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GAUDIUM
Szanowni Państwo
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” od 45 lat służy Ewangelii, Kościołowi i społeczeństwu,
publikując książki o różnorodnej tematyce. Są wśród nich pozycje poświęcone m.in. Biblii, Kościołowi,
duchowości, wierze, poezji, liturgii, kulturze i duszpasterstwu. Katalog, który z radością oddajemy
w Państwa ręce, przedstawia naszą ofertę w atrakcyjnie i przejrzyście zaprojektowanych piętnastu
działach. Forma została pomyślana tak, aby sprawiało Państwu przyjemność poznawanie naszych
publikacji oraz krótkich biogramów ich autorów.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wydane w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II Trzy poematy.
W skład tej publikacji wchodzą następujące utwory Świętego Papieża: Stanisław, Myśląc Ojczyzna,
Wigilia Wielkanocna 1966. Zostały one zilustrowane grafikami artystów lubelskich: Marka Piątkowskiego,
Zofii Koper-Szulc, Barbary Bałdygi i Stanisława Bałdygi. Publikacja swoim charakterem nawiązuje do
albumowej formy zarówno poprzez format, jak i skład; wydana jest w eleganckiej płóciennej oprawie.
Tych z Państwa, którzy interesują się światem Biblii i pragną go zgłębiać, zachęcamy do zapoznania się
z serią Biblia Aramejska. W naszej ofercie są dostępne Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej autorstwa
Mirosława S. Wróbla, a także tłumaczenia na język polski: Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga
Rodzaju, t. 1, Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia, t. 2, Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1.
Księga Kapłańska, t. 3. Pierwsze dwa tomy: Księga Rodzaju (2015 r.) i Księga Wyjścia (2018 r.) otrzymały
nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks w kategorii literackiej.
Z przyjemnością również informujemy, że Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” ma status
wydawnictwa punktowanego. Należy zatem do grupy oficyn godnych zaufania – zarówno autorzy, jak
i świat nauki mogą być pewni, że monografie naukowe publikowane przez „Gaudium” podlegają rzetelnej
recenzji i weryfikacji antyplagiatowej.
Życzymy Państwu, aby wraz z „Gaudium” z pasją odkrywali Państwo bogactwo słowa, którym zapisano
wielkie świadectwa wiary, mądrości, cierpienia, ofiary, służby i radości.

Zespół „Gaudium”
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przekład ks. Jakuba wujka

Pismo świę te

BiBlia. Księgi starego i Nowego testameNtu
150x210 • oprawa twarda • złocenia • s. 1728 • 79,00 zł

Jest to tłumaczenie Wulgaty (łacińskiego tekstu z 1596 r.), którego dokonał
ks. Jakub Wujek SJ. Przekład ten, dziś oceniany jako arcydzieło polszczyzny
XVI w., mimo zmian językowych na przestrzeni upływających stuleci jest
w dalszym ciągu pozycją, po którą chętnie sięgają miłośnicy Słowa Bożego.
Cała Biblia została nazwana „Biblią narodową Polaków aż po dzień dzisiejszy”.
Pismo Święte Starego Testamentu liczy 45 ksiąg, Nowego Testamentu ksiąg
27. Są to księgi: historyczne, pouczające i prorockie.

s. 1460 • 85,00 zł

Pismo Święte

164x222 • oprawa twarda • złocenia

Pismo
Święte

Pismo Święte

Pismo Święte starego
i Nowego testameNtu

Pismo
Święte
starego i Nowego
testameNtu

starego i Nowego
Oddajemy do rąk Czytelników najtestameNtu
nowsze, tj. V, na nowo opracowane
i poprawione wydanie Biblii Tysiąclecia, przygotowane przez zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich. Publikacja została
opatrzona słowem wstępnym ks. abp. Stanisława Budzika – metropolity lubelskiego. Księga jest wydana w wyjątkowo atrakcyjnej formie.
pamiątka i komunii świętej

gauDium

gauDium
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Nowego testameNtu

g au Di u m

Pismo Święte Nowego testameNtu

Pismo
Święte
Nowego testameNtu

Pismo Święte

g au Di u m

Pismo
Święte

Pismo Święte

Nowego testameNtu

Pismo Święte

Pismo Święte

Pismo
Święte

Pismo
Święte
Nowego testameNtu

g au Di u m

g au Di u m

Pismo Święte Nowego testameNtu

edycja dużym drukiem

edycja małym drukiem

155x215 • oprawa twarda • złocenia • s. 1072 • 45,00 zł

100x145 • oprawa twarda • złocenia • s. 890 • 14,90 zł

Księga Psalmów
100x145 • oprawa miękka
s. 304 • 15,90 zł

Pismo świę te

edycja
dużym
drukiem

ks. mirosław
s. wróbel
ewaNgelia
według
Św. marKa.
wprowadzenie –
przekład – lektura
duchowa
110x165 • oprawa miękka
s. 288 • 15,50 zł

www.gaudium.pl • e-mail: sekretariat@gaudium.pl • tel.: 81 442 19 10
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BiBlia ar ame jsk a

BiBlia arameJsKa. targum Neofiti 1

Kilkunastotomowe dzieło zajmuje ważne miejsce w dialogu między religiami, gdyż jest realizowane w szerokim gronie specjalistów chrześcijańskich i żydowskich z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Badania nad
targumami rozwinęły się dzięki odkryciu w 1949 r. przez prof. Alejandra D. Macha w Bibliotece Watykańskiej Kodeksu Neofiti 1. Polski przekład tego Kodeksu, zapoczątkowany przez ks. prof. Mirosława S. Wróbla, wpisuje się na trwałe
w rozwój badań targumicznych. Kardynał Gerhard L. Müller – prefekt Kongregacji Nauki Wiary – uważa, że „na gruncie polskim publikacja będzie swoistym i jedynym elementarzem wprowadzającym w fascynujący świat targumów”.
Seria Biblia Aramejska, jako innowacyjne w skali całego świata przedsięwzięcie wydawnicze, jest cennym uzupełnieniem księgozbiorów gromadzonych przez biblistów i miłośników pogłębiania wiedzy o Słowie Bożym.

Pierwsze tłumaczenie aramejskich targumów
na język polski!
mirosław s. wróbel
wProwadzeNie do BiBlii arameJsKieJ
168x236 • oprawa twarda • s. 456 • cena 70,00 zł

Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej (z płytą CD) jest wstępem
do serii Biblia Aramejska – przekładu z języka aramejskiego na
polski targumów do Pięcioksięgu (Targumu Neofiti 1, Targumu
Pseudo-Jonatana i Targumu Onkelosa), targumów do Proroków oraz targumów do Pism. Publikacja ukazuje w przystępny
sposób niezwykły świat tekstów targumicznych – najstarszych
aramejskich przekładów Biblii hebrajskiej i komentarzy do niej.
W książce zostały opracowane m.in. takie zagadnienia, jak: geneza i rozwój targumizmu, znaczenie języka aramejskiego, użycie targumów w liturgii synagogalnej, podział i charakterystyka
dostępnych źródeł targumicznych, techniki targumiczne, teologia targumów oraz wpływ aramejskich tłumaczeń na treści
zawarte w Nowym Testamencie. Dzięki lekturze tej książki czytelnik może odkryć bogactwo starożytnych źródeł, na których
podstawie były głoszone Tora i Ewangelia. Ponadto, niniejszy
tom ułatwi zrozumienie równoległych, ale różnych sposobów
interpretacji tekstów biblijnych przez rabinów i Ojców Kościoła.
Do publikacji jest dołączona płyta CD z lekturą dwóch tekstów
aramejskich – Zdrowaś, Maryjo i Ojcze nasz.

4

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”

BiBlia arameJsKa. targum Neofiti 1
tom 1: Księga rodzaJu
wyd. naukowe
170x245 • oprawa twarda • s. 604 • cena 70,00 zł

FENIKS 2015

BiBlia ar ame jsk a

przekład i opracowanie mirosław s. wróbel

wyd. popularne

nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

145x200 • oprawa miękka

kategoria literacka

s. 340 • cena 36,70 zł

Ks. mirosław stanisław wróbel, profesor zwyczajny nauk teologicznych KUL; doktor nauk biblijnych
École Biblique w Jerozolimie; dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL; kierownik Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych KUL; moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidiecezji lubelskiej; dyrektor i redaktor naukowy projektu „Biblia Aramejska” nagrodzonego Feniksem 2015 w kategorii literackiej za t. 1: Targum Neofiti 1: Księga Rodzaju.
Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy, Lublin 2014, i Feniksem 2018 w kategorii literackiej za t. 2: Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny –
przypisy, Lublin 2017. Autor licznych monografii i artykułów w zakresie badań nad judaizmem okresu
Drugiej Świątyni oraz dialogu pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem, w tym m.in.: Antyjudaizm
a Ewangelia według św. Jana, Lublin 2005; Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza. Nowy komentarz
biblijny, Częstochowa 2010; Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie, Lublin 2013.

www.bibliaaramejska.eu

5

przekład i opracowanie mirosław s. wróbel

BiBlia ar ame jsk a

BiBlia arameJsKa. targum Neofiti 1
tom 2: Księga wyJŚcia
wyd. naukowe
168x236 • oprawa twarda • s. 504 • cena 65,00 zł

Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia to 2. tom z serii Biblia Aramejska. Jego lektura głęboko wprowadza Czytelnika w bogaty świat wrażliwości i myślenia starożytnych Żydów. Słowo
wstępne do tego tomu napisał kard. Gerhard L. Müller – prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

feNiKs 2018

nag
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dawców Katolickich
roda stowarzyszenia wy

kategoria literacka

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”

wyd. popularne
145x200 • oprawa miękka
s. 300 • cena 36,70 zł

przekład i opracowanie antoni tronina

wyd. naukowe
168x236 • oprawa twarda • s. 328 • cena 65,00 zł

To już 3. tom z serii Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga
Kapłańska składa się z nakazów Bożych skierowanych do Izraela za pośrednictwem Mojżesza. Targum, czyli liturgiczna lektura tej księgi w języku aramejskim, aktualizuje te przykazania
w kontekście życia pokoleń ludu Bożego i pozwala Czytelnikowi głębiej zrozumieć przekaz biblijny Starego i Nowego Testamentu.

BiBlia ar ame jsk a

BiBlia arameJsKa. targum Neofiti 1
tom 3: Księga KaPłańsKa

wyd. popularne
145x200 • oprawa miękka
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BIBLIA ARA

zapowiedź

Ks. prof. antoni tronina, emerytowany profesor zwyczajny nauk teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Urodzony 13.06.1945 r. w Ostrowach nad Okszą. W latach 1989-1992
pełnił funkcję ojca duchownego Konwiktu Księży Studentów KUL, w latach 1992-1994 był rektorem
Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Od 1994 r. do 1998 był kapelanem Domu Rekolekcyjnego w Laskach koło Warszawy. Obszar jego naukowych zainteresowań obejmuje tło kulturowe Biblii (Ugarit, Qumran), filologię orientalną i mariologię biblijną. Jest współredaktorem naukowym Biblii Częstochowskiej, Nowego komentarza biblijnego (Edycja Świętego Pawła) i Biblii
Lubelskiej oraz autorem około 250 prac z różnych dziedzin biblistyki, w tym kilkudziesięciu książek.

www.bibliaaramejska.eu
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przekład i opracowanie marek Parchem

BiBlia ar ame jsk a

BiBlia arameJsKa. targum Neofiti 1
tom 5: Księga PowtórzoNego Prawa
wyd. naukowe
168x236 • oprawa twarda

zapowiedzi
wyd. popularne
145x200 • oprawa miękka
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Księga Powtórz
Prawa

Tom 5. z serii Biblia Aramejska Targum Neofiti 1. Księga Powtórzonego Prawa to tłumaczenie księgi, która w tradycji
judaistycznej nosi tytuł Dewarim, „Słowa”. Charakter i naturę księgi w pewnym sensie oddaje tytuł nadany jej w greckim tłumaczeniu, ponieważ stanowi ona swoistego rodzaju
rekapitulację Prawa. W księdze znajduje się wiele przepisów prawnych, które występowały już wcześniej, chociażby dekalog (Wj 20,2-17; Pwt 5,6-21). Jednak regulacje prawne
w księdze są nie tyle zwykłym powtórzeniem, ile raczej opracowaniem na nowo w innych warunkach i okolicznościach.
Treść księgi została ujęta w formę mowy pożegnalnej, którą
Mojżesz wygłasza na równinach Moabu, tuż przed wejściem
Izraela do Kanaanu. Świadomy zbliżającej się śmierci, Mojżesz gromadzi lud Izraela i kieruje do niego trzy mowy, a całość wieńczy tzw. Pieśń Mojżesza.
Księga Powtórzonego Prawa ma swoisty język i styl, który często jest określany jako oratorski, odznaczający się niezwykłą ekspresją, co w dużej mierze wynika z charakteru tej
księgi. Zawarte w niej przepisy prawne są przeplatane obietnicami za ich przestrzeganie oraz zapowiedziami kar za ich
niezachowanie. Jedną z najbardziej charakterystycznych
cech języka jest częste używanie słów, zwrotów i wyrażeń,
które w innych miejscach Biblii pojawiają się rzadko, bądź
nie występują wcale.
Tłumaczenie to pozwala na głębsze rozumienie i poszerzoną interpretację tekstów kanonicznych zarówno samej Księgi Powtórzonego Prawa, jak i całości Pisma Świętego – Starego i Nowego Testamentu.
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abp stanisław Budzik

