauczyć czegoś
interesującego w kwestii przyczyn kryzysu
29,90 z³
wiary,
jakiego wcześniej o takich rozmiarach
[152 str.]
17,90 z³
nie widziano. Wróćmy pamięcią do lat czterZaraz po zakończeniu soboru watykańskiego II dziestych ubiegłego wieku, a dokładniej do
nastąpił niewiarygodnie gwałtowny upadek 9 października 1947 roku. Grupa dziewięciu
Kościoła w Holandii. Między rokiem 1965 a 1975 osób, świeckich i duchownych, zgromadziła się
liczba wiernych uczęszczających na niedzielne w seminarium niższym archidiecezji Utrechtu,
Msze zmniejszyła się o połowę. Po 1975 roku aby przedyskutować niepokojące zmiany, jaspadek był powolniejszy, jednak tendencja się kie obserwowano pośród katolików w całym
nie odwróciła. W przeciągu kilku lat całe poko- kraju. Wyniki tej debaty zostały opublikowane
lenie młodych opuściło Kościół i z nielicznymi w książce pod znaczącym tytułem Onrust in de
wyjątkami nie przekazało wiary swoim dzie- Zielzorg, czyli „Niepokój w duszpasterstwie”.
ciom. Obecna sytuacja jest więc konsekwencją Autorzy odnotowali zmęczenie duszpasterstwa;
wyborów dokonanych pięćdziesiąt lat temu. zwrócili też uwagę, że relacja między katolikaHolandia jest uznawana za jeden z najbardziej mi a Kościołem nie opierała się już na wierze,
zeświecczonych krajów Europy. Obecnie mniej lecz była jedynie społeczna. Wiarę postrzegano

jako zbiór przykazań i system abstrakcyjnych
prawd, które nie dotyczyły codziennego życia.
Przynależność do Kościoła była zasadniczo
czynnikiem wspólnotowym: chodziło się
do katolickiej szkoły podstawowej, później do
katolickiej szkoły średniej, było się członkiem katolickich stowarzyszeń, szczególnie
jeśli chodziło o sport i harcerstwo. Było się
katolikiem z przynależności społecznej, gdyż
wzrastało się w strukturach katolickich, a nie
w oparciu o przeżywaną wiarę. [...] Z końcem
czasów Antychryst pojawi się w całej swej mocy,
lecz wiemy, że działa już teraz. Jezus wielokrotnie ostrzegał przed nim w Ewangelii. Naszym
zadaniem jest głoszenie wiary i przeżywanie jej.
W istocie wiemy, że koniec tego świata oznacza
powrót Chrystusa. [fragment książki]

Gdybym miał powiedzieć, których europejskich duchownych widziałbym w przyszłości na Stolicy Piotrowej, na czele Kościoła, to kard. Willem J. Eijk byłby bardzo
wysoko na takiej liście. Może nawet na pierwszym miejscu. Holandia to kraj, który
kojarzymy z odrzuceniem chrześcijaństwa i z upadkiem kultury katolickiej. Ta opinia
wydaje się jednak uproszczona, Kościół w Holandii jest owszem dziś niewielki, ale
zachowuje żywą wiarę i kard. Eijk jest tego Kościoła twarzą.
Tomasz Rowiński,
redaktor i publicysta

Ogień w Kościele
Nie mamy wątpliwości, że współcześnie
Kościół jest w głębokim kryzysie. Składają się
na to zarówno przemiany w sferze moralnej,
jak i wiele różnych ruchów społecznych
i politycznych. Ksiądz Robert Skrzypczak
w rozmowie z Pawłem Chmielewskim
z niepokojem mówi: „Pozwalamy, by fale
brudnej wody Antychrysta wypłukiwały z nas
katolicką tożsamość”. Ale czy możemy się temu
skutecznie oprzeć? Czy potrafimy na nowo
zapalić ogień naszej wiary?

Dlaczego po publikacji encykliki Humanae vitae księża, biskupi i kardynałowie
chcieli radykalnych zmian w ogłoszonej przez Pawła VI nauce? Przecież to
nie byli jeszcze synowie rewolucji 1968
roku; mieli inną mentalność. Skąd ich
determinacja do opowiedzenia się za
buntem wobec katolickiej moralności?

W tamtym czasie pojawił się zamiar biskupów
otwarcia Kościoła na świat, prowadzenia z nim
dialogu; przeniesienia punktu ciężkości z poszukiwania woli Boga na interpretację znaków
czasu; wsłuchiwania się nie w żywą Tradycję
Kościoła, ale w ludzkie pragnienia. Taka postawa
utrzymuje się w wielu środowiskach do dzisiaj;
całe fragmenty nauczania Kościoła odkłada się
na bok pod pretekstem, że młodzież tego nie
rozumie. Sądzi się, jakoby należało wsłuchiwać
się w pragnienia człowieka i w nich właśnie
odkrywać przejawy Bożego działania. Często
mówię o ludziach, którzy upatrują sens misji
Kościoła w jego samolikwidacji w imię bliżej
nieokreślonych „wartości królestwa Bożego”
rozsianych w społeczeństwie. Świat zaczyna być
traktowany jako miejsce teologiczne, Bóg nie
potrzebuje już Kościoła. Dlatego Johann Baptist
Metz czy Jürgen Moltmann (niemiecki teolog
protestancki) sięgnęli po apoteozę sekularyzacji,
która miałaby być kolejnym etapem triumfu
Boga w świecie. Pojawił się w Kościele postulat
„wiary dojrzałej”, która miałaby obchodzić się
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bez nauczycieli i wychowawców. „Niech papież
zostanie przy swoich poglądach, my idziemy
z duchem rzekomej odnowy”, mówią zwolennicy tych teorii. Wielkie światło na te przemiany
rzucił Henri de Lubac, jeden z ekspertów soborowych. Kilka książek poświęcił on relacjom
między Kościołem a światem, szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego światowość uwodzi
i przenika Kościół. Zastanawiał się, jaki skład
chemiczny ma swąd Szatana przedzierający się
do Kościoła. Można go nazywać modernizmem,
ale można też opisywać go innymi słowami.
Chodzi w każdym razie o pseudoteologiczny
trujący koktajl, w którym wartości chrześcijańskie są wymieszane z antywartościami współczesnej świeckiej mentalności, nieakceptującej
autorytetu Boga.
I jaki skład chemiczny diabelskiego
swędu ustalił Henri de Lubac?

Wywodził obecny zamęt od Joachima z Fiore.
Joachim w XII wieku głosił, że dzieje świata toczą się według ustalonego przez Boga porządku
tak, iż to, co następuje później, jest lepsze od
tego, co było wcześniej. To, co nowe, miałoby
więc być z definicji lepsze od starszego. Uważał
on też, że w pierwszym etapie dziejów działał
Ojciec i że etap ten zamknął się w Starym Testamencie. Następnie przyszedł etap działania
Syna, który odpowiada czasom pojawienia się
Chrystusa i trwania Kościoła. Przyjdzie jednak

etap trzeci; taki moment dojrzałości dziejów,
w których objawi się działanie Ducha Świętego.
Wtedy człowiek nie będzie już potrzebował
narzędzi właściwych epoce Syna. Zbędne będą
sakramenty, katechizm, nauczyciele.
Całkiem niedawno papież Benedykt XVI
przypomniał nam proroctwo o Antychryście. Kim on może dziś być?

W wywiadzie dołączonym do najnowszej biografii Benedykta XVI, napisanej przez Petera
Seewalda, papież został zapytany o powody
swej abdykacji. Seewald chciał wiedzieć, czy
wpłynęły na to afery typu Vatileaks albo Bank
Watykański. Papież Benedykt odpowiedział, że
te rzeczy, oczywiście, były przykre, ale nie miały
tak wielkiego znaczenia. Ojciec Święty wskazał
natomiast na niebezpieczeństwo odradzającej
się dyktatury Antychrysta. Powiedział nawet,
że współczesne społeczeństwo jest w trakcie
tworzenia nowego credo Antychrysta. Jeszcze sto
lat temu, jak zauważył, nikt nie potraktowałby
poważnie propozycji tak zwanych małżeństw
homoseksualnych albo produkowania ludzkiego
życia w laboratoriach. Tymczasem dzisiaj ci,
którzy usiłują się temu sprzeciwić, doznają
społecznego wykluczenia. Powiedział, że żeby
przeciwstawiać się owej dyktaturze, potrzeba
bardzo intensywnej modlitwy Kościoła powszechnego.

Jeżeli Antychryst próbuje dziś zniszczyć
Kościół tak, jak widzi to Benedykt XVI
czy jak wcześniej proroczo zapowiedział
to Sołowjow, częste interwencje Matki
Bożej w ostatnich dziesięcioleciach nie
powinny nas dziwić…

Maryja z wielką siłą staje po stronie ludzi wierzących w Chrystusa. Wzmaga swe działanie
w kierunku przebudzenia Kościoła, aby podjął
swoją misję. Są tacy, którzy mówią, że trzecia
tajemnica fatimska mogła zawierać także pewne fragmenty dotyczące przyszłości Kościoła
i tego, że Kościół w wielu miejscach dopuści się
zbiorowej apostazji. Przypomnę tylko krótko,
że apostazja to jeden z trzech grzechów, obok
zabójstwa i cudzołóstwa, które w Kościele
pierwotnym były traktowane jako największe
nieszczęście chrześcijanina, bo zabijały w nim
życie wieczne. To budziło łzy. Apostazji dokonywano najczęściej w obliczu prześladowań,
z powodu strachu albo pod presją. Dzisiaj
natomiast mamy do czynienia z powszechnym zjawiskiem cichej apostazji. Przestrzegał
przed tym już święty ojciec Pio. Pisał o tym
też św. Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in
Europa. Religijność stała się dla ludzi czymś

opcjonalnym: jeden lubi gonitwy koni, inny piłkę nożną, jeszcze inny muzykę rockową, a ktoś
może akurat lubić religijność. Antychryst jest
w stanie zrobić wszystko, byle nas przekonać,
że istnieje tylko ten świat, że nie ma innego,
nie ma żadnej obietnicy ani żadnego misterium.
Przekonuje nas, że w życiu najważniejsze jest
być szczęśliwym tutaj, na ziemi, a w związku
z tym – walczmy o jak najwięcej wygody dla
siebie i dla swoich najbliższych! Właściwie nie
potrzeba już systemu policyjnego ani aparatu
przemocy, by zmusić nas do uległości. Antychryst przychodzi w postaci miękkiego totalitaryzmu. To dzieje się choćby w Ameryce.
Jeszcze do niedawna patrzyliśmy na Amerykę
z podziwem: wydawało się, że to kraj potrafiący
łączyć szacunek do Boga z nowoczesnością.
To się jednak zmienia. Ludzie tracą wolność
w imię dyktatury świętego spokoju. Gwałcone
są reguły wolności religijnej, ludzie z powodu
swojej wiary są zwalniani z pracy, poddawani
marginalizacji. Gdy weźmiemy jeszcze pod
uwagę, że dokonuje się to w epoce dominacji
sztucznej inteligencji i technologii kontrolowania użytkowników smartfonów i sieci, w dobie
powszechnych rządów algorytmów, nietrudno

domyślić się, że wkrótce światowym ideałem
może stać się model funkcjonowania społeczeństwa w Chinach. Najbardziej niepokojący
jest fakt, że wielu ludzi Kościoła, zamiast przestrzegać przed nadchodzącą dyktaturą i nawoływać do powrotu do Chrystusa, wpada
w pułapkę świętego spokoju i martwi się tym,
czy w epoce niepokojów nie straci zbyt wiele
z uzyskanych przywilejów. Pozwalamy, by fale
brudnej wody Antychrysta wypłukiwały z nas
katolicką tożsamość. Nieraz zastanawiałem się,
czy dzisiaj my, księża, potrafilibyśmy stanąć
na wysokości zadania i przejść, dajmy na to,
przez próbę obozu Dachau, przez próbę więzień
i gułagów, jaką przechodzili nasi poprzednicy
żyjący pod nazistowską i sowiecką tyranią.
Byli bici, przypalani, brudni, wychłodzeni,
chorzy… Czy potrafilibyśmy wytrzymać tak, jak
wytrzymywał przesłuchania abp Baraniak, na
którym gaszono papierosy i którego podtapiano,
chcąc zmusić go do złożenia fałszywych zeznań,
pogrążających prymasa Wyszyńskiego? To, czy
jutro będziemy gotowi cierpieć dla prawdy,
zależy od tego, jak żyjemy dziś.

NOWOŒÆ

Niemało uwagi poświęciliśmy fizjonomii dzisiejszego Kościoła,
jego miejscu w świecie, jego denerwującej słabości i skłonności do dezercji z pola walki duchowej współczesnych mieszkańców globalnej wioski. Wytężaliśmy wzrok, by doszukiwać
się w nim zalążków odradzającej się świętości i Bożego szaleństwa. Złości nas i irytuje obecny stan, bo nam na Kościele zależy. Nikt nie będzie wylewał łez nad sprawami o nikłym
znaczeniu. Tymczasem bolą nas i niepokoją ci, za których gotowi jesteśmy oddać życie.



Ks. prof. Robert Skrzypczak – ceniony rekolekcjonista, autor i tłumacz wielu książek, m.in. ks. Dolindo Ruotolo, W twej
duszy jest niebo. Konferencje i świadectwa. Jeden z pierwszych
popularyzatorów osoby ks. Dolindo w Polsce. Profesor Akademii Katolickiej w Warszawie. Wyróżniony nagrodą Totus (2013)
za propagowanie nauczania św. Jana Pawła  oraz Medalem św.
Edyty Stein (2017). Współpracuje z redakcją „Gościa Niedzielnego”.

39,90 z³

[328 str.]

