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BEZPŁATNY MAGAZYN O KSIĄŻKACH I MIESIĘCZNIKU
WYDAWNICTWA POLSKIEJ PROWINCJI DOMINIKANÓW W DRODZE SP. Z O.O.

Czytaj
WydawnictwoWdrodze

WydawnictwoWdrodze

Wdrodzepl

KRZYSZTOF PAŁYS OP

TOMASZ GRABOWSKI OP,
PREZES WYDAWNICTWA
W DRODZE

Wydawnictwo W drodze tworzy książki i miesięcznik dla szukających drogi. Jesteśmy przekonani, że
właściwy kierunek życia wyznacza jego cel ostateczny. Dlatego inspirujemy, towarzyszymy i pomagamy
w łączeniu wiary z codziennością. Zachęcamy do rozwoju osobistego, intelektualnego i duchowego.
Chcemy, by publikowane przez nas treści były wsparciem dla osób szukających wskazówek i argumentów pomocnych w zrozumieniu wiary. Dbamy o to, by nasze publikacje cechowały się odpowiednim
poziomem merytorycznym, rozwijały intelektualnie i kształtowały właściwe postawy. Piszemy wnikliwie,
odważnie i przystępnie o sprawach aktualnych, trudnych i ważnych dla chrześcijan. Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z ofertą W drodze.

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Przystępna, praktyczna, rzetelna seria
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu i cieszy
się bardzo dużym zainteresowaniem
czytelników. Jej adresatami są zarówno
duszpasterze, jak również osoby szukające
pomocy w osobistej lekturze Słowa.
O unikalności serii stanowi po pierwsze
fakt przytaczania przez autorów osiągnięć
biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są
uzasadnione i dość powszechnie akceptowane. Po drugie, wskazują na użycie
tekstu w tradycji. Obficie odwołują się do
ojców Kościoła, katechizmu i dogmatów.

można było przełożyć go na praktykę życia
i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi
być studentem biblistyki ani teologiem,
księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się
na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii

Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo

przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi

HEWEL. WSZYSTKO JEST ULOTNE OPRÓCZ BOGA
„Zaprawdę, wszystko jest hewel, ulotne jak dym. Oprócz Boga
i prawdy Bożej” – pisze Krzysztof Pałys OP, a cała książka
NOWOŚĆ
podąża za tym zdaniem. Autor dzieli się z czytelnikami swoimi myślami – nieraz ulotnymi, nieraz docierającymi wprost
do serca. Przywołuje teksty mistrzów duchowych, portrety
osób, które były dla niego spotkaniem z Wszechmogącym,
rozważa reguły życia duchowego i pochyla się nad prawdami
życiowymi. A wszystkie te ścieżki, w stały i namacalny sposób,
prowadzą do ludzkiej tęsknoty za Bogiem, poszukiwania
Boga i prawdy Bożej, która daje sens i ukojenie.
„To dla mnie nieocenione błogosławieństwo móc uczyć się wiary i szukać Prawdy
dzięki ludziom mądrzejszym od siebie”.
[CENA: 45,90 ZŁ]

DOSKONAŁE
NA PREZENT

ADAM SZUSTAK OP

NIEDZIELNIK A. KOMENTARZE DO CZYTAŃ
NOWOŚĆ

DOSKONAŁE
NA PREZENT

Soboru Watykańskiego II. Oprócz bogactwa
merytorycznego poszczególne tomy serii to
także przyjazny format, oprawa, skład oraz
dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić
wybrane elementy dzieła.
[CENY OD 52,90 DO 55,90 ZŁ]

To zbiór komentarzy Adama Szustaka OP do niedzielnych czytań
na rok A. Oprócz oryginalnych interpretacji poszczególnych
fragmentów Biblii zawiera ona także konkretne wskazówki,
jak usłyszane Słowo przełożyć na życie codzienne. Jak pisze
dominikanin: Każda z tych homilii zrodziła się z wiary, że Słowo,
które Pan Bóg daje nam co tydzień w liturgii, jest żywe, aktualne
i stanowi odpowiedź na wszystko, co dzieje się w naszym życiu.
[CENA: 59,90 ZŁ]

ADAM SZUSTAK OP

NIEDZIELNIK *. KOMENTARZE DO CZYTAŃ
NA UROCZYSTOŚCI

Jest to zbiór komentarzy Adama Szustaka OP do czytań liturgicznych nie na niedziele, ale na uroczystości, które Kościół katolicki
świętuje co roku. Oprócz oryginalnych interpretacji poszczególnych fragmentów Biblii Niedzielnik* zawiera także konkretne
wskazówki, jak usłyszane Słowo przełożyć na życie codzienne.
DOSKONAŁE
NA PREZENT
Adam Szustak OP napisał we wstępie: Co roku wracają do nas
te same wspomnienia, obchodzimy te same święta, uroczystości,
rocznice, aż chciałoby się, żeby w końcu pojawiło się urozmaicenie,
jakaś nowość, coś, co przerwałoby monotonię. Pamiętam, z jaką ekscytacją i z poczuciem,
że dzieje się coś wyjątkowego, wiązało się pierwsze w moim życiu świadome przeżywanie
Triduum Paschalnego, natomiast po kilkudziesięciu latach od tego wydarzenia często pozostaje we mnie już niestety tylko trud powtarzania tych samych gestów, słów i rytuałów,
bierne uczestnictwo pozbawione życia i świeżości.
[CENA: 49,90 ZŁ]
NOWOŚĆ

Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu
Wydanie pierwszego w Polsce kompletnego przekładu dzieł Akwinaty możliwe jest
dzięki trójstronnej współpracy: Instytutu
Tomistycznego, Fundacji Pro Futuro Theologiae i Wydawnictwa W drodze. Patronat
honorowy nad projektem objął Minister
Edukacji i Nauki.
Wydanie Dzieł wszystkich Tomasza z Akwinu zapewni polskim czytelnikom, nie tylko
teologom czy filozofom, ale także zainteresowanym kulturą, bezpośredni dostęp
zarówno do myśli Akwinaty, jak również
do jego rzetelnej metody dyskursywnego
dochodzenia do prawdy. Święty Tomasz uczy
intelektualnej uczciwości i odwagi, otwartości
na różne, także „nieortodoksyjne”, nurty
filozoficzne, precyzji myślenia i wytrwałości
w dążeniu do prawdy. Wszystkie te cechy
umiejscawiają go pośród najwybitniejszych
duchowych i intelektualnych mistrzów naszej kultury.
– W dobie narastającego chaosu, kiedy opinie z trudem oddziela się od wiedzy i faktów,
kiedy brakuje rzetelnego namysłu i uczciwej
debaty, oddajemy do rąk czytelników dzieła
mistrza przejrzystego myślenia, nauczyciela
odważnej i otwartej postawy intelektualnej,
obrońcy zdrowego rozsądku i rozumnej
wiary – mówi Tomasz Grabowski OP.
Tomaszowe dzieło, w zależności od tłumaczenia, liczy od kilkunastu do kilkudziesięciu
tysięcy stron. Do jego spuścizny odwołują się

nie tylko katolicy, lecz również chrześcijanie
innych wyznań, a także niewierzący specjaliści
rozmaitych nauk humanistycznych, w tym
ekonomiści i politycy. Dzieła św. Tomasza

z Akwinu, należące do europejskiego i światowego kanonu intelektualnego, z pewnością
stanowią ważną inspirację do pogłębionych
intelektualnych poszukiwań.  
Premiera pierwszego tomu odbędzie się
w grudniu 2022 r. W trakcie 1,5 roku planowane jest wydanie kolejnych 10 tomów.
Łącznie wydanych zostanie 70 tomów.

O A U T ORZE

BESTSELLER

NOWOŚĆ

DOSKONAŁE
NA PREZENT

DOSKONAŁE
NA PREZENT

ŚW. TOMASZU Z AKWINU
Tomasz z Akwinu jest niewątpliwie jednym z najwybitniejszych myślicieli Zachodu.
Urodził się ok. 1224 roku na zamku swoich rodziców w Roccasecca w południowej
Italii. Wychowany przez benedyktynów na Monte Cassino, wstąpił do założonego
kilkadziesiąt lat wcześniej zakonu dominikanów. Po okresie formacji podjął pracę
wykładowcy. Działał między innymi w Kolonii, Paryżu i miastach uniwersyteckich Italii.
Umarł w roku 1274 w drodze na Sobór Lyoński. Został kanonizowany w 1323 roku.
Od wieków św. Tomasz jest dla Kościoła katolickiego jednym z najważniejszych
punktów odniesienia w interpretowaniu wiary (nieprzypadkowo otrzymał tytuł
doctor communis, „doktor powszechny”). Jest ceniony także jako filozof, zwłaszcza
gdy chodzi o metafizykę, teorię poznania i etykę. Jego spuścizna obejmuje nie
tylko komentarze do Biblii czy traktaty teologiczne, ale także komentarze do dzieł
filozofów starożytnych (Arystoteles, Boecjusz) oraz samodzielne pisma filozoficzne.

ADAM SZUSTAK OP

ADAM SZUSTAK OP

[CENA: 54,90 ZŁ]

[CENA: 49,90 ZŁ]

NIEDZIELNIK B.
KOMENTARZE DO CZYTAŃ

NIEDZIELNIK C.
KOMENTARZE DO CZYTAŃ

O AU TORZ E
ADAM SZUSTAK OP
dominikanin, wędrowny kaznodzieja, autor książek i audiobooków, youtuber („Langusta na palmie”, dominikanie.pl).

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 10
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DUCHOWOŚĆ
S. MARY DAVID OSB

WILFRID STINISSEN OCD

NOWOŚĆ

SŁYSZYSZ SZUM WIATRU?

DROGA DO RADOŚCI

Porywająca książka cenionego rekolekcjonisty i znanego mistrza duchowego
o działaniu Ducha Świętego. Wilfrid Stinissen OCD przypomina nam o tym, że
Bóg jest tajemnicą, przyrównuje Ducha do wiatru i tchnienia, i uświadamia nam,
że jest w Nim coś nieprzewidywalnego – wiatru nie da się uchwycić, nie można też
nim sterować. Podobnie jak nie mamy władzy nad wodą i ogniem, tak nie mamy
jej też nad Duchem, ale „gdzie jest Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3,17).
Kto daje się Mu pochwycić, otrzymuje coś z Jego tajemnicy i nieprzewidywalności.
[CENA: 32,90 ZŁ]

To fragmenty konferencji i listów nieprzeciętnie utalentowanej, energicznej i zarażającej optymizmem benedyktynki. Tworzą one poruszające
świadectwo jej życia i kilkuletnich zmagań z nieuleczalnym nowotworem.
Klauzura pozwoliła siostrze Mary David cudownie rozkwitnąć – napisał we
wstępie znany norweski trapista, biskup Trondheim, Erik Varden OCSO.
Historia Mary David Totah daje realne umocnienie w wierze i nadzieję, bo
stoi za nią człowiek, który w pełni zaufał Panu, inspirując innych do podążania
drogą Prawdy absolutnej.
[CENA: 35,90 ZŁ]

NOWOŚĆ

WILFRID STINISSEN OCD, WYDANIE II

THOMAS MERTON OCSO

ANI JOGA ANI ZEN

DUCHOWOŚĆ PUSTYNI. PIĘTNAŚCIE SPOTKAŃ ZE SŁYNNYM TRAPISTĄ

Wielu ludzi nie wie o tym, że receptą na brak sensu życia jest medytacja głębi –
kontemplacja, obecna w chrześcijaństwie od początku jego istnienia. Książka ta
pomaga zagłębić się w medytację chrześcijańską. Osiągnąć skupienie, wyciszyć
rozbiegane myśli, zyskać spokój. Uczy kontemplacji prowadzącej od wymiaru
cielesnego do duchowego. Człowiek, zbliżając się do Boga, zbliża się do siebie
i odwrotnie. Praktykowanie codziennej medytacji owocuje życiem wypełnionym
Bożą obecnością. Modlitwa chrześcijańska nie bazuje na sile natury, jak np.
medytacja zen. Jest ona raczej wolnym darem od Boga, łaską, którą musimy
tylko chcieć przyjąć i otworzyć się na nią. Otworzyć się na centrum – Chrystusa!
[CENA: 34,90 ZŁ]