145x200 • oprawa miękka
s. 316 • cena 31,50 zł

wyróżnienie feNiKs 2018
kategoria duchowość

abp stanisław Budzik

abp stanisław Budzik

wierzę w Boga oJca

ufam syNowi Bożemu

145x200 • oprawa miękka

145x200 • oprawa miękka

s. 208 • cena 31,50 zł

s. 234 • cena 31,50 zł

Autor przystępnie i rzeczowo wyjaśnia artykuły wiary zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

wiar a i kośció ł

Kocham dzieło ducha
Świętego

abp stanisław Budzik, metropolita lubelski, Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II, doktor habilitowany teologii. Członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP, przewodniczący Rady Programowej KAI. Dewiza biskupia: In
virtute Crucis – W mocy Krzyża. Urodzony 25.04.1952 r. w Łękawicy k. Tarnowa. Święcenia prezbiteratu przyjął 29.05.1977 r. w Tarnowie. Biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej został mianowany
24.02.2004 r. Święcenia biskupie przyjął 3.04.2004 r. Od czerwca 1997 r. do listopada 2011 pełnił funkcję sekretarza KEP. 26.09.2011 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą lubelskim. Jngres do
katedry lubelskiej odbył się 22.10.2011 r.

ryszard ficek
zaaNgażowaNie chrzeŚciJaN w życie PuBliczNe w KoNteKŚcie
NauczaNia KardyNała stefaNa wyszyńsKiego Prymasa PolsKi
168x236 • oprawa miękka • s. 528 • cena 43,00 zł

Przedmiotem rozważań jest kwestia zaangażowania chrześcijan w życie publiczne
w świetle personalistycznej koncepcji kard. Stefana Wyszyńskiego. Autor w pierwszym rzędzie precyzuje znaczenie terminu „zaangażowanie w życie społeczne” oraz
wyjaśnia, w jakim sensie odnosi się on do całości problematyki życia społeczno-politycznego, która stanowi fundamentalny wymiar chrześcijańskiej wizji teologii rzeczywistości ziemskiej. Jednocześnie podkreśla merytoryczną i historyczną wartość nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego w zakresie poruszanego zagadnienia. Podstawowym źródłem opracowania
tematu są publiczne wypowiedzi ks. Stefana Wyszyńskiego: przemówienia, kazania, homilie, listy pasterskie oraz publikacje książkowe.
ksiegarnia@gaudium.pl • tel. 81 442 19 00, 442 19 58
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wiar a i kośció ł

ojciec Święty
franciszek
adhortacJa
aPostolsKa
evaNgelii gaudium
o głoszeNiu ewaNgelii
w dzisieJszym Świecie.
radoŚć
z ewaNgelizowaNia
140x200 • oprawa miękka
s. 272 • cena 13,45 zł

wyróżnienie
feNiKs 2020

ojciec Święty
franciszek

kategoria
nauki kościelne

Nie daJcie się oKraŚć
z Nadziei

michał Białkowski

140x200 • oprawa miękka

ProtoKoły KoNfereNcJi
PolsKich oJców soBorowych

s. 68 • cena 11,00 zł

168x235 • oprawa miękka • s. 750 • cena 99,99 zł

ojciec Święty
franciszek
doBrze, że tu
JesteŚmy.
XXviii Światowy dzień
młodzieży
140x200 • oprawa miękka
s. 120 • cena 11,90 zł

Źródłowa edycja dokumentów sporządzonych przez ciało kolegialne, jakie stanowili polscy biskupi zgromadzeni wokół kard. Stefana Wyszyńskiego, przygotowujący
się do obrad Soboru Watykańskiego II. Uzupełnieniem
książki jest bogaty materiał ikonograficzny.
Publikację opatrzył słowem wstępu przewodniczący
KEP abp Stanisław Gądecki.

michał Białkowski, doktor, historyk, politolog, regionalista; adiunkt
w Katedrze Historii Dyplomacji na
Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
w Toruniu; sekretarz Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
w Polsce.
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marcello Pera

140x215 • oprawa twarda
s. 204 • cena 65,00 zł

wiar a i kośció ł

dlatego PowiNNiŚmy
Nazywać sieBie
chrzeŚciJaNami

symfoNia JedNoŚci.
z kard. Kurtem Kochem
rozmawia ks. robert Biel
Jean honoré

135x200 • oprawa miękka

myŚl JohNa heNry`ego NewmaNa

s. 240 • cena 19,90 zł

130x190 • oprawa miękka • s. 210 • cena 35,00 zł

Autor zaprasza Czytelnika do zapoznania się z postacią anglikanina, który został katolickim kardynałem,
i jego nauką, ostatecznie prowadzącą do mistycznego
zjednoczenia z Bogiem. Jean H. Newman głosił, że największym zagrożeniem dla sumienia jest relatywizm
myślowy, według którego wartości poznawcze, etyczne, estetyczne oraz związane z nimi normy i oceny są
względne.

kard. Kurt Koch
KoŚciele,
doKĄd zmierzasz?
135 x 190 • oprawa miękka

abp Józef życiński

s. 128 • cena 20,00 zł

Bóg i stworzeNie
130x200 • oprawa miękka
s. 120 • cena 25,00 zł

Szukając odpowiedzi na
postawione w tytule pytanie, autor wskazuje Kościołowi drogi ku Jego
udanej przyszłości, która
w dużej mierze zależy od otwarcia się na działanie Ducha
Świętego i recepcji nauczania Soboru Watykańskiego II.

ksiegarnia@gaudium.pl • tel. 81 442 19 00, 442 19 58
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ks. Mirosław Stanisław Wróbel

ks. mirosław s. wróbel
BiBliJNa
droga Światła
135x195 • oprawa twarda
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wiar a i kośció ł

ę

Ks. Mirosław Stanisław Wróbel

s. 120 • cena 23,90 zł

Rozważania przydatne do
nabożeństwa Via Lucis –
droga światła, coraz bardziej popularnego wśród
wiernych świeckich i duchownych. Medytacje do
każdej z piętnastu stacji, prowadzone w oparciu
o Pismo Święte, to głęboka analiza prawd na temat
zmartwychwstania Chrystusa.
ks. mirosław s. wróbel
B iB liJNa
droga Krzyżowa
135x195 • oprawa twarda
s. 72 • cena 24,90 zł

ks. mirosław s. wróbel

ks. antoni tronina
taJemNica Psałterza
130x195 • oprawa miękka • s. 180
cena 15,00 zł

wyróżnienie
feNiKs 2019
kategoria
tłumacz

W książce znajdziemy komentarz do poszczególnych
psalmów, uwzględniający ich interpretację chrystologiczną i maryjną. Systematyczna lektura tego średniowiecznego źródła pozwoli Czytelnikowi wsłuchać się
w modlitwę mnichów i odkryć głęboki sens psalmów,
a także wprowadzi w osobiste rozważanie, które umożliwi kontemplację oblicza Chrystusa ukrytego w poetyckich tekstach psalmów.

B iB liJNe
taJemNice różańca

ks. mirosław s. wróbel

135x195 • oprawa twarda

miłosierNi JaK oJciec

s. 144 • cena 27,00 zł

122x197 • oprawa miękka
s. 228 • cena 12,00 zł
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wierzę w Boga
135x200 • oprawa miękka
s. 148 • cena 17,00 zł

wiar a i kośció ł

ks. Krzysztof guzowski,
ks. grzegorz Barth

angelo scola
warto żyć
we wsPólNocie
138x215 • oprawa twarda
s. 160 • cena 32,90 zł
symBolum
Pogłębiona refleksja nad Katechizmem
Kościoła Katolickiego
Komentarz: maria rosa Poggio
195x260 • oprawa miękka • s. 316 • cena 69,90 zł

To propozycja objaśnienia najważniejszych i zasadniczych zagadnień całego starannie uporządkowanego
dziedzictwa wiary, zawartego w Katechizmie Kościoła
Katolickiego.
Aby ułatwić głębsze zrozumienie nauczania Kościoła,
zamieszczono w tekście objaśnienia terminów ugruntowanych w Tradycji i nierozerwalnie związanych z depozytem wiary.
Tekst zilustrowano reprodukcjami obrazów i dzieł sztuki
starożytnej oraz współczesnej, które sprawiają, że przekaz katechetyczny staje się ewangelią piękna.

red. s. maryla Koper csl
móJ Święty PatroN
243x180 • oprawa twarda
s. 802 • cena 65,00 zł

Książka przedstawia ludzi, którzy żyli w konkretnych warunkach historycznych i wyróżnili
się w sposób szczególny
wiernością Chrystusowi
i Jego nauce. Jeśli zachodziła taka potrzeba, zdolni
byli tę wierność potwierdzić ofiarą z własnego życia.

ksiegarnia@gaudium.pl • tel. 81 442 19 00, 442 19 58
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Książka Cud. W 1949 r. Lublin stał się Częstochową autorstwa Marioli Błasińskiej, wydana przez Wydawnictwo
„Gaudium” we współpracy z lubelskim IPN-em, jest poświęcona rekonstrukcji wydarzeń historycznych związanych z 3 lipca 1949 r. – dniem ukazania się łez na kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w katedrze lubelskiej.
Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza pt. Perspektywa historyczna dotyczy: historii kopii obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej, relacji państwo–Kościół
w 1949 r., reakcji władz kościelnych i państwowych na
zaistniałe zjawisko łez, represji władzy wobec świadków
wydarzeń. Część druga Aspekt religijny wydarzenia powstała na podstawie spisanych relacji świadków wydarzeń i świadectw osób uzdrowionych oraz tych, które doznały wielu łask za wstawiennictwem Matki Bożej
Płaczącej. Całość ubogaca obszerny materiał fotograficzny i dokumentalny: zdjęcia historyczne i współczesne, skany dokumentów państwowych i kościelnych.
Książka zyskała bardzo pozytywne recenzje.
mariola Błasińska
cud. w 1949 r. luBliN
stał się częstochowĄ
165x235 • oprawa miękka • s. 564
cena 39,00

wyróżnienie
feNiKs 2020
kategoria
historia

mariola Błasińska, ur. 1.04.1985 r.
w Radomiu. W 2009 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku
historia, specjalność: archiwistyka
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W tym samym
roku rozpoczęła studia doktoranckie. Publikowała w miesięcznikach
historycznych („Historia Do Rzeczy”, „W Sieci Historii”), a także w wydawnictwach UMCS oraz IPN. Od
2011 r. publikuje artykuły z tematyki społecznej i religijnej w miesięczniku „Moja Rodzina. Katolicki Magazyn Społeczny”. Od 2013 r.
pracuje w Wydawnictwie Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.
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Pani Mariola Błasińska napisała obszerną książkę naukową dotyczącą jednego z ważniejszych zjawisk i wydarzeń
w powojennej historii relacji państwo–Kościół rzymskokatolicki, wywołanego pojawieniem się 3 lipca 1949 r. łez
na kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej znajdującej
się w katedrze lubelskiej. Ten temat był już wielokrotnie
omawiany w literaturze przedmiotu, a jednak wciąż fascynuje i może być przedmiotem studiów naukowych. (...)
W ostatnich rozdziałach autorka przytacza liczne historie
uzdrowień, wstrząsające m.in. dlatego, że ludzie, których
uzdrowiła Matka Boża, musieli o tym milczeć, ponieważ
bali się represji ze strony komunistów. Wydaje się zatem,
że cud lubelski jest nadal tematem żywym, niedomkniętym, podtrzymywanym przez kolejne dziesięciolecia,
w tym dzięki koronacji obrazu i świadectwom. Autorka
dotarła do licznych źródeł, zsumowała dotychczas znane
publikacje i dokumenty. Dodatkową atrakcją są zdjęcia,
w tym skany dokumentów, w większości nieznane. Gratuluję autorce świetnie przygotowanej książki.
fragm. recenzji prof. dr. hab. Jana Żaryna

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”

ks. Janusz Nagórny

Ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny,
ur. 1.01.1950 r. w Korczowie, zm.
w Lublinie 17.10.2006 r. Od 1979 r.

110x150 • oprawa miękka

zatrudniony na Wydziale Teologii
KUL (Sekcja Teologii Moralnej). Dyrektor Instytutu (dawniej: Sekcji)

s. 62 • cena 3,15 zł

Teologii Moralnej (1992-2006). W latach 1990-2004 kierownik Katedry
Teologii Moralnej Szczegółowej; od
1.10.2004 kierownik Katedry Teologii Moralnej Ogólnej. Promotor
23 doktoratów oraz ponad 200 magisteriów. Przewodniczący
ks. Janusz Nagórny
BiBliJNy rachuNeK
sumieNia KaPłaNów
i osóB
KoNseKrowaNych

wiar a i kośció ł

BiBliJNy rachuNeK
sumieNia
dorosłych

Polskich Teologów Moralistów (1996-2006); członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej pierwszej kadencji (2002-2004);
członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych (20032006); członek czynny TN KUL.