23,90 z³
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Męczeństwo wiary
i małe wspólnoty
Rod Dreher, autor Opcji Benedykta
„Społeczeństwo opanowuje stopniowo postępowa –
i głęboko antychrześcijańska – wojowniczość, której
papież Benedykt XVI nadał miano «powszechnej dyktatury
pozornie humanistycznych ideologii», spychającej inaczej
myślących na margines społeczeństwa” – pisze w swojej
nowej książce Rod Dreher. Ale co tak naprawdę znaczy
to dla nas, chrześcijan? O ucieczce od wszechobecnego
kłamstwa i niezbędnej trosce o depozyt wiary opowiada
ks. Robert Skrzypczak
Rod Dreher znany jest już w naszym kraju
dzięki bestsellerowi Opcja Benedykta. Przeszedł długą drogę od niewiary do Chrystusa.
Mimo wzrastania w bogobojnej i tradycyjnej
amerykańskiej rodzinie pozostał młodzieńcem obojętnym religijnie. Pewnego razu jego
matka wygrała wycieczkę do Europy i w tę
podróż zamiast niej wybrał się Rod. W katedrze
w Chartres po raz pierwszy zetknął się z przeczuciem obecności Boga. Pomyślał, że Bóg musi
istnieć, skoro ludzie byli w stanie wybudować
na Jego cześć coś tak wspaniałego. W Nowym
Jorku skończył studia i podjął pracę dziennikarza. Pisał o polityce, sprawach społecznych
i religijnych, zajmując się zwłaszcza krytyką
filmową. W 1996 roku wziął ślub w Kościele
katolickim. Ma troje dzieci. Jego wiara zaczęła
się chwiać pod ciężarem relacji z procesów
przeciwko niektórym duchownym katolickim
oskarżanym o seksualne wykorzystywanie
nieletnich. Do tego jego młodsza siostra dowiedziała się o chorobie nowotworowej. Rod
był pod ogromnym wrażeniem miłości, jaką
ją i jej rodzinę – jego siostra miała cztery córki
– otoczyła niewielka chrześcijańska wspólnota,
do której chora należała. W trakcie pogrzebu
wszyscy członkowie wspólnoty, z szacunku
i miłości do zmarłej, wzięli udział w kondukcie
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na cmentarz boso. Za życia lubiła bowiem chodzić w ten sposób. Jej wiara postawiła Drehera
przed wielkim wyzwaniem. Mimo potwornej
choroby jego siostra wytrwała do końca. Świadoma stanu swojego organizmu, modliła się
wraz z dziećmi o łaskę niegniewania się nigdy
na Pana Boga. Dreher pragnął znowu wierzyć,
choć brakowało mu sił, by wrócić do swojego
Kościoła. Postanowił się zbliżyć do pewnej
wspólnoty prawosławnej, która najbardziej
odpowiadała jego wrażliwości.

Napór wrogiego świata
Jeśli chcemy przetrwać, mówi Rod Dreher,
musimy wrócić do korzeni wiary, być Kościołem bez kompromisów. Co prawda Jezus
powiedział, że Jego Kościoła bramy piekieł
nie przemogą, ale – jak przytomnie zauważa
amerykański dziennikarz – nigdzie nie dodał,
iżby miało to dotyczyć Kościoła w USA bądź
w Europie. Papież Benedykt XVI mówił w 2012
roku, że kryzys duchowy ogarniający Zachód
jest poważniejszy niż upadek Imperium Rzymskiego pod koniec V wieku. Światło chrześcijan
wygasa, bo zlekceważyliśmy objawy nadciągającej klęski. Rewolucja seksualna odniosła
ostateczny triumf. „Nie ma już bezpiecznego
miejsca dla chrześcijan – pisze Dreher – ani

w świecie, ani też wewnątrz Kościoła”. Zamiast
żywej, biblijnej wiary, górę bierze „rozwodniona duchowość” oraz „moralistyczny deizm
terapeutyczny”. Na czym on polega? Zakłada,
krótko mówiąc, istnienie Boga jako Stworzyciela świata. Ten Bóg chce, byśmy byli dobrzy, uprzejmi i lojalni. Celem życia jest bycie
szczęśliwym i zadbanie o szacunek dla siebie.
Nie należy wciągać Boga we własne sprawy,
z wyjątkiem sytuacji koniecznych. Po śmierci
do nieba pójdą ludzie dobrzy. Oto główne
założenia naszej religijności terapeutycznej. Ta
mentalność podbija Kościoły, niszcząc w nich
depozyt wiary biblijnej. Nie ma tu miejsca
na pokutę, miłość wymagającą poświęcenia,
czystość serca i chwalebny krzyż. Obowiązuje religijność oparta na kulcie własnego „ja”
i materialnej wygody. Narzuca się pytanie: czy
chrześcijaństwo, jakie jest wyznawane w naszych parafiach i rodzinach i jakie jest znane
młodym ludziom, stanowi środek nawrócenia,
czy też usypiającą szczepionkę służącą temu,
by nie brać wiary na serio? Tej kulturowej
rewolucji nie sposób już odwrócić. Żyjemy
w społeczeństwie, w którym przekonania
ewangeliczne tracą na znaczeniu. Język Kościoła nie jest w świecie słyszany, czasem zaś
traktuje się go jako coś obraźliwego. W Polsce

wyrazem tego może być sposób odnoszenia się
w mediach do nauczania biskupów.

totalitaryzmowi”, forsowanemu przez wrogów
tradycyjnych, religijnych i konserwatywnych
wartości. Postępowa, głęboko antychrześcijańska wojowniczość ogarnia nasze społeczeńJaki świat przed nami?
stwo na coraz szerszą skalę. Głównym celem
Wchodzimy w okres postchrześcijański. Dreher Roda Drehera jest przygotowanie dzisiejszych
pyta o to, jak go przeżywać. W swojej poprzed- uczniów Chrystusa do przetrwania okresu
niej książce zwrócił się z tym zagadnieniem silnej presji kulturowej, społecznego ostrado benedyktyńskich mnichów, tym zaś razem cyzmu i osobistego cierpienia. „Nie możemy
do świeckich chrześcijan, dysydentów i mę- liczyć – pisze – na skuteczny opór wobec nadczenników wiary zmuszonych do życia pod chodzącego miękkiego totalitaryzmu, jeśli nie
pręgierzem komunistycznej, ateistycznej dykta- mamy uporządkowanego życia duchowego”.
tury w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
„Należy dawać odpór światu z taką samą siłą,
Lekarstwo na trudne czasy
z jaką on napiera na nas” – mówiła amerykańska pisarka Flannery O’Connor. Zachód Musimy zrozumieć ogrom stojącego przed
porzucił rozum i cnoty, ulegając relatywizmowi. chrześcijaństwem wyzwania i zaplanować
Rządzą nami emocje. Za moralne uchodzi to, strategię oporu. Dla Drehera bezcenne zdaje
co jednostka subiektywnie uważa za słusz- się doświadczenie uczniów Chrystusa, któne i poprawne. Na podstawie wielu rozmów rzy bohatersko przetrwali siedemdziesiąt lat
przeprowadzonych telefonicznie i na żywo, ateistycznego terroru w Związku Radzieckim
zwłaszcza z osobami, które przeżyły agresywny i innych krajach podbitych przez czerwoną
komunistyczny totalitaryzm w naszej części antychrystusową bolszewię. „Nas ocaliły małe
świata, dziennikarz doszedł do tragicznej wspólnoty” – mówią bohaterowie tej książki.
diagnozy: Stany Zjednoczone i cały Zachód „Małe wspólnoty” w podobny sposób pozwoliły
dobrowolnie ulegają innemu, „miękkiemu przetrwać dwieście pięćdziesiąt lat okrutne-

go prześladowania katolikom w Japonii od
XVII do XIX wieku, pomimo braku kapłanów
i sakramentów. Rozpaczliwie potrzebujemy
wyzwolenia z więzów samotności i rozproszenia, potrzebujemy exodusu z Internetu, by
odkryć wolność, która daje poczucie wspólnoty.
Od początku dziejów Kościoła przepowiadanie kerygmatu o zwycięstwie Chrystusa nad
grzechem i śmiercią prowadziło do tworzenia małych wspólnot, aż ich ogromna liczba
przyczyniła się do narodzin chrześcijańskiej
cywilizacji ogarniającej całe społeczeństwo.
Dziś, gdy owa cywilizacja przemija, znowu
potrzeba tworzyć małe środowiska intensywnego życia wiary, które będą w stanie się oprzeć
naporowi neopogańskiego barbarzyństwa i zapewnić chrześcijanom warunki pogłębiania
więzi z Bogiem.

BESTSELLER
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Dlaczego Rod Dreher tyle lat po upadku komunizmu
podjął temat opozycjonistów, którzy uczyli obrony
przed zakusami czerwonego totalitaryzmu? Skąd pomysł powrotu do Sołżenicyna, Havla czy Miłosza?
To proste: totalitaryzm czerwony przepoczwarzył się
w totalitaryzm liberalny. To nie jest opowieść o przeszłości, lecz o teraźniejszości i przyszłości. To książka
dla tych, którzy nie chcą ulec walcowi powszechnej
opresji. Kto pragnie zachować wiarę w Boga i wolność
myślenia, powinien ją przeczytać.
Paweł Lisicki,
redaktor naczelny „Do Rzeczy”
39,90 z³

[320 str.]

23,90 z³
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Sekret z La Salette,
który wstrząsnął
Kościołem
Widząca z La Salette, Melania Calvat w 1870
roku publikuje książeczkę, w której – powołując
się na objawienia Matki Bożej – opisuje
wstrząsającą wizję przyszłości, włącznie
z ujawnieniem się Antychrysta
Publikacja wzbudziła zaskoczenie, wszak początkowo zarówno Melania, jak i towarzyszący jej podczas objawień chłopiec Maksymin,
twierdzili zgodnie, iż powierzone im sekrety
nie mogą zostać nigdy ujawnione. A jednak
Melania w pewnym momencie swojego życia
przyznała, że Maryja dała jej zgodę na publikację przesłania. Przesłania, które wstrząsnęło
Kościołem.

Lucyfer zostanie uwolniony
Matka Boża, według relacji Melanii, zapowiedziała głęboki kryzys Kościoła – w tym kapłaństwa – a także postępujące zepsucie świata.
„Kapłani – słudzy mojego Syna – przez swoje
złe życie, przez brak uszanowania i pobożności
w celebrowaniu świętych tajemnic, przez miłość
do pieniędzy, przez upodobanie w honorach
i przyjemnościach; kapłani stali się naczyniami
nieczystości. Tak, stan kapłański woła o pomstę

i pomsta jest nad ich głowami” – miała przekazać Melanii Maryja.
W dalszej części objawienia Maryja miała
przekazać Melanii wizję narodzin Antychrysta.
Demon ma wstąpić na tron papieski, a na świecie znów pojawią się straszliwe plagi, katastrofy,
głód i cierpienie. Wreszcie jednak dojdzie do
ostatecznego starcia.

Czy to prawdziwa wizja?

trowym wstrząsnął całym Kościołem. Późniejsze
objawienia w Fatimie czy Akicie także bardzo
mocno mówią o kryzysie w Kościele i o złu,
które będzie w jego wnętrzu. Niezależnie od
oceny objawień w La Salette, warto zatrzymać
się przy nich chociaż na chwilę i zapytać: co
Maryja chciała nam w ten sposób powiedzieć?
BESTSELLER
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W wydanej niedawno książce La Salette.
Objawienia, które wstrząsnęły Kościołem
Tomasz Terlikowski opisuje bardzo trudne
i ciągle nie do końca poznane objawienia
z La Salette, dużo miejsca poświęca także
Sekretowi, tekstowi spisanemu przez widzącą kilka lat po objawieniu, w którym
pojawia się bardzo trudna wizja przyszłości Kościoła. Wiele osób kwestionowało
to, co przekazała tam Melania, ale obraz
Antychrysta zasiadającego na tronie Pio-

Tomasz P. Terlikowski w dogłębny sposób analizuje historię i treść
objawienia z La Salette, wskazując czytelnikom najważniejsze aspekty
tego niezwykłego spotkania ubogich pasterzy z Matką Boga. Podążając
za słowami Maryi, podkreśla potrzebę wejścia na drogę nawrócenia,
którą szczególnie dziś powinniśmy kroczyć. Tym samym potwierdza,
że choć objawienie we francuskiej miejscowości dokonało się niemal
dwa wieki temu, nadal pozostaje aktualne i żywe.
34,90 z³
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[240 str.]

20,90 z³

Szaleniec Pana Boga
O niezwykłym słowackim biskupie,
któremu Jan Paweł II powierzał
najtrudniejsze misje Kościoła,
i o wielkiej tajemnicy, którą ciągle dla
wielu z nas są przesłania z Fatimy,
opowiada Tomasz Terlikowski
Słowacki jezuita, Paweł Hnilica, wyświęcony na
kapłana i na biskupa w podziemiu, uciekinier
z komunistycznej Czechosłowacji, przez lata doradzał kolejnym papieżom w sprawach Europy
Środkowej, zmagając się z komunistyczną infiltracją w Watykanie. Wielu określało go mianem
Jamesa Bonda Jana Pawła II – bo papież z Polski
miał zlecać mu wykonanie rozmaitych, nie
zawsze jawnych zadań, choćby ocenę objawień
w Medjugorje, a sam Hnilica chętnie angażował
się w zadania na pograniczu szaleństwa, na
przykład gdy z innym księdzem podróżował do
Moskwy, by tam w jednej z cerkwi potajemnie
celebrować Mszę Świętą tuż przed tym, jak Jan
Paweł II powierzył Rosję i świat Niepokalanemu
Sercu Maryi.

Kryzys w Kościele
Życie bp. Hnilicy pokazuje skomplikowaną
historię całej Europy Środkowej, a także złożoną
i zmieniającą się strategię Watykanu w relacji
do komunizmu i Związku Sowieckiego. Jest
w tym życiorysie także ważny wątek fatimski,
który uświadamia, że objawienia z portugalskiej

wioski są nadal aktualne. Nie ma też większych
wątpliwości, że choć pewna część przesłania
fatimskiego już się zrealizowała, na naszych
oczach wypełniają się inne jego elementy. Wizja
z trzeciej tajemnicy fatimskiej, szczególnie jeśli
interpretować ją w duchu kolejnych objawień –
choćby tego z Akity – nabiera wymiaru bardziej
eklezjalnego i może być traktowana jako zapowiedź wielkiego kryzysu wewnątrz Kościoła,
z którym wciąż musimy sobie radzić.

pozostaje głęboko aktualny, a to, jak będzie
wyglądać przyszłość Europy, chrześcijaństwa
i Kościoła w ogóle, zależy od naszej wierności
wezwaniu, jakie skierowała do katolików Matka
Boża w Fatimie: wierności różańcowi, nabożeństwu do Niepokalanego Serca Maryi i pokucie.
O tym nieustannie przypomina nam bp Hnilica.