NOWOŚĆ

WILFRID STINISSEN OCD

POWIEDZ IM O MARYI

Thomas Merton OCSO w piętnastu wykładach dla młodych mnichów z amerykańskiego opactwa Gethsemani udowadnia, że tradycja chrześcijańska
zakorzeniona jest w duchowości pustyni. Poznając nauczanie Grzegorza
z Nyssy, Jana Kasjana, Ewagriusza z Pontu czy Marii Egipcjanki, możemy nie
tylko zrozumieć sposób ujmowania świata przez żyjących w odosobnieniu
NOWOŚĆ
wczesnochrześcijańskich mnichów, lecz także uczyć się od nich życia i mądrości. Materiały dodatkowe zamieszczone na
końcu książki, w tym pytania do refleksji i dyskusji,
czynią tę książkę niezbędnym podręcznikiem dla
każdego, kto pragnie się zmierzyć z chrześcijańską
duchowością matek i ojców pustyni, którzy wybrali drogę do „czystości serca”.  
[CENA: 39,90 ZŁ]

Pismo Święte rozpoczyna się i kończy z Maryją: w Księdze Rodzaju czytamy
o „matce wszystkich żyjących”, a w Apokalipsie o Niewieście, która pokonuje
Smoka.  
Wilfrid Stinissen OCD prezentuje oryginalne i wszechstronne ujęcie problematyki Maryjnej. Przypomina, dlaczego Maryję powinniśmy traktować jako
wzór pokory, wiary i miłości. Pełna łaski Rodzicielka Syna Bożego jest tą, za
którą warto podążać, i której należy się cześć za Jej rolę w dziele zbawienia.
[CENA: 32,90 ZŁ]

NOWOŚĆ

WILFRID STINISSEN OCD

HUBERT VAN ZELLER OSB

BĄDŹ WOLA TWOJA. MODLITWA I ROZEZNAWANIE WOLI BOŻEJ

WILFRID STINISSEN OCD

MŁODE WINO.
O OWOCACH DUCHA
ŚWIĘTEGO (II WYD.)

WĘDRÓWKA
WEWNĘTRZNA.
ŚLADEM ŚW. TERESY
Z ÁVILI (II WYD.)

[CENA: 34,90 ZŁ]

NOWOŚĆ

Jak przezwyciężyć rozproszenia na modlitwie? Jak radzić sobie z rozczarowaniem, gdy wydaje się, że nasze prośby nie zostały wysłuchane? Jak pokochać
wolę Bożą z całą jej zagadkowością? Van Zeller OSB, mnich benedyktyński,
mówi, że modlitwa nie jest czymś, co robimy, ale czymś, co Bóg w nas czyni.
To znaczy, że nie mamy o nią walczyć, tylko usuwać z serc przeszkody, które
uniemożliwiają Bogu modlenie się w nas i przez nas. Przyjęcie tej prawdy
przemienia modlitwę w źródło radości i pokoju.
[CENA: 34,90 ZŁ]

[Cena: 34,90 zł]
HENRI J.M. NOUWEN

W DRODZE Z JEZUSEM. PODRÓŻ WEWNĘTRZNA
NA PRZEKÓR NIEPOKOJOM
ANTONIN-DALMACE SERTILLANGES OP

CO JEZUS WIDZIAŁ Z KRZYŻA

NOWOŚĆ

Ojciec Sertillanges OP staje w miejscu Krzyża i patrzy na Jerozolimę oczami
Chrystusa. Przeprowadza nas przez biblijne proroctwa tak, jak mógł słyszeć
i rozumieć je Mesjasz. Towarzyszy nam w podróży przez Jerozolimę. Ta podróż
staje się okazją do podjęcia wewnętrznej pielgrzymki, skłania do refleksji nad
cierpieniem ukrzyżowanego Jezusa – z miłości do nas. To zbiór 10 medytacji
związanych z męką i śmiercią Pana Jezusa. Punktem wyjścia rozważań są miejsca
i osoby, które Chrystus mógł dostrzec z krzyża.
[CENA: 39,90 ZŁ]

NOWOŚĆ

Ta książka jest dla tych, którzy pragną odkryć cel swojego życia i móc całkiem
szczerze powiedzieć: „Teraz wiem, po co żyję!” W jednym z najtrudniejszych
dla siebie momentów życia Henri Nouwen wygłosił serię wykładów o znaczeniu
naśladowania Jezusa w epoce niepokoju. Podjął tematy: powołania, sensu
życia, lęku i nadziei. Sporo uwagi poświęcił praktycznym wskazówkom, które od
lat pomagają ludziom poruszać się określoną drogą – drogą wiary. W książce
tej dzieli się przejmującym świadectwem, że podstawowe prawdy Ewangelii
wystarczą do zaspokojenia naszych najgłębszych potrzeb.
[CENA: 29,90 ZŁ]
JANUSZ PYDA OP

CUDA
JAMES CHARLES WALL

RELIKWIE UKRZYŻOWANIA

NOWOŚĆ

Autor z godną podziwu pasją odkrywcy przeszukuje źródła i tropi wszelkie ślady
relikwii ukrzyżowania Chrystusa. Rozpoczyna od najważniejszej – drzewa Krzyża
Świętego. Dlaczego te kawałki drewna tak bardzo poruszały ludzi? Ponieważ krzyż
jest nie tylko narzędziem śmierci Chrystusa, ale również Jego figurą i symbolem.
W książce mowa jest także o innych artefaktach związanych z ukrzyżowaniem,
m.in. gwoździach, koronie cierniowej, świętej włóczni i Całunie Turyńskim.
To, co zasługuje na szczególną uwagę w tej książce, to godna podziwu uważność autora w przytaczaniu i odtwarzaniu średniowiecznych dziejów relikwii.
[CENA: 34,90 ZŁ]

NOWOŚĆ

Co to jest cud? Dlaczego Jezus dokonywał cudów? Czy chciał uatrakcyjnić
swoją naukę? Chciał wzbudzać sensację? Janusz Pyda OP pokazuje, że cuda
są integralną częścią zbawczej misji Syna Bożego: zmieniają rzeczywistość
i są zapowiedzią szczęścia wiecznego. Przez wieki narosło wokół nich
wiele nieporozumień. Dziś myli się je z czarami, sztuczkami magicznymi.
Dominikanin rozprawia się z tymi mitami. Jasno i cierpliwie tłumaczy, czym
są cuda, i uświadamia nam, jak bardzo ich potrzebujemy. Propozycja dla
tych, którzy chcą wiedzieć więcej i lepiej.
[CENA: 24,90 ZŁ]

PIERRE-MARIE DELFIEUX
SZUSTAK OP, POPŁAWSKI OP, SZYMCZAK OP

I UKAZAŁ MI MIASTO

To rozważania na okres wielkanocny. Dlaczego wracamy do Galilei? W jakich
znakach objawia się Zmartwychwstały? Jak po Wielkim Poście żyć na co dzień
radością Wielkanocy? Odpowiedzi szukają dominikanie – Szymon Popławski
OP, Adam Szustak OP i Jacek Szymczak OP – dzieląc się doświadczeniem
spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. W książce znajdziemy odpowiedzi
na te właśnie pytania, ponieważ jest to zbiór rozważań na okres paschalny,
w którym trzej dominikanie dzielą się swoim doświadczeniem spotkania
z Jezusem Zmartwychwstałym. Wyjaśniają, jak Go rozpoznać, jakie są Jego
szczególne znaki i gdzie Go szukać w codziennym życiu.
[CENA: 24,90 ZŁ]

„Radość nie jest ludzkim wynalazkiem, ale emanacją Boga. Nie można jej
wytworzyć – jest nam dana. Trzeba raczej umieć się na nią zgodzić, niż jej
poszukiwać” – napisał Pierre-Marie Delfieux, założyciel Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich. Całym swoim życiem pokazywał, jak nie godzić się ze
smutkiem i śpiewać Bogu Pieśń słoneczną; jak harmonijnie łączyć modlitwę w
ciszy i samotności z modlitwą grupową w wielkim mieście. Książka, bazująca
na historii tego francuskiego księdza i mnicha, opisuje centrum jego życia
i posłannictwa. Inspiruje do poszukiwania własnej drogi, odkrywania swojego
powołania, a także pogłębiania życia duchowego i czerpania w pełni z tego,
co się nam przydarza.
[CENA: 34,90 ZŁ]

ZNAKI SZCZEGÓLNE ZMARTWYCHWSTAŁEGO. REKOLEKCJE PASCHALNE

Czytaj W drodze

nr 11

3

P OLEC A MY R ÓWNI E Ż
EDWARD SRI

THERESA ALETHEIA
NOBLE FSP

W DRODZE Z MARYJĄ. BIBLIJNA
PODRÓŻ Z NAZARETU POD KRZYŻ

MEMENTO MORI.
WIELKOPOSTNIK I DZIENNIK

[CENA: 29,90 ZŁ]

[CENA: 59,90 ZŁ]

JUAN LUIS BASTERO
DE ELEIZALDE

ADAM SZUSTAK OP

ŻYCIE MARYI

DROGI MIŁOŚCI
UKRZYŻOWANEJ

[CENA: 19,90 ZŁ]

[CENA: 34,90 ZŁ]

MACIEJ BISKUP OP, TOMASZ GOLONKA OP,
WOJCIECH GOMUŁKA OP, TOMASZ GRABOWSKI OP,
PAWEŁ KOZACKI OP, JAKUB NESTEROWICZ OP,
ADAM SZUSTAK OP

DROGA DO ZBAWIENIA
[CENA: 23,90 ZŁ]

KELLY M. WAHLQUIST

WIDZIAŁAM.
PASJA CHRYSTUSA
OCZAMI KOBIET
[CENA: 32,90 ZŁ]

INSPIRACJE DO MODLITWY
PRACA ZBIOROWA

BP MIKOŁAJ ŁUCZOK OP

CAŁY TWÓJ. INSPIRACJE DO MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

CZAS DLA DUSZY. W POSZUKIWANIU PRAWDY

Rozważania różańcowe „Cały Twój” są owocem wspólnej modlitwy rekolekcyjnej
fraterni świeckich dominikanów z bułgarskiej Sofii. To zbiór cytatów z ewangelii,
listów apostolskich, Księgi Psalmów, Księgi Izajasza, mszału, Akatystu ku czci Bogurodzicy, uzupełnionych m.in. o litanie. „Cały Twój” to pomoc dla księży oraz
inspiracja do indywidualnej modlitwy różańcowej.
– W różańcu możemy przekroczyć granicę pomiędzy wiedzą o Chrystusie
a poznaniem Jego samego. By to osiągnąć, należy podczas odmawiania
NOWOŚĆ
kolejnych tajemnic skupić się na uświadamianiu sobie Jego żywej obecności.
W ten sposób będziemy ćwiczyć się w kontemplacji, którą słusznie uważa się
za najwyższą formę modlitwy. W niej najistotniejsze jest przyjmowanie darów
obecności Boga – tego, co zechce nam objawić.– napisał we Wprowadzeniu
Tomasz Grabowski OP. I dodał: Najświętsza Maryja Panna chętnie dzieli się swoją miłością do Jezusa z tymi,
którzy odmawiają różaniec, a przez to dzieli się z nimi swoją znajomością Pana. Wystarczy nie skupiać się
zbytnio na własnych potrzebach wyrażanych w prośbie, a uświadamiać sobie obecność Syna Bożego, który
opowiedział nam o sobie w tajemnicach opisanych w Ewangelii.
[CENA: 29,90 ZŁ]