110x150 • oprawa miękka
s. 54 • cena 3,15 zł

ks. waldemar głusiec
rachuNeK sumieNia.
czy żyJę deKalogiem?
115x160 • oprawa broszurowa
s. 36 • cena 3,50 zł

Rachunek sumienia został
opracowany na podstawie
Katechizmu Kościoła Katolickiego, odzwierciedla
więc katechizmową strukturę rozważań nad zobowiązaniami moralnymi chrześcijanina wypływającymi z Dekalogu.

ks. czesław Krakowiak
modlitwa za żydów
w liturgii KoŚcioła rzymsKiego
122x165 • oprawa miękka • s. 104 • cena 11,90 zł

Opracowanie ks. prof. Czesława Krakowiaka jest interesującym studium genezy i historycznego rozwoju modlitwy za Żydów w Mszale rzymskim oraz jej treści teologicznej. Może służyć wszystkim wiernym
zarówno uczestniczącym w liturgii Wielkiego Piątku, jak i codziennie odmawiającym Liturgię godzin.

ksiegarnia@gaudium.pl • tel. 81 442 19 00, 442 19 58
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ks. alfred marek
wierzbicki
sacrum i ProfaNum
130x190 • oprawa miękka
s. 184 • cena 17,00 zł

Ks. Alfred Marek Wierzbicki, wybitny filozof, publicysta i poeta, zaprasza Czytelników do świata
swojego odczuwania i własnych przemyśleń. Otwarcie dzieli się poglądami, unika
moralizowania i nie boi się protestować wobec spraw
niepokojących.
red. łukasz Janicki
rysoPis KaPłaNa
135x200 • oprawa miękka • s. 120 • cena 14,99 zł

Rysopis kapłana. Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku to 12 tekstów, które powstały na podstawie odpowiedzi na ankietę przygotowaną przez redaktorów czasopisma „Akcent”. Pomysłodawcy zaprosili
do współpracy księży zajmujących się literaturą, sztuką oraz pracą naukową. Wśród respondentów znaleźli
się m.in.: o. Tomasz Dostatni OP, ks. Alfred Wierzbicki,
ks. Jerzy Szymik, o. Wacław Oszajca SJ, ks. Andrzej Luter. Pytania postawione księżom – poetom, naukowcom,
publicystom, duszpasterzom – dotyczyły ważkich spraw
i skłoniły do wielu ciekawych przemyśleń. Teksty są refleksjami dotyczącymi kwestii powołania, wierności własnym przekonaniom, stosunku do hierarchii Kościoła czy
relacji z Bogiem. To rodzaj debaty na temat wizerunku
kapłana w kulturze polskiej XXI w.
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ks. alfred marek
wierzbicki
szeroKo otwierał
drzwi KoŚcioła
130x190 • oprawa miękka
s. 224 • cena 18,00 zł

ks. alfred marek
wierzbicki
sPotKaNia Na Placu
140x200 • oprawa miękka
s. 220 • cena 26,90 zł

mieczysław tomaszewski

170x240 • oprawa twarda
s. 215 • cena 52,90 zł

Joanna Biegalska
towarzystwo
muzyczNe w luBliNie.
inspirator rozwoju
miejskiej kultury
muzycznej
170x240 • oprawa miękka
s. 346 • cena 45,00 zł

red. teresa Księska-falger
czas i dźwięK.
sPotKaNia z aNdrzeJem NiKodemowiczem

kultur a i sPo łec zeńs t wo

choPiN.
feNomeN i ParadoKs

145x200 • oprawa miękka • s. 256 • cena 25,00 zł

mieczysław Kotlarczyk
sztuKa żywego
słowa
150x240 • oprawa twarda
s. 436 • cena 49,00 zł

Książka traktuje m.in.
o tym, jak być prawdziwym mistrzem słowa,
„żeby móc działać słowem, żeby posiąść moc
działania słowem, żeby słowo osiągnęło ton, jakiego
trzeba do przekazu rzeczy o najwyższych wymiarach”.

Andrzej Nikodemowicz (1925-2017) był wybitnym kompozytorem, czołowym twórcą współczesnej muzyki sakralnej, pianistą, pedagogiem, cenionym wykładowcą
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Książka Czas
i dźwięk upamiętnia postać tego wielkiego twórcy i humanisty. Oddaje hołd jego muzycznemu dziełu, które na
zawsze wpisało się w kulturalne oblicze Lublina i historię muzyki współczesnej. Książka to relacja z 44 spotkań
z Andrzejem Nikodemowiczem i jego muzyką. Spotkań
różnych i wyjątkowych, bo różne i wyjątkowe są osoby,
które piszą o swym Mistrzu. Wśród nich są wybitni artyści muzycy koncertujący na całym świecie, pochodzący z Polski, Niemiec, Austrii, Węgier i Ukrainy, osoby pasjonujące się muzyką, ludzie kultury, nauki i Kościoła.
Książka zawiera 30 fotografii i spis wszystkich kompozycji muzycznych Andrzeja Nikodemowicza, sporządzony
przez Mistrza na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu „Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk”.

www.gaudium.pl/pl/new
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Krzysztof zanussi

kultur a i sPo łec zeńs t wo

życie JaKo ŚmiertelNa choroBa PrzeNoszoNa drogĄ PłciowĄ.
SuplEmENt
130x200 • oprawa miękka • s. 136 • cena 42,90 zł

Książka zawiera, opatrzone słowem wstępnym autora, scenariusze filmów „Życie jako
śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową” i „Suplement”.
Do publikacji dołączono oba filmy w wersji DVD z tłumaczeniami na języki obce oraz
komentarzami do poszczególnych scen.

rafał Jakub Pastwa
oSoby, WydarzENIa, opINIE. FElIEtoNy
130x190 • oprawa miękka • s. 274 • cena 28,00 zł

Zbiór felietonów, które ukazywały się w internetowym wydaniu lubelskiego „Gościa Niedzielnego” w latach 2013-2019. Autor dzieli się z Czytelnikami swoimi opiniami na temat
wydarzeń społecznych, kulturalnych i religijnych, w które obfituje życie Lubelszczyzny.
Ks. rafał Pastwa, od lipca 2013 r. kierownik lubelskiej redakcji „Gościa Niedzielnego”. Od 15.02.2020
duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji lubelskiej. Aktywny w przestrzeni medialnej i społecznej. Laureat nagrody „Angelus Lubelski” w dziedzinie kultury medialnej za 2016 r. W pracy naukowej
koncentruje się na zagadnieniu kultury dialogu i medialnej kreacji rzeczywistości.

Janusz Stefaniak
poStaWy
duchowieństwa
KatolIcKIEgo
WobEc SyStEmu
KomuNIStyczNEgo
W polScE W latach
1944-1956
145x205 • oprawa miękka
s. 306 • cena 23,00 zł
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KoŚciół.
StErEotypy,
uprzEdzENIa,
maNIpulacJE
135x200 • oprawa miękka
s. 236 • cena 20,00 zł

tów do Literackiej Nagrody Nobla. Jego książki zostały przetłumaczone na 38 języków.

zBigNiew herBert
KoresPoNeNcJa
rodziNNa
175x240 • oprawa twarda
s. 504 • cena 62,00 zł

czułoŚć dla
miNotaura
metafizyka i miłość
konkretu w twórczości
zbigniewa herberta
150x240 • oprawa miękka
s. 294 • cena 29,00 zł

seria
Biblioteka
Pana Cogito
Portret z PoczĄtKu
wieKu
twórczość zbigniewa
herberta – kontynuacje
i rewizje
150x240 • oprawa miękka
s. 452 • cena 34,00 zł

anna mazurkiewicz-szczyszek

kultur a i sPo łec zeńs t wo

zbigniew herbert, ur. 29.10.1924 we Lwowie, zm. 28.07.1998 w Warszawie; polski poeta, eseista, dramaturg, twórca słynnego
cyklu poetyckiego „Pan Cogito”, autor słuchowisk; pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. Z wykształcenia ekonomista, prawnik i filozof. Laureat ponad 20 nagród literackich. Od końca lat 60. XX w. był jednym z najpoważniejszych pretenden-

w asyŚcie JaKich
dzwoNów
obrazy miasta
w twórczości zbigniewa
herberta
150x240 • oprawa miękka
s. 224 • cena 25,00 zł

dialog i sPór
zbigniew herbert a inni
poeci i eseiści
150x240 • oprawa miękka
s. 538 • cena 29,00 zł

dagmara zawistowska-toczek
stary Poeta
Ars moriendi w późnej
twórczości zbigniewa
herberta
150x240 • oprawa miękka
s. 612 • cena 39,00 zł

wyróżnienie feNiKs 2007
kategoria seria wydawnicza
www.gaudium.pl/pl/new
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20

Książki z serii Uzależnienia. Fakty i Mity w jasny sposób
przedstawiają czynniki, które mogą przyczynić się do
powstania uzależnienia. Każdy nałóg szczegółowo opisano, ukazując profilaktykę i sposoby leczenia, oraz podano adresy instytucji, które mogą być pomocne w konkretnym przypadku.

iwona Niewiadomska,
małgorzata Brzezińska,
Bernadeta lelonek
hazard
105x165 • oprawa miękka
s. 240 • cena 20,00 zł

iwona Niewiadomska,
agnieszka Kulik,
agnieszka hajduk

iwona Niewiadomska,
ks. mirosław Kalinowski,
ks. dariusz sikorski

JedzeNie

Kulty PuBliczNoŚci

105x165 • oprawa miękka

105x165 • oprawa miękka

s. 280 • cena 20,00 zł

s. 208 • cena 20,00 zł

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”

iwona Niewiadomska,
Piotr stanisławczyk
ofmconv

media

NarKotyKi

105x165 • oprawa miękka

105x165 • oprawa miękka

s. 192 • cena 20,00 zł

s. 288 • cena 20,00 zł

ks. czesław cekiera
105x165 • oprawa miękka

iwona Niewiadomska,
Joanna chwaszcz,
Blandyna Kołodziej,
Bożena Śpila

s. 176 • cena 20,00 zł

seKs

tytoń

105x165 • oprawa miękka
s. 236 • cena 20,00 zł

ks. dariusz sikorski,
ks. sławomir Bukalski
seKty
105x165 • oprawa miękka
s. 228 • cena 20,00 zł

kultur a i sPo łec zeńs t wo

Joanna chwaszcz,
małgorzata Pietruszka,
ks. dariusz sikorski

ks. mirosław Kalinowski,
iwona czuma,
małgorzata Kuć,
agnieszka Kulik
Praca
105x165 • oprawa miękka
s. 208 • cena 20,00 zł

www.gaudium.pl/pl/new
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świadkowie wiary

BłogosławioNy emiliaN Kowcz, ProBoszcz maJdaNKa
140x205 • oprawa miękka • s. 202 • cena 29,00 zł

Książka przedstawia historię życia i męczeństwa bł. Emiliana Kowcza, który jako kapłan greckokatolicki, wierny mąż i kochający ojciec, duszpasterz oddany bez reszty
Ewangelii, swoim poświęceniem zapisał się w historii XX w. Z determinacją występował w obronie Żydów, za co został osadzony na Majdanku. Wierny ideałom Ewangelii,
pragnął tam pozostać i służyć współwięźniom wsparciem duchowym i sakramentalnym. W tym strasznym miejscu do końca był świadkiem Bożej miłości i poniósł śmierć
męczeńską. Publikacja jest opatrzona bogatym materiałem dokumentalnym i fotograficznym.
dorota Krawczyk
Bez wytchNieNia
145x205 • oprawa miękka • s. 408 • cena 28,00 zł

Bez wytchnienia to fabularyzowana historia o życiu i działalności bł. Ignacego Kłopotowskiego, świętego człowieka, oddanego duszpasterza, pokornego dobroczyńcy, niestrudzonego wydawcy, szlachetnego kapłana, założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek i umiłowanego przez ubogich. Bohater powieści żył na przełomie XIX i XX w.,
w czasach bardzo trudnych dla Polski. Jednak nie załamywał rąk, lecz z całych sił starał
się pracować na rzecz poprawienia stanu duchowego, moralnego i materialnego Polaków. Autorka wiernie i w atrakcyjnej formie przedstawia losy Błogosławionego Kapłana.

ks. Jerzy Misiurek, ks. Jarosław M. Popławski

oria mówi o miłosiernej postawie Błogosła
ntoniego, o jego człowieczeństwie w nie
bozowych warunkach. […] Gdy przyłapano
adnącego innemu porcję chleba, ksiądz Za
obawiając się donosu do władz obozu, po
o winowajcy: „Nie kradnij, od dziś będziesz
ł moją porcję”, a do towarzyszy: „Kto z was
zechu, niech pierwszy pójdzie na skargę”.
więzień, który ukradł chleb, przeżył obóz
domu.
fragm. książki
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ks. Jerzy Misiurek, ks. Jarosław M. Popławski • Błogosławiony ks. Antoni Zawistowski...

eatyfikacji 108 polskich męczenników dru
światowej Święty Jan Paweł II wołał: „Dziś
świętujemy zwycięstwo tych, którzy w na
ciu oddali życie dla Chrystusa, oddali życie
by posiąść je na wieki w Jego chwale. [...]
eni męczennicy wołają do naszych serc:
że Bóg «jest miłością!». Uwierzcie na dobre
budźcie w sobie nadzieję! Niech ta nadzieja
s owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie!”.