NOWOŒÆ

W Maryi jest ocalenie
Hnilica, choć jego uwaga skupiona była
przede wszystkim na Wschodzie, na walce
z komunizmem, na wspieraniu Kościoła
milczenia, był świadomy wielkiego kryzysu,
a w rozmowach z przyjaciółmi i współpracownikami często wracał do myśli, że
„prawdziwych wrogów” on sam i objawienia fatimskie mają „wewnątrz Kościoła”,
a nie na zewnątrz. Niezależnie od tego,
że obecnie niechętnie (i słusznie) mówimy o wrogach, trzeba jasno zaznaczyć, że
ten element objawienia fatimskiego wciąż

Wyjątkowa biografia jednego z najciekawszych biskupów xx wieku. Historia
tego słowackiego kapłana, którego, jak podkreślał bohater tej opowieści,
„Matka Boża niosła na rękach”, pokazuje nieznane oblicze Kościoła. W jaki
sposób bp Hnilica dokonał aktu zawierzenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi
w samym sercu Moskwy? Dlaczego to on był pierwszym biskupem wysłanym
do Medjugorje? Jak wyglądała jego przyjaźń z Matką Teresą z Kalkuty, kard.
Stefanem Wyszyńskim i ks. Franciszkiem Blachnickim?
39,90 z³

[280 + 16 str.]

23,90 z³
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Msza Święta nie jest
ucztą, lecz ofiarą!
Katolicy często nazywają Mszę Świętą „ucztą”. To
słowo przeniknęło do naszego języka ze wspólnot
protestanckich i nie oddaje w pełni tego, czym jest Msza.
Abp Fulton Sheen w książce Sakramenty pokazuje, jak
powinniśmy rozumieć Eucharystię
Trzy ważne części Mszy Świętej to ofiarowanie,
konsekracja oraz komunia. W porządku ludzkiej
miłości odpowiada to zaręczynom, ceremonii
zaślubin i skonsumowaniu małżeństwa.
Gdy mężczyzna zaręcza się z kobietą, najczęściej daje jej cenny pierścionek – nie jest to
obrączka z cyny ani ze słomy, bo to nie byłaby
żadna ofiara. Bez względu na to, ile zapłacił za to
precjozum, zawsze odrywa metkę, by jego ukochana nigdy nie łączyła ceny tego szczególnego
podarunku z głębią jego miłości. Niezależnie
od tego, ile zapłacił za pierścionek, dla niego
ta cena będzie zawsze zbyt niska. Pierścionek
jest okrągły, co symbolizuje wieczne trwanie
jego miłości, która nie ma ani początku, ani
końca; jest cenny, ponieważ jest to znak pełnej
gotowości oddania całego siebie ukochanej.

osobie objawia się w chlebie i winie; nie ma
bowiem dwu innych takich substancji jak winne grono i ziarno, które byłyby bardziej realnie
tym, czym są. Jedno zostaje przemielone przez
młyn Getsemani, drugie przejdzie przez prasę
Kalwarii, zanim zostanie położone na ołtarzu
przed Ukochanym. Ofiarując chleb i wino
podczas Mszy Świętej, wierzący ofiarowują
się Chrystusowi.

Kapłan jak Chrystus

Po zaręczynach przychodzi czas na ceremonię
zaślubin – ukochany poświęca się dla ukochanej,
a ona całym sercem oddaje się ukochanemu.
Pan Młody mówi: „Moją największą wolnością
jest być twoim niewolnikiem. Oddaję wszystko,
czym jestem, aby ci służyć”. Połączenie dłoni
w czasie ceremonii ślubnej jest symbolem przeOfiarować się Chrystusowi
kazania sobie siebie nawzajem: „Ja jestem twój
Podczas Mszy także następują zaręczyny – to i ty jesteś moja. Chcę umrzeć dla siebie, aby żyć
ofiarowanie, w trakcie którego wierzący przyno- w tobie, moja ukochana. Nie mogę żyć w tobie,
szą dary chleba i wina albo ich odpowiedniki, za jeśli ci się nie poddam. Dlatego mówię do ciebie:
które można kupić chleb i wino. Jak pierścionek «To jest moje ciało, to jest moja krew»”.
jest symbolem ukochanego, który ofiarowuje się
We Mszy Świętej wierzący są reprezentoukochanej, tak chleb i wino to znaki ofiarowania wani na ołtarzu przez chleb i wino. W chwili
się osoby wierzącej Chrystusowi. Ukazane to konsekracji, gdy ksiądz – jak Chrystus – wyjest na kilka sposobów.
powiada słowa: „To jest Ciało moje” i „To jest
Po pierwsze, chleb i wino tradycyjnie utrzy- Krew moja”, substancja chleba staje się substanmywały człowieka przy życiu – złożenie tego cją Ciała Chrystusa i substancja wina staje się
daru na ołtarzu oznacza zatem złożenie sub- substancją Krwi Chrystusa. W tym momencie
stancji własnego życia, czyli siebie samego. Po wierzący również mówią: „To jest moje ciało;
drugie, gotowość ofiarowania siebie ukochanej to jest moja krew. Weź je! Nie chcę ich już mieć
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dla siebie. Przemień całą substancję mojego
istnienia, mój intelekt i moją wolę. Niech się
dokona transsubstancjacja – niech moje ego
utonie w Tobie, tak by mój intelekt stał się
jednym z Twoją prawdą i aby moja wola stała
się jednym z Twoimi pragnieniami! Nie dbam
o to, czy moje cechy gatunkowe i to, co jest
moim życiem – a więc moje obowiązki, zainteresowania, spotkania w czasie i przestrzeni
– zostaną zachowane. Wszystko bowiem, czym
jestem substancjalnie, oddaję Tobie”.

Męka bez męki i gwałtowne
ukojenie
W porządku ludzkim po zaręczynach i ślubie
następuje skonsumowanie małżeństwa. Każda
miłość pragnie zjednoczenia. Komunikacja
listowna ani słowna nie może zaspokoić instynktownej tęsknoty dwu serc, aby się zagubić
w sobie. Dlatego musi nastąpić jakaś wielka
ekstatyczna chwila, kiedy miłość osiąga głębię
przerastającą słowa – to komunia ciała i krwi
z ciałem i krwią w jedności, która nie trwa
długo, ale jest przedsmakiem nieba.
Akt małżeński jest niczym innym jak słabym i niejasnym obrazem komunii z Bogiem:
po złożeniu ofiary z siebie pod postacią chleba
i wina oraz po śmierci do własnego niższego
„ja” zaczynamy się cieszyć tym ekstatycznym
zjednoczeniem z Chrystusem w Komunii
Świętej. To zjednoczenie jest – mówiąc sło-

wami Francisa Thompsona – „męką bez męki
i gwałtownym ukojeniem”. To chwila, w której
spragnione serce wchodzi w komunię z Chlebem Życia. To uniesienie, w którym spełnia się
to, że „miłość, w której zatonęliśmy, znajduje
swój kres w miłosnej pełni”. To uniesienie,
które usuwa wszelki ból.
Ofiarę Mszy Świętej można opisać za pomocą jeszcze innej analogii. Wyobraźmy sobie
dom, który z dwu przeciwnych stron ma po
jednym wielkim oknie. Z jednego okna jest
widok na dolinę, a z drugiego na strzeliste góry.
Właściciel domu spogląda w okna i widzi, że te
widoki są jakoś ze sobą związane: dolina kładzie
się u stóp gór, a góry wznoszą dolinę ku niebu.
Z ofiarą Mszy Świętej jest podobnie. Każda
wspólnota Kościoła w jakiś sposób spogląda ku
dolinie – dolinie śmierci i upokorzenia, w której
widzimy krzyż. Zwraca się też jednak ku górom
– ku wiecznym, niebiańskim szczytom, gdzie
Chrystus zasiada w chwale po prawicy Ojca.
Dolina i góry są związane zarówno z upokorzeniem, jak i z uniesieniem; tak samo ofiara
Mszy Świętej jest związana z Kalwarią w dolinie
i z Chrystusem na niebiańskich wyżynach.

od początku świata, zstąpił na tę ziemię w konkretnym momencie historii i oddał swoje życie,
by odkupić grzechy ludzi. Potem wstąpił do
nieba, gdzie ten miłosny akt wciąż trwa, gdzie
On wstawia się za nami, ukazując Ojcu Niebieskiemu otwarte rany swojej miłości. To prawda,
agonia i ukrzyżowanie to rzeczy przemijające,
ale posłuszeństwo i miłość, które do niej prowadzą – już nie. W oczach Ojca Syn, który stał się
człowiekiem, kocha zawsze na śmierć. Ten, kto
kocha ojczyznę, żałuje, że ma tylko jedno życie,
które może za nią oddać, i pragnąłby gorąco,
by jego ofiara trwała wiecznie. Ponieważ jest
człowiekiem, nie może tego uczynić. Ale Chrystus, który jest Bogiem i człowiekiem, może.
Msza zatem dotyczy przeszłości i przyszłości. Ponieważ żyjemy w czasie i możemy używać
tylko ziemskich symboli, widzimy wszystko
w sekwencji zdarzeń przebiegających jedno
po drugim, ale wszystko to jest jedną wieczną
chwilą miłosnego poruszenia.
Gdyby szpula z taśmą filmową mogła dostać
się wprost do naszej świadomości, zobaczylibyśmy i zrozumieli całą opowieść od razu,
nie możemy jednak tego zrobić, bo musimy
obejrzeć cały film w pewnym odcinku czasu.
Tak
samo jest z miłością, przez którą Chrystus
Stanąć na Kalwarii
przygotowywał swoje przyjście w Starym TeKalwaria, Msza Święta i Chrystus otoczony stamencie, ofiarował się na Kalwarii, a teraz
chwałą w niebie to trzy różne poziomy wiel- uobecnia to wszystko w ofierze Mszy Świętej.
kiego wiecznego miłosnego aktu. Chrystus,
Msza nie jest zatem nowym ofiarowaniem,
który przebywał w niebie jako Baranek zabity ale nowym uobecnieniem wiecznej ofiary, która
jest nam dana. Dlatego uczestniczenie we
Mszy
Świętej jest tym samym co obecność
BESTSELLER
NOWOŒÆ
na Kalwarii. Są też jednak różnice.

Autobiografia abp. Sheena

Krzyż w centrum serca
Chrystus ofiarował siebie za całą ludzkość; we
Mszy Świętej zostajemy wszczepieni w Jego
śmierć i zjednoczeni z Nim w Jego ofierze.
Smutek z powodu tego, że nie żyliśmy w Jego
czasach, jest niwelowany przez Mszę. Nasz Pan
przez krzyż potencjalnie odkupił całą ludzkość,
a we Mszy Świętej to aktualizujemy. Kalwaria
to konkretne miejsce w określonym czasie –
Msza uobecnia czas i przestrzeń tego wiecznego
miłosnego aktu.
Ofiara na Kalwarii to ofiara krwawa, która
dokonała się przez rozdzielenie ciała i krwi
Chrystusa. We Mszy Świętej śmierć Jezusa
jest mistycznie i sakramentalnie uobecniana
w sposób bezkrwawy przez konsekrację chleba
i wina. Nie są one konsekrowane razem słowami: „To jest moje Ciało i moja Krew”, ale – jak
pokazał nasz Pan – słowa „To jest moje Ciało”
wypowiadane są nad chlebem, a następnie
słowa: „To jest moja Krew” wypowiada się
nad winem. Taka konsekracja jest rodzajem
mistycznego miecza oddzielającego ciało od
krwi, na wzór śmierci Chrystusa na Kalwarii.
Załóżmy, że istniałaby odwieczna stacja radiowa, która nadawałaby wieczne fale mądrości
i oświecenia. Ludzie żyjący w różnych czasach
odbieraliby te fale mądrości, przyjmowali je
i stosowali do siebie. Chrystusowy wieczny akt
miłosny to właśnie coś takiego – przyjmujemy
go, gdy przez kolejne wieki uczestniczymy we
Mszy Świętej. Realność i skuteczność Mszy
biorą się zatem z Kalwarii, która nie ma innego
znaczenia poza tym jednym. Ten, kto uczestniczy w Mszy Świętej, podnosi krzyż Chrystusa
z ziemi Kalwarii i umieszcza go w samym centrum swojego serca.
NOWOŒÆ
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39,90 z³

23,90 z³
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19,70 z³

[288 str.]

29,90 z³

17,90 z³

Inne ksi¹¿ki abp. Fultona Sheena na www.esprit.com.pl
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Najświętsze Oblicze
według ks. Dolindo
O tym, jak powstawał niezwykły obraz Jezusa,
którego zobaczył ks. Dolindo Ruotolo, i o wielkim
znaczeniu tego wizerunku w swojej najnowszej
książce Jezus do duszy opowiada Joanna BątkiewiczBrożek
Ma soczyście błękitne oczy, jakby większe niż
zazwyczaj. Delikatne, a zarazem wyraziste rysy
twarzy, w owalnej linii bardzo przypominającej
twarz Chrystusa z Całunu Turyńskiego. Delikatnie pofalowane kasztanowe włosy, miejscami z jaśniejszymi refleksami, przedzielone
równym przedziałkiem opadają na ramiona.
Śniada cera, wyrazisty wąs i broda. Z Jego
twarzy i całego Jego oblicza bije światło. Jezus
namalowany według wizji ks. Dolindo miał
nosić rysy Chrystusa z Całunu Turyńskiego,
którego kopia wisiała na ścianie sypialni Sługi
Bożego w mieszkaniu przy via Salvator Rosa 58.

Trudne zlecenie

czątku lat sześćdziesiątych. Jeździł tu z Apulii
z powodów zawodowych. Miał na imię Vittorio
– opowiada mi córka malarki. – Usłyszał od razu
o o. Dolindo, kapłanie, który miał dar głoszenia.
Anna ma wtedy dziesięć lat, jej mama Lucia
jest około pięćdziesiątki. Zaczynają regularnie
przyjeżdżać na Msze Święte celebrowane przez
mistyka. Po krótkim czasie odwiedzają jego
dom. 1 listopada 1960 roku ks. Dolindo dostaje
przecież wylewu i częściowego paraliżu ciała.
Coraz częściej więc odprawia Eucharystię na
ostatnim piętrze przy via Salvator Rosa. I to
tam gromadzi się coraz gęstszy tłum. – Mama
była zachwycona o. Dolindo i pewnego dnia
przywiozła mu w prezencie szkic jego twarzy,
który wykonała na podstawie zdjęcia. Ojciec
Dolindo przyjrzał się z uwagą portretowi i powiedział: „Lucia, skoro jesteś tak dobrą malarką,
musisz namalować mi Jezusa!”. Mama od razu
się zgodziła, mówiąc: „Tak, tak, to następnym
razem przywiozę rysunek”. „Nie, nie – zatrzymał ją ks. Dolindo – namalujesz Go takim, jak ci
opiszę: jasne i niebieskie oczy, włosy opadające
na ramiona, w kolorze orzecha”.