Ta książka jest duchową rozmową o podejmowaniu codziennych decyzji. Autor
dzieli się z czytelnikami swoim doświadczeniem odkrycia Prawdy, którą jest Jezus.
Wskazuje, że odpowiedzi na nurtujące nas pytania możemy znaleźć w Piśmie
Świętym. Udziela przy tym wielu praktycznych rad: jak żyć słowem Bożym, jak
kierować się nim w różnych sytuacjach i każdego dnia dokonywać właściwych
wyborów. Medytacje ojca Mikołaja przeznaczone są dla wszystkich, którzy szukają
prawdy. Pierwotnie publikowane były w prowadzonej przez niego stałej rubryce
„Czas dla duszy”, ukazującej się w chrześcijańskim ukraińskim czasopiśmie dla
rodziny „Kana”.
[CENA: 23,90 ZŁ]

OPRAC. GIANLUIGI PASQUALE

365 DNI Z OJCEM PIO
Teksty zawarte w tej książce pochodzą z bardzo osobistych pism o. Pio – z listów
do przyjaciół i osób, dla których był duchowym przewodnikiem. Te krótkie
rozważania i rady trafiają wprost do serca czytelnika i mówią mu o Bogu.
[CENA: 31,50 ZŁ]

DARIUSZ KUBUJ, KRZYSZTOF POPŁAWSKI OP

OD ABBA DO AMEN. PRZYPOWIEŚCI DO OJCZE NASZ
Od Abba do Amen to zaproszenie do innego niż do tej pory zagłębienia
się w modlitwę Ojcze nasz. Zachęta do spojrzenia na powszechnie znane
przypowieści biblijne – m.in. o synu marnotrawnym, pannach mądrych
i głupich albo talentach – w świeży, nieobarczony przyzwyczajeniami sposób.
Autorzy nadają im oddające sedno tytuły i odnoszą do kolejnych siedmiu
próśb Ojcze nasz. Zabieg ten pozwala odkryć na nowo powszechnie znane
i ponadczasowe prawdy.
[CENA: 32,90 ZŁ]

JEFF CAVINS

NIE MARNUJ CIERPIENIA. JAK ZROZUMIEĆ JEGO SENS
I ODNALEŹĆ NADZIEJĘ
Ta książka nie jest tanim pocieszaczem, a realnym towarzyszem w trudnych
momentach życia. Jeff Cavins sięga do korzeni cierpienia opisanego w Biblii, która jest źródłem inspiracji do tego, jak z pokorą, nadzieją i ufnością
przyjmować swój krzyż w duchu Krzyża Jezusa. Tak jak nie można nauczyć
się cierpienia z książek, lecz przez doświadczenie, tak też odnaleźć jego sens
można tylko, współcierpiąc z Chrystusem (inaczej nadal szpitale będą pełne
zmarnowanego cierpienia, jak mawiał arcybiskup Fulton Sheen). Rozważania
biblijne i teologiczne zawarte w tej publikacji dają solidną ramę dla zrozumienia miejsca cierpienia w życiu, by stało się ono drogą duchowego wzrostu.
Nie marnujmy więc go, wzrastajmy!
[CENA: 34,90 ZŁ]

R. SCOTT HURD

KIEDY WIARA WYDAJE SIĘ KRUCHA. POMOC DLA NIEUFNYCH,
SŁABYCH I POSZUKUJĄCYCH
Większość ludzi przynajmniej raz w życiu doświadcza kryzysu wiary. Stan taki może
pojawić się samoistnie lub może być skutkiem rozmaitych zdarzeń czy przeżyć.
Jeśli Twoja wiara (właśnie teraz) wydaje Ci się krucha, chwiejna, lecz wciąż z jakiegoś powodu jest dla Ciebie ważna, sięgnij po tę książkę! Scott Hurd dobrze
zna pytania i wątpliwości wierzącego człowieka. W kompetentny i mądry sposób
inspiruje, zachęca i mobilizuje do podjęcia wysiłku ponownego zaakceptowania
Bożego daru, jakim jest wiara.
[CENA: 32,90 ZŁ]
ALAIN DUREL

MĄDROŚĆ MNICHÓW Z GÓRY ATHOS
Książka opatrzona wstępem Wspomnienia z góry Athos autorstwa Tomasza
Grabowskiego OP. Alain Durel wiele razy opisywał życie codzienne mnichów
i piękno góry Athos, która od ponad tysiąca lat jest skarbnicą modlitwy serca,
Modlitwy Jezusowej, monastycznym centrum i duchowymi płucami prawosławia.
W książce tej oddaje głos prawdziwym gigantom kontemplacji. Wszyscy oni
żyli w XX i XXI wieku na słynnej górze. 392 krótkich, ale dających do myślenia
apoftegmatów, sprawia, że Mądrość mnichów może stać się jedną z ważniejszych lektur w naszym życiu.
[CENA: 32,90 ZŁ]

K LA SYKA MI S T YK I CHR Z E Ś CI JAŃ SK I EJ
ANONIM

OBŁOK NIEWIEDZY
[CENA: 27,90 ZŁ]
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JULIANA Z NORWICH

ANONIM

OBJAWIENIE BOŻEJ
MIŁOŚCI

ŚW. TOMASZ Z AKWINU

WYKŁAD PACIERZA

OPOWIEŚCI
PIELGRZYMA

[CENA: 34,90 ZŁ]

[CENA: 32,90 ZŁ]

[CENA: 29,90 ZŁ]
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DLA PAR
GIOVANNA FUMAGALLI, DAVIDE BIOLLO

SIMCHA FISHER

W głowach narzeczonych i młodych małżonków kotłują się wyobrażenia,
marzenia, oczekiwania i znaki zapytania. Dopiero co zawarte małżeństwo
onieśmiela i ekscytuje jednocześnie. Autorzy czerpią ze swojego doświadczenia
i podpowiadają, jak nie stracić wiary w potęgę miłości. Książka zawiera krótkie
eseje, propozycje modlitw oraz pytania skłaniające do przemyśleń na temat
swojego związku.
[CENA: 24,90 ZŁ]

Cała prawda o NPR. Bez koloryzowania.
Zastanawiasz się, jak czerpać radość z seksu przy wszystkich ograniczeniach, które
naturalne planowanie rodziny nakłada na małżonków? Chcesz żyć w zgodzie
z nauczaniem Kościoła dotyczącym płodności? Chcesz pozbyć się poczucia winy
i frustracji? Jeśli tak, to ta książka jest dla Ciebie. Bardzo dowcipny, szczery i kompetentny zbiór tekstów o tym, w jaki sposób przeżywać seksualność w katolickim
małżeństwie. S. Fisher wbija kij w mrowisko – nie skupia się na technikaliach, ale
na tym, jak otwierać się na Boga, samego siebie i współmałżonka.
[CENA: 27,90 ZŁ]

GREG I LISA POPCAK

ROGER J. LANDRY

Ta lektura nie tylko ułatwi nowożeńcom dobrze przeżyć kilka pierwszych lat po
ślubie, ale też podpowie, co zrobić, by sakramentalny związek dwojga ludzi
był silny i szczęśliwy, „dopóki śmierć ich nie rozłączy”. Autorzy podpowiadają
w jaki sposób wieść zgodnie wspólne życie, gdy do intensywnych uczuć zakochania, euforii i wzajemnej fascynacji dołączą codzienne obowiązki, troska
o dzieci, zmęczenie i stres.
[CENA: 34,90 ZŁ]

Wśród wielu poradników ten jest wyjątkowy. Kiedy inni próbują nas przekonać do
odpowiedniej diety czy aktywności fizycznej, autor pokazuje, w jaki sposób wzrastać
duchowo. Jak poświęcać czas Bogu, nie zaniedbując przy tym życia rodzinnego,
pracy, nauki. Bo sukces w dziedzinie duchowości – jak w każdej innej – wymaga
strategii: dobrego planu i konsekwencji w jego realizacji. Co robić, by krok po
kroku zbliżać się do doskonałości i bliskości z Bogiem, ożywiając swoją religijność?
Tego właśnie się nauczymy z personalnym trenerem świętości księdza Landry`ego.
[CENA: 27,90 ZŁ]

NAUCZMY SIĘ ŻYĆ RAZEM. PIERWSZE KROKI W MAŁŻEŃSTWIE

PRZEWODNIK DLA GRZESZNIKÓW. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

SZCZĘŚĆ BOŻE MŁODEJ PARZE.
JAK PRZETRWAĆ PIERWSZE PIĘĆ LAT MAŁŻEŃSTWA
DOSKONAŁE
NA PREZENT

PLAN NA ŻYCIE. TWÓJ OSOBISTY TRENER ŚWIĘTOŚCI

DOSKONAŁE
NA PREZENT

Do każdej zakupionej książki na www.wdrodze.pl niespodzianka!  

DL A NI EG O

D LA NIE J
SAM GUZMAN

KATOLICKI DŻENTELMEN

NOWOŚĆ

Sam Guzman pokazuje, że katolicki dżentelmen nie może być bożonarodzeniowym
i wielkanocnym „katolikiem od święta”, traktującym wiarę jak bufet, przy którym zamawia
się przekonania pasujące do określonego stylu życia. Powinien postępować w zgodzie
z prawdą objawioną przez Chrystusa Pana.
Dzisiaj, kiedy – jak nigdy dotąd – kwestionuje się nawet samo znaczenie bycia mężczyzną, warto na nowo postawić pytanie o to, kim jest mężczyzna i jak ma nim być.
Autor w zwięzłych rozważaniach zajmuje się różnymi aspektami męskości, w tym m.in.:
wychowaniem, życiem duchowym, tradycją.
[CENA: 34,90 ZŁ]

ZAPOWIEDŹ

CARRIE GRESS

ODNOWA. PRZEMIENIAJĄCA MOC MACIERZYŃSTWA
Zamiast skupiać się na trudach bycia matką, Carrie Gress pokazuje, że macierzyństwo jest doskonałą okazją, by wyeliminować niedoskonałości swojego charakteru,
nauczyć się panować nad emocjami, poprawić relacje z innymi i wzrastać w mądrości.
Jest metamorfozą, która czyni z matek kobiety: mądre, promienne, cierpliwe, silne
i wyrozumiałe. Pozwala dostrzec w codziennych zmaganiach sens i sposób Pana
Boga na czynienie nas na Jego obraz i podobieństwo.
[CENA: 34,90 ZŁ]

BRIAN ENGELLAND

CZY PIERWSZY MILION TRZEBA UKRAŚĆ

NOWOŚĆ

„Czy pierwszy milion trzeba ukraść?” to kontynuacja i rozwinięcie książki Ethics
Essentials for Business Leaders („Podstawy etyki dla liderów biznesu”) oraz lektura
obowiązkowa dla każdego, kto uważa, że udany biznes to nie tylko zysk, bo sukcesu
firmy nie przelicza się jedynie na pieniądze, ale też na liczbę zadowolonych klientów
i pracowników. Autor, przytaczając wiele przykładów i pisząc o ekonomii językiem
zrozumiałym nawet dla laika, pokazuje, że ten, kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, wciąż może – i musi – pozostać człowiekiem uczciwym, moralnym, działającym
w zgodzie z nauką Kościoła katolickiego.
[CENA: 39,90 ZŁ]