Błogosławiony
ks. Antoni Zawistowski
Wierny Bogu w każdej próbie

I

ks. Jerzy misiurek, ks. Jarosław m. Popławski
BłogosławioNy KsiĄdz aNtoNi zawistowsKi.
wierNy Bogu w KażdeJ PróBie
140x205 • oprawa miękka • s. 100 • cena 17,50 zł

Ta pierwsza pozycja z serii Wierni Bogu przedstawia krótką biografię Antoniego Zawistowskiego, który jako jeden ze 108 męczenników II wojny światowej został ogłoszony 13.06.1999 r. w Warszawie błogosławionym przez św. Jana Pawła II. Na historię składają się: opis szlachetnej i ewangelicznej posługi kapłańskiej Błogosławionego, jego
najistotniejsze teologiczne i duchowe przestrzenie zainteresowań oraz świadectwo
męczeńskiej śmierci, którą poniósł z rąk nazistów w obozie koncentracyjnym w Dachau. Postać Błogosławionego to jedna z tych wielkich latarni, które świecą światłem
przykładu wielu ludziom dzisiejszego świata.
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świadkowie wiary

angelo giuseppe
roncalli, giovanni
Battista montini
listy PełNe wiary
i PrzyJaźNi.
NiePuBliKowaNa
KoresPoNdeNcJa
z lat 1925-1963
JaNa XXiii i Pawła vi
145x210 • oprawa twarda
s. 468 • cena 69,00 zł

Patrice mahieu
Paweł vi. mistrz
duchowy
130x190 • oprawa miękka
s. 280 • cena 27,50 zł

Kiko argűello
Kerygmat. z uBogimi w BaraKach
133x206 • oprawa miękka • s. 144 • cena 18,00 zł

Patricia treece
sPotKaNie
z JaNem XXiii
PaPieżem radoŚci
i oJcem wszystKich
130x205 • oprawa miękka
s. 280 • cena 34,90 zł

„Napisałem tę małą książkę za radą kard. Cañizaresa,
któremu wydało się ważne, abym opowiedział, co Pan
uczynił z nami w barakach wśród ubogich, a także bym
opublikował kerygmat, który może pomóc – zwłaszcza
jeśli chodzi o treści i antropologię – najbliższemu Synodowi o Nowej Ewangelizacji”.
Kiko Argüello
francisco (Kiko) José eduardo argüello wirtz, ur. 9.01.1939 r. w León;
hiszpański malarz i współinicjator
Drogi Neokatechumenalnej. Studiował malarstwo na Królewskiej
Akademii Sztuk Pięknych św. Ferdynanda w Madrycie. W 1959 r. Argüello dostał Nagrodę Narodową
za zasługi dla sztuki. W 2009 r. otrzymał doktorat honoris causa Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla
Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie.

www.gaudium.pl • e-mail: sekretariat@gaudium.pl • tel.: 81 442 19 10
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sługa mesJasza
z księdzem grzegorzem Pawłowskim – Jakubem
herszem grinerem rozmawia lucyna montusiewicz
125x200 • oprawa twarda • s. 172 • cena 26,90 zł
Ks. grzegorz Pawłowski, ur. 23.08.1931 r. w Zamościu jako Jakub
Hersz Griner w pobożnej rodzinie żydowskiej. W trakcie wojny część
Żydów, w tym całą rodzinę Grinerów, wysiedlono do Izbicy. Tam
udało mu się uciec na aryjską stronę. Ukrywał się przed nazistami
dzięki pomocy polskich rodzin. Otrzymał również fałszywą metrykę chrztu, która wiele razy uratowała mu życie. Po wojnie trafił do
sierocińca w Tomaszowie Lubelskim, gdzie przed przyjęciem I Komunii Świętej został ochrzczony. Odkrył swoje powołanie i został kapłanem archidiecezji lubelskiej. Od 1970 r. pracuje w Izraelu jako duszpasterz wspólnot hebrajskojęzycznych i Polonii. Rada Miasta Lublina uchwałą z 22.03.2018 r. nadała ks. infułatowi
Grzegorzowi Pawłowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublina.

ks. grzegorz Pawłowski

ks. grzegorz Pawłowski

ocalały z zagłady
w służBie mesJasza

w BlasKu
KaPłaństwa
i w służBie
mesJaszowi

130x205 • oprawa miękka
s. 156• cena 15,00 zł

130x205 • oprawa twarda
s. 152 • cena 20,00 zł

ks. grzegorz Pawłowski

ks. grzegorz Pawłowski

w BlasKu wiary

mesJasz według
starego i Nowego
testameNtu

130x205 • oprawa miękka
s. 208 • cena 20,00 zł

145x205 • oprawa miękka
s. 238 • cena 37,00 zł
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ks. grzegorz Pawłowski

rodziNa w BlasKu
służBy i ŚwiętoŚci

droga do ŚwiętoŚci

130x205 • oprawa miękka

s. 256 • cena 20,00 zł

130x205 • oprawa miękka

s. 304 • cena 45,00 zł

ks. grzegorz Pawłowski

ks. grzegorz Pawłowski

KaPłańsKi
testameNt sługi
mesJasza

ŚwiadKowie wiary
i miłosierdzia

130x205 • oprawa miękka

s. 274 • cena 20,00 zł

świadkowie wiary

ks. grzegorz Pawłowski

130x205 • oprawa miękka

s. 266 • cena 35,00 zł

ocaleNi z zagłady
130x205 • oprawa miękka

Jakub Hersz Griner jest
z krwi i kości Żydem.
Wtopiło się w niego całe
cierpienie żydowskie. Zagłada całej społeczności,
której był cząstką. Zagłada rodziny. (...) Ogromna
jest wiara Jakuba Hersza Grinera, który narodził się na
nowo jako Grzegorz Pawłowski.
ze Wstępu Mariana Turskiego

fragm.
ks. bp. Mieczysława Cisły

Mesjasz światem i mocą w drodze do nieba

Z podziwem, uznaniem i szacunkiem przyj
mujemy tę publikację, którą Autor przygotował
w 87. roku życia, wykazując się ostrością pa
mięci, bogactwem wspomnień i świeżością my
śli ubranych w piękno poetyckich rymowań.
Niewyczerpalność literackich idei, skojarzeń
i sformułowań, rzadko się powtarzających, przypomina moment z historii życia biblijnego
Eliasza. Prorok, dotknięty wraz z narodem śmier
cionośną suszą, a w konsekwencji głodem, prosi
ubogą wdowę z Sarepty o chleb i wodę. Ta przy
rządza mu posiłek z reszty mąki i oliwy, które cu
downie za sprawą proroka nie wyczerpują się do
końca suszy. Podobnie baryłka oliwy pisarskiej
twórczości Księdza Infułata, pomimo upływu lat,
jest niewyczerpalna. Oby tak było dalej!

s. 252 • cena 29,00 zł

ks. Grzegorz Pawłowski 

ks. grzegorz Pawłowski

ks. Grzegorz Pawłowski
(Jakub Hersz Griner)

Mesjasz
światłem i mocą
w drodze do nieba

ks. grzegorz Pawłowski
mesJasz Światłem
i mocĄ w drodze do
NieBa
130x205 • oprawa miękka
s. 326 • cena 29,00 zł

To zbiór rymowanych,
tchnących nadzieją i radością utworów przedstawiających prawdę o tym,
że człowiek jako dziecko Boże ma przygotowane miejsce w niebie, a Tym,
który pomaga mu się tam dostać, jest Mesjasz – Jezus Chrystus.

www.gaudium.pl • e-mail: sekretariat@gaudium.pl • tel.: 81 442 19 10
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za Nim.
Świadectwa Księży i sióstr zaKoNNych
o swoim PowołaNiu

ze soBĄ.
Świadectwa małżoNKów
o swoim PowołaNiu

135x200 • oprawa miękka • s. 238 • cena 19,99 zł

135x200 • oprawa miękka • s. 224 • cena 21,90 zł

Świadectwa obejmują zasadniczo okres od momentu,
gdy zaczęło się rodzić powołanie, aż do czasu podjęcia
decyzji o wstąpieniu do seminarium czy zgromadzenia
zakonnego. Książka zawiera 30 tekstów podzielonych na
2 części. Pierwsza obejmuje świadectwa kapłanów, druga – sióstr zakonnych. Historie powołań to najpiękniejsze
świadectwa działania Boga. Książka wyrasta z pragnienia budzenia żywej wiary i dzielenia się nią w przekonaniu, że Chrystus stale przechadza się między ludźmi
i pociąga ich ku sobie.

Książka Ze sobą to osobiste refleksje na temat życia
małżeńskiego. Zebrane świadectwa opisują różnymi
obrazami literackimi historie życia, szczególnie zaś przełomowe momenty decydujące o zawarciu małżeństwa
i jego realizacji zgodnie z planem Bożym. Świadectwa
małżonków, którzy przeżyli ze sobą 20 lub więcej lat, są
bardzo pomocne – można przejrzeć się w nich jak w lustrze, można również znaleźć w nich mądrość, która pozwoli doskonalej realizować swoje powołanie.

daniel ange

daniel ange

wstań!
list do młodych
w Polsce

Któż Nam uKaże
szczęŚcie?
Błogosławieństwa
tu i teraz

135x200 • oprawa miękka
s. 100 • cena 9,00 zł
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135x200 • oprawa miękka
s. 228 • cena 26,90 zł

duchowość

tomasz à Kempis
o NaŚladowaNiu chrystusa
95x145 • oprawa twarda • s. 384 • cena 15,00 zł

św. ludwik maria grignon de montfort
traKtat o Prawdziwym NaBożeństwie
do NaJŚwiętszeJ maryi PaNNy
115x165 • oprawa miękka • s. 248 • cena 9,90 zł

Książka powstała prawdopodobnie przed 1427 r. Przetłumaczono ją na 95 języków. Jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych (po Biblii) ksiąg chrześcijańskich. Popularność zdobyła nawet wśród niechrześcijan.
W Polsce pierwszy (anonimowy) jej przekład ukazał się
w 1545 r. Kolejne wydania w tłumaczeniu m.in. ks. J. Wujka, poety S. Grochowskiego, J. Wielowieckiego, ks. A. Jełowickiego ukazywały się w chwilach szczególnie trudnych dla Rzeczypospolitej. W czasie II wojny światowej
książkę tę drukowano w Londynie i wysyłano do obozów
jenieckich, trafiała do obozów koncentracyjnych, a także
do środowisk polskich, które znalazły się poza Ojczyzną.
Wśród czytelników dzieła można znaleźć świętych, takich jak: Franciszek Salezy, Ignacy Loyola, Karol Boromeusz, Josemaría Escrivá de Balaguer, Teresa z Lisieux,
Jan XXIII, oraz błogosławionych i mistyków (np. Thomas
Merton). Do lektury tej książki zachęcał listownie swoich
przyjaciół Adam Mickiewicz, wspominali o niej w prywatnej korespondencji Juliusz Słowacki, Cyprian K. Norwid i Jerzy Liebert. Wśród znanych czytelników można
również znaleźć Leibniza, Żeromskiego, Pileckiego i Beethovena.

Traktat ten to nabożeństwo do Maryi Panny. Wskazuje, dlaczego należy je praktykować, na czym ono polega, co nas może do tego zachęcać, jakie są tego skutki. Dla szukających doskonałości w tym nabożeństwie
jest podpowiedzią, jak wykonywać ćwiczenia zewnętrzne i wewnętrzne, aby ją zdobyć.
Pascale-dominique Nau oP
godziNKi
o NiePoKalaNym
Poczęciu NmP.
historia i KomeNtarz
115x165 • oprawa miękka
s. 132 • cena 19,99 zł

Na podstawie Pisma Świętego i komentarzy Ojców
Kościoła autorka wyjaśnia
m.in. sens tytułów, którymi obdarowano Maryję w Godzinkach o Niepokalanym
Poczęciu NMP. Ukazuje kontemplacyjny charakter modlitwy, która jest głęboko zakorzeniona w Biblii.

ksiegarnia@gaudium.pl • tel. 81 442 19 00, 442 19 58
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abp Józef życiński
zNaleźliŚmy Jezusa!
122x197 • oprawa miękka
s. 256 • cena 16,50 zł

PożegNaNie
z Nazaretem
125x195 • oprawa miękka
s. 288 • cena 23,90 zł

abp Józef życiński

abp Józef życiński

listy do NiKodema.

godNoŚć i medycyNa.

teKsty woJeNNe

listy do medyKów

120x195 • oprawa miękka

105x145 • oprawa miękka

s. 144 • cena 21,90 zł

s. 24 • cena 2,65 zł

abp Józef życiński, ur. 1.09.1948 r.,
Jan Paweł II mianował go
29.09.1990 r. biskupem diecezji tarnowskiej. 4.11.1990 r. otrzymał święcenia biskupie. Jako zawołanie
przyjął słowa: In Spiritu et Veritate
(W Duchu i Prawdzie). 14.06.1997 r.
Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą lubelskim.
Był organizatorem i gospodarzem
trzech Kongresów Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. Zmarł 10.02.2011 r. w Rzymie.
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abp Józef życiński
oKruchy wartoŚci
105x195 • oprawa twarda
s. 158 • cena 26,90 zł

ks. adam rybicki

135x200 • oprawa miękka
s. 236 • cena 30,00 zł

ks. adam rybicki

a naszych oczach rozpada się wiele elementów zastanego przez
nas świata: niektórzy mówią o końcu człowieka, cywilizacji czy
nawet o końcu Kościoła. Biblia nie bawi się w te rozróżnienia,
tylko mówi o końcu świata, jaki znamy, i o nadejściu nowego świata
całkowicie przekraczającego nasze wyobrażenia. Nowy świat będzie
jednak poprzedzony zniszczeniem starego, więc z jednej strony budzi
to lęk, a z drugiej – nadzieję. Książka zawiera pewne obserwacje po
twierdzające, że to koniec, i jednocześnie pomaga dostrzec przebłyski
tego, co ma nastąpić. Chrześcijaństwo jest tak fascynujące dlatego, że
widząc rozpad świata, wzywa do jeszcze intensywniejszego, głębszego,
niekończącego się życia. W jednym z najstarszych dokumentów chrze
ścijańskiej duchowości zapisano zdanie: „Niech przyjdzie łaska i niech
przeminie ten świat. (...) Kto jest święty, niech przyjdzie, kto nie jest,
niech się opamięta.
” (Didache). O takiej duchowości opo
wiada książka.

ks. adam rybicki
maraNatha
115x180 • oprawa miękka

lew i BaraNeK. o duchowoŚci mężczyzNy
135x200 • oprawa miękka • s. 248 • cena 27,00 zł

www.gaudium.pl

cena: 16 zł

ks. Adam Rybicki

s. 102 • cena 16,00 zł

Na naszych oczach rozpada się wiele elementów
świata, a niektórzy wieszczą koniec człowieka, cywilizacji, a nawet Kościoła.
W kontekście tych fenomenów autor przedstawia chrześcijaństwo jako fascynującą odpowiedź i wezwanie do intensywniejszego i głębszego życia.

, prof. KUL, zajmuje się teologią ducho
wości chrześcijańskiej, szczególnie duchowością maryjną, duchowością
mężczyzny oraz teologią doświadczenia duchowego i mistycznego.