Ten słynny i znany już tysiącom polskich pielgrzymów wizerunek Najświętszego Oblicza
Jezusa z Neapolu zamieszczamy na okładce
modlitewnika dzięki uprzejmości i zgodzie
Anny Laporty, córki Lucii Altomare Laporty,
której mistyk zlecił namalowanie dzieła na
płótnie. Oryginał obrazu (o wymiarach 50 cm
na 70 cm), zgodnie z życzeniem malarki, miał
zawisnąć nad płytą nagrobną ks. Dolindo, w prawej nawie bocznej w kościele San Giuseppe
„Namaluj Jezusa!”
dei Vecchi ed Immacolata di Lourdes. Ale, jak
się okazuje, dziś wisi tam jego kopia. Oryginał Ojciec Dolindo szczegółowo opisał twarz i ubiór
bowiem skradziono. – Wszystko zaczęło się Jezusa, zupełnie jakby Go widział. Moja mama
od przyjazdu mojego taty do Neapolu, na po- zaczęła się wtedy wycofywać, obawiała się, że
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nie podoła. Wtedy dopiero zaczynała malować
pędzlami. Z reguły malowała, wzorując się na
zdjęciach. Przenosiła mniej więcej tych samych
rozmiarów rysy twarzy na płótno, wpatrując
się jednak w fotografię. I potrzebowała do tego
konkretnych wymiarów, inaczej nie potrafiła
szkicować. Ksiądz Dolindo odparł na to: „Nie
martw się, Lucia, dam ci wzór, zdjęcie kopii
Całunu Turyńskiego”. Lucia Laporta, nie do
końca przekonana, jednak zabiera się do pracy.
Po jakimś czasie przywozi ks. Dolindo pierwszy
szkic. „Córeczko moja, to nie to – reaguje od
razu kapłan. – To nie On. Wracaj do domu
i narysuj raz jeszcze”. Anna wspomina: – Mama
długie godziny mierzyła się z płótnem. Nie
udawało się jej. Albo twarz była za smukła, albo
nie ten kolor, rysy i tak dalej. Kiedy pokazała
ks. Dolindo kolejny szkic, on ponownie odrzucił dzieło. Mama więc poddała się: „To ja nie
potrafię inaczej. Ojciec poprosił mnie o rzecz
niemożliwą. Nie potrafię”. Ale o. Dolindo się
upierał: „O nie, musisz to zrobić! – mówił
mamie. – Pobłogosławię ci teraz ręce, pędzle
i kolory i zrób to! Namaluj Jezusa”.

Spojrzenie Jezusa
Około pięćdziesięcioletnia Anna z kasztanowymi, krótko ściętymi włosami na chwilę się
zamyśla, jakby chciała odkurzyć jakieś wspo-

mnienie z dzieciństwa. Poprawia opadającą na
czoło grzywkę. – Tak – dodaje – mama już po
pierwszym nieudanym szkicu mówiła w domu,
że potrzebuje błogosławieństwa o. Dolindo,
inaczej nie da rady wykonać zadania.
Lucia Laporta wraca więc do domu w Apuglii. Pakuje pędzle, farby i płótno i ponownie
przyjeżdża do Neapolu. W domu przy via Salvator Rosa klęka przed ks. Dolindo. Moment
ten udało się uwiecznić na fotografii. Kapłan
nakłada dłonie na głowę malarki, obok, na
okrągłym stole, przy którym zwykle padre jadał
posiłki, leżą malarskie narzędzia Lucii. – Gdy
mama wróciła do domu, namalowała Jezusa

niemal natychmiast, spod jej pędzla wyłonił
się przepiękny obraz Zbawiciela. I kiedy dzieło
zobaczył o. Dolindo, krzyknął: „To On!”, po
czym usiadł do stołu i na jednym z obrazków
napisał te słowa: „Jezus do twojej duszy: kiedy
malowałaś Moje Oblicze, a twój pędzel zanurzony w twojej miłości kreślił rysy Moich oczu,
Ja patrzyłem na ciebie i twoją rodzinę. Teraz
wszędzie, gdzie znajdują się fotografie twojego
malunku, z każdej z nich promienieje na ciebie, córko Moja, i na twoją rodzinę spojrzenie
błogosławieństwa, które na ciebie kładę, gdy
się modlisz, śpisz lub kiedy zanosisz błagania
o miłosierdzie dla innych. Malowałaś Mnie

w majestacie Mojego Oblicza i każda kopia
tego obrazu jest niczym wołanie, modlitwa do
Mojego królestwa miłości i miłosierdzia nad
światem. Błogosławię ci i niech nad twoim
domem obficie wylewa się błogosławieństwo.
Jezus, twoje życie i twoja miłość. Amen”. Na
dole dodał jeszcze: „błogosławię, ubogi ksiądz
Dolindo Ruotolo”.

39,90 z³

23,90 z³
BESTSELLER
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[432 str.]

oprawa
broszurowa

29,90 z³

17,90 z³
oprawa
twarda

39,90 z³

23,90 z³

BESTSELLER
Moja misja trwa.
Jezu, Ty się tym zajmij, część 2

ZAPOWIEDŹ
oprawa
zintegrowana

34,90 z³

20,90 z³
[288 str.]

Wiêcej ksi¹¿ek o ¿yciu i misji ks. Dolindo
na stronie www.esprit.com.pl

Nieznane fakty z życia ks. Dolindo, tajemnice procesu beatyfikacyjnego, niezwykłe
świadectwa spotkań z kapłanem z Neapolu,
liczne cuda za jego wstawiennictwem,
poruszające proroctwa.
Historie opisane w tej książce dla wielu
czytelników będą ogromnym
zaskoczeniem
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Szatan zrobi
wszystko, żeby
zniszczyć rodziny
Siostra Łucja, jedna w wizjonerek z Fatimy,
powiedziała kard. Caffarze: „Ostateczna bitwa
pomiędzy Bogiem a królestwem Szatana zostanie
stoczona w kwestiach małżeństwa i rodziny”. To proroctwo do dziś wywołuje skrajne
emocje. Wiele jednak wskazuje na to, że rodzina obecnie znajduje się na krawędzi.
Czy jest przed nią jeszcze jakaś przyszłość? I co zrobić, aby ją ocalić, mówią w swojej
najnowszej książce ks. Piotr Glas i Jacek Pulikowski
Bardzo wiele przeszkód duchowych osłabia,
często niszczy rodzinę – to są kwestie związane z tak zwanymi zranieniami ojca i matki,
z brakiem nawrócenia, z licznymi nałogami
i zniewoleniami. Czy patrząc na to wszystko
i na dzisiejsze czasy, możemy powiedzieć, że
rodzina ma jeszcze jakąś przyszłość?
Ks. Piotr Glas: W obszarze duchowości, to
oczywiście tak. Musimy pamiętać, że im większe
ktoś stanowi zagrożenie, tym bardziej diabeł
atakuje. Nie rusza swoich, nie rusza tych, którzy
są dla piekła obojętni. Myślę, że zwycięstwa,
które teraz odnosi, to są zwycięstwa pozorne.
Szatan chce zniszczyć rodzinę i robi wszystko,
żeby tak się stało. Teraz uderza z całą mocą. Ale
nie może zniszczyć rodziny, ponieważ rodzina
jest stworzona przez Boga. To nie jest ludzki
wymysł. Pochodzi od Boga i ma błogosławieństwo Boże, więc Szatan nie może jej zniszczyć.
Może nadwyrężyć, nadwątlić jej siły. Może
spowodować, że będzie przechodziła różne
perturbacje, mogą wystąpić jakieś zniszczenia,
jak po każdym huraganie czy trzęsieniu ziemi.
Czy zawsze będzie taka, jak teraz?

PG: W przyszłości może dojść do bardzo ekstremalnych sytuacji, kiedy rodzina, rozumiana jako małżeństwo wraz z dziećmi, będzie
w mniejszości, a jej obrońcy będą prześladowani.
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Może nawet wykluczeni z Kościoła. Ale na się i będą się rodziły powołania. Ja wierzę, że
pewno się odbuduje. Bóg nie pozwoli Szatanowi rodzina przetrwa, choć jestem realistą i jestem
jej zniszczyć, bo rodzina jest Bożą inicjatywą, przekonany, że ta rodzina jeszcze będzie bardzo
Jego pomysłem. Bez rodziny nie będzie powołań, cierpieć, jeszcze będzie bardzo szykanowana
nie będzie przekazu wiary, nie będzie Kościoła. i bardzo poraniona. Wierzę jednak, że przetrwa.
Będą ofiary, może nawet śmiertelne, będą męJeśli Bóg ocali swój pomysł, to znaczy, czennicy za rodzinę.
że zanim będzie lepiej, musi być gorzej?

PG: Tak, ale pamiętajmy, że w tej bitwie Szatan A jak ocalić rodzinę przed atakami
nie ma żadnych szans. I on o tym dobrze wie. Szatana?
Głośno ryczy, głośno krzyczy. Wykorzystuje PG: Dzisiaj potrzebna jest heroiczna wiara. Nie
swoich ludzi gdziekolwiek tylko może. Ale Bóg taka wiara, która mnie tylko raz w tygodniu
nie pozwoli zniszczyć rodziny.
wysyła do kościoła. Potrzebna jest heroiczna
wiara rodziców. Rodzice dający dzieciom przyPanie Jacku, czy rodzina przetrwa?
kład swojego życia. Rodzice, którzy modlą się
Jacek Pulikowski: Na pewno świat nie razem z dziećmi, ojciec, którego dzieci widzą
przetrwa bez rodziny. To mogę powiedzieć na kolanach. To wszystko jest bezcenne. Życie
z całkowitą pewnością. A wierzę, że świat prze- sakramentami, korzystanie z bogactwa sakratrwa dzięki rodzinie. I jeżeli nawet w wielu mentaliów – woda święcona, sól, olej egzorcymiejscach będzie się działo źle, to wierzę w to, zmowany – troska o to, żeby dom rodzinny był
i widzę też konkretne znaki, że rodzina na pew- naprawdę chrześcijański. Bardzo ważne jest to,
no przetrwa w Polsce. Chociażby ze względu żeby mieć krzyż, obraz Matki Bożej, obraz Pana
na to, co się dzieje w wielu męskich ruchach Jezusa Miłosiernego, świece. Byłoby idealnie,
– u Wojowników Maryi, u mężczyzn Święte- gdyby w domu było miejsce na mały ołtarzyk,
go Józefa, u Rycerzy Jana Pawła II, Żołnierzy miejsce przeznaczone do modlitwy. Bo teraz
Chrystusa i w wielu innych męskich formacjach. ciągle najważniejszym miejscem w naszym
To jest wielki ruch mężczyzn budzących się ze domu jest miejsce przed telewizorem lub ekrasnu. Te ruchy są nastawione na małżeństwo, na nem komputera. Rodzice powinni pamiętać,
przekazywanie życia, na dzieci, na modlitwę, żeby nie ustawać w modlitwie za swoje dzieci.
na życie wiarą. I to w tych rodzinach rodzą Wtedy Szatan nie będzie miał dostępu do takie-

go domu ani do dzieci. Nie bójmy się tego, że
Szatan jest silniejszy. Jeśli mamy wrażenie, że
już w naszym życiu tak namieszał, że nic nie
ma sensu, to jest kolejne kłamstwo, w które
diabeł każe nam wierzyć.
JP: Dodałbym tu jeszcze to, żeby nie wstydzić się i dawać świadectwo tego, że można
być katolikiem, żyć w małżeństwie jednym,
wiernym, dozgonnym i być szczęśliwym.
Rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego,
jak potężnym narzędziem dysponują – pokazywaniem dzieciom tego, jak bardzo oni
się kochają. Nawet gestami ciała, które mogą
być bardzo subtelne. Objęcie mamy przez
tatę, fajne słowa. Nawet gdy bywa ciężko
w rodzinie. Dzieci uciekają od małżeństwa,

bo nie chcą powtórzyć małżeństwa takiego
jak ich rodziców, obrzydzonego im przez
rodziców. Jeżeli nawet po latach kryzysów
rodzice zaczną się do siebie pięknie odnosić,
to w głowach tych dzieci powstanie myśl:
a może jednak to małżeństwo jest dobre?
Jeżeli teraz potrafią się do siebie tak odnosić,
a kiedyś moja rodzina była w tak beznadziejnej sytuacji, to może zaryzykuję? Te zewnętrzne gesty są dzieciom bardzo potrzebne, żeby
zatęskniły za małżeństwem, żeby doceniły
rodziców i wartość rodziny. I to jest zupełnie
niedostrzegane narzędzie w rękach rodziców. Ono może uratować wiele przyszłych
małżeństw. Może sprawić, że zrodzi się chęć
wejścia w związek sakramentalny, zbudowania takiej rodziny, w której chce się być.

ZAPOWIEDŹ

Ks. Piotr Glas, Jacek Pulikowski

Ostateczna bitwa o rodzinę
BESTSELLER

Kryzys, który coraz bardziej uderza w rodzinę, pokazuje wyraźnie, że bitwa o nią będzie bardzo
zaciekła. Rozpadające się małżeństwa, coraz więcej osób, które nie chcą założyć własnej rodziny,
ucieczka od odpowiedzialności, pokazują wyraźnie, że świat coraz bardziej oddala się od Boga. Czy
Szatan rzeczywiście chce całkowitego zniszczenia rodziny? I co my dzisiaj możemy zrobić w obliczu
nadciągającej katastrofy? Ksiądz Piotr Glas i Jacek Pulikowski sięgając do własnych doświadczeń
– kapłana i egzorcysty oraz męża, ojca i cenionego doradcy rodzinnego – rysują przed nami plan
ratunkowy i przypominają, że choć Szatan działa bardzo intensywnie, to nasze ocalenie jest zawsze
w Bogu.

