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Mathias von Gersdorf

Droga kontrrewolucjonisty

SKCh, oprawa miękka, s. 140, format: 145×200 mm, 35 zł

D

zisiaj każdy katolik jest w naturalny sposób wojownikiem. Wszak w mieście, pod
którego bramami zgromadził się wróg,
wszyscy mieszkańcy znajdują się w stanie wojny.
Wszyscy walczą, jak tylko potrafią, a zdrajcą jest
ten, kto ucieka ze względu na niepewny wynik
walki, aby jak tchórz szukać schronienia w domu.
(Plinio Corrêa de Oliveira)
Należał do grona najwybitniejszych osobowości XX wieku. Był przenikliwym myślicielem, płodnym pisarzem i publicystą, ale i również niestrudzonym człowiekiem czynu, który
wywierał wpływ na najważniejsze wydarzenia czasu swego życia. Walczył w imieniu niezmiennych zasad tradycji katolickiej, najpierw
z narodowym socjalizmem, potem z komunizmem, a w końcu z komunistyczną infiltracją
Kościoła katolickiego w Ameryce Łacińskiej.
Nie ustawał w walce, co naznaczyło jego życie atakami i ostrą polemiką, ale i z drugiej
strony dowodami szacunku i sympatii.
Ukazało się już wiele publikacji autorstwa Plinio Corrêa de Oliveiry, jak i wiele opracowań o nim samym. Tym razem niemiecki autor popularyzuje biografię tej wyjątkowej
postaci, traktującej swe życie jako wyraz całkowitego oddania się na służbę Kościołowi
katolickiemu. Naszkicowanie tak bogatego i intensywnego życia na łamach krótkiej książki, z pewnością nie było łatwe, jednak Mathias von Gersdorff, odważny pisarz katolicki,
w brawurowym stylu wypełnił to zadanie. Dzięki jego licznym prywatnym spotkaniom
z profesorem Plinio i wielu odbytym na przestrzeni lat wspólnym rozmowom, udało mu
się w sposób bardzo żywotny nakreślić sylwetkę wielkiego człowieka, który swoje szerokie wykształcenie i dżentelmeński styl bycia starej daty, łączył z zadziwiającą zdolnością rozumienia bliźnich i prowadzenia ich, a przede wszystkim z głębokim życiem
wewnętrznym.
Plinio Corrêa de Oliveira stworzył nie tylko pewien nurt myślenia, ale także prawdziwą
szkołę katolickiego apostolstwa, kształtując w ten sposób całą rzeszę uczniów, gotowych
do kontynuowania walki w obronie Kościoła i cywilizacji chrześcijańskiej. Ta książka jest
tego najlepszym potwierdzeniem.
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Księgarnia Polonia Christiana

Cywilizacja
Roberto de Mattei