Książka jest dedykowana mężczyznom poszukującym
drogi duchowego rozwoju, którzy pragną mieć Chrystusa za przewodnika. Przesłanie jest bardzo czytelne – wzorem dla współczesnego mężczyzny jest Jezus, w pełni
Bóg i w pełni człowiek, a Jego duchowość to model duchowości męskiej. Połączenie dwu najważniejszych cech
duchowości Chrystusa – „lwa i baranka” – to jedyna droga
do osiągnięcia pełni męskości.

duchowość

wĄż i gołęBica.
męsKa osoBowoŚć
a męsKa duchowoŚć

Maranatha

Ks. adam rybicki, ur. w 1967 r., dr hab. nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Duchowości Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor kilku
książek na temat roli duchowości w życiu mężczyzny i kobiety. Rekolekcjonista i spowiednik. Prowadzi
wykłady i konferencje z zakresu teologii duchowości w parafiach, domach zakonnych i seminariach
duchownych, zarówno w kraju, jak i za granicą (Niemcy, Szwecja, Litwa, Włochy). Głosi rekolekcje dla
mężczyzn oraz cykliczne konferencje dla członków międzynarodowej organizacji Knights of Columbus (Rycerze Kolumba – największa katolicka braterska organizacja na świecie).

ksiegarnia@gaudium.pl • tel. 81 442 19 00, 442 19 58
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Seria Myśli... to doskonała strawa duchowa w postaci spostrzeżeń, refleksji, wyznań, porad ludzi, którzy już za życia byli wielkimi autorytetami w sprawach świętości, nie tylko ze względu na swoją mądrość, lecz także dzięki świadectwu. Niewielki format książek
sprawia, że można mieć zawsze przy sobie teksty jednej z wielkich osobowości.
kard. stefan wyszyński
myŚli, wyzNaNia,
refleKsJe
125x165 • oprawa twarda

ks. franciszek
Blachnicki
myŚli, wyzNaNia,
testameNt

s. 168 • cena 26,90 zł

125x165 • oprawa twarda

albert chmielowski –
Brat albert

ks. Jerzy Popiełuszko

s. 320• cena 29,90 zł

myŚli malarza
i Brata uBogich

myŚli,
PrzyPomNieNia,
ostatNie słowa

125x165 • oprawa twarda

125x165 • oprawa twarda

s. 158 • cena 26,90 zł

s. 96 • cena 26,90 zł

św. edyta stein –
teresa Benedykta od
Krzyża

św. edyta stein –
teresa Benedykta od
Krzyża

z moJego życia

myŚli, wyzNaNia,
rozważaNia

120x160 • oprawa miękka
s. 200 • cena 15,90 zł

125x205 • oprawa miękka
s. 480 • cena 21,90 zł
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andrzej derdziuk ofmcap

andrzej derdziuk ofmcap

w odPowiedzi Na dar młodoŚci

w odPowiedzi Na dar miłosierdzia

135x200 • oprawa miękka • s. 72 • cena 9,90 zł

135x200 • oprawa miękka • s. 84 • cena 9,90 zł

andrzej derdziuk ofmcap, prof. dr hab. nauk teologicznych, członek Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Urodził się 24.01.1962 r. w Skierbieszowie. Do zakonu kapucynów
wstąpił w sierpniu 1981 r. i rozpoczął nowicjat w Zakroczymiu. Profesję złożył rok później w Nowym
Mieście nad Pilicą. Święcenia kapłańskie z rąk św. Jana Pawła II otrzymał 9.06.1987 r. w Lublinie. Przez
10 lat był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Kapucynów w Lublinie oraz przez kilka lat
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych
w Polsce. Specjalizuje się w historii teologii moralnej, metodologii teologii moralnej oraz teologii życia konsekrowanego. Jest autorem 21 książek, ponad 200 artykułów naukowych i 70 haseł w encyklopediach, leksykonach i słownikach. Pod jego redakcją ukazało się 19 książek, w tym należące do
zainicjowanych przez niego 4 serii wydawniczych. Obecnie pełni funkcję członka Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL oraz przewodniczącego VI Wydziału Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

ksiegarnia@gaudium.pl • tel. 81 442 19 00, 442 19 58
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Ks. lucjan szubartowski (1948-2005) był wyjątkowym rekolekcjonistą. Mimo że doświadczył w życiu choroby i cierpienia,
nigdy nie stracił wiary. Zostawił po sobie setki spisanych stron
rekolekcji i wartościowych notatek. Prosty język, trafność spostrzeżeń i głębia przekazu czynią te pozycje wyjątkowymi.

ks. lucjan szubartowski

ks. lucjan szubartowski

...o deKalogu

hymN o miłoŚci

135x200 • oprawa miękka

135x200 • oprawa miękka

s. 224 • cena 27,00 zł

s. 226 • cena 27,00 zł
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ks. lucjan szubartowski

...o darach ducha
Świętego

...o Krzyżu
chrystusa

135x200 • oprawa miękka

135x200 • oprawa miękka

s. 182 • cena 27,00 zł

s. 202 • cena 27,00 zł

ks. lucjan szubartowski

ks. lucjan szubartowski

...o Błogosławieństwach

...o miłosierdziu
Boga

135x200 • oprawa miękka

135x200 • oprawa miękka

s. 254 • cena 27,00 zł

s. 168 • cena 22,00 zł

ks. lucjan szubartowski

ks. lucjan szubartowski

...o seNsie i celu
życia

...o rzeczach
ostateczNych

135x200 • oprawa miękka

135x200 • oprawa miękka

s. 208 • cena 27,00 zł

s. 166 • cena 27,00 zł

ksiegarnia@gaudium.pl • tel. 81 442 19 00, 442 19 58

duchowość

ks. lucjan szubartowski
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duchowość

ks. lucjan szubartowski

ks. lucjan szubartowski

...o PoJedNaNiu
z Bogiem

...o modlitwie oJcze
Nasz

135x200 • oprawa miękka

135x200 • oprawa miękka

s. 228 • cena 27,00 zł

s. 228 • cena 27,00 zł

ks. lucjan szubartowski

ks. lucjan szubartowski

...o cierPieNiu
i modlitwie

...o wierze
chrzeŚciJaNiNa

135x200 • oprawa miękka

135x200 • oprawa miękka

s. 308 • cena 27,00 zł

s. 268 • cena 27,00 zł

ks. lucjan szubartowski

ks. lucjan szubartowski

...o PrzyJaźNi

...o Byciu soBĄ
w Bogu

135x200 • oprawa miękka
s. 104 • cena 19,50 zł
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135x200 • oprawa miękka
s. 344 • cena 27,00 zł

witold Kawecki

duchowość

rozPozNać miłoŚć
135x210 • oprawa twarda
s. 270 • cena 36,90 zł

O miłości można mówić
na różne sposoby. Można
ją wyrażać słowem, śpiewem, poezją, filmem, obrazem. Można jej pragnąć, całe życie do niej
zmierzać, można jej zazdrościć, nie rozumieć, a niekiedy
i odrzucić. Można do niej dorastać. Ale jedno jest pewne –
ona jest najważniejsza. Świat będzie trwał, dopóki nie
zabraknie miłości.

prof. henri Joyeux
szKoła życia i miłoŚci. dzieci i młodzież
PytaJĄ, rodzice odPowiadaJĄ.
cztery rozmowy o eKologii seKsualNeJ
135x200 • oprawa miękka • s. 264 • cena 30,00 zł

agnieszka i Bogusław
zarembowie
szKoła miłoŚci,
czyli JaK Po ŚluBie
Nie Być samotNym?
155x215 • oprawa miękka
s. 336 • cena 26,90 zł

Pragniemy, aby Szkoła
miłości... trafiła do narzeczonych, ale także do małżeństw przeżywających
kryzysy. Być może omawiane przez nas błędy są i ich
udziałem, więc i podane rozwiązania pomogą im przezwyciężyć napotkane trudności.

Treści zawarte w książce są propozycją, jak rozmawiać
z dziećmi i młodzieżą o ekologii seksualnej. Publikacja
jest podzielona na 4 części. Na każdą z nich składają się
pytania reprezentantów danej grupy wiekowej i odpowiedzi, w większości udzielone przez autora, dostosowane do intelektualnego poziomu rozmówców.
Pierre-hervé grosjean
Kochać w Prawdzie
130x190 • oprawa miękka
s. 128 • cena 17,90 zł

Ks. Pierre-Hervé Grosjean
próbuje odpowiedzieć na
pytania nurtujące młodzież. Mówi o istotnych
kwestiach związanych ze
sferą uczuć. Dużo miejsca poświęca także bardzo trudnym tematom, takim
jak współżycie przedmałżeńskie czy homoseksualizm.

ksiegarnia@gaudium.pl • tel. 81 442 19 00, 442 19 58
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duchowość

abp Bolesław Pylak

maria Braun-gałkowska

życie zmieNia się,
ale Nie Kończy

sPrawy droBNe

145x200 • oprawa miękka

s. 116 • cena 9,60 zł

115x165 • oprawa miękka

s. 88 • cena 9,00 zł

Głębokie przemyślenia z zakresu eschatologii, czyli katolickiej nauki o rzeczach
ostatecznych, przedstawione w sposób zwięzły i zrozumiały. Mogą stanowić pomoc w przygotowaniu homilii.

Książka ta przypomina, że
szczęście buduje się z drobiazgów, których często nie
zauważamy. Autorka, profesor psychologii KUL, dzieli
się swoimi osobistymi doświadczeniami i refleksjami nad sprawami codziennymi.

ks. Janusz Nagórny,
Piotr Kieniewicz mic

renata Świderska
dotyK miłoŚci

w Pół drogi

135x200 • oprawa miękka

130x195 • oprawa miękka

s. 112 • cena 17,00 zł

s. 228 • cena 13,90 zł

Każdy z nas wcześniej czy
później staje przed koniecznością odpowiedzi
na pytania: Jaki sens ma
cierpienie, szczególnie to,
które zdaje się przerastać człowieka? Co jest celem naszego życia? Dlaczego już nadszedł czas umierania, skoro po ludzku to dopiero połowa drogi? Jacek Krawczyk –
młody człowiek, student teologii, pełen nadziei, ale
i znanego samemu Chrystusowi niepokoju przed śmiercią, po kilku latach zmagań z nowotworem odchodzi.
Piętnaście lat później na tę samą chorobę umiera jego
profesor, ks. Janusz Nagórny. W pół drogi to książka o ich
dojrzewaniu do pełni miłości, to niezwykłe świadectwo
napisane życiem.
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Renata Świderska, samotna matka, przez 7 lat walczyła o życie córki Ani, dotkniętej nieuleczalną chorobą Leśniowskiego-Crohna. Prawie 2 lata przelewała na kartki
papieru swoje przeżycia i refleksje. Tak powstała książka –
swoisty pamiętnik, dokumentujący ciężkie chwile zmagań o każdy dzień życia Ani, o jej godną śmierć oraz swoją postawę po jej odejściu.
Do książki dołączona jest płyta z reportażem A. Guzowskiego z Polskiego Radia Białystok pt. „Mlecze na łące”.
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Poez ja religijna

Karol wojtyła
trzy Poematy
230x250 • oprawa twarda • s. 72 • cena 49,99 zł

Wydawnictwo Trzy poematy zostało przygotowane z racji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
W skład tej publikacji wchodzą następujące utwory: Stanisław, Myśląc Ojczyzna, Wigilia Wielkanocna
1966, które zostały zilustrowane grafikami artystów lubelskich: Marka Piątkowskiego, Zofii Koper-Szulc, Barbary Bałdygi i Stanisława Bałdygi. Jubileuszowe wydanie swoim charakterem nawiązuje do eleganckiej
albumowej formy zarówno poprzez wyszukany format oraz skład, jak i płócienną oprawę. Pozycję literacką otwiera słowo abp. Stanisława Budzika, który
przedstawia zarys genezy powstania poematów oraz
wyraża podziw dla sztuki słowa Papieża Polaka. Natomiast posłowie autorstwa ks. Marka Szymańskiego –
dyrektora Wydawnictwa – odkrywa drogę powstania
publikacji, która jest także w swoim zamyśle nawiązaniem do wydania Trzech poematów w 1983 r. z racji drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

www.gaudium.pl/pl/new
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adam ziemianin

Poez ja religijna

modlitwy moJego
wieKu
115x170 • oprawa twarda
s. 228 • cena 21,90 zł

ernest Bryll
Na gaNeczKu sNu
115x170 • oprawa twarda
s. 96 • cena 25,90 zł

ks. Janusz st. Pasierb
wiem, że JesteŚ życiem
115x170 • oprawa twarda • s. 80 • cena 21,90 zł

Tomik ten prezentuje wiersze, których przesłanie nawiązuje do potrzeby poszukiwania sensu życia.
Ks. Janusz st. Pasierb, wybitny uczony, poeta, pedagog,
ks. Jan twardowski
odwrotNa stroNa
rozPaczy
115x170 • oprawa twarda
s. 96 • cena 25,90 zł

ur. 7.01.1929 r. w Lubawie na Pomorzu, zm. 15.12.1993 r. w Warszawie. Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Tam otrzymał święcenia kapłańskie w 1952 r.
Był doktorem habilitowanym historii sztuki, doktorem teologii
i archeologii, profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych
ATK (obecnie UKSW), profesorem
w WSD w Pelplinie, prałatem honorowym Jego Świątobliwości. Należał do wielu międzynarodowych
i krajowych stowarzyszeń naukowych. Był laureatem licznych odznaczeń i nagród, autorem scenariuszy wielu wystaw, inspiratorem
i jurorem konkursów, a także znanym w kraju i za granicą kaznodzieją i prelegentem.
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ks. Jan twardowski

chwalcie łĄKi
umaJoNe

z cierPieNiem Jezusa

120x165 • oprawa miękka

s. 112 • cena 21,90 zł

s. 128 • cena 10,90 zł

115x165 • oprawa twarda

ks. Jan twardowski

ks. Jan twardowski

z matKĄ BożĄ

z różańcem

115x165 • oprawa twarda

115x165 • oprawa twarda

s. 120 • cena 21,90 zł

s. 112 • cena 21,90 zł

ks. Jan twardowski

ks. Jan twardowski

z ewaNgeliĄ

z uwielBieNiem

115x165 • oprawa twarda

115x165 • oprawa twarda

s. 104 • cena 21,90 zł

s. 96 • cena 21,90 zł

www.gaudium.pl/pl/new

Poez ja religijna

ks. Jan twardowski
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liturgia i naBożeńs t wa

w stroNę NieBa.
rozważaNia drogi
KrzyżoweJ dla
młodzieży
125x190 • oprawa miękka
s. 212 • cena 15,00 zł

oBrzędy Błogosławieństwa Pól
i dzięKczyNieNia Po zeBraNiu PloNów ziemi

To zbiór rozważań męki
Pańskiej. Teksty można
wykorzystać podczas nabożeństw drogi krzyżowej
w parafiach, w grupach formacyjnych lub w trakcie
indywidualnych medytacji nad cierpieniem Mesjasza. Do rozważań zostały dołączone akty zawierzenia
Chrystusowi, gdyż głęboko przeżyta droga krzyżowa
prowadzi tylko do jednego – ufnego i pełnego oddania swojego życia Temu, który „do końca nas umiłował” (J 13,1).
i. Bobkowska osu,
i. dudzińska osu,
P. Janiec osu,
B. łaznowska osu,
m.m. masłoń osu,
m. Niemiec osu