Zapowiedź
JUŻ WKRÓTCE W SPRZEDAŻY
premiera grudzień 2021
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Przejrzystość
ma swoją cenę
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Świeccy wierni nie chcą już, aby ich
przywódcy wydawali im rozkazy, co zdarzało
im się często. Chcą biskupów, którzy
będą duszpasterzami. I taki właśnie jest
bp J. Strickland. O jego najnowszej książce
Światło i zaczyn, i o niełatwej roli strażnika
wiary opowiada katolicki dziennikarz Cy
Kellett
Już od początku XXI wieku było jasne, że na
Kościół katolicki mają wpływ niewłaściwi biskupi. Część z nich to niewątpliwie źli ludzie.
Kradli pieniądze. Prowadzili hulaszcze życie.
Obrażali innych w sposób sugerujący, że nie
wierzą w Boga, którego znamy z Ewangelii.
Większa część to ludzie dobrzy, którzy po
prostu byli złymi biskupami. Być może powodem tego było ich niezrozumienie chwili.
Potrzebny był nowy model nowoczesnej
funkcji biskupa, ponieważ pojawiły się całkowicie nowe wyzwania, w wielu przypadkach
biskupi ci wzdragali się przez innowacją czy
odważnymi działaniami. Mogą być wśród
nich dobrzy profesorowie czy duszpasterze,
którzy nie zostali wcześniej biskupami, ale
kiedy już objęli tę funkcję, ponieśli porażkę. Ponieśli porażkę jako duchowi ojcowie
własnych księży. Ponieśli porażkę jako administratorzy. W 2018 roku, podczas corocznej Konferencji Episkopatu USA (USCC B),
bp Strickland zadał innym duszpasterzom
proste pytanie, które zelektryzowało katolickie media społecznościowe: „Czy wierzycie

w doktrynę Kościoła katolickiego?”. Film, na
którym zadaje to pytanie, stał się popularny
wśród katolików z prostej przyczyny: świeccy
wierni potrzebują tego rodzaju słów. Chcą
słyszeć, jak ich biskupi zwracają się do siebie
w ten sposób. Uważają to za oznakę zdrowia.
W książce Światło i zaczyn poznacie biskupa,
który zrozumiał swój czas, który pojmuje, że
Boży lud jest gotowy na wyzwanie, i który
robi wszystko, aby nie zawieść wiernych.
Biskup Strickland pamięta, że biskupi muszą
żyć wiarą i nauczać jej klarownie, tak aby
inni mogli dokonywać świadomego wyboru.
Czy dana szkoła katolicka chce wyznawać
doktrynę katolicką, czy nie? Czy ten lub
inny szpital katolicki potrzebuje doktryny
katolickiej, czy jej nie potrzebuje? A co z tym
małżeństwem? Z tym świeckim przywódcą?
Z tym księdzem? Jest to wybór naszej chwili:
czy stać się katolikiem w pełnym tego słowa
znaczeniu, czy pozwolić, aby wszystko wyblakło, oddaliło się w łatwą do przewidzenia
przyszłość – w ciemność.

Jakże niewielu jest dziś biskupów dostrzegających głęboki kryzys Kościoła! Pasterzy,
którzy chcąc ratować swe owce, mówią „tak, tak – nie, nie”! Biskup Strickland należy
właśnie do tej kontrrewolucyjnej mniejszości. I dlatego warto go czytać.
Krystian Kratiuk,
redaktor naczelny PCh24.pl
14

W obronie
katolickiego credo
Ta książka pomoże ci zrozumieć, że wiara nie
jest staromodnym rytuałem, którego już nikt
nie rozumie. Czytając, przekonasz się, że
wyznawanie Jezusa jest aktualne także dla ciebie,
że nie chodzi o coś zewnętrznego, ale o twoje serce,
o twoje decyzje, a w ostatecznym rozrachunku
o zbawienie, które Jezus Chrystus przygotował
dla ciebie.
Bp Stefan Oster
NOWOŒÆ

Biskup Stefan Oster jest jednym z najciekawszych hierarchów młodego pokolenia w Kościele katolickim. Jest wyraźnym głosem
broniącym prawd wiary i nauczania Kościoła. Nie boi się wypowiadać w najbardziej zapalnych kwestiach, które stały się głównymi
tematami drogi synodalnej – jak podejście
do związków jednopłciowych, związków
niesakramentalnych, celibatu i kapłaństwa
kobiet. Nie popiera jednak modernizacji
katolickiego nauczania, ale pokazuje wartość i mądrość wiary i Tradycji Kościoła,
dlatego często jest krytykowany przez śro-

[432 str.]

dowiska liberalne. Historia jego życia jest
bardzo ciekawa. Świetnie wykształcony, po
studiach filozoficznych i teologicznych na
uniwersytetach niemieckich i w Oksfordzie.
Jego powołanie do kapłaństwa zrodziło się,
gdy był już dojrzałym człowiekiem, i było
wynikiem głębokiego nawrócenia. Wstąpił
do zgromadzenia salezjanów, rozstawszy się
wcześniej ze swoją wieloletnią partnerką.
Bardzo wiele z poglądów, które reprezentuje,
wynika z jego doświadczenia życiowego i radykalnej decyzji, żeby pójść za Chrystusem.

39,90 z³

23,90 z³

Biskup Oster, salezjanin, wyjaśnia nam prawdy wiary katolickiej. Krótko, jasno i konkretnie. To książka szczególnie dla tych, którzy mają umysł analityczny – uporządkują
sobie wiele kwestii teologicznych dzięki tej obowiązkowej pozycji w naszej religijnej
biblioteczce. Polecam!
Ks. Dominik Chmielewski SDB
15

Kardynał Stefan
Wyszyński
w drodze na ołtarze
Jak wyglądała droga do świętości kard.
Stefana Wyszyńskiego? Dlaczego właśnie jemu
Opatrzność powierzyła losy polskiego Kościoła
w latach szczególnie trudnych dla naszego
narodu? Milena Kindziuk w reporterskiej
biografii odkrywa na nowo wyjątkową postać
Prymasa Tysiąclecia.
Prymas, który stał się ojcem duchowym zniewolonego przez komunizm narodu. Kapłan,
który sens swojej posługi odnalazł w służbie
i całkowitym oddaniu Matce Bożej. To on miał
ogromny wpływ na kapłaństwo i pontyfikat
Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
Stolica Apostolska wydała dekret o heroiczności cnót Prymasa. „Jest pewność co do
praktykowania cnót teologalnych – Wiary, Nadziei i Miłości zarówno w stosunku
do Boga, jak i do bliźniego, a także co do
praktykowania cnót kardynalnych – Roztropności, Sprawiedliwości, Umiarkowania
i Męstwa, oraz cnót z nimi związanych, przez
Sługę Bożego Stefana Wyszyńskiego” – czytamy w watykańskim dokumencie. Został
tez zatwierdzony cud niewytłumaczalnego

z medycznego punktu widzenia, trwałego
uzdrowienia kobiety z choroby nowotworowej. To przypadek mieszkanki Szczecina,
której – po rozległej operacji i licznych przerzutach – lekarze Instytutu Onkologii w Gliwicach nie dawali szans na życie dłuższe niż
trzy miesiące. Po modlitwie za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego nagle nastąpił przełom i chora całkowicie wyzdrowiała. Przez
dwadzieścia trzy lata nie stwierdzono remisji
nowotworu. Ten właśnie cud umożliwił wyniesienie prymasa Wyszyńskiego na ołtarze
i od 12 września 2021 roku – od dnia beatyfikacji – Kościół określa go mianem błogosławionego. [224 str.]

oprawa
broszurowa
[208 + 8 str.]

27,90 z³

16,70 z³

oprawa
twarda

37,90 z³

22,70 z³

Nie czuję uczyć nieprzyjaznych do nikogo. [...] Wydaje mi się, że jestem w pełnej prawdzie, że nadal jestem w miłości, że jestem chrześcijaninem i dzieckiem mojego Kościoła, który nauczył mnie miłować ludzi, i nawet tych,
którzy chcą uważać mnie za swego nieprzyjaciela.



dr Milena Kindziuk – autorka książek, m.in. Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła , Jerzy Popiełuszko. Biografia (nagroda Feniks na Targach Wydawców Katolickich), Kardynał Józef Glemp. Ostatni taki Prymas, Zaczęło się od Wadowic; adiunkt w Instytucie Edukacji
Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; medioznawca, publicystka. Odznaczona przez Prezydenta  brązowym krzyżem za zasługi na rzecz rozwoju nauki; członek Zespołu Medialnego przy Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
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Prymas i Maryja
To Ona uratuje Kościół!
Głęboki kryzys, który jest przyczyną licznych nieszczęść,
widoczny jest nie tylko w przestrzeni społecznej, ale też
w samym Kościele. Doktryna jest w rozkładzie, a w łonie
Kościoła dochodzi do licznych, gorszących sporów. Nie
brakuje duchownych – nierzadko wysokich rangą – wprost
kwestionujących prawdy głoszone od wieków przez
magisterium Kościoła.
Prymas Wyszyński dostrzegał zalążki owego
kryzysu, kolejny raz dając dowód tego, że jego
diagnozy miały wymiar proroczy. Duchowy
przywódca polskich katolików nadziei na odnowę Kościoła wypatrywał w Maryi, której Sobór
Watykański II nadał tytuł Matki Kościoła. W jaki
sposób miała się ta odnowa dokonać? Poprzez
kobiety. Kardynał zauważył, że właśnie Matka
Boża stanowi doskonały wzór dla katoliczek,
które mogą dać nowy impuls chrześcijaństwu.
Tak jak Maryja w najtrudniejszych chwilach

życia Chrystusa stała się Jego cichą towarzyszką,
tak współczesne kobiety – według Prymasa –
mogą stać się inspiracją do obudzenia ducha religijności. „Jednym z największych niepokojów
w Kościele katolickim jest niepokój wytwarzany
przez kobiety. Dlatego księża tak często złoszczą się na «apostołki», bo widzą, że one mają
niekiedy więcej gorliwości, troski, niepokoju
i zapobiegliwości w sprawach Bożych aniżeli
statyczni, działający według norm prawa kano-

nicznego biskupi i kapłani” – twierdził Prymas.
I nie sposób się z nim nie zgodzić.
Kardynał Wyszyński, rozpoznając problemy jemu współczesne, diagnozował ludzkie
bolączki, które stały się zaczątkiem obecnego
kryzysu chrześcijaństwa. W mrocznych czasach
komunizmu ratunku wypatrywał w Maryi.
A zatem i my powinniśmy właśnie Jej powierzać
nasze problemy, wierząc, że pomoże nam Ona
uspokoić burze współczesnego świata. Tak jak
pomogła zwyciężyć komunistyczny ateizm.

NOWOŒÆ

„Jednakże trzeba pamiętać, że Chrystus przyszedł na tę ziemię, że Kościół zostawił na tej ziemi i nikt nie wejdzie do nieba, kto nie szedł przez
tę ziemię. Na tej ziemi mamy się uświęcić, udoskonalić i z tej ziemi pójdziemy do nieba, nie inaczej, tylko z tej ziemi”. Kiedy patrzymy na życie
nie tylko kard. Stefana Wyszyńskiego, ale i na życie świętych papieży,
znajdziemy weń wiele dowodów na to, że każdy z nich był z jednej strony człowiekiem bardzo uduchowionym, a z drugiej bardzo zaangażowanym w świat, w którym żył.



ks. Jerzy Jastrzębski – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, pracuje w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od wielu
lat promuje nauczanie Prymasa Tysiąclecia poprzez publikacje i rekolekcje w Polsce i za granicą. W 2013 roku obronił pracę doktorską poświęconą Prymasowi Tysiąclecia. Należy do Wspólnoty Emmanuel.
29,90 z³

17,90 z³

[248 str.]
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Czego pragnie Maryja
z Trevignano Romano?
Objawienia Maryjne wiążą się często z ważnym przesłaniem,
zachętą do szczególnego nabożeństwa lub odnowy duchowej.
Czego zatem pragnie od nas Maryja z Trevignano Romano?
Maryja, ukazując się na przestrzeni ostatnich
wieków, zawsze chciała przekazać nam coś
szczególnego. Lourdes to wezwanie do szczególnego nabożeństwa wobec Niej a wreszcie
– ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. W La Salette Matka Boża przypomniała
nam o wartości depozytu wiary. Były to czasy
szczególnego kwestionowania Boga, gdy zrewoltowana Francja rzuciła religii wyzwanie.
Maryja wzywała do modlitwy, kładąc nacisk
na siódmy dzień tygodnia jako czas szczególnie
przeznaczony dla Jej Syna.
Fatima to krzyk Maryi o nawrócenie świata
niemal w przeddzień wielkiej tragedii, jaką
była II wojna światowa. Akita to już dramatyczny płacz krwawymi łzami i wstrząsające
apele Maryi o nasze nawrócenie. Objawienia
w Trevignano Romano poprzedziły jeszcze
wizje z Tre Fontane – częściowo uznane już
przez Kościół – w trakcie których Piękna Pani
przepowiedziała nawróconemu protestantowi
Brunonowi Cornacchioli m.in. zamach na
Jana Pawła II czy katastrofę w Czarnobylu.
Czym zatem charakteryzują się objawienia
w Trevignano Romano?