„Na taką książkę czekałem! Nareszcie spojrzenie na biznes z perspektywy
katolickiej bez kompleksów – zarówno bez porzucania starego Magisterium,
jak i bez naiwności graniczącej niekiedy z pobożnym socjalizmem. Polecam”.
Maciej Gnyszka – założyciel Towarzystw Biznesowych

„Mocna strona książki to proste, czytelne i pogłębione przybliżenie praktycznych aspektów etyki w biznesie. Idzie ono
w parze z osobą autora, który łączy doświadczenie biznesowe i edukacyjne z zaangażowaniem w życie Kościoła. Obserwujemy
efekt synergii obu elementów na kartach tej książki”.
JO CROISSANT

Bernard Fruga – trener zarządzania i sprzedaży

KOBIETA. KAPŁAŃSTWO SERCA
To książka, w której kobieta zwraca się do kobiet. Ukazuje specyfikę, trud i radość ich
powołania, w każdym wypadku zachwycając się jego pięknem. A zachwyt ów rodzi
się z odczytywania Bożego planu i życia według niego. Bycie córką, żoną, matką –
to Bóg wpisał w serce kobiety i to jest dla niej odpowiedzią na pytanie o szczęście.
Bez względu na to, czy żyje w małżeństwie, samotnie czy w zakonie.
[CENA: 32,90 ZŁ]

Czytaj W drodze

„Dobrze, jeżeli przedsiębiorczość jest bardziej filozofią życia, w której mamy mocno określone wartości. Pomagają nam
one wytrwać i obrać właściwy kierunek w momentach, w których nie mamy żadnych podpowiedzi. Świat potrzebuje ludzi
dobrych w tym, co robią, i dobrze jeśli są to rzeczy, które oni naprawdę lubią – wtedy praca nie męczy, bo jest realizacją
wewnętrznej misji. Takiej pracy każdy z nas szuka. Ta książka na pewno pomoże w jej znalezieniu”.
Katarzyna Gierczak-Grupińska – fundator i prezes Fundacji Firmy Rodzinne
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DLA DZIECI I NASTOLATKÓW
KARI KAMPAKIS

URODZIŁAŚ SIĘ, ŻEBY LATAĆ.
KSIĄŻKA DLA TWOJEJ CÓRKI

HANNA SOŁTYSIAK

PREZENT Z NIEBA. 12 HISTORII OD PRZYJACIELA
Na tę mądrą książkę dla dzieci (i dorosłych) składa się dwanaście
historii z życia Ignasia i jego starszej siostry Michasi. W odkrywaniu
świata towarzyszy im babcia Helena – czuła, opiekuńcza, cierpliwie
wyjaśniająca złożoność życia. Opowiastki stają się punktem wyjścia
do rozważań nt Pisma Świętego (fragmenty Słowo od Przyjaciela) oraz
znalezienia pomysłu na to, co każde dziecko może zrobić, by jego
życie stało się lepsze, pełniejsze, by podejmować właściwe decyzje
i dokonywać dobrych wyborów (fragmenty Każdy może to zrobić).
[CENA: 39,90 ZŁ]

NOWOŚĆ

O A UTORZE
HANNA SOŁTYSIAK
Absolwentka teologii (UAM) i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (WSNHiD). Doradca metodyczny
nauczycieli religii w Archidiecezji Poznańskiej (2014–2022), członek Archidiecezjalnego Zespołu Synodalnego w Poznaniu, powołanego do koordynowania pierwszego etapu Synodu 2021–2023. Ma wieloletnie
doświadczenie pracy katechetycznej z dziećmi i młodzieżą, prowadzi katechezę przygotowującą dzieci do
wczesnej komunii świętej. Autorka wielu felietonów i artykułów na łamach „Przewodnika Katolickiego” oraz
książek dla dzieci, które ukazały się nakładem wydawnictwa W drodze: Oto wielka Tajemnica (2017) oraz
Tajemnica spowiedzi (2018). Mieszka w Poznaniu.

DOSKONAŁE
NA PREZENT

Huśtawki nastrojów, poczucie niezrozumienia, ciężko przeżywane
niepowodzenia, presja mediów społecznościowych, relacje
z chłopcami, chęć bycia zauważoną i docenioną, jednocześnie
strach przed odrzuceniem ze strony rówieśników – to tylko
niektóre wyzwania, z którymi mierzą się młode dziewczyny.
10 kluczowych prawd zawartych w tej książce pomoże im
skutecznie odnaleźć się w codzienności. Odkryć prawdę, zyskać
odwagę, zbudować zdrowe poczucie własnej wartości…Być
najlepszą, bo boską wersją siebie.
[CENA: 34,90 ZŁ]

„Twoja największa siła tkwi w drobnych wyborach, które podejmujesz każdego dnia. To, czy wybierasz
sposoby świata, czy sposoby Boga, stanowi o tym, jakie wiedziesz życie. Pamiętaj, że życie, które służy
Bogu, służy także tobie. Czasami jeszcze będziesz popełniała błędy. (…) Potraktuj prawdy zawarte
w Urodziłaś się, żeby latać jako drogowskazy”.
Kari Kampakis

MACIEJ JELEŃ OP

OPOWIEŚCI Z ZIELONEJ KRAINY:
DWIE KRAINY, DZIKI OWOC, SŁONECZNIK I RÓŻA

P OLE C A MY R ÓWNI E Ż
HANNA SOŁTYSIAK

OTO WIELKA TAJEMNICA
Książka Oto wielka Tajemnica wprowadza nas w świat dziecka uczestniczącego
w Eucharystii. Tymek ma 6 lat i wkrótce przystąpi do pierwszej komunii. Bardzo
pragnie przyjąć Pana Jezusa, ale nie wszystko jeszcze rozumie. W Tajemnicę
obecności Pana Jezusa w chlebie eucharystycznym wprowadza go mama,
tata i starsza siostra Marta.
[CENA: 29,90 ZŁ]

Najważniejsze życiowe prawdy, złe i dobre duchy, utracony raj
i ziemskie szczęście, trudne wybory i spokój płynący z działania
spójnego z własnym sumieniem, świat zła i dobra. O tym właśnie są Opowieści z Zielonej Krainy, autorstwa Marcina Jelenia
OP. Jest to zbiór trzech opowieści, które pomogą rodzicom
wprowadzić dzieci w świat wartości i mądrych wyborów, a najmłodszym zapewnią prawdziwą przygodę i nauczą uważności.
Dominikanin opowiada o Bogu, komponując baśń, dzięki czemu
w niebanalny i symboliczny sposób pokazuje uzdrawiającą moc
sakramentów chrztu i spowiedzi świętej. Łagodnie zapoznaje
dzieci ze światem duchowym i wiarą w Boga. Czytelnik śledzi pełne niezwykłych zwrotów akcji perypetie
Zygfryda, Leona i Łucji w drodze do Zielonej Krainy, która jest subtelną metaforą nieba.
[CENA: 34,90 ZŁ]

WOJCIECH PRUS OP, MAŁGORZATA SWĘDROWSKA

NIESPODZIANKOWE BAJKI.
WIELKIE PRAWDY W MAŁYCH OPOWIASTKACH

P OLEC A MY W WYJĄ T KOW O NI S KI EJ C EN I E

Przenieś się z bohaterami w świat, w którym panuje
przyjaźń między ludźmi, zwierzętami i Stwórcą!

GEORGE MACDONALD

LEKKA KSIĘŻNICZKA I INNE BAŚNIE (AUDIOBOOK)
Lekka księżniczka i inne baśnie to pierwsze polskojęzyczne wydanie tego
dzieła – w formie pięknie ilustrowanej książki, a także e-booka i audiobooka.
MacDonald, kreując swój baśniowy świat, podejmuje walkę o wartości
moralne, które zdają się zapomniane, a które powinny przenikać wszystkie
aspekty rzeczywistości. Wybierając metaforę, przypomina też czytelnikowi,
aby nie traktował siebie zbyt poważnie.
[CENA: 4,90 ZŁ]

DOSKONAŁE
NA PREZENT

Niespodziankowe bajki mogą być inspiracją do wspólnej rodzinnej
rozmowy o tym, co w życiu jest ważne i najważniejsze, co trudne
i potrzebne, a co niezbędne, by być dobrym człowiekiem. Dzięki
nim dziecko nauczy się nazywania wartości i emocji oraz opisywania życia w jego pełnym wymiarze: fizycznym, psychicznym
i duchowym. Każde opowiadanie kończy się zaproszeniem do
modlitwy.
[CENA: 34,90 ZŁ]

NAGRODA JURY PORTALU GRANICE.PL – NAJLEPSZA KSIĄŻKA NA WIOSNĘ
W KATEGORII „DLA NAJMŁODSZYCH” (EDYCJA 2018)

KATARZYNA CHMIEL-GUGULSKA

ARLETA KOLASIŃSKA

Był sobie chłopczyk. Miał pięć lat i wszystko go ciekawiło. Po niedzielnych mszach świętych zadawał rodzicom mnóstwo pytań: o Pana Boga,
o modlitwę i różne poważne sprawy. Pewnego dnia jego mama wpadła
na pomysł, że odpowie mu książeczką, opisze i narysuje dzieje jednego
z najsłynniejszych polskich świętych.
[CENA: 16,90 ZŁ]

Jak wyglądał św. Dominik? Czy Dominik byłby Dominikiem, gdyby nie
proroczy sen jego mamy? Jak zostać świętym? Dlaczego dominikanów
nazywa się Psami Pańskimi? Tego wszystkiego dowiecie się, podążając
wraz z autorką książki śladami św. Dominika.
[CENA: 9,90 ZŁ]

OPOWIEŚĆ O ŚWIĘTYM JACKU ODROWĄŻU
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PRZECENY
Cud macierzyństwa.
Poradnik dla
przyszłych mam

Żywe pochodnie

Święte patrzenie

Mój dom. Mój świat

[CENA: 19,90 ZŁ]

[CENA: 14,90 ZŁ]

[CENA: 9,90 ZŁ]

Jezus i kobiety

Źródła sporu
o Amoris laetitia

Alfabet Góry

[CENA: 29,90 ZŁ]

Następny papież.
Urząd Piotra i misja
Kościoła

[CENA: 9,90 ZŁ]

[CENA: 9,90 ZŁ]

[CENA: 14,90 ZŁ]

[CENA: 19,90 ZŁ]

Oddychać Imieniem
[CENA: 19,90 ZŁ]

W obronie spraw
najważniejszych
[CENA: 19,90 ZŁ]

Czego księża
nie powiedzą ci
o antykoncepcji?

Na zawsze razem
[CENA: 9,90 ZŁ]

[CENA: 9,90 ZŁ]

Odwaga zmiany

Amoris laetitia.
Konflikt interpretacji

Czysta miłość.
10 sposobów na...

[CENA: 14,90 ZŁ

[CENA: 9,90 ZŁ]

Patrząc szerzej. Dialog
teologii i nauki

Kierunek: niebo.
GPS dla mężczyzn

Decyzje, które
zmieniły świat

Pięć filarów życia
duchowego

[CENA: 19,90 ZŁ]

[CENA: 14,90 ZŁ]

[CENA: 9,90 ZŁ]

[CENA: 9,90 ZŁ]

Placki z rodzynkami
(CD)

Kim jestem,
by osądzać?

Krupówki warszawskie.
Kazania na lato i jesień

[CENA: 19,90 ZŁ]

[CENA: 14,90 ZŁ]

[CENA: 9,90 ZŁ]

Podręcznik łowcy
potworów. Pokonaj
wady, lęki, pożądania!