165x235 • oprawa twarda • s. 128 • cena 37,00 zł

Zbiór modlitw wybranych z Mszału rzymskiego dla diecezji polskich i Obrzędów błogosławieństw oraz czytań
z Lekcjonarza mszalnego. Dzięki tej publikacji ksiądz będzie mógł bez żadnych innych ksiąg liturgicznych odprawić Mszę św. połączoną z obrzędem poświęcenia
pól czy nabożeństwem dziękczynnym za zebrane plony
ziemi w czasie dożynek. Znajdzie tu bowiem wszystko,
co jest potrzebne: informacje na temat form obrzędów
(procesji, stacji, przewodnictwa, terminów), teksty liturgiczne opatrzone nutami, modlitwy błogosławieństw
wieńców żniwnych, owoców i warzyw oraz duży wybór
pieśni okolicznościowych. Publikacja jest przygotowana w oprawie twardej, w rozmiarach takich jak Obrzędy
chrztu dzieci i Obrzędy sakramentu małżeństwa. Rytuał ma aprobatę władzy kościelnej.
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Na twoJeJ drodze.
rozważaNia drogi
KrzyżoweJ dla
dzieci
125x190 • oprawa miękka
s. 76 • cena 6,90 zł

Książka składa się z 6 rozważań drogi krzyżowej dla
dzieci. Treść medytacji napisana prostym językiem
wprowadza najmłodszych w głębokie przeżywanie
męki Chrystusa i swoich codziennych doświadczeń
życiowych. Publikacja to doskonała pomoc dla księży, katechetów, rodziców i opiekunów, którzy wraz
z dziećmi pragną pochylać się nad stacjami zbawczego dzieła Jezusa.
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ks. rafał olchawski
różaNiec w choroBie
100x145 • oprawa zeszytowa
s. 30 • cena 2,50 zł

Pierwsza książeczka poświęcona jest osobom,
które zmagają się z chorobą i cierpieniem. W życiu każdego człowieka
przychodzi czas różnego
rodzaju dolegliwości. W tym okresie, trudnym dla ciała
i dla ducha, owocne jest uciekanie się pod Bożą opiekę.
Pasterze Kościoła i ludzie głęboko wierzący dają świadectwo, że prośby o opiekę, wsparcie i siłę zanoszone
w chorobie za przyczyną Maryi przynoszą ulgę i pokój.
ks. rafał olchawski
różaNiec za
zmarłych
100x145 • oprawa zeszytowa
s. 30 • cena 2,50 zł

Druga książeczka polecana jest tym, którzy pragną się modlić za swoich
bliskich zmarłych. Wiara w miłosierdzie Boga
i zmartwychwstanie obliguje nas do modlitwy za tych,
którzy odeszli z tego świata. Nasza modlitwa ma ich
wesprzeć w pokucie czyśćcowej i pomóc im osiągnąć
radość życia wiecznego z Bogiem w niebie. Wołanie
o to w modlitwie różańcowej za wstawiennictwem Maryi jest długą tradycją Kościoła.

liturgia i naBożeńs t wa

Każda z prezentowanych 3 książeczek autorstwa ks. Rafała Olchawskiego zawiera rozważania różańcowe 4 części różańca – radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej – które pomagają kontemplować wydarzenia z życia Jezusa i cieszyć się
blaskiem Ewangelii. Książeczki mogą być wykorzystane zarówno podczas modlitwy indywidualnej, jak i wspólnotowej.

ks. rafał olchawski
różaNiec za rodziNę
100x145 • oprawa zeszytowa • s. 30 • cena 2,50 zł

Trzecia książeczka poświęcona jest tym, którzy pragną
modlić się w intencji swojej rodziny. Różaniec to doskonała modlitwa wstawiennicza, którą możemy objąć
wszystkie codzienne sprawy naszych rodzin. W dobie
kryzysu rodziny tym bardziej potrzebna jest taka modlitwa. Maryja, która jest naszą Matką, pragnie, aby rodziny
były pełne miłości i Bożego pokoju, dlatego na różańcowe wołanie o to, aby była z naszymi blilskimi w momentach próby, na pewno odpowie swoim wstawiennictwem u dobrego Boga.

www.gaudium.pl • e-mail: sekretariat@gaudium.pl • tel.: 81 442 19 10
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modlitewniki

z chrystusem
do oJca
125x170 • oprawa twarda
s. 670 • cena 26,90 zł

red. ks. marek szymański
do cieBie, oJcze. modlitewNiK
115x165 • oprawa twarda • s. 640 • cena 19,90 zł

Modlitewnik Do Ciebie, Ojcze to doskonała pomoc
w pielęgnowaniu modlitwy. Znajduje się w nim bowiem
bogaty wybór form modlitewnych, poczynając od tradycyjnego pacierza poprzez modlitwy: na każdy dzień,
w różnych bieżących potrzebach, po modlitwy za wstawiennictwem świętych. Nowenny, litanie, rozważania
drogi krzyżowej i różańca świętego, tekst gorzkich żali
pomogą wiernym aktywnie włączać się w okresowe nabożeństwa w ciągu roku liturgicznego.
Przed toBĄ, oJcze
82x115 • oprawa twarda
s. 224 • cena 7,00 zł

Przy grzebaniu naszych zmarłych my, Polacy, zachowujemy
piękną tradycję umieszczania
w ich rękach różańca i modlitewnika. Jest to znak, że oddajemy ich doczesne szczątki
i nieśmiertelne dusze Bogu – Zbawcy każdego człowieka. Z tą myślą został przygotowany modlitewnik Przed
Tobą, Ojcze.
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red. ks. czesław Krakowiak

edycja
dużym
drukiem

Modlitewnik Kościoła domowego, który ma na
celu pomóc Czytelnikowi
w lepszym poznaniu istotnych treści wiary chrześcijańskiej oraz liturgii i nabożeństw Kościoła katolickiego,
zwłaszcza w okresie przygotowania do przyjęcia sakramentów. Obok publikowanych modlitw znajdują się komentarze, które mają odsłonić głęboki sens słów stanowiących modlitwę wyrażającą istotę naszej postawy
wobec Boga.

modlitewNiK.
PamiĄtKa i KomuNii
ŚwięteJ
80x120 • oprawa twarda
s. 416 • cena 14,90 zł

Modlitewnik został przygotowany z myślą o dzieciach przystępujących do
I Komunii Świętej. Zawiera
modlitwy i nabożeństwa
(np. Litania loretańska, różaniec, koronka do Miłosierdzia
Bożego), mały katechizm oraz informacje o sakramentach świętych. Znajdują się w nim teksty tradycyjnych
i nowych pieśni kościelnych. Całość przeplatana jest kolorowymi ilustracjami. Modlitewnik jako pamiątka przyjęcia sakramentu Komunii Świętej jest dostępny w trzech
kolorach: białym, granatowym i bordowym, ze złotymi
tłoczeniami.
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red. marek mróz

NoweNNa do Bożego
NarodzeNia

ŚPiewNiK
do cieBie, oJcze

205x140 • oprawa miękka

210x148 • oprawa miękka

s. 20 • cena 3,00 zł

s. 160 • cena 7,50 zł

Podręczny śpiewnik złożony dużą czcionką. Zawiera około 220 pieśni
i nabożeństw związanych z całoroczną liturgią. Pieśniom przypisana jest indeksacja. Wszystkie pozycje są
ułożone alfabetycznie.

Na PielgrzymKę.
PieŚNi i PioseNKi

Tradycyjnie w parafiach, kościołach rektoralnych, kaplicach i różnych wspólnotach duszpasterskich od 16
do 24 grudnia odprawia się nowennę do Bożego Narodzenia. Podczas nabożeństwa wierni modlitwą i śpiewem wyrażają radość z faktu, że Pan jest blisko. Rozważają również
teksty biblijne, zapowiadające przyjście Mesjasza, który zbawi człowieka.

zapowiedź

125x176 • oprawa zeszytowa

red. marek mróz
do cieBie, matKo.
PieŚNi i PioseNKi maryJNe
115x165 • oprawa zeszytowa

s. 104 • cena 4,50 zł

Na pielgrzymkę. Pieśni
i piosenki to niewielkich
rozmiarów i bardzo poręczny śpiewnik, który doskonale sprawdzi się na
wyjazdach, pielgrzymkach
i spotkaniach o charakterze religijnym i towarzyskim. Zawiera m.in. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, Litanię loretańską, Nieszpory, pieśni liturgiczne, piosenki religijne, patriotyczne i biesiadne. Do piosenek religijnych,
biesiadnych i patriotycznych został wprowadzony zapis
chwytów gitarowych, aby ułatwić animatorom muzycznym prowadzenie śpiewów. Niewielki format pozwala
na schowanie śpiewnika do torebki czy kieszeni. Po pielgrzymce czy wspólnym wyjeździe książka może być doskonałą pamiątką, przypominającą mile spędzony czas.

śPiewniki

edycja
dużym
drukiem

Do Ciebie, Matko

Poręczny zbiór pieśni i piosenek maryjnych. Doskonała pomoc w nabożeństwach ku czci Maryi
i pielgrzymkach do miejsc,
gdzie wierni oddają cześć
Matce Syna Bożego. Niektóre utwory zostały opatrzone
chwytami gitarowymi.
PIEŚNI I PIOSENKI MARYJNE

ksiegarnia@gaudium.pl • tel. 81 442 19 00, 442 19 58

PrzygotowaNie do
PierwszeJ KomuNii
ŚwięteJ.
ŚPiewNiK
100x145 • oprawa zeszytowa
s. 48 • cena 2,70 zł
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alBumy

red. ks. Piotr Kawałko
i in.
sKarBy archidiecezJi
luBelsKieJ
235x310 • oprawa twarda
s. 324 • cena 150,00 zł

wyróżnienie
feNiKs 2015
kategoria edytorstwo –
album

Album to zbiór fotografii i opisów około 50
obiektów sakralnych reprezentujących bogactwo i różnorodność dziedzictwa Kościoła lubelskiego.
Obraz i słowo doskonale współgrają ze sobą i pozwalają
kontemplować piękno dzieł stworzonych przez człowieka, oddającego cześć Bogu.
archiKatedra luBelsKa

red. ks. Jan Krzysztof
miczyński

235x310 • oprawa twarda • s. 274 • cena 87,50 zł

Album ukazujący perłę baroku Ziemi Lubelskiej w bogactwie fotografii oraz miasto w ujęciach dokonanych
z różnej perspektywy. Wprowadzeniem do świata fotografii jest słowo metropolity lubelskiego abp. Stanisława Budzika oraz artykuły opisujące historię świątyni, jej
dekoracji i wyposażenia. Lektura tych tekstów daje okazję do zaznajomienia się z historią badań archeologicznych i prac konserwatorskich prowadzonych w katedrze
oraz z zasobami skarbca. Na końcu albumu znajduje
się kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych
z dziejami świątyni.
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JaN Paweł ii
„wyrażam radoŚć,
że luBliN żyJe...”
240x320 • oprawa twarda
s. 400 • cena 99,00 zł

Księga jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia wizyty Jana Pawła II w Polsce. Ukazuje ona związki
Karola Wojtyły z Lublinem i Lubelszczyzną. Czytelnik
znajdzie tu wspomnienia nie tylko z pielgrzymki papieskiej do Lublina, lecz także z czasów, gdy Karol Wojtyła
był profesorem KUL, oraz zastanowi się, jak to dziedzictwo jest dzisiaj realizowane, jak owocuje. W publikacji
wykorzystano wiele nieznanych dotąd zdjęć, rękopisów,
dokumentów, wspomnień przyjaciół Karola Wojtyły oraz
mapy i raporty SB, udostępnione przez IPN. Do książki
dołączona jest płyta z filmem z uroczystości nadania Janowi Pawłowi II honorowego obywatelstwa Lublina.
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alBumy

z maryJĄ Na drodze
odNowy serc
205x290 • oprawa twarda
s. 656 • cena 99,00 zł

Bogata w fotografie księga
peregrynacji Jasnogórskiego Obrazu w archidiecezji lubelskiej. Zamieszczone
w niej świadectwa mówią
o wrażliwości sumień i są
niezwykle czytelnym znakiem, że Maryja wszystko może
uprosić u swojego Syna – odnowę serc i fizyczne zdrowie.
andrzej sulikowski
alBum sPotKań z Ks.
JaNem twardowsKim
160x230 • oprawa twarda
s. 384 • cena 42,00 zł

Przez 35 lat znajomości
z ks. Janem Twardowskim
prof. Andrzej Sulikowski
robił notatki ze spotkań
z poetą, zapisywał swoje
spostrzeżenia, wrażenia, emocje, robił zdjęcia. Po śmierci ks. Jana postanowił opublikować wybór tych zapisków,
dzięki czemu powstała książka wprowadzająca w atmosferę tamtych chwil.
areNa młodych.
23 liPca 2016,
Śdm luBliN
200x250 • oprawa twarda
s. 128 • cena 35,00 zł