Ksiądz Grzegorz Bliźniak, od lat odwiedza
wzgórze Tre Vigne, na którym Maryja objawia
się Giselli każdego trzeciego dnia miesiąca,
potwierdza, iż Trevignano Romano jest raczej
obietnicą zbawienia, a zatem źródłem nadziei,
nie zaś przyczyną lęku. – Jeżeli matka widzi, że
jej dziecko stoi na krawędzi przepaści, krzyczy,
by natychmiast zrobiło krok do tyłu. Maryja
postępuje podobnie, ale przecież nie oznacza
to, że nas straszy. Ona chce nas ochronić –
podkreśla kapłan.
I faktycznie, nawet jeśli w orędziach z Trevignano Romano znajdujemy proroctwo dotyczące jakiejś tragedii, zawsze jest ono warunkowe.
Maryja wyciąga do nas rękę: jeśli nawrócicie
się, będzie żałować i zadośćuczynicie Bogu,
możecie wszystko zmienić. To dlatego nawet
najbardziej dramatyczna przepowiednia z Trevignano Romano powinna jawić się nam jako
szansa: Maryja ostrzega nas, dając nam tym
samym możliwość ratunku.
A Gisella nie ma wątpliwości, że żyjemy
w czasach okrutnych. Widząca mówi wprost,
że tak źle jak dzisiaj nie było jeszcze nigdy
w historii. Grzech panoszy się obecnie bardziej
niż w czasach Sodomy i Gomory. Jednak każdy,
kto ma czyste sumienie, nie musi się lękać. –
Nie wolno się lękać!
Ona jest Tą, która przynosi pokój, miłość. Jeśli
Maryja z Trevignano Romano – choć przekazywane macie czyste sumienie, nie musicie się bać
przez Nią proroctwa zdają się zapowiadać katastrofę ani Boga, ani Maryi. Bóg jest miłosierny, ale
– przede wszystkim wzywa nas do odwagi i niezłom- jest też sprawiedliwy. Miłosierdzie Boże jest
ności. Widząca Gisella Cardia podkreśla, że Matka nieskończone, ale biada tym, którzy ściągną
Boża nie chce, abyśmy się bali. Zapewnia, iż jeśli na siebie Boży gniew – zaznacza Gisella.
zostaniemy świadkami prawdy i trwać będziemy
w łasce, nic nam nie grozi.

18

Czas nowego dogmatu?
Ksiądz Bliźniak zwraca uwagę, że Maryja z Trevignano Romano jest Matką Różańca Świętego,
a także Współodkupicielką. Tak jak w Lourdes
Piękna Pani powiedziała o sobie: „jestem Niepokalane Poczęcie”, tak w Trevignano Romano
zwraca uwagę, iż jest Tą, która współodkupiła
świat.
Duchowny zauważa, że nie jest to wcale nic
nowego. W uznanych częściowo przez Kościół
objawieniach amsterdamskich Maryja wręcz
prosi o ustanowienie takiego dogmatu. – Matka
Boża nie pozostawia wątpliwości: jeśli dogmat
o Współodkupicielce zostanie ustanowiony, na
świecie zapanuje pokój – zauważa ks. Bliźniak.
W Trevignano Romano wielką rolę odgrywa też Różaniec. Maryja objawia się tam
w trakcie odmawiania tej właśnie modlitwy.
– Wielu ludzi nawraca się właśnie wtedy, przystępują do spowiedzi. To wielka łaska – mówi
Gisella Cardia. Piękna Pani często podkreśla,
iż jest Królową Różańca Świętego, kładąc na
to nabożeństwo szczególny nacisk.
A zatem Trevingano Romano, choć nie kryje żadnej szczególnej tajemnicy, jak to miało
miejsce w przypadku Fatimy, jest miejscem
szczególnym, w którym Maryja nawołuje nas
do odnowy serc. Nie chce, byśmy się bali, lecz
byśmy żyli z Chrystusem. A drogą do tego
życia ma być właśnie uznanie Jej jako Współodkupicielki oraz częste odmawianie Różańca.
– Matka Boża powiedziała: bądźcie miłością!
Mamy być promieniami i przypominać Boga
– mówi Gisella.

BESTSELLER

BESTSELLER

29,90NOWOŒÆ
z³

17,90 z³

BESTSELLER

NOWOŒÆ

29,90 z³

29,90 z³

17,90 z³

17,90 z³

Ferdinando Carignani

Czułość Maryi
i słowa napomnienia dla Jej dzieci
Odkryj czułe serce Matki

32,90 z³

[224 + 8 str.]

Ostatnie miesiące przyniosły światu wiele dramatycznych wydarzeń. Wyraźnie
widać ogromny kryzys wiary i upadek autorytetu Kościoła. Od kilku lat Matka
Boża w przesłaniach z Trevignano Romano przestrzega nas wszystkich przed
tym, co się już dzieje i co jeszcze może się wydarzyć. W słowach kierowanych
do Giselli Cardii Maryja wyraźnie podkreśla, że bezpiecznego schronienia
powinniśmy szukać przede wszystkim w modlitwie, nawróceniu i całkowitym
poddaniu się woli Boga. Tak jak w objawieniach z Fatimy czy Medjugorje Matka
Boża chce wziąć nas za rękę i z miłością przeprowadzić przez wszystkie próby
i kryzysy, z którymi musimy się zmierzyć.
W książce znajdują się świadectwa wiernych, którzy uczestniczyli w modlitwie prowadzonej na wzgórzu Tre Vigne oraz doświadczyli łask za wstawiennictwem Matki Bożej z Trevignano Romano. Zawiera ona również kontynuację
przesłań skierowanych do Giselli Cardii, które zebrano w książkach W drodze z Maryją i Świadectwa miłości Maryi.

19,70 z³

BESTSELLER

29,90 z³

[192 + 16 str.]

17,90 z³

Ferdinando Carignani

W drodze z Maryją
Książka zawierająca historię objawień
w Trevignano Romano oraz pierwsze
przesłania, które pochodzą od Maryi,
a kierowane są przez Gisellę Cardię do nas
wszystkich.

[224 + 16 str.]
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[176 + 8 str.]

17,90 z³

Ferdinando Carignani

o. Flavio Ubodi

Świadectwa miłości
Maryi

Osuszę wasze łzy

Kontynuacja przesłań Maryi oraz poruszające
świadectwa osób, które doświadczyły łask
dzięki Matce Bożej w Trevignano Romano.

Przesłania Maryi mówiące o przyszłości
świata i Kościoła. To niezwykłe wezwanie
do pokuty, modlitwy i nawrócenia. Czas
się dopełnia.
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Czy jesteśmy blisko
wypełnienia dziesięciu
tajemnic z Medjugorje?

NOWOŒÆ

W tym roku minęło czterdzieści lat od pierwszego
objawienia Maryi
W czasach ostatecznych Bóg powierzył Maryi
szczególną rolę – sprowadzenie człowieka na
drogę zbawienia. Poprzez objawienia Matka Boża
chce uświadomić każdemu z nas, jak ważne jest
natychmiastowe nawrócenie.
Od czterdziestu lat Maryja objawia się sześciu widzącym z Medjugorje. Wyjawiła im dziesięć tajemnic dotyczących przyszłości Kościoła
i świata. Na ich temat powstało wiele hipotez
i domysłów. Livio Fanzaga i Diego Manetti badają

20

orędzia Maryi z Medjugorje oraz już zauważalne
na świecie znaki – szerzący się ateizm, wojny
i przemoc, które świadczą o zbliżającym się momencie wyjawienia treści tajemnic.
Dlaczego Maryja przekazała tajemnice właśnie
w Medjugorje? Jak mamy przygotować się na
ich wypełnienie? Kiedy rozpocznie się i co
przyniesie czas tajemnic?
[304 str.]

34,90 z³

20,90 z³

NOWOŒÆ

Carver Alan Ames

Co jest prawdą?
Po co nam sakramenty? Czym wiara katolicka różni się od protestanckiej? Jakie znaczenie w życiu wierzącego ma Tradycja? Alan Ames, autor bestsellera Oczami Jezusa, odpowiada na pytania nurtujące wierzących w czasach
niepewności i zamętu, w których często zaprzecza się istnieniu niezmiennych wartości.
Mistyk porusza problemy autorytetu Kościoła, zbawienia poprzez uczynki, zagadnienia
dotyczące aborcji, antykoncepcji czy homoseksualizmu. Ta książka to prawdziwy podręcznik obrony wiary przed zagrażającą jej agresywną kulturą grzechu.

Gdy nasz Pan z miłością rozłożył ręce na krzyżu, otworzył także przed
nami drogę do pogłębienia duchowości oraz większej łaski. Naśladując Go i odpowiadając na zło jedynie miłością i przebaczeniem, możemy zostać wyniesieni przez krzyż na duchowy poziom wolności,
który przemienia nas w pełne łaski naczynia miłosiernej Bożej miłości.



[160 str.]

Dan Burke

29,90 z³

17,90 z³

Walka duchowa i rozeznawanie duchowe
Zło nie śpi i zrobi wszystko, by uniemożliwić nam wzrost duchowy. Jak więc rozpoznawać negatywne myśli i czynić je posłusznymi Jezusowi? Jak rozróżniać dobre i złe duchy?
I czym jest paradygmat wspinaczki i pięć kroków do świętości? Dan Burke za swojego
przewodnika w walce duchowej bierze św. Ignacego, który – podobnie jak autor – przeżył głębokie nawrócenie, stając się jednym z największych wrogów Szatana. Odwołując
się do reguł ignacjańskiego rozeznawania duchowego, w bardzo przystępny sposób pokazuje drogi budowania jedności z Chrystusem oraz pomaga odróżnić podszepty Złego
od głosu Boga. Walka z Szatanem o nasze zbawienie toczy się nieustannie!

NOWOŒÆ

Mimo że zostaliśmy ochrzczeni i przystąpiliśmy do bierzmowania,
musimy nieustannie uświadamiać sobie, że potrzebujemy Boga oraz
takiej przemiany życia, która nas do Niego zbliży.



Książka Dana Burke’a przypomina nam o toczącej się walce o zbawienie naszych dusz. Autor wyjaśnia nauki
wielkich mistyków, tłumaczy, co należy zrobić,
aby wygrać bitwę, zbliżyć się do Chrystusa oraz
osiągnąć spokój, który może przynieść tylko
On sam. Polecam tę pozycję każdemu, kto jest
gotowy na dojrzewanie w świętości.
kard. Gerhard Müller,
były prefekt Kongregacji Nauki Wiary

[136 str.]

24,90 z³

14,90 z³
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s. Bożena Maria Hanusiak

Bóg Ojciec mówi do ciebie
Słowa Boga Ojca uzdrawiają, podnoszą na duchu, dają radość, budzą nadzieję
i umacniają. Kto otwiera na nie swoje serce, doznaje prawdziwej przemiany
i odkrywa, kim jest dla Boga. Codzienne rozważania przygotowane przez
polską pustelnicę przypominają, że Bóg zawsze jest blisko każdego z nas,
we wszystkich doświadczeniach naszego życia. Wsłuchuj się w słowa Ojca
i otwórz serce na prawdziwe spotkanie z Bogiem. Każdego dnia pamiętaj
o tym, że Ojciec Niebieski nieustannie mówi do swoich dzieci.

Prawdziwie jestem twoim Ojcem, na którego możesz liczyć
w każdym doświadczeniu. Im więcej ciemności na Twojej drodze, tym obficiej pragnę obdarować cię moją łaską. Ja wybawiam od Złego. Odsuwam od ciebie skutki grzechów. W moich
ramionach znajdziesz pociechę. Zapewnię ci potrzebną pomoc.



oprawa
zintegrowana

32,90 z³

19,70 z³

[408 str.]

s. Bożena Maria Hanusiak

BESTSELLER

Maryja mówi do ciebie
Ten wyjątkowy dziennik zawiera przesłania Matki Bożej, krótkie medytacje
oraz cytaty z Pisma Świętego przeznaczone na każdy dzień roku. Dzięki niemu
odkryjesz, jak wielką miłością i troską otacza nas Maryja, a Ona stanie się twoją
najbliższą przyjaciółką, powierniczką codziennych spraw i nauczycielką żywej
wiary. Maryja najwierniej kroczyła śladami Jezusa, towarzyszyła Mu od poczęcia
aż po krzyż oraz zmartwychwstanie. Takiej wierności pragnie nauczyć każdego
z nas. Przeżyj cały rok, podążając dzień po dniu za Tą, która zaufała do końca.

Wyproszę łaskę światła tym, którym mój Syn daje nad tobą władzę w Kościele. Wyjednam ci wierność nauce Ewangelii, jak wyjednywałam ją zastępom świętych. Wierność Ewangelii zachowa
cię czystym. Nie oddalisz się od drogi miłości, którą wyznaczył
ci mój Syn. Nawet jeśli się potkniesz, wyjdziesz z tego zwycięsko. Wciąż proszę mojego Syna o odnowienie w tobie wiary, której zalążek otrzymałeś w sakramencie chrztu świętego. Ona jest
twoją tarczą i mocą w walce z duchem ciemności.



[416 str.]

22

oprawa
zintegrowana

32,90 z³

19,70 z³

s. Bożena Maria Hanusiak

Rozważania różańcowe
z orędziami na czasy ostateczne
Nasze czasy to czasy Maryi. Dobra Matka przychodzi na ziemię i wzywa, by szczególnie
mocno uchwycić się różańca i codziennie go odmawiać. Chce chronić swoje dzieci,
wyzwalać je z mocy Złego i umacniać w wierze, dlatego daje tę modlitwę jako deskę
ratunku na czasy ostateczne. Modlitewnik zawiera poruszające rozważania tajemnic
różańca oraz wybrane przesłania Matki Bożej, przekazane w objawieniach prywatnych
i utrwalone w pismach mistyków. Wzbogacą one twoją modlitwę i staną się drogowskazem na drodze do nawrócenia.

14,90 z³

s. Bożena Maria Hanusiak

Różaniec z orędziami Maryi

[128 str.]

8,90 z³

Różaniec to doskonała szkoła wiary i chrześcijańskiego życia. Ilekroć modlimy się
różańcem, jesteśmy otaczani opieką Najświętszej Maryi Panny. Ona nas kształtuje
w swoim Niepokalanym Sercu i prowadzi nas do Boga.
W rozważania różańcowe zawarte w tym modlitewniku włączono słowa Matki Bożej
z objawień uznanych przez Kościół. Wzbogacają one modlitwę różańcową i pomagają
zjednoczyć się z Maryją w przeżywaniu kolejnych tajemnic życia Chrystusa. Są także
cennymi wskazówkami na drodze przemiany życia.

NOWOŒÆ

12,90 z³

[120 str.]

7,70 z³

Marie Malcurat

Rodzinny różaniec ze świętymi
Marie Malcurat opisała rewolucyjny sposób modlitwy, który pomoże tobie i twoim dzieciom odkryć jej głębię i zaprzyjaźnić się ze świętymi. Autorka krok po kroku tłumaczy,
jak odmawiać rodzinny różaniec ze świętymi, który pomoże wzrastać w wierze rodzicom
i ich dzieciom. Dzięki zastosowaniu metody różańca z dopowiedzeniami, polegającej na
dodawaniu kilku słów wprowadzających w konkretną scenę, dzieci poznają świat wiary
oraz postaci świętych Kościoła. Ta książeczka, ozdobiona pięknymi ilustracjami, stanowi
pomoc dla każdej rodziny, która dąży ku świętości.