[CENA: 19,90 ZŁ]

Oddać życie
[CENA: 9,90 ZŁ]

[CENA: 9,90 ZŁ]

Pontyfikat
na czasy zamętu

Niepłodność
[CENA: 14,90 ZŁ]

[CENA: 19,90 ZŁ]

Krupówki warszawskie.
Kazania wiosenne
[CENA: 9,90 ZŁ]

Przyjaciółmi jesteście.
O odnowie życia
duchowego
i nawróceniu
[CENA: 9,90 ZŁ]

Trzy sekrety.
Rekolekcje
dla małżeństw

Przewodnik
dla grzeszników

Krupówki warszawskie.
Kazania zimowe

[CENA: 14,90 ZŁ]

[CENA: 9,90 ZŁ]

[CENA: 19,90 ZŁ]

Różaniec.
Duchowa walka
o zbawienie
świata
[CENA: 9,90 ZŁ]

Życie Maryi
[CENA: 19,90 ZŁ]

Stworzeni
do miłości
[CENA: 14,90 ZŁ]

Czytaj W drodze

Moja miłość
[CENA: 9,90 ZŁ]

Słuchanie
na modlitwie
[CENA: 9,90 ZŁ]
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Stało się słowo
[CENA: 9,90 ZŁ]

Rodzina czyli
transcendencja
w majtkach

Kłopot za kłopotem

Wiem w co wierzę

[CENA: 4,90 ZŁ]

[CENA: 4,90 ZŁ]

Lekka księżniczka
i inne baśnie (CD)

Wieśniak znad Garonny

[CENA: 5,90 ZŁ]

Szukaj pokoju
i idź za nim

Winny czy niewinny?
[CENA: 5,90 ZŁ]

[CENA: 9,90 ZŁ]

Światło Chrystusa.
Wprowadzenie
do katolicyzmu

[CENA: 4,90 ZŁ]

[CENA: 4,90 ZŁ]

24 godziny kochania

Łzy niewinności

Droga krzyżowa

[CENA: 4,90 ZŁ]

[CENA: 4,90 ZŁ]

[CENA: 4,90 ZŁ]

Cierpliwość Boga

Nie ma cnoty
bez przyjemności

Oczko

[CENA: 9,90 ZŁ]

Włóz buty
i idź naprzód

[CENA: 4,90 ZŁ]

[CENA: 9,90 ZŁ]

[CENA: 4,90 ZŁ]

[CENA: 4,90 ZŁ]

Na dobre
i bez złego?

Diabeł
woli świętych

[CENA: 9,90 ZŁ]

[CENA: 4,90 ZŁ]

Nie psujcie sobie
przyjemności,
jest święta!

Dominikanie o cnotach
[CENA: 4,90 ZŁ]

[CENA: 4,90 ZŁ]

Podróż ku pełni
męskości

Dobro jako choroba
zakaźna

[CENA: 9,90 ZŁ]

[CENA: 4,90 ZŁ]

Przed ślubem
[CENA: 4,90 ZŁ]

Dominikanie o ośmiu
błogosławieństwach
[CENA: 4,90 ZŁ]

Punkty orientacyjne

Duszo Chrystusowa

[CENA: 9,90 ZŁ]

[CENA: 4,90 ZŁ]

Rozwiedzeni
wciąż kochają
[CENA: 4,90 ZŁ]

Wypisz wymaluj
[CENA: 5,90 ZŁ]

Szkoła
macierzyństwa

Timetable
[CENA: 4,90 ZŁ]

[CENA: 9,90 ZŁ]

Listy Kasjela
[CENA: 5,90 ZŁ]

Jak rozmawiać z córką
o seksie?

Walka
[CENA: 4,90 ZŁ]

[CENA: 4,90 ZŁ]

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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PSYCHOLOGIA I WIARA
Wśród ogromnej liczby publikacji psychologicznych dostępnych na rynku naszą SERIĘ wyróżnia to, że uwzględnia ona duchowy wymiar człowieka i ukazuje podejmowane
tematy z perspektywy wiary i wartości chrześcijańskich.
JEAN-FRANÇOIS NOEL

PHILIPPE DAUTAIS

Żeby odnaleźć własne „ja”, trzeba siebie poznać, przyjąć i pokochać.
Żeby prawdziwie żyć, trzeba zdemaskować iluzję świata, nauczyć się
być sobą i wreszcie – zaakceptować siebie. Książka psychoanalityka
ks. Noela uczy, jak odrzucić poczucie winy, dojść do prawdy o sobie
oraz zadbać o swój dobrostan. Szukanie odpowiedzi na pytanie „Kim
mogę się stać, a czego jeszcze nie wiem?” okazuje się często pierwszym
krokiem do odnalezienia Boga i budowania z Nim dojrzałej relacji.  
[CENA 32,90 ZŁ]

Proponowany w tej książce rodzaj terapii bazuje na ewangeliach i czerpie z tradycji Filokalii – zbioru tekstów ojców pustyni „miłujących piękno i dobro”. Proces terapeutyczny
nie sprowadza się tutaj jedynie do leczenia cierpień i zranień, ale opiera się na sztuce
budowania relacji oraz odkrywania wewnętrznych zasobów i potencjałów. To właśnie
dzięki nim możemy wejść na ścieżkę zdrowienia, a trudne doświadczenia postrzegać
z perspektywy wiary. Wyróżnikiem książki jest całościowe spojrzenie na człowieka, jako
jedność: ciała, duszy i ducha.
[CENA 34,90 ZŁ]

ŻYCIE ODNALEZIONE. POZNAJ, PRZYJMIJ I POKOCHAJ SIEBIE

DOSKONAŁE
NA PREZENT

TERAPIA DUSZY. UZDROWIENIE I ROZWÓJ WEWNĘTRZNY

DOSKONAŁE
NA PREZENT

P OLEC A MY R ÓWNI E Ż
JOHN ELDREDGE

TIM GRAY, CURTIS MARTIN

WYZWANIA. TRENING CNÓT DROGĄ
DO MĘSKOŚCI
Mężczyzna potrzebuje wyzwań – szans zmierzenia
się z tym, co w życiu najważniejsze. „Wyzwania”
Tima Graya i Curtisa Martina to studium biblijne
dla mężczyzn. Motywem przewodnim są trening
duchowy i wzrastanie w cnotach: wierze, nadziei
NOWOŚĆ
i miłości oraz roztropności, sprawiedliwości, męstwie i umiarkowaniu. Autorzy czerpią z bogactwa
biblijnego nauczania i mądrości chrześcijaństwa,
by pomóc mężczyznom w dążeniu do życia,
którego siłą i fundamentem są cnoty. Dzięki kończącym każdy rozdział pytaniom Wyzwania można czytać i podejmować indywidualnie i w grupie.
[CENA: 32,90 ZŁ]
MAX LUCADO

WIELORYB NIE MOŻE LATAĆ.
O SZTUCE STAWANIA SIĘ SOBĄ

Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy to lektura
obowiązkowa dla wszystkich mężczyzn, którzy
pragną poznać odpowiedzi na pytania: Kim jestem jako mężczyzna? Jak mogę odnaleźć życie,
które warto przeżyć? Jak głęboko pokochać
DOSKONAŁE
kobietę? Jakie mam potrzeby i pragnienia?
NA PREZENT
Jak nie przekazywać swoich błędów dzieciom?
To książka o uzdrowieniu i wyzwoleniu serca
mężczyzny, o jego namiętnościach i prawdziwej naturze, którą otrzymał od Boga. Jak
pisze John Eldredge – „Warunkiem uchwycenia tego, co konstytuuje
mężczyznę, jest zrozumienie trzech fundamentalnych pragnień, kryjących
się głęboko w jego sercu: pragnienia stoczenia bitwy, przeżycia przygody
i uratowania damy w nieszczęściu”. Dzikie serce powinien przeczytać
każdy mężczyzna, jego żona i każda matka syna.
[CENA: 34,90 ZŁ]

Spróbuj odkryć rzeczy, które lubisz robić
i które jednocześnie robisz dobrze. Znajdź
swoje przeznaczenie i uwierz, że jesteś kimś
wyjątkowym! Wydźwignij się z szarości życia
i krocz swoją niepowtarzalną drogą.
[CENA: 35,00 ZŁ]

MOLESTOWANIE MORALNE. PERWERSYJNA
PRZEMOC W ŻYCIU CODZIENNYM
Autorka analizuje specyficzny charakter i kolejne
fazy relacji perwersyjnej oraz osobowość prześladowcy i ofiary. Refleksja nt. konsekwencji molestowania moralnego kończy się wskazówkami,
pozwalającymi ofiarom dostrzegać, analizować
i przeciwstawiać się różnym formom przemocy.
[CENA: 34,90 ZŁ]

DLACZEGO NIE NAZYWAM SIEBIE
GEJEM? JAK ZROZUMIAŁEM
MOJĄ SEKSUALNOŚĆ I ODNALAZŁEM
HARMONIĘ
Daniel C. Mattson kilkanaście lat angażował
się w relacje homoseksualne. Droga poszukiDOSKONAŁE
wania szczęścia, spełnienia i wolności doproNA PREZENT
wadziła go z powrotem do Kościoła i życia
w czystości. Na jego opowieść składają się
własne przeżycia, splecione z odniesieniami
do nauki Kościoła katolickiego o homoseksualizmie i czystości. Opowiada szczerze i konkretnie, bez uników.
Uczciwie i uniwersalnie pisze o samotności i zmaganiu. To zapis podróży
przez życie – by wreszcie odnaleźć swoją prawdziwą tożsamość jako
umiłowanego dziecka Bożego.
[CENA: 39,90 ZŁ]

ANNA A. TERRUWE, CONRAD W. BAARS

EWA CHALIMONIUK, ELŻBIETA SOBKOWIAK,
KRZYSZTOF POPŁAWSKI OP

DOSKONAŁE
NA PREZENT

MARIE-FRANCE HIRIGOYEN

DANIEL C. MATTSON

DZIKIE SERCE. TĘSKNOTY MĘSKIEJ DUSZY

ŻYCIE ZMIENIA SIĘ, ALE SIĘ NIE KOŃCZY.
CHRZEŚCIJAŃSKIE PRZEŻYCIE ŻAŁOBY

INTEGRACJA EMOCJONALNA.
JAK UWIERZYĆ, ŻE JESTEŚ KOCHANY
I POTRAFISZ KOCHAĆ

W formule Q&A, zwięzłych pytań i nieco bardziej rozbudowanych odpowiedzi, z tematem
śmierci zmierzyły się dwie doświadczone

Holenderscy psychiatrzy z wieloletnią praktyką
terapeutyczną opisują odkrytą przez siebie
jednostkę chorobową, nazwaną zespołem

psychoterapeutki oraz ceniony dominikański
duszpasterz.
[CENA 27,90 ZŁ]

niezaspokojenia emocjonalnego.
[CENA: 34,90 ZŁ]

ROBERT HEMFELT, PAUL MEIER, FRANK MINIRTH

JON FREDERICKSON

MIŁOŚĆ TO WYBÓR.
O TERAPII WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

Cierpienie z powodu współuzależnienia nie
musi zniszczyć szczęścia – twojego i twoich
bliskich. Możesz do niego dążyć i wybrać
miłość. Pierwszym krokiem jest introspekcja.
A potem rozpoczyna się marsz ku uzdrowieniu.
[CENA: 37,90 ZŁ]

KŁAMSTWA, KTÓRYMI ŻYJEMY
BESTSELLER

Książka nie tylko nauczy nas dostrzegać złudzenia i iluzje naszej codzienności, lecz także
dostarczy wskazówek, jak zmierzyć się z prawdą
o samym sobie i uczynić swoje życie lepszym.
[CENA: 34,90 ZŁ]