Album zawiera ponad 150
zdjęć, opis przygotowań
i przebiegu największego
wydarzenia w historii Lublina – Areny Młodych.

leszek mądzik
otwieraNie czasu.
50 lat działalNoŚci
sceNy PlastyczNeJ
Kul
230x250 • oprawa twarda
s. 72 • cena 49,99 zł
50

Otwieranie czasu to pamiątkowy album przygotowany
przez Leszka Mądzika w 50. rocznicę działalności Sceny
Plastycznej KUL. W publikacji jest przedstawiona historia powstania autorskiego teatru, który zrodził się z zainteresowania Leszka Mądzika możliwościami plastyki, przestrzeni i światła. W publikacji odnajdziemy spis
wszystkich sztuk, które zostały zrealizowane przez Scenę Plastyczną, oraz dzieła reżyserowane i wystawiane
w ośrodkach teatralnych w całej Polsce przez Leszka
Mądzika. Album ilustrują artystyczne zdjęcia autorstwa
twórcy Sceny Plastycznej.

www.gaudium.pl/pl/new
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Pr zewodniki

red. ks. Piotr Kawałko,
zbigniew Nestorowicz,
ks. marek szymański
luBliN. PrzewodNiK
polska wersja językowa
145x200 • oprawa miękka
s. 592 • cena 49,00 zł

red. zbigniew Nestorowicz,
ks. Piotr Kawałko
luBliN. the guideBooK
angielska wersja językowa
145x200 • oprawa miękka
s. 600 • cena 59,90 zł

Lublin. Przewodnik to bogato ilustrowana publikacja, która przedstawia szczegółową
historię miasta, opisaną piękną polszczyzną, oraz podaje praktyczne informacje, przydatne dla zwiedzających. Może być cenną pomocą dla każdego – dla mieszkańców
i gości, dla turystów pozostających w Lublinie na dłużej i tych, którzy przybyli tu tylko
na weekend.
red. zbigniew Nestorowicz
Kazimierz dolNy. PrzewodNiK Po mieŚcie i oKolicach
145x200 • oprawa miękka • s. 352 • cena 55,00 zł

Przewodnik po Kazimierzu Dolnym to wyjątkowa publikacja, która umożliwi Czytelnikowi podróż w czasie oraz da szansę zwiedzenia Kazimierza i jego okolic w sposób niepowtarzalny. Pozwoli odczuć klimat królewskiego miasta, odkryć świat artystów i malarzy,
jak również odnaleźć ślady bogatego w przeszłości świata kultury żydowskiej. Pomoże
odpocząć w malowniczej okolicy dorzecza Wisły.

red. dariusz Kopciowski
ekumeniczny
przewodnik
po zespole
cmentarnym
przy ul. lipowej
w lublinie

zapowiedź
46

eKumeNiczNy PrzewodNiK Po zesPole cmeNtarNym Przy ul. liPoweJ w luBliNie
145x210 • oprawa miękka

Historia Lublina to historia ludzi, którzy przez lata go budowali i tworzyli jego zaplecze
społeczne, kulturalne i religijne. Wielu z nich zostało pochowanych na cmentarzu przy
ul. Lipowej. Były to osoby różnych wyznań – katolicy, ewangelicy i wyznawcy prawosławia. W przewodniku znajdują się krótkie biogramy tych najbardziej zasłużonych, a nie
zawsze szerzej znanych. Mapki zamieszczone w publikacji pomogą z łatwością odszukać miejsce ich pochówku. Czytelnicy znajdą w przewodniku opis historii całego zespołu cmentarnego, a także grobowców, które ze względów artystycznych są godne uwagi.
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rok SzkoLnY 2020-2021
nowA podStAwA progrAmowA

z Bogiem
przez życie

Bóg naszym

Bóg naszym

ojcem

ojcem

część 2

szKoła Podstawowa
klasa i
red. ks. Piotr goliszek

Podręc zniki

nowA SeriA podręczników
do nAuki reLigii

Bóg Naszym oJcem

1

1
RELIGIA
podręcznik
dLA i kLASY SzkołY
podStAwowej

RELIGIA
dLA i kLASY SzkołY
podstAWoWEj

poradnik metodyczny

Podręcznik cz. 1 • s. 104 • 12,90 zł
Podręcznik cz. 2 • s. 98 • 12,90 zł
Poradnik
metodyczny • s. 220 • 29,90 zł
200x287 • oprawa miękka
szKoła Podstawowa
klasa v
red. ks. waldemar Janiga
Bóg PoszuKuJe
człowieKa
Podręcznik • s. 292 • 19,90 zł
Karty pracy • s. 132 • 9,90 zł
Poradnik
metodyczny • s. 528 • 36,90 zł
165x235 • oprawa miękka

W poszukiwaniu
wolności

W poszukiwaniu
wolności

szKoła PoNadPodstawowa
klasa i
red. ks. marian zając
w PoszuKiwaNiu wolNoŚci
Podręcznik • s. 292 • 19,00 zł
Poradnik metodyczny • s. 528 • 29,90 zł

1
RELIGIA
podręcznik
dLA i kLASY SzkołY
ponAdpodStAwowej

1

165x235 • oprawa miękka

RELIGIA
dLA i kLASY SzkołY
ponAdpodstAWoWEj

poradnik metodyczny

www.gaudium.pl • e-mail: sekretariat@gaudium.pl • tel.: 81 442 19 10
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Bóg daje nam

Bóg daje nam

przez życie

część 2

am
Bóg daje n
część 1

jezusa

jezusa

2

szKoła Podstawowa klasa ii

RE LIG IA

1

red. ks. Piotr goliszek

2

cena: 29,90 zł

Bóg daJe Nam Jezusa
Podręcznik cz. 1
Podręcznik cz. 2
Poradnik metodyczny

jezusa

Bóg daje nam jezu

Podręc zniki

z Bogiem

zapowiedzi

2

RELIGIA
podręcznik
dLA ii kLASY SzkołY
podStAwowej

R ELIG IA

cena: 12,90 zł

dLA ii kLASY SzkołY
podstAWoWEj

poradnik metodyczny

pod ręc znik
SY Szko łY
dLA ii kLA
owe j
pod StAw

200x287 • oprawa miękka
cena: 12,90 zł

jezus Chrystus

jezus Chrystus
jezus Chrystus

nas zbawia

nas zbawia

nas zbawia

Jezus chrystus Nas zBawia

6

165x235 • oprawa miękka

RE LIG IA
dLA Vi kLASY SzkołY
podstAWoWEj

RELIGIA
dLA Vi kLASY SzkołY
podstAWoWEj

W poszukiwaniu

Karty pracy

poradnik metodyczny

wiar y

podręc znik
dLA Vi kLASY SzkołY
podStAwowej

szKoła PoNadPodstawowa klasa ii

2

red. ks. Paweł mąkosa
w PoszuKiwaNiu wiary
Podręcznik
Poradnik metodyczny

cena: 29,90 zł

2

podręcznik
dLA ii kLASY SzkołY
ponAdpodStAwowej

165x235 • oprawa miękka
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W poszukiwan
iu
wiary

2
2

RELIGIA

cena: 19,00 zł
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w poszukiwan
iu wolności

RE LIG IA

red. ks. waldemar Janiga
Podręcznik
Karty pracy
Poradnik metodyczny

6
6

szKoła Podstawowa klasa vi

RE LI GI A
dLA ii kLAS
Y Szko łY
ponA dpod
stAWoWE j

poradnik metodyczn
y

red. ks. marian zając
PaN Bóg Kocha dzieci
podręcznik • s. 144 • 18,50 zł
poradnik metodyczny • s. 168 • 19,90 zł
teczka pomocy dydaktycznych • 89,90 zł
235x315 • oprawa miękka
PrzedszKole grupa pięciolatków
red. ks. marian zając

Podręc zniki

PrzedszKole
grupa czterolatków

Jestem dziecKiem Bożym
podręcznik • s. 148 • 18,50 zł
poradnik metodyczny + 2 CD • s. 232 • 29,50 zł
200x287 • oprawa miękka

PrzedszKole grupa sześciolatków
red. ks. marian zając
JEZUS

Jezus moim PrzyJacielem

MOIM
P R Z Y JAC I E L E M

podręcznik • s. 140 • 18,50 zł
poradnik metodyczny • s. 288 • 24,90 zł
185x270 • oprawa miękka

szKoła Podstawowa klasa iii
red. ks. waldemar Janiga
PrzyJmuJemy PaNa Jezusa
podręcznik • s. 248 • 21,90 zł
poradnik metodyczny +CD • s. 272 • 29,50 zł
e-book • 17,90 zł
200x287 • oprawa miękka
szKoła Podstawowa klasa iv
red. ks. waldemar Janiga
Jestem chrzeŚciJaNiNem
podręcznik • s. 200 • 19,90 zł
karty pracy • s. 72 • 7,00 zł
poradnik metodyczny + CD • s. 292 • 29,50 zł
200x287 • oprawa miękka

www.gaudium.pl • e-mail: sekretariat@gaudium.pl • tel.: 81 442 19 10
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SPOTYKAM TWOJE SŁOWO

Podręc zniki

cena: 19,90 zł

szKoła Podstawowa
klasa vii
red. ks. Paweł mąkosa
SPOTYKAM

TWOJE SŁOWO
RELIGIA

7

SPOTYKAM

TWOJE SŁOWO
RELIGIA

PODRĘCZNIK DLA
VII KLASY SZKOŁY
PODSTAWOWE J

SPOTYKAM

TWOJE SŁOWO
RELIGIA

KARTY PRACY DLA
VII KLASY SZKOŁY
PODSTAWOWE J

7

POR ADNIK
M E TO DYC Z NY
DLA VII KLASY
S Z K O Ł Y
PODSTAWOWEJ

7

sPotyKam twoJe słowo
podręcznik • s. 192 • 19,90 zł
karty pracy • s. 68 • 7,00 zł
poradnik
metodyczny + CD • s. 284 • 29,50 zł
200x287 • oprawa miękka

cena: 7,00 zł

cena: 29,50 zł

szKoła Podstawowa
klasa viii
red. ks. Paweł mąkosa

Z TOBĄ
IDĘ PRZEZ ŻYCIE
RELIGIA

8

PORADNIK METODYCZNY
DLA VIII KLASY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

z toBĄ idę Przez życie
podręcznik • s. 192 • 19,90 zł
karty pracy • s. 96 • 7,00 zł
poradnik
metodyczny + CD • s. 352 • 29,50 zł
200x287 • oprawa miękka

cena: 29,50 zł

szKoła PoNadPodstawowa klasa iii
techNiKum klasa iv
red. ks. robert strus,
ks. wiesław galant
Świadczę o Jezusie w rodziNie
podręcznik • s. 140 • 19,90 zł
poradnik metodyczny + CD • s. 324 • 29,50 zł
165x235 • oprawa miękka

techNiKum klasa iii
red. ks. robert strus
Świadczę o Jezusie
woBec drugiego człowieKa
podręcznik • s. 192 • 19,00 zł
poradnik metodyczny + CD • s. 424 • 30,00 zł
165x235 • oprawa miękka
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dl a dzieci • k sią żki

Jezus taKże Był
malutKi
210x210 • oprawa miękka
s. 14 • cena 5,50 zł

BOGUMIŁ A WRÓBLE WSKA

ANIOŁA

Pod skrzydłami

Bogumiła wróblewska
Pod sKrzydłami
aNioła
165x235 • oprawa miękka
s. 108 • cena 19,00 zł
BiBlia dla Naszych dzieci
165x235 • oprawa twarda • s. 208 • cena 33,00 zł

aNiołeK michałeK
i dary ducha
Świętego
165x235 • oprawa zeszytowa
s. 32 • cena 8,50 zł

Biblia dla naszych dzieci w krótkich tekstach i korespondujących z nimi kolorowych ilustracjach opowiada historie biblijne ze Starego i z Nowego Testamentu. Każde
opowiadanie kończy się pytaniami, które ułatwią dzieciom przyswojenie ważnych treści płynących z kart Biblii. Wspólna – dzieci i opiekunów – lektura tej publikacji
to doskonała możliwość wprowadzania najmłodszych
w tajemnicę wiary chrześcijańskiej. Ze względu na swą
wartość duchową i katechetyczną książka stanowi niezastąpioną pomoc dla nauczycieli religii i duszpasterzy,
którzy mogą ją wykorzystać do zobrazowania przedstawianych przez siebie treści. Piękne ilustracje i atrakcyjna forma wydania sprawiają, że publikacja sprawdzi się
również jako prezent dla dzieci z okazji I Komunii Świętej i innych uroczystości przeżywanych przez najmłodszych.

ksiegarnia@gaudium.pl • tel. 81 442 19 00, 442 19 58
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maria Kożuchowska

dl a dzieci • k sią żki

wesołe Przygody
amelKi cz. 2
168x238 • oprawa miękka
s. 80 • cena 9,00 zł

maria Kożuchowska
wesołe Przygody
amelKi cz. 3
168x238 • oprawa miękka
maria Kożuchowska

s. 84 • cena 9,00 zł

wesołe Przygody amelKi cz. 1
168x238 • oprawa miękka • s. 80 • cena 9,00 zł

Amelka ma 10 lat i jest uczennicą klasy III. Zaraża optymizmem, poczuciem humoru i wesołym usposobieniem. Bawi swoim szczególnym upodobaniem do płatania figli. Zadziwia spostrzegawczością i inwencją. Jej
pomysłowość sprawia, że pierzchają przeciwności życiowe, które mogą dopaść niejednego trzecioklasistę. Każdego dnia w głowie Amelki rodzą się niezwykłe,
oryginalne i szalone pomysły, które wielu dzieciom nie
przeszłyby nawet przez myśl. Ma wyrazistą osobowość
i lubi o sobie myśleć: „Nieustraszona jak Zorro!”. W towarzystwie tej twórczej dziewczynki nikomu nie grozi nuda.
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maria Kożuchowska
wesołe Przygody
amelKi cz. 4
168x238 • oprawa miękka
s. 68 • cena 9,00 zł

małe PaciorKi
200x280 • oprawa miękka
s. 20 • cena 8,90 zł

210x210 • oprawa miękka
s. 12 • cena 5,50 zł

dzieci z fatimy
145x205 • oprawa miękka
s. 24 • cena 4,50 zł

Dzieci i ich opiekunowie
odnajdą tu rymowane rozważania do poszczególnych tajemnic wszystkich
części różańca (radosnej,
światła, bolesnej i chwalebnej). Każde z rozważań opowiada historię związaną z daną tajemnicą. Proste rymy, wierszowany zapis i barwne ilustracje obrazujące
medytowane wydarzenia pomogą dzieciom szybko zapamiętać tajemnice i z radością przystępować do modlitwy.
W książce znajduje się również ilustracja, która w przystępny sposób uczy, jak należy odmawiać różaniec.