14,90 z³

[112 str.]

8,90 z³
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NOWOŒÆ

oprawa
zintegrowana

Vinny Flynn, Erin Flynn

Msza Święta i Adoracja
Eucharystyczna
Modlitwy i rozważania
Św. Faustyna często adorowała Eucharystycznego Chrystusa. Jak wielu mistyków,
właśnie w Eucharystii widziała najważniejszy element życia chrześcijańskiego. Żadne objawienia nie dawały nigdy takiego pokoju w sercu i takiej radości, jakie daje
Eucharystia, która jest spotkaniem z żywym Chrystusem. Sam Pan Jezus nierzadko
podkreślał w trakcie objawień, że w tabernakulum jest samotny, a przez wielu nawet
znieważany. Siostra Faustyna, otrzymawszy wizję piekła, zrozumiała, jak straszne mogą
być skutki bluźnierstwa i odejścia od wiary. Dlatego właśnie sama często adorowała
Eucharystycznego Chrystusa.
Wierząc, że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła, czy jako katolicy
potrafimy w pełni korzystać z kryjących się w niej skarbów naszej wiary? Vinny
Flynn przeprowadza nas przez kolejne części liturgii Mszy Świętej i pomaga na
nowo odkryć ich głęboki sens. Uczy, jak przy pomocy prostych modlitw – zarówno
tradycyjnych, jak i zupełnie współczesnych – otworzyć się na prawdziwą obecność
Boga w Eucharystii, adoracji i codziennym życiu.
BESTSELLER

34,90 z³

[208 str.]

20,90 z³

19,90 z³

11,90 z³

[120 str.]

BESTSELLER

24,90 z³

29,90 z³

14,90 z³
Vinny Flynn

21 sposobów
modlitewnego
uwielbienia

[168 str.]

Zanurzając się w tajemnicy adoracji Jezusa Eucharystycznego, serce otwiera się na
rozmowę z Bogiem, zbliżanie się do Niego,
poznawanie Go w pełni Jego mocy i łaski.

17,90 z³
Vinny Flynn

[248 str.]

7 tajemnic Bożego
Miłosierdzia
Papież Franciszek nieustannie wzywa do „stałego
kontemplowania tajemnicy miłosierdzia”. Tylko
zanurzenie się w bezwarunkowej miłości Boga
i podążanie za słowami, które Jezus skierował do
św. Faustyny, poprowadzi ku zbawieniu.
24,90 z³

24

14,90 z³

[192 str.]

NOWOŒÆ

Święty ojciec Pio

Słowa światła
Najpiękniejsze listy
Czy o. Pio miał mistyczne doświadczenie „ciemnej nocy”? Czy był samotny? Jak wyglądała
jego codzienna walka ze Złym? Dlaczego niektórzy nazywali go przewodnikiem dusz?
Słowa światła to wybór najbardziej intymnych tekstów ukazujących piękno duszy świętego ojca Pio. Współbracia mistyka z Pietrelciny zebrali i uporządkowali jego prywatne
notatki i listy. Wyłania się z nich obraz pokornego świętego, który codziennie zmagał się
z wielkim cierpieniem i z niezrozumieniem ze strony najbliższych.
Dzięki listom można poznać prawdziwą twarz świętego. Jego świadectwo wiary
może być ważnym drogowskazem dla wszystkich chrześcijan pragnących wnieść światło
w mrok dzisiejszych czasów.

32,90 z³

[272 str.]

Trudno wyobrazić sobie lepszy materiał, który ukazywałby prawdziwego o. Pio i to, co naprawdę było
bliskie jego sercu. A nade wszystko, który pozwalałby czerpać z owoców jego świętości.
kard. Raniero Cantalamessa

19,70 z³
ks. Jesús M. Silva Castignani
NOWOŒÆ

Odzyskać niewinność
Droga do czystego serca
Odkąd świat stopniowo oddala się od Boga, czystość przedmałżeńska przestaje być powszechnie doceniana, a nawet się ją ośmiesza. Współcześnie wielu młodych ludzi szybko
inicjuje życie seksualne i traci swoją niewinność. Kiedy zbliżają się do Boga, chcieliby
odzyskać czystość. Ale czy jest to możliwe?
Ksiądz Jesús Maria Silva Castignani, który od wielu lat głosi konferencje na temat duchowości, relacji i czystości przedmałżeńskiej, wysłuchał wielu poruszających historii
młodych ludzi i stworzył program, który pomaga odzyskać utraconą niewinność. Dzięki
modlitwom, wskazówkom i konkretnym technikom, możliwe jest wejście na drogę
uzdrowienia i odzyskania czystości serca. Nie trać nadziei! Nigdy nie jest za późno, by
odzyskać czyste serce!

32,90 z³

[200 str.]

19,70 z³

Żyjemy w świecie agresywnego ataku na rodzinę i wszystkie prawdziwe wartości. Nieprzyjaciel upodobał sobie szczególnie sferę seksualności. Bałagan w tej
dziedzinie wprowadzany jest od przedszkola. Są
ofiary. Liczni tracą dziewictwo w bardzo młodym
wieku. Czują się przegrani życiowo, nie widzą nadziei. Książka Odzyskać niewinność daje tę nadzieję.
Ukazuje, że z największego upadku można powstać,
odzyskać czystość i dziewictwo serca. Może być pomocna dla
wszystkich, którzy upadli w dziedzinie seksualności i pragną
odmienić swoje życie.
Jacek Pulikowski
25

Poznaj mistyczkę,
do której mówił
Jezus, i odkryj
sekret jej
świętości!
Od wczesnego dzieciństwa mówiła swoim bliskim, że chce
zostać świętą. Swoje powołanie odkryła w wieku trzech lat,
a kilkanaście lat później wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi.
Siostra Leonia Nastał, która może być nazywana polską
Teresą od Dzieciątka Jezus, przez wiele lat zapisywała
słowa usłyszane od Chrystusa. To On wybrał Leonię, by
powiedziała światu o drodze duchowego niemowlęctwa.
„Dzieciątko Jezus wstąpi do mojego serca. Czy mnie tylko Pan Jezus nie pominie? Serce moje przylgnęło do Jezusa w miłości czystej, pokornej, wylanej całkowicie dla Boskiego Gościa…”

Życie mistycznie s. Leonii zostało naznaczone
„drogą niemowlęctwa duchowego” i niejednokrotnie podkreślała w swoich zapiskach duchowych, że napełniało ją to radością i szczęściem.
Chciała dzielić się tą szczególną łaską ze światem,
tak jak i inni święci zakochani w Jezusie – święci
Franciszek z Asyżu, Teresa z Lisieux, Antoni z Padwy czy o. Pio. To, co odróżnia drogę s. Leonii,
to doświadczenie wybrania, którego początków
można szukać w Dzienniku duchowym. To tam
zostały zapisane najintymniejsze chwile z Jezusem, chwile bliskości z Nim. W tych spotkaniach
Jezus odsłania przed s. Leonią tajemnicę swego
Niemowlęctwa i zobowiązuje ją do opowiedzenia o niej światu, a świat do podążania tą – jak
sam nazywa – „najkrótszą drogą do świętości”.

Wybiera Leonię, by towarzyszyła Mu w pierwszych latach spędzonych na ziemi i w specjalny
sposób oddała swoje życie na uwielbienie Jego
niemowlęctwa.
Agnieszka Bugała w reporterskiej biografii niezwykłej zakonnicy zabiera czytelnika
do miejsc, które były świadkami rodzenia się
świętości. Przybliżając historię Leonii przypomina nam, że Jezus chce, aby każdy z nas był
święty, a przez sekrety przekazane tej pokornej
siostrze daje jasne wskazówki, jak to zrobić.
Zebrane przez autorkę świadectwa par, które za
wstawiennictwem Służebnicy Bożej szczęśliwie
doczekały się potomstwa, potwierdzają tylko, że
Leonia Nastał już pomaga z nieba!

Kiedy zgłębiamy życie naszej kandydatki na ołtarze, odsłania się przed
nami obraz wspaniałej postaci nacechowanej wielką otwartością na
Boga i drugiego człowieka. Leonia Nastał pokazuje swym życiem, co
znaczy Boży upór, jak podejmować trudne zadania, jak dostrzegać Jezusa w drugim człowieku i jak w życiu codziennym stawać się siewcą
Bożej miłości.
Ze wstępu bp. Jacka Kicińskiego 
26
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34,90 z³

[336 + 16 str.]

20,90 z³

BESTSELLER

ks. Donald H. Calloway

Konsekracja św. Józefowi
Cuda naszego duchowego ojca
Nadszedł czas św. Józefa! Liczne proroctwa ogłaszają niezwykle ważną rolę św. Józefa – od objawień
w Cotignac, przez jego pojawienie się u boku Jezusa i Maryi w Fatimie aż po współczesne wizje
z Itapirangi. W maju 2019 roku ks. Donald H. Calloway napisał do papieża Franciszka list z propozycją, aby rozważył ogłoszenie w Kościele Roku św. Józefa. Ojciec Święty spełnił tę prośbę.
Jako wielki apostoł św. Józefa ks. Calloway stworzył trzydziestotrzydniowy program zawierzenia
się Opiekunowi Zbawiciela, który swoją formą nawiązuje do słynnego aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję według św. Ludwika de Montfort. Ta konsekracja to potężna broń w walce
duchowej – skuteczność opieki św. Józefa potwierdzają tysiące świadectw wiernych.
Podejmij wyzwanie i zostań duchowym synem św. Józefa!
BESTSELLER

39,90 z³

[448 str.]

23,90 z³

Trzeci

Jak św. Józef ratuje Kościół
Cichy bohater Ewangelii. Zagadkowa postać. Milczący wojownik Świętej Rodziny. To tylko kilka określeń św. Józefa. Kim tak naprawdę jest oblubieniec Maryi? Dlaczego Józef nagle przemówił do świata w tajemniczych objawieniach w Itapirandze? Czy w ten sposób chce nam pomóc
odczytywać szczególne znaki czasów? Zawarte w książce wywiady z kapłanami oraz świeckimi
świadkami Chrystusa wyraźnie pokazują, dlaczego św. Józef jest tym, który ma przechować prawdziwy Kościół i uchronić go od zagłady.
BESTSELLER

oprawa
zintegrowana

34,90 z³

s. Bożena Maria Hanusiak

[208 str.]

20,90 z³

Modlitewnik do św. Józefa

Ta wyjątkowa książeczka zawiera najpiękniejsze litanie, nowenny i modlitwy do św. Józefa, w tym niezwykłe nabożeństwo pierwszych śród miesiąca, podarowane nam w Itapirandze przez samego świętego. Modlitwy te pomogą ci w rozwiązaniu wielu problemów i trudności. Sprawią, że Józef z Nazaretu
przygarnie cię z czułością swoimi ojcowskimi ramionami, zapewni ci poczucie bezpieczeństwa i otoczy cię troską, z jaką dbał o Jezusa i Maryję.

19,90 z³

11,90 z³

[128 str.]

Płaszcz św. Józefa
Modlitwy na trudne dni
Dzięki nabożeństwom do św. Józefa zebranym w tym modlitewniku oczyścisz serce i otworzysz się
na działanie Boga w twoim życiu. Doświadczysz także opieki tego, który z tak wielkim oddaniem
troszczył się o los Świętej Rodziny. Poznaj modlitwy na trudne dni: Nowennę do św. Józefa, Święty
Płaszcz oraz Boleści i radości św. Józefa, i módl się, by otrzymać upragnione łaski.
14,90 z³

8,90 z³

[104 str.]
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NOWOŒÆ

o. Mitch Pacwa

Maryja. Matka i Królowa
Przewodnik biblijny dla katolików
Maryja jest najwspanialszym wzorem wiary dla Kościoła.
To dzięki Niej zbliżamy się do Chrystusa
Znany jezuita – o. Mitch Pacwa – zaprasza katolików do ponownego poznania Matki
Najświętszej. Przeprowadza czytelnika przez kolejne fragmenty Pisma Świętego oraz
doktryny Kościoła katolickiego, aby wytłumaczyć najważniejsze wydarzenia z życia
Maryi. Pomaga odszukać odpowiedzi na pytania o rolę Maryi w historii zbawienia
oraz o znaczenie słów Jezusa skierowanych do Niej na Kalwarii. Każdy rozdział książki zawiera studium do refleksji, pytania pomocnicze do indywidualnego lub grupowego rozważania oraz miejsce na notatki. Ta książka jest prawdziwym przewodnikiem
biblijnym dla katolików, który pomoże spojrzeć na Maryję jako najwspanialszy wzór
wiary dla Kościoła, wzór zbliżający nas do Chrystusa.

32,90 z³

[232 str.]

19,70 z³

Maryja nie rozumiała w pełni wszystkiego, co się Jej przydarzyło, ale
zachowywała to wszystko w sercu i starała się to uporządkować dzięki kontemplacji. Z tego powodu jest wzorem dla każdej chrześcijańskiej
medytacji nad prawdą Ewangelii. My również musimy włączać serce i rozum w kontemplację tajemnic naszej wiary, a także angażować umysł,
by je integrował i lepiej pojmował.



Carrie Gress

Opcja Maryi
Boża odpowiedź na kryzys cywilizacji
Współczesny świat jest przepełniony chaosem i strachem. Wokół nas trwa zaciekła
wojna między dobrem a złem. W naszych sercach rodzą się pytania: Gdzie szukać ratunku? Kto wskaże nam drogę w czasach ciemności? Carrie Gress – doktor filozofii,
redaktorka katolickiego magazynu dla kobiet – proponuje czytelnikom podjęcie opcji
Maryi, czyli katolicyzmu opartego na głębokiej relacji z Matką Bożą. Autorka pokazuje historię ludzkości w perspektywie cudownych interwencji Maryi, takich jak bitwa
pod Lepanto czy objawienia w Fatimie, zwracając uwagę na niezawodną pomoc Matki Chrystusa. Tylko oparcie się na Maryi może uratować nasze serca.