JOËL PRALONG

NOS PINOKIA. MECHANIZMY OBRONNE –
AZYL CZY PUŁAPKA?
Czy jestem Jęczącą Martą? Czy mam kompleks faryzeusza lub syndrom żółwia? Czy
jestem krytykantem? Czy potrafię zaakceptować to, że ktoś przyłapał mnie na błędzie?
Jak reaguję, gdy ktoś się ze mną sprzecza?
Co kryje się za moim wymądrzaniem się?
Odpowiedzi na powyższe pytania mogą
nadać życiu nową jakość. Joël Pralong
umiejętnie i fachowo rzuca światło na – często nieuświadomione –
mechanizmy obronne.
[CENA: 9,90 ZŁ]
BARB I WALT LARIMORE

JEJ MÓZG, JEGO MÓZG, CZYLI BÓG WIE,
CO ROBI

DOSKONAŁE
NA PREZENT

Książka pokazuje wyjątkową konstrukcję każdej
płci – omawia odmienną budowę męskiego
i kobiecego mózgu oraz działanie hormonów,
skutkujące ich odmiennymi zwyczajami, skłonnościami i zachowaniami.
[CENA: 34,99 ZŁ]

Czytaj W drodze

HENRY CLOUD

POSZUKIWANA POSZUKIWANY.
PORADNIK DLA SINGLI
Misją autora jest pomóc ci w odzyskaniu
zdrowia i otwartości w tej dziedzinie życia tak,
że będziesz w stanie nie tylko znaleźć kogoś
z kim się umówisz na randkę, ale i będzie to
ktoś wart podjęcia z nim wspólnego życia.
[CENA: 30,00 ZŁ]

HENRY CLOUD, JOHN TOWNSEND

MAMO, TO MOJE ŻYCIE

Jak uwolnić się od ciężaru przeszłości? Jak
powiedzieć mamie „nie” bez poczucia winy?
Jak zbudować zdrowe relacje z mamą? Jak
uzdrowić relacje z innymi ludźmi? Książka ta
nie jest krytyką naszych mam, ale wyjściem
naprzeciw jednej z największych potrzeb
współczesności: pojednaniu.
[CENA: 34,90 ZŁ]

KEVIN VOST

PRZEWODNIK PO SAMOTNOŚCI. JAK NAUKA
I WIARA POMAGAJĄ NAM JĄ ZROZUMIEĆ
I CZERPAĆ Z NIEJ SIŁĘ
Główną rolą przewodników jest doprowadzenie
podróżnego do wyznaczonego celu. W PrzeDOSKONAŁE
NA PREZENT
wodniku po samotności Vost, doktor psychologii, prowadzi każdego z nas do pisanego
nam szczęścia. Pomaga osobom samotnym znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak być samemu,
ale nie czuć się samotnym? W jaki sposób
budować więzi z innymi? Co robić, by wzrastać
w cnotach? – bo to właśnie w cnotach, za św. Tomaszem z Akwinu, autor
upatruje źródeł szczęścia.  
[CENA: 29,90 ZŁ]
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WIARA I ROZUM
Wiara, nauka i Bóg – czy muszą się wykluczać? Czy nauka i wiara są z góry skazane na konflikt? Czy da się obronić nasze naukowe przekonania
co do świata oraz religijne przekonania co do Boga? Jak natura człowieka wpływa na postrzeganie przezeń rzeczywistości? Odpowiedzi m.in.
na te pytania dostarczy lektura poniższych książek.
Seria APOLOGETYKA powstaje we współpracy Wydawnictwa W drodze
oraz Fundacji Prodoteo.
ALISTER E. MCGRATH

FRANK J. SHEED

TEOLOGIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PATRZĄC SZERZEJ.
DIALOG TEOLOGII I NAUKI

wstęp Janusz Pyda OP
To jedna z najlepszych, bo najprościej napisanych książek teologicznych. Jest jak brama do bogatego ogrodu
wiary chrześcijańskiej. Rzetelna analiza wprowadza wszystkich ciekawych zgłębienia głównych doktryn wiary w świat miłości połączonej z rozumem. Bo jak pisze autor „Miłość, aby była w pełni miłością, i to miłością
niezniszczalną, musi wynikać z poznania”. Lektura pozwala zaspokoić potrzebę naszych własnych dusz, a także
otaczających nas ludzi.
[CENA: 39,90 ZŁ]

BESTSELLER

ALISTER E. MCGRATH

GREGORY KOUKL

APOLOGETYKA PO PROSTU.
JAK POMÓC POSZUKUJĄCYM I SCEPTYKOM
W ODNALEZIENIU WIARY

Najlepszą taktyką obronną wiary chrześcijańskiej
jest jej objaśnianie. Historia obfituje w wielkich
i przekonujących apologetów. Jednak wyzwania,
jakie stawia współczesny świat i jego ideologie
z „nowym ateizmem” na czele, wymagają świeżego i elastycznego podejścia do apologetyki.
McGrath uczy czytelnika metod dzielenia się
wiarą, przemawiając nie tylko do umysłu, lecz
także do serca i wyobraźni.
[CENA: 39,90 ZŁ]

Rozważania zawarte w tej książce są zaproszeniem do wkroczenia głębiej w to, co Isaac
Newton określił mianem „oceanu prawdy”.
Do wzbogacania naszej wizji rzeczywistości
i odnalezienia sensu, właśnie poprzez oparty
na wiedzy dialog pomiędzy współistniejącymi
obok siebie naukami przyrodniczymi i teologią
chrześcijańską.
[CENA: 19,90 ZŁ]

TAKTYKA. PLAN GRY,
CZYLI JAK ROZMAWIAĆ O WIERZE
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Taktyka uczy jak z łatwością, a przy tym zgodnie z zasadami grzeczności manewrować
w trakcie rozmów o wierze. Pokazuje, jak
omijać pola minowe, powstrzymać natarcie,
przejść z pozycji obronnych do ofensywy, a co
najważniejsze – skierować myśli rozmówcy na
Jezusa. Przedstawia plan gry, który pozwala
przekazywać fascynującą prawdę chrześcijaństwa z pewnością siebie
i w eleganckim stylu.
[CENA: 39,90 ZŁ]

STEPHEN EVANS

PETER KREEFT, RONALD K. TACELLI SJ

DLACZEGO WIARA CHRZEŚCIJAŃSKA
MA SENS. ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA
WSPÓŁCZESNOŚCI

PODSTAWY APOLOGETYKI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. SETKI PYTAŃ,
SETKI ODPOWIEDZI

Autor odpowiada na krytykę płynącą ze strony
nowych ateistów, zwłaszcza na podstawowy
zarzut mówiący, że wiara nie ma intelektualnych
podstaw. Uzasadnia, że wiara wcale nie wymaga
rezygnacji z rozumu – wręcz przeciwnie. Evans
jednak nie tyle odpiera poszczególne zarzuty

Podstawy apologetyki chrześcijańskiej zbierają i porządkują główne argumenty na rzecz
chrześcijańskiego nauczania, nierzadko dzisiaj
kwestionowanego przez niewierzących. Autorzy
omawiają między innymi takie zagadnienia,
jak: istnienie Boga, nieśmiertelność duszy,

nowych ateistów, ile pokazuje, jak myślący
chrześcijanin może uzasadnić nadzieję, która niesie ze sobą wiara.
[CENA: 34,90 ZŁ]

wiarygodność Pisma Świętego, boskość i zmartwychwstanie Chrystusa, problem zła, istnienie nieba i piekła. Starają się
też odpowiedzieć na powszechne zarzuty stawiane nauczaniu chrześcijan.
[CENA: 44,00 ZŁ]

NICANOR PIER GIORGIO AUSTRIACO OP, JAMES BRENT OP,
THOMAS DAVENPORT OP, JOHN BAPTIST KU OP

EWOLUCJA W ŚWIETLE WIARY
Jak w świetle teorii ewolucji rozumieć opisy stworzenia zawarte w Piśmie Świętym?
Na czym w ogóle polega stwórcze działanie
Boga w ewoluującym i pełnym przypadkowości świecie? Autorzy książki w przejrzysty
sposób, krok po kroku, prowadzą czytelnika
przez kluczowe tematy z pogranicza wiary,
filozofii i nauki, by w końcu postawić kropkę
nad „i” – zaproponować sposób na pogodzenie
najnowszych badań biologii ewolucyjnej z prawdą o stworzeniu człowieka
przez Boga. A wszystko to w świetle teologii św. Tomasza z Akwinu.
[CENA: 34,90 ZŁ]

JOHN C. LENNOX

CZY NAUKA POGRZEBAŁA BOGA?
Odrzucający istnienie Boga naukowcy będą
zawsze przywoływali swoje argumenty, pośród
których nie ma miejsca na wiarę. Ta książka
opowiada o potędze ludzkiego rozumu,
o jego niewyobrażalnych możliwościach.
I o pokorze tych, którzy ufając nauce, nigdy
nie przestali wierzyć.
[CENA: 39,90 ZŁ]

BESTSELLER

ZAPOWIEDŹ

JOHN C. LENNOX

BÓG I STEPHEN HAWKING.
CZYJ TO W KOŃCU PROJEKT?
EDWARD FESER

RICHARD SWINBURNE

RICHARD SWINBURNE

5 DOWODÓW
NA ISTNIENIE BOGA

ZMARTWYCHWSTANIE
WCIELONEGO BOGA

O ZMARTWYCHWSTANIU
JEZUSA

[CENA: ZŁ]

[CENA: 39,90 ZŁ]

[CENA: 44,90 ZŁ]

PETER KREEFT

JAMES PORTER MORELAND

[CENA: 39,90 ZŁ]

[CENA: 39,90 ZŁ]

KRYTYKA RELATYWIZMU DUSZA. SKĄD WIEMY,
MORALNEGO. WYWIAD
ŻE ISTNIEJE, I DLACZEGO
Z PEWNYM ABSOLUTYSTĄ TO MA ZNACZENIE

STEPHEN T. DAVIS

ULRICH L. LEHNER

Czy istnieje prawda obiektywna? Dlaczego mielibyśmy wierzyć w Boga? Czy ewolucja przeczy chrześcijaństwu? Czy zło i cierpienie dowodzą, że Bóg nie istnieje? Czy
neurobiologia może wyjaśnić rzekome doświadczenia religijne? Czy możemy być
w pełni szczęśliwi bez Boga? Jak odnaleźć Boga i stworzyć z nim trwałą relację? Te
pytania stanowią punkt wyjścia dla Stephena T. Davisa, który jako praktyk – profesor
filozofii, ma świadomość, że ludziom wierzącym nie jest łatwo żyć wiarą w dzisiejszym
świecie, zwłaszcza w środowisku akademickim, gdzie wiarę utożsamia się z niczym
nieuzasadnioną naiwnością. Autor w klarowny i świetnie uargumentowany sposób odpowiada sceptykom, udowodniając, że bycie chrześcijaninem jest racjonalnym
i uzasadnionym intelektualnie przedsięwzięciem.
[CENA: 32,90 ZŁ]

Nie wpadajmy w pułapkę pluszowego chrześcijaństwa. Prawdziwy Bóg nie jest
przyjemny, użyteczny i popkulturowy. On jest tajemniczy, budzi podziw i wymaga
zaangażowania całej naszej osoby. Tylko taki Bóg – przekonuje Ulrich L. Lehner –
może stanowić dla nas wyzwanie. Tylko dzięki takiemu Bogu jesteśmy otwarci na
przemianę i życie pełne łaski. Tylko z takim Bogiem życie staje się niepowtarzalną
przygodą. I wreszcie – tylko do takiego Boga chcemy się modlić, służyć Mu i ufać
w pełni. Autor omawia 11 najpopularniejszych obrazów Boga. Udowadnia, że
Bóg nie jest boskim terapeutą, nie jest automatem spełniającym życzenia, nie
jest supernaukowcem, który poukładał Wszechświat, a Kościół nie jest supermarketem. Bóg nie jest miły!
[CENA: 32,90 ZŁ]