dl a dzieci • k sią żki

JaN Paweł ii
rycerz KróloweJ
NieBa

monika cholewa
wy skrzata
Modlit
i jego brata
Monika Cholewa

modlitwy sKrzata
i Jego Brata

agnieszka majchrzak

200x280 • oprawa miękka

deteKtyw
marmolatKa Na
troPie BożKów

s. 28 • cena 7,90 zł

195x240 • oprawa miękka
s. 24 • cena 7,90 zł

Modlitwy skrzata i jego
brata to pięknie ilustrowana książka, zawierająca 24 modlitwy dziecięce
pisane wierszem. Obrazy i teksty podkreślają, jak ważne dla człowieka są więzi
rodzinne; uczą, jak należy zachowywać się wobec drugiego człowieka, by żyć zgodnie z Ewangelią; pokazują
prawdę o tym, że Bóg dał człowiekowi w darze piękny
świat, o który trzeba się troszczyć. Pozycja uczy modlitwy prośby, dziękczynienia i uwielbienia oraz wprowadza w obchody najważniejszych okresów roku liturgicznego: Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu
i Wielkanocy.

ksiegarnia@gaudium.pl • tel. 81 442 19 00, 442 19 58
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agnieszka majchrzak

dl a dzieci • k sią żki

Bodzio, PiłKa NożNa
i magiczNy Puchar
290x175 • oprawa twarda/
270x170 • oprawa miękka
s. 172 • cena 35,00 zł

agnieszka majchrzak
Królewicz
PromyczeK
290x175 • oprawa twarda
s. 190 • cena 39,00 zł

agnieszka majchrzak
WIElKa gWIazda
177x177 • oprawa miękka
s. 96 • cena 23,00 zł

agnieszka majchrzak
oPowiadaNia
o aNiołKach
280x170 • oprawa miękka
s. 88 • cena 25,00 zł

günther Weber
idziemy do KoŚcioła.
móJ Pierwszy mszaliK
Ewa Stadmüller
JasełKa.
sceNariusze
Przedstawień dla
dzIEcI

115x165 • oprawa miękka
s. 64 • cena 5,90 zł

105x200 • oprawa miękka
s. 64 • cena 7,90 zł
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seria kolorowanek z naklejkami
24 naklejki!

Książeczka do kolorowania

oJcze Nasz.
aNiele Boży

165x235 • oprawa miękka
s. 28+2 • cena 4,90 zł

165x235 • oprawa miękka

BłogosławioNy
stefaN wyszyńsKi

zdrowaŚ, maryJo

165x235 • oprawa miękka

s. 20+2 • cena 4,90 zł

s. 24+2 • cena 4,90 zł

165x235 • oprawa miękka

s. 28+2 • cena 4,90 zł

Święta Jadwiga
Królowa

wierzę w Boga

165x235 • oprawa miękka

s. 24+2 • cena 4,90 zł

165x235 • oprawa miękka

s. 28+2 • cena 4,90 zł

Pozostałe tytuły z serii:
msza Święta • móJ różaNiec • Święta faustyNa • Święty maKsymiliaN maria KolBe
Święty staNisław KostKa

dl a dzieci • kolorowanki z n a k l e j k a m i

Święty JaN Paweł ii

Święty Jan Paweł II

165x235 • oprawa miękka
s. 24 lub 28 • cena 4,90 zł

PaN Jezus Kocha
dzieci
205x140 • oprawa miękka
s. 40 • cena 2,90 zł

ksiegarnia@gaudium.pl • tel. 81 442 19 00, 442 19 58
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Pomo ce duszPa s terskie

ks. Paweł mąkosa

ks. Paweł mąkosa

czeKamy Na PaNa
Jezusa
Przygotowanie do
Pierwszej Komunii
Świętej

czeKamy Na PaNa
Jezusa
Poradnik metodyczny

165x235 • oprawa miękka

s. 122 • cena 23,90 zł

s. 56 • cena 13,90 zł

ks. Paweł mąkosa

ks. Paweł mąkosa

Nowe życie
Pamiętnik
bierzmowanego

Nowe życie
Poradnik metodyczny

150x210 • oprawa miękka

s. 100 • cena 12,00 zł

s. 102 • cena 12,00 zł

150x210 • oprawa miękka

ks. Paweł mąkosa

ks. Paweł mąkosa

NaJwięKsza Jest
miłoŚć
ewangelizacyjny
katechizm młodych

NaJwięKsza Jest
miłoŚć
ewangelizacyjny
katechizm młodych.
Poradnik metodyczny

150x200 • oprawa miękka
s. 96 • cena 9,00 zł

150x200 • oprawa miękka

ks. Paweł mąkosa

ks. Paweł mąkosa

wszyscy Święci
mieszKaJĄ w NieBie

wielKi Post z dziećmi

105x150 • oprawa miękka

s. 16 • cena 4,50 zł

s. 16 • cena 4,50 zł
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165x235 • oprawa miękka
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s. 182 • cena 24,90 zł

105x150 • oprawa miękka

ks. Paweł mąkosa

105x150 • oprawa miękka
s. 16 • cena 4,50 zł

ks. Paweł mąkosa
mały Katechizm
105x150 • oprawa miękka
s. 24 • cena 4,50 zł
ks. Paweł mąkosa
w oBroNie życia
105x150 • oprawa miękka • s. 16 • cena 2,90 zł

ks. Paweł mąkosa
mały Katechizm
dwuJęzyczNy
105x150 • oprawa miękka
s. 40 • cena 5,50 zł

Pomo ce duszPa s terskie

waKacJe z PaNem
Jezusem

Autor podaje szereg argumentów na to, że każde ludzkie
życie trzeba chronić, szczególnie życie nienarodzonych
dzieci. Pragnie także uwrażliwić na los matek spodziewających się potomstwa i wskazuje konkretne formy
pomocy tym, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W książce podane są także propozycja duchowej
adopcji dziecka poczętego oraz informacje o domach
samotnej matki, oknach życia, funduszach wspierających finansowo.

Ks. Paweł mąkosa, ur. 24.07.1971 r., studia filozoficzno-teologiczne w Radomiu ukończył obroną pracy magisterskiej na KUL pt. „Idea życia wiecznego w Psalmach" napisaną pod kierunkiem ks. prof.
dr. hab. Antoniego Troniny. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Edwarda Materskiego w 1996 r.
Prowadził ćwiczenia na Wydziale Teologicznym UKSW w Radomiu. Jest wykładowcą w Instytucie
Teologicznym UKSW w Radomiu oraz WSD Księży Marianów w Lublinie, a także członkiem redakcji kwartalnika „Zeszyty Formacji Katechetów", Towarzystwa Naukowego KUL, Sekcji Wykładowców
Katechetyki w Polsce. Od 2006 r. pełni funkcję eksperta ds. programów i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski.

Biuro Obsługi Klienta: drukarnia@gaudium.pl • 81 442 19 19
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Beata Boguszewska

Pomoce duszPa s terskie

czeKam Na cieBie,
PaNie Jezu
moje przygotowanie
do i Komunii Świętej

72x103 • oprawa miękka
s. 12 • cena 1,50 zł

115x160 • oprawa miękka
s. 24 • cena 1,50 zł

PrzyJdź, duchu
Święty
Katechizm
bierzmowanych

opr. ks. grzegorz
wojciechowski

115x160 • oprawa miękka

100x140 • oprawa miękka

s. 64 • cena 2,15 zł

s. 24 • cena 1,50 zł

PrzygotowaNie
do saKrameNtu
BierzmowaNia

PrzyJdź, duchu
Święty
indeks bierzmowanych

100x137 • folder

100x142 • oprawa miękka

s. 4 • cena 1,00 zł

s. 24 • cena 1,00 zł

ewa Braun-gałkowska

ewa Braun-gałkowska

zaProsili taKże
Jezusa
Konferencje
przedmałżeńskie

zaProsili taKże
Jezusa
indeks dla narzeczonych

145x205 • oprawa miękka

s. 12 • cena 3,00 zł

s. 272 • cena 26,90 zł
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KsiĄżeczKa
PierwszoPiĄtKowa
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zeszyt służBy
miNistraNcKieJ

135x195 • oprawa miękka

red. ks. rafał olchawski

red. ks. rafał olchawski

1 • doBrze, że JesteŚ

red. ks. rafał olchawski

red. ks. rafał olchawski

2 • Kocham cię

3 • uszy do góry

4 • dzięKuJę

red. ks. rafał olchawski

red. ks. rafał olchawski

red. ks. rafał olchawski

red. ks. rafał olchawski

5 • życzę ci

6 • PrzePraszam cię

7 • dla ciała

8 • dla duszy

Pozostałe tytuły z serii:
red. magdalena Beńko

Pomoce duszPa s terskie • ziarenk a

Seria Ziarenka to zbiór niewielkich książeczek z pięknymi fotografiami i cytatami z Biblii. Książeczka może być drobnym upominkiem albo uroczym dodatkiem do prezentu na różne okazje.

11 • KroPla wody | 12 • Na drogę | 13 • Pomoc KardiologiczNa | 14 • razem raźNieJ
15 • Świat Jest PięKNy | 16 • ŚwiatełKo w tuNelu | 17 • tęsKNię za toBĄ | 18 • uŚmiechNiJ się
red. ks. rafał olchawski
9 • doBra Nasza | 10 • drogi PrzyJacielu | 19 • Na adweNt | 20 • PaN Jest BlisKo | 21 • Bóg się rodzi
22 • Na Nowy roK | 23 • odwagi | 24 • dla moJego rycerza | 25 • KochaNy dziadKu | 26 • KochaNa BaBciu
27 • KochaNy tato | 28 • KochaNa mamo | 29 • dla wNuKa | 30 • dla wNuczKi | 31 • dar aNioła
32 • w sKarBcu mĄdroŚci | 33 • Potęga PoKory | 34 • Płomień Prawdy | 35 • szuKaJĄc schroNieNia
36 • ŚcieżKĄ ŚwiętoŚci | 37 • w ogrodach Pracy | 38 • w stroNę życia
115x110 • oprawa broszurowa
s. 16 • cena 3,50 zł

Biuro Obsługi Klienta: drukarnia@gaudium.pl • 81 442 19 19
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Księgi ParafialNe

bierzmowanych
chorych

cienka • cena 35 zł
średnia • cena 45 zł

intencji (małe i duże rubryki)

gruba • cena 55 zł

ochrzczonych
zapowiedzi
zaślubin
zmarłych
duplikaty

K a r t o t e k a

p a r a f i a l n a

L. p.

màż

żona

nazwisko

rok urodzenia

zawód

praca

imię

telefon

Ślub
(rok)

Niedzielna Spowiedź
Msza św. i kom. św.

UWAGI

bierzm.

Niedzielna Spowiedź
Msza św. i kom. św.

Udział w katechizacji

rok urodzenia

zawód

L. p.

adres

imię

praca

Dzieci (imiona)

Rok
urodz.

chrztu

I kom. św.

1
2
3
4
5
6

inni

Ogólna ocena religijna rodziny
A - gorliwa, B - dobra,
C - słaba, D - niereligijna

Ostatnia wizyta pasterska (rok:)

a) regularnie
b) nieregul.
c) słabo
d) wcale

a) często
b) raz w roku
c) raz na kilka l.
d) wcale

KartoteKa ParafialNa
186x150 • cena 0,15 zł

wyPomiNKi z KaleNdarium
100x210 • pakiet 250 szt. • cena 7,50 zł
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realizujemy zamówienia indywidualne
i niestandardowe
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Pamiątka
sakramentu
chrztu
........
............
..... ......
imię (imiona)

...........

...........

......
............
..... ......
nazwisko

........

..........

iem Bożym,
stał(a) się dzieck
st święty
przyjmując chrze
w kościele pw.

..............

w

. . . . . . . . . . ..
........... ..

Pomoce duszPa s terskie

Oferujemy plakaty na różne okresy liturgiczne, dyplomy okolicznościowe, obrazki z wizerunkami świętych, na wizytę duszpasterską, z datą odprawianej Mszy Świętej, z datą przyjęcia sakramentu namaszczenia.

..............

......

...... .
......... ....
....... .... ..
............ .

dnia

............

........ ..
..............

........... .
..............
. .......... ..
szafarz chrztu
pieczęć

00010

Pamiątka

sakramentu
bierzmowania

rada
męstwo

.......
.............................
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
imię (imiona) i nazwisko

..............................

.............................

mądrość
pobożność

umiejętność

........

.............................

.....................

w kościele pw.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

w

bojaźń Boża

.............................

imię z bierzmowania

otrzymał(a) dary Ducha Świętego
w sakramencie bierzmowania
udzielonym przez JE Księdza Biskupa

rozum

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

...............

......... .................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

dnia

..........
............ .................

..........
. .......... .................
katecheta
pieczęć

00006
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40
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