37,90 z³

[304 str.]
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22,70 z³

Jakkolwiek wielu ludzi uważa, że Maryja tylko nieznacznie przewyższa
pozostałą wspólnotę świętych, jednak w rzeczywistości daleko góruje
Ona nad wszystkimi innymi świętymi pod względem tożsamości i możliwości orędowania za nami. Jako „pełna łaski” Maryja jest kimś znacznie większym, niż my możemy być, a jednocześnie daje nam wzór, kim
powinniśmy być. Coś, co na początku było malutkie jak ziarnko gorczycy, wyrosło na jedną z najpotężniejszych sił na ziemi.



BESTSELLER

Clive Staples Lewis

Smutek
Słynny pisarz, autor cyklu Opowieści z Narnii, napisał tę książkę po śmierci ukochanej
żony, Joy Gresham, która odeszła po dwóch i pół roku walki z rakiem. Smutek jest książką
do bólu szczerą i poruszającą. Pisany w formie dziennika bez dat jest relacją z kolejnych
tygodni po odejściu ukochanej kobiety, pożegnaniem z nią, opowieścią o wyobcowaniu w środowisku przyjaciół, przygotowaniem na własną śmierć, rozpaczliwą próbą
zaakceptowania Boskich wyroków. Smutek jest uznawany za najlepszą książkę dla ludzi
przeżywających utratę bliskiej osoby, żałobę i cierpienie.

BESTSELLER

[120 str.]

oprawa
twarda
BESTSELLER

Clive Staples Lewis

39,90 z³

Dopóki mamy twarze

23,70 z³

Znakomita powieść Lewisa,
z głębokim chrześcijańskim przesłaniem
W starożytnej krainie Glome, gdzie czci się krwawą boginię Ungit, dorastają dwie królewskie
córki: piękna i tak brzydka, że zakrywa twarz welonem. Gdy na królestwo spadają plagi i nieszczęścia, świątynia Ungit żąda krwawej ludzkiej ofiary, która ma odwrócić gniew bogini. Ofiara
zostanie złożona tajemniczej Bestii, mieszkającej w cieniu Szarej Góry. Oczy kapłanów Ungit
zwracają się na mieszkańców Pałacu…
Dopóki mamy twarze to historia miłości, opowieść o walce między rozumem a pierwotnymi
siłami, o prawdzie i fałszu, wierze i złudzeniu. To arcydzieło mistrza wyobraźni, powieść
o sensacyjnej akcji, pełna tajemniczości i grozy. To także opowieść o problemie wiary – o tych,
którzy uwierzyli, i o wątpiących.

oprawa
twarda

oprawa
twarda

44,90 z³

26,90 z³

BESTSELLER

[360 str.]

Abraham Joshua Heschel

Prorocy
Poznawać Boga poprzez Jego proroków
Książka A. J. Heschela, teologa i badacza judaizmu, zaznajamia nas z postaciami poszczególnych proroków, omawia sytuację historyczną, w której żyli, gromadzi dotyczące proroków
poglądy filozofów i badaczy od starożytności aż do xx wieku. Przede wszystkim jednak
skupia się na wielkich tajemnicach prorokowania, tłumaczy, czym jest prorocze natchnienie, współodczuwanie z Bogiem oraz czym są Boży gniew i smutek. Wreszcie – zajmuje
się misją proroków wobec ludu i tym, jak lud odpowiadał na ich przesłanie, a więc także
i największymi ludzkimi wadami: bezdusznością i zatwardziałością serca. Prorocy to jedna
z najważniejszych książek A. J. Heschela, a jednocześnie jedna z najpiękniejszych książek
o Bogu. Całkowicie zmienia ona rozumienie sformułowania „Bóg starotestamentowy”,
które kojarzyło się dotąd z surowym, skłonnym do gniewu i karania sędzią.

89,90 z³

53,40 z³
[816 str.]
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Dr Maitreyi Raman, Angela Sirounis, Jennifer Shrubsole

Prebiotyki i probiotyki
Dieta zdrowych jelit

Wirusy, bakterie, smog, stres, antybiotyki i zła dieta sprawiają, że równowaga mikroflory
jelitowej ulega zaburzeniu. To zaś prowadzi do otyłości i innych problemów zdrowotnych,
takich jak infekcje wirusowe i ogólne osłabienie odporności. Co ważne, coraz więcej badań
potwierdza związek między dietą, stanem jelit a depresją. Nieocenioną rolę w ochronie naszego
organizmu pełnią prebiotyki i probiotyki. Czym są? Jak skutecznie je dobrać i wprowadzić do
diety? Które najlepiej działają w postaci naturalnej, a które należy suplementować? Książka
zawiera kompletny plan odbudowy jelit oraz przepisy na pyszne, proste dania pełne warzyw,
wspomagające utratę wagi, zwalczanie wirusów i infekcji, a przede wszystkim zmniejszające
ryzyko chorób układu krążenia i nowotworów. Odkryj siłę swoich jelit!
[536 str.]

44,90 z³

26,90 z³
Massimo Vacchetta, Antonella Tomaselli

25 gramów szczęścia

Historia kolczastego stworzenia,
które skruszyło ludzkie serce

Wydawnictwo
Quello

Osierocony przez matkę kilkudniowy jeż zostaje przyniesiony do kliniki weterynaryjnej. Waży
zaledwie dwadzieścia pięć gramów. Głodny i mocno wyziębiony, jest bliski śmierci.
Kiedy weterynarz Massimo Vacchetta zaczyna zajmować się małym pacjentem, rodzi się
między nimi szczególna więź. Lekarz poświęca każdą chwilę, by uratować kolczaste stworzenie przed pewną śmiercią. Ciekawska i figlarna samiczka jeża, którą Massimo nazywa Ninną,
w końcu odzyskuje siły i stopniowo wywraca życie weterynarza do góry nogami. Dla Massimo nie było oczywistym, że to dopiero początek jego przygody z jeżami.
29,90 z³

17,90 z³
Alan Hlad

Długi lot do domu

[208 str.]

Wydawnictwo
Quello

Wrzesień 1940 roku. Niemieckie bomby spadają na Wielką Brytanię. Samoloty Luftwaffe
krążą nad domem Susan Shepherd i jej dziadka Bertiego. Po utracie rodziców Susan odnajduje pocieszenie w pasji dziadka, hodowcy gołębi pocztowych. Jeden ptak jest wyjątkowo
inteligentny i piękny: Księżna. Susan jest do niej szczególnie przywiązana. Tysiące mil dalej,
w Buxton w stanie Maine, Ollie Evans, młody pilot o brytyjskich korzeniach, postanawia
wyruszyć do Anglii. Chce wstąpić do RAF. Los jednak rzuca go do Epping, gdzie zostaje
członkiem Operacji Columba – tajnej misji, w której udział biorą także Susan, jej dziadek
oraz… gołębie. Między Susan a Oliverem rodzi się wyjątkowa więź, której losy zależą od
wojny. Długi lot do domu to niezwykła opowieść o poświęceniu, nadziei i miłości.

39,90 z³
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[448 str.]

19,50 z³

NOWOŒÆ

Lu Wei

Kompaktowo

oprawa
zintegrowana,
kolorowe
ilustracje

Wydawnictwo
Quello

Jak urządzić małe mieszkanie
Stylowa kanapa czy praktyczne rozkładane łóżko? Piękna komoda czy funkcjonalna duża szafa?
Kuchnia z otwartymi szafkami czy szuflady mieszczące wszystkie potrzebne produkty?
Kiedy przeglądamy katalogi wnętrzarskie, często myślimy: Świetny pomysł, ale czy sprawdzi
się na niewielkim metrażu? Jak urządzić mieszkanie, by było jednocześnie stylowe i wygodne?
Co zrobić, by odzwierciedlało naszą osobowość, a wszystkie przedmioty miały swoje miejsce?
Kompaktowo to niezwykły poradnik, który pomoże optymalnie wykorzystać każdy metr
kwadratowy własnego mieszkania. Uporaj się z bałaganem i nadmiarem rzeczy, zadbaj o swój
dom i uczyń go miejscem dającym wytchnienie!
NOWOŒÆ

44,90 z³

26,90 z³

[344 str.]

Alicia Healey

Sekrety stylowej szafy

Wydawnictwo
Quello

Królewska garderobiana radzi,
jak się ubierać i dbać o ubrania
Przemierzasz galerie handlowe w poszukiwaniu najmodniejszych kreacji, które kilka tygodni
później tylko zagracają twoją garderobę. Przed tobą ważna uroczystość, a ty czujesz, że i tak
nigdy nie znajdziesz odpowiedniej sukienki. Brzmi znajomo?
Alicia Healey, garderobiana, przez kilka lat pracowała w pałacu Buckingham, a dziś
pomaga w wyborze odpowiednich strojów rodzinom królewskim i towarzyskiej elicie
z całego świata. Doskonale wie, co i kiedy nosić oraz jak kupować ubrania i o nie dbać.
W tej książce dzieli się swoją wiedzą, jak nawet z niewielką liczbą ubrań zawsze wyglądać stylowo i modnie. Dzięki niej nauczysz się budować szafę kapsułową, ubierać się
zawsze stosownie do okoliczności i czuć się doskonale nawet wtedy, kiedy kolejny raz
ubierasz się tak samo.
39,90 z³

NOWOŒÆ

dr Kellyann Petrucci

Dieta bulionowa

[248 str.]

oprawa
zintegrowana,
kolorowe
ilustracje

23,90 z³

Czym jest ten niezwykły specyfik, który leczy stany zapalne,
wygładza zmarszczki i pozwala osiągnąć wymarzoną wagę?
Bulion to jeden z najstarszych i najbardziej skutecznych leczniczych pokarmów. Przygotowany
na kościach z mięsa wołowego, drobiu lub na rybich ościach i warzywach, gotowany przez kilka
godzin, zmienia się w pełne składników odżywczych „płynne złoto”. Dzięki temu magicznemu
pokarmowi schudniesz, odzyskasz zdrowie, atrakcyjność i energię. Doktor Kellyann Petrucci jest
ekspertką od utraty wagi i procesów starzenia się z ponaddwudziestoletnim stażem. Zaufały jej
gwiazdy Hollywood i pacjenci, na których nie działała żadna dieta. Stworzyła wyjątkowy plan
żywieniowy – prosty, a zarazem niezwykle skuteczny. Dzięki niemu raz na zawsze pozbędziesz
się „oponki”, zmarszczek oraz worków pod oczami.
44,90 z³

26,90 z³

[496 str.]

Wydawnictwo
Quello
31

NOWOŒÆ

49,90 z³

29,90 z³
Weronika Pawlak

Nie całuj się pod kapliczką

Piękna i poruszająca opowieść
o niezwykłych spotkaniach, wędrówkach
na skraje łąk i kapliczkach, pod którymi
skradziono pocałunki.

[704 str.]

Faustyna Świt nie należy do osób, które lubią widok swoich piegów i kasztanowych włosów w lustrze o poranku. Kocha
zapisywać cytaty na drzwiach swojej szafy i nie znosi żółtych spódnic. Ceni swoje zdanie i przyjaciół, którym może ufać.
Kiedy po wakacjach wraca do szkoły, poznaje Józka, nowego ucznia, którego od pierwszego wejrzenia… nie lubi.
Nie opuszcza jej jednak wrażenie, że od tego momentu świat wyraźnie przyspieszył.
Co wyniknie z ich przypadkowego spotkania? W jakie intrygi zostanie wciągnięta Faustyna? I co zrobić, gdy mroczne historie rodzinne zaczynają wisieć nad tobą niczym kłębowisko czarnych chmur?

Nie całuj się pod kapliczką jest pierwszą częścią Trylogii Sercowskiej autorstwa Weroniki Pawlak. Opowieść o losach uczniów Żółtego Liceum cieszy się ogromną popularnością wśród tysięcy użytkowników serwisu Wattpad.

OPINIE CZYTELNICZEK

S

ercowo to proza życia, a bohaterowie tą prozą właśnie
żyją. Tu nic nie dzieje się przypadkowo. Imiona postaci
nie są wybrane losowo, ani też droga, jaką ma pokonać każdy
z licealistów nie jest incydentalna. Wszystko w ich życiu ma
znaczenie. Podobnie w moim, jak i twoim. Pierwszy tom
Trylogii Sercowskiej zachęca do wyczekiwania na kolejne
części. Jestem bardzo ciekawa, jak dalej potoczą się losy
bohaterów, jakie nowe postacie pojawią się w kolejnych
tomach, do przeżywania jakich emocji zaprosi nas autorka?
Jagoda Kwiecień
Bookstagrammerka,
autorka bloga Jagoopeppermint.pl
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J

uż od samego początku, kiedy otworzyłam książkę, to
jakbym otworzyła drzwi do domu Faustki, która mnie
wciągnęła do swojego życia. Czytając, czułam się jakbym szła
obok niej i nie dość że słuchała, co ma mi do opowiedzenia,
to jeszcze przeżywałam wszystko razem z nią. Wszystko to
jest usytuowane w czterech porach roku. Każda z nich wnosi
swój charakter, nastrój, smak, zapach czy melodie.
Klaudia Naczke-Wójcik
Instagramerka,
propagatorka akcji #scrollujróżaniec

Joanna Bątkiewicz-Brożek

JEZU, TY SIĘ TYM
ZAJMIJ!

Wyjątkowa biografia niezwykłego księdza z Neapolu teraz dostępna także
w formacie audiobooka. Biografia ks. Dolindo Ruotolo Jezu, Ty się tym zajmij!, zachwyciła tysiące Polaków, a ułożona przez niego pełna mocy modlitwa
stała się jednym z ważniejszych wezwań w domach i kościołach. To nagranie
już teraz może towarzyszyć nam w podróży czy w codziennych czynnościach,
a format audio umożliwi spotkanie z ks. Dolindo tym wszystkim, którzy nie
mogą sięgnąć do książki.

29,90 zł

17,90 zł
Carver Alan Ames

OCZAMI JEZUSA – AUDIOBOOK
Mistyk Alan Ames doznał wielkiej łaski – Bóg objawił mu, kogo Chrystus
spotkał na swojej drodze do Jerozolimy. Spisane przez autora historie są
naprawdę niezwykłe, bowiem ich narratorem jest sam Jezus, a wszystkie
wydarzenia obserwujemy Jego oczami. Podczas swojej wędrówki Jezus
dotykał serc, dusz i myśli wszystkich, z którymi rozmawiał. Słuchając
audiobooka, i ty doświadczysz wyjątkowego spotkania z Bożą miłością.
39,90 zł

Czas: 22 godziny
Czyta: Jakub Kosiniak

23,90 zł
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