WIARA – RACJONALNA CZY NAIWNA? FILOZOF BRONI CHRZEŚCIJAŃSTWA

nr 11

Autor w błyskotliwym i logicznym wywodzie
przeprowadza nas przez kluczowe miejsca
w argumentacji Hawkinga, przedstawiając przy
okazji najnowsze naukowe teorie i metody
badawcze.
[CENA: 19,90 ZŁ]

BÓG NIE JEST MIŁY. PUŁAPKA PLUSZOWEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA

Czytaj W drodze

10

EUCHARYSTIA

TOMASZ GRABOWSKI OP, KRZYSZTOF POROSŁO

SIEDEM TAJEMNIC. O SAKRAMENTACH

MIKE AQUILINA

MSZA ŚW. 100 PYT. 100 ODPOWIEDZI

NOWOŚĆ

Do czego potrzebny jest nam rytuał mszy? Czy nie możemy czcić Boga własnymi
słowami? Kto może sprawować mszę? Jak często muszę uczestniczyć we mszy? Czym
są obrzędy komunii świętej? Msza święta. 100 pytań, 100 odpowiedzi to lektura obowiązkowa dla każdego! Mike Aquilina nie tylko odpowiada na pytania dotyczące mszy
świętej, ale także przeprowadza nas przez ten obrządek krok po kroku, wyjaśniając
znaczenie modlitw, gestów i praktyk. Zgodnie z podtytułem, książka odpowiada na
sto najbardziej powszechnych pytań dotyczących mszy świętej. Zajmuje się jej praktycznymi oraz doktrynalnymi aspektami. W postaci stu wartkich odpowiedzi opisuje
m.in. „uczestników dramatu (duchowieństwo, laikat, Boga), poszczególne jego etapy
i odpowiednie «wyposażenie»”, takie jak naczynia i szaty liturgiczne.
[CENA: 34,90 ZŁ]

Jak rozumieć sakramenty? Wiemy, że dzięki nim mamy dostęp do życia Chrystusa,
do tego, co robił, żyjąc po ziemi. Zbyt rzadko jednak myślimy o sakramentach
jako o codziennym sposobie Bożego działania w świecie. Tymczasem wszystkie
7 sakramentów ma ostatecznie jeden cel: upodobnić nas do Chrystusa Pana.
Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło wprowadzają nas w misteria chrześcijańskie, pasjonująco przybliżając sakramentalną rzeczywistość, która wciąż
pozostaje tajemnicą – choć obcujemy z nią na co dzień.
[CENA: 39,90 ZŁ]

NOWOŚĆ

MICHAEL DUBRUIEL

MSZA ŚWIĘTA. INSTRUKCJA
OBSŁUGI. WSZYSTKO, CO POWINIENEŚ
WIEDZIEĆ, ALE NIKT CI WCZEŚNIEJ
NIE POWIEDZIAŁ
[CENA 34,90 ZŁ]

TOMASZ GRABOWSKI OP, WOJCIECH NOWICKI

LITURGIA KROK PO KROKU
NOWOŚĆ

Jeśli masz problem z tym, jak dobrze przeżyć Eucharystię, lub rozpraszasz się w jej
trakcie – sięgnij po tę książkę! Autorzy, dzieląc się swoją pasją i umiłowaniem liturgii
oraz rzetelną wiedzą teologiczną, krok po kroku, wyjaśniają co dzieje się podczas
mszy świętej. Choć znamy Eucharystię prawie na pamięć, to dzięki uważności i
bardziej świadomemu uczestnictwu, możemy się nią zachwycić na nowo, odsłonić
jej głębsze znaczenie i czerpać z tych owoców w codziennym życiu. Ta publikacja
właśnie temu służy.
Liturgia krok po kroku jest „wzięciem na warsztat” Eucharystii i precyzyjnym przyjrzeniem się jej w całości, tj. wszystkiemu temu, co dzieje się od momentu fizycznego
przekroczenia progu kościoła, aż do opuszczenia jego murów.
[CENA: 39,90 ZŁ]

CHRISTOPHER CARSTENS

DUCHOWA PODRÓŻ W GŁĄB MSZY ŚWIĘTEJ.
JAK ŚWIADOMIE PRZEŻYĆ EUCHARYSTIĘ?
[CENA: 24,90 ZŁ]

JACEK SALIJ OP

NAJWIĘKSZY SKARB.
RZECZ O EUCHARYSTII
[CENA 27,90 ZŁ]

DOMINIK JURCZAK OP,
DOMINIK JARCZEWSKI OP

NERW ŚWIĘTY.
ROZMOWY O LITURGII

ADRIENNE VON SPEYR

MSZA
ŚWIĘTA

[CENA 27,90 ZŁ]

[CENA: 34,90 ZŁ]

TEOLOGIA
ELEONORE STUMP

AKWINATA

TOMASZ Z AKWINU

ZAPOWIEDŹ

DZIEŁA WSZYSTKIE TOMASZA Z AKWINU TOM 43
KOMENTARZE DO ARYSTOTELESA TOMASZ Z AKWINU OBJAŚNIENIE
POLITYKI

NOWOŚĆ

Chociaż Objaśnienie „Polityki” Arystotelesa (Sententia libri Politicorum)
z całą pewnością nie należy do grupy tych pism Akwinaty, w których
wyraził on swoje stanowisko na temat fundamentalnych problemów filozofii i teologii w sposób najbardziej
wyczerpujący i dopracowany, to jednak błędem byłoby traktowanie tego komentarza jako odgrywającego marginalną rolę w całym korpusie dzieł Doktora Powszechnego. Już choćby z racji czysto historycznych powinno się
uznać Objaśnienie za dzieło o dużym znaczeniu. Stanowi ono bowiem – obok podobnego komentarza Alberta
Wielkiego – jedno z pierwszych świadectw recepcji Polityki Arystotelesa po setkach lat nieobecności tego pisma
w po-wszechnym obiegu. Powstanie komentarzy Alberta i Tomasza wyznacza więc początek ważnego etapu
rozwoju filozofii polityki na Zachodzie, w którym Polityka stanie się jednym z zasadniczych punktów odniesienia,
tekstem szeroko dyskutowanym i komentowanym. W Objaśnieniu „Polityki”odnajdujemy zatem najwcześniejszą
interpretację politycznego nauczania Arystotelesa, dokonaną niedługo po tym, jak Polityka stała się na powrót
znana czytelnikom i uczonym świata zachodniego. Już sam ten fakt powinien nas skłonić do uważnego przyjrzenia
się temu komentarzowi. (fragment Wprowadzenia)
[CENA: 89,90 ZŁ]

YVES CONCAR OP

TRADYCJA I TRADYCJE. TOM 2: ESEJ TEOLOGICZNY
NOWOŚĆ

To długo wyczekiwana kontynuacja tytułu Tradycja i tradycje. Tom 1: Esej historyczny (2018).
W tej imponującej publikacji na temat Tradycji Yves Congar OP, jeden z najsłynniejszych
teologów XX wieku, bierze pod uwagę zarówno głosy teologów w obrębie Kościoła katolickiego, jak i kontekst ekumeniczny, ze szczególnym uwzględnieniem myśli protestanckiej.
Pierwszy tom przedstawia szeroką panoramę historyczną związaną z pojęciem Tradycji,
a drugi tom ujmuje Tradycję z perspektywy teologicznej. Praca ta powstała nieomalże
w przeddzień Soboru Watykańskiego II, na którym Congar OP był jednym z ekspertów.
[CENA: 54,90 ZŁ]

KEVIN VOST

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH. POKONYWANIE WAD I SŁABOŚCI
ZE ŚW. TOMASZEM Z AKWINU
Lenistwo, zazdrość, chciwość, pycha, łakomstwo, pożądliwość, gniew – to właśnie
o nich mowa. 7 grzechów głównych, innymi słowy: 7 grzechów śmiercionośnych
lub – 7 jadowitych grzechów, które zatruwają nam życie. Wszyscy się z nimi
zmagamy, choć w różnym stopniu im ulegamy. To fakt. Psycholog Kevin Vost,
obierając za przewodnika św. Tomasza z Akwinu, bierze je pod lupę i bada, jak
zakorzeniają się one w ludzkiej duszy. Ujawnia ukryte powiązania między nimi
i pokazuje ich destrukcyjną siłę. Przygląda się przy tym ich czterdziestu czterem
śmiercionośnym córkom.
[CENA: 32,90 ZŁ]
KEVIN VOST

12 LEKCJI ŚW. TOMASZA Z AKWINU
Autor daje lekcję katolicyzmu, wychodząc od Summy Akwinaty. Porządkuje
i streszcza naukę tego wybitnego Świętego. Wybiera konkretne zagadnienia,
m.in.: czym jest grzech, co to są aniołowie, kim byli święci, jak nauczyć się
odróżniać grzech od grzesznika, homoseksualizm, czym są sakramenty, etc. –
omawia je szeroko, czerpiąc przy tym nie tylko ze św. Tomasza, ale również:
innych świętych Kościoła, Pisma Świętego i Tradycji. Porusza przy tym aktualne
tematy, także dotyczące skandalu nadużyć seksualnych w Kościele.
[CENA: 44,90 ZŁ]

JEAN-PIERRE TORRELL OP

WPROWADZENIE W ŚW. TOMASZA Z AKWINU. OSOBA I DZIEŁO
Nowe wydanie klasycznej już książki na temat św. Tomasza z Akwinu, gruntownie przeredagowane i poszerzone w kontekście najnowszych badań nad myślą Doktora Anielskiego
powstało w koedycji Instytutu Tomistycznego i Wydawnictwa W drodze.
Jean-Pierre Torrell OP dokładnie omawia w niej biografię Tomasza, dobitnie pokazując,
jak bogate i burzliwe życie prowadził – od bycia porwanym przez własnych rodziców po
wstąpieniu wbrew ich woli do nowo powstałego zakonu dominikanów, przez niezwykle
intensywną i wymagającą działalność zakonną, po śmierć w drodze na Sobór Lyonski.
Autor po mistrzowsku przedstawia to, w jaki sposób dorobek Akwinaty był w tym życiu
zakorzeniony, zarysowując kontekst powstania poszczególnych dzieł – jak bowiem zauważa,
„ten, kogo nazbyt często przedstawiano jako pozaczasowego myśliciela, był mocno osadzony w określonym czasie
i w określonej przestrzeni, pod znakiem konkretnych, przyziemnych okoliczności historycznych”.
[CENA ZA 54,90 ZŁ]
Czytaj W drodze

Wydawnictwo W drodze oraz Instytut Tomistyczny przygotowali pierwsze polskie
wydanie znakomitego i inspirującego opracowania myśli filozoficznej Tomasza
z Akwinu, autorstwa Eleonore Stump, określonej niegdyś mianem „najbardziej
nieprawdopodobnego tomisty na świecie” – „Akwinata”. Zgodnie z zamierzeniem
autorki książka ta uwzględnia zarówno historyczny kontekst, w którym formułował
swoje koncepcje Doktor Anielski, jak i zestawia dorobek Akwinaty z późniejszymi
myślicielami, w tym również współczesnymi.
[CENA: 82,90 ZŁ]

TOMASZ GAŁUSZKA OP

PIĘKNY BÓG, PIĘKNY CZŁOWIEK. ZŁO Z PERSPEKTYWY TEOLOGII PIĘKNA
TOMASZA Z AKWINU
Rzeczywistość nie jest jednogłosowa – piękna albo zła. Konieczne jest myślenie
polifoniczne, które chroni przed dwoma błędami: rozpaczą w spotkaniu ze złem
i zuchwałością w chwilach powodzenia. Jeżeli ktoś chciałby zapytać, o czym jest
ta książka, o pięknie czy o złu, otrzyma następującą odpowiedź: o pięknie, któremu przydarza się zło i brzydota, albo też o złu widzianym z perspektywy piękna.
Niezawodnym przewodnikiem po tym traktacie jest św. Tomasz z Akwinu.
[CENA: 69,90 ZŁ]
nr 11
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WIARA, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO
FULTON J. SHEEN

O AU TO R ZE

Miłość, która czeka na ciebie
Abp Sheen o prawdach wiary mówił prosto i obrazowo, łącząc je z zagadnieniami
z zakresu psychologii i psychiatrii, filozofii i nauk społecznych. Śledził bieżące wydarzenia (Wielki Kryzys, II wojna światowa, zimna wojna, żelazna kurtyna) i niezwykle
umiejętnie komentował rzeczywistość w świetle Ewangelii. Dążył do rozbudzenia
w każdej duszy miłości do Pana, uświadamiając zagubionemu człowiekowi, że ta
miłość czeka – wystarczy się otworzyć i ją przyjąć. Wówczas gotowi będziemy stawić
czoła największym zagrożeniom, bez trwogi, bo przecież: „Wszystko mogę w tym,
który mnie umacnia” (Flp 4,13).
[CENA 29,90 ZŁ]

Nowe stare błędy

WIECZNY GALILEJCZYK

[CENA 29,90 ZŁ]

[CENA: 23,90 ZŁ]

FULTON J. SHEEN
(1895–1979) brał aktywny udział w życiu publicznym. Był mistrzem w wykorzystywaniu środków
społecznego przekazu do głoszenia prawdy o Jezusie. Ogromną popularnością cieszył się jego
program „Life is Worth Living” („Warto żyć”), dzięki któremu wiele osób doświadczyło nawrócenia.
Nieprzeciętna inteligencja, dowcip i elegancja sprawiły, że doceniły go także świeckie media poprzez
wyróżnienie nagrodą Emmy dla najwybitniejszej osobowości telewizyjnej. Napisał ponad 60 książek.
W 2008 roku w Rzymie rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

BESTSELLER

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

MARNOTRAWNY ŚWIAT

[CENA: 19,90 ZŁ]

[CENA: 23,90 ZŁ]

KATARZYNA MATYJA

PRACA ZBIOROWA

MAGISTER FRATRUM. CYRYL MARKIEWICZ OP (1875-1964)
NOWOŚĆ

ŚW. JACEK. ŻYCIE I CUDA. ŹRÓDŁA Z TRADYCJI DOMINIKAŃSKIEJ

Od początku istnienia Zakonu Kaznodziejskiego w jego szeregi wstępowało wielu
braci, którzy wyróżniali się duchowo i intelektualnie. Niektórzy z nich zostali już odkryci przez teologów czy historyków, inni wciąż pozostają nieznani szerszemu gronu.
Jedną z postaci, które zasługują na większe zainteresowanie jest Cyryl Markiewicz
OP, którego wspomnienia ukazują się – wraz z dokładnym opracowaniem Katarzyny
Matyi – w książce Magister fratrum. Cyryl Markiewicz OP (1875-1964).
[CENA: 49,90 ZŁ]

ERIK VARDEN OCSO

SAMOTNOŚĆ PRZEŁAMANA
Ta książka jest pocieszeniem i zapewnieniem, że życie ludzkie, wbrew temu, co często
słyszymy, nie oznacza: „jesteś skazany na samotność”. Przeciwnie, chrześcijaństwo to
droga powrotu do komunii z Tym, który pamięta o nas od zawsze i nieustannie – i nie
godzi się na naszą samotność. Erik Varden OCSO z wielką erudycją, a jednocześnie
z delikatnością, analizuje kondycję człowieka, w centrum stawiając „pamiętanie”. Przy-

Jacek Odrowąż nie jest łatwym świętym. Bynajmniej nie ze względu na ciężki
charakter. Po prostu podobnie jak u innych dominikanów, którzy zostali wyniesieni
na ołtarze, jego miłosierdzie jest zaprawione dużą dozą konsekwencji. Penitent ma
przede wszystkim się nawrócić, spełnienie jego prośby to tylko skutek uboczny.
Co nie zmienia tego, że Jacek ma olbrzymią skuteczność zarówno jako wstawiennik,
jak i przewodnik na drodze do świętości. Ci, którzy trafili pod jego opiekę, dobrze
NOWOŚĆ
wiedzą, że potrafi działać błyskawicznie i długofalowo oraz że nie odpuści, dopóki
nie osiągnie celu. Z psich ras (jeśli trzymać się metafory dominikanów jako Domini
canes – psów Pańskich) najlepiej pasuje do Jacka sympatyczny, wybitnie inteligentny,
nadaktywny i opiekuńczy pasterski border collie. Oczywiście biało-czarny. – czytamy
we wstępie Elżbiety Wiater, Święty Jacek. Życie i cuda. Źródła z tradycji dominikańskiej.
[CENA: 39,90 ZŁ]

NOWOŚĆ

wołuje historie z Biblii, by uzmysłowić nam, że celem ludzkich zmagań jest niebo – i że
nie jesteśmy na naszej drodze sami.
[CENA: 37,90 ZŁ]

PRACA ZBIOROWA

CHWALIĆ, BŁOGOSŁAWIĆ, GŁOSIĆ
Ten dominikański Przewodnik powstał, aby pomóc jak najlepiej przeżyć Jubileusz
800-lecia założenia Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce. Książka skierowana jest do
każdego, kto chce rozwijać swoją relację z Bogiem, a w szczególności do tych, którym
bliska jest duchowość dominikańska. Całość stanowi ułożoną tematycznie mozaikę
starannie wybranych tekstów z różnych epok i źródeł, m.in. z cytatów z Pisma Świętego, rozważań, legend, urywków dominikańskiej Reguły i Konstytucji, fragmentów
dotyczących fraterni świeckich, wyjątków z dzieł teologów, modlitw, informacji o
świętych, a także poezji.
[CENA: 52,90 ZŁ]

NOWOŚĆ

–

O AU T O R ZE
BISKUP ROBERT BARRON
Najczęściej czytany, współczesny, katolicki eseista! Ponad 3 miliony osób śledzi
jego profil na Facebooku, na kanale YouTube czeka na jego nowe filmy ponad 428 tys. użytkowników. Był zapraszany na spotkania do głównych siedzib Google, Facebooka i Amazona. Założyciel
wspólnoty „Word on Fire” – płonące słowo, słowo w ogniu, sprawnie działającej maszyny medialnej
o globalnym zasięgu. Wydają książki oraz produkują filmy. Szukają Boga w sztuce, filmie czy literaturze
pięknej. Radość i nadzieja, którą głosi biskup Barron uwodzą do tego stopnia, że niektórzy dzięki
niemu odkrywają (czasem na nowo) prawdę o wierze katolickiej i się nią zachwycają. Tak bardzo, że
aż chcą nią żyć na co dzień.

ROBERT BARRON

Ziarna słowa. Odnajdywanie Boga w kulturze
W jaki sposób Superman, Gran Torino, Hobbit objaśniają postać Jezusa? Co łączy Woody’ego Allena ze św. Tomaszem z Akwinu? Kiedy Bob Dylan śpiewał
o Jezusie w Chinach? Już od pierwszego wieku naszej ery chrześcijanie szukali
„ziaren Słowa” w otaczającej ich kulturze. Biskup Robert Barron odnajduje je
w popularnych filmach, książkach i aktualnych wydarzeniach. Z erudycją i humorem diagnozuje w swoich esejach stan współczesnej kultury, komentując ją
z perspektywy katolika. Swobodnie i odważnie pisze o antykatolicyzmie, aborcji
i konsumpcyjnym stylu życia.
[CENA: 39, 90 ZŁ]

K LA SYKA D O M I NI K A ŃS K A
[PAKIET: DZIEŁA WSZYSTKIE, TOM I, II, III, IV, V, CENA: 199,00 ZŁ]

ROBERT BARRON

ŻYWE PARADOKSY. ZASADA KATOLICKIEGO I/I
DOSKONAŁE
NA PREZENT
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G.K. Chesterton powiedział kiedyś, że w katolicyzmie prawdy wiary współistnieją „jedna obok drugiej jak dwa ostre kolory, czerwień i biel… Zawsze
miał on zdrową nienawiść do różu”. Katolicyzm jest i/i, nie albo/albo. Kościół
katolicki tłumaczy paradoksalne sprzeczności: łaskę i naturę, wiarę i rozum,
Pismo Święte i tradycję, ciało i duszę. W tym duchu biskup Barron wyjaśnia
ten „dwubiegunowy ekstremizm”. W zbiorze 80 esejów porusza zagadnienia
grzechu i miłosierdzia, wiary i rozumu, wolności i dyscypliny, materii i ducha,
cierpienia i radości.
[CENA: 39,90 ZŁ]
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MIESIĘCZNIK „W DRODZE”
Miesięcznik „W drodze” to: rozmowy, cykle tematyczne, pytania, felietony o tym,
co ważne, współczesne, nieprzemijające.
Jesteśmy przekonani, że skoro wiara jest relacją, to jej głoszenie jest spotkaniem. Że trzeba mówić do człowieka, a nie
przemawiać do ludzi. Szukać prawdy, a nie zapychać się informacjami. Przypominać, że Kościół to organizm, a nie
organizacja. I że warto rozmawiać także z tymi, z którymi się nie zgadzamy.
Dlatego co miesiąc w ręce czytelników oddajemy 144 strony naszego magazynu, pisząc o wierze i Kościele
po dominikańsku, czyli jak jesteśmy przekonani, ludzkim językiem.
Czytajcie miesięcznik „W drodze”.

ROMAN BIELECKI OP, REDAKTOR NACZELNY MIESIĘCZNIKA „W DRODZE”

#CZYTA JWD R OD Z E !

Zajrzyj na wdrodze.pl/miesiecznik

P RENUME RU J!

Napisz do nas prenumerata@wdrodze.pl lub wypełnij formularz na stronie wdrodze.pl/prenumerata

SUBSKRYBU J!

Plik ePub lub mobi co miesiąc na Twoim czytniku? Sprawdź, jakie to wygodne na wdrodze.pl/subskrypcja

P OLE C A MY WYB R A NE KS I Ą Ż K I AU T O R Ó W M I ESI ĘC ZN I K A
DOMINIK JURCZAK OP, DOMINIK JARCZEWSKI OP

ROMAN BIELECKI OP

WOJCIECH SURÓWKA OP

KS. ANDRZEJ DRAGUŁA

[CENA: 34,90 ZŁ]

[CENA: 24,90 ZŁ]

[CENA: 39,90 ZŁ]

[CENA: 32,90 ZŁ]

NERW ŚWIĘTY. ROZMOWY O LITURGII

DOSKONAŁE
NA PREZENT

DWA GROSZE. O BOGU BLISKIM

POGOTOWIE TEOLOGICZNE

POSTY

BESTSELLER

MICHAŁ ZIOŁO OCSO, KATARZYNA KOLSKA,
ROMAN BIELECKI OP

PRACA ZBIOROWA

PO CO ŚWIATU MNICH?

ROZMOWY W DRODZE.
MANEWRY MAŁŻEŃSKIE

[CENA: 34,90 ZŁ]

[CENA: 44,90 ZŁ]

KS. GRZEGORZ STRZELCZYK

FELIETONY ZZA HOŁDY
[CENA: 34,90 ZŁ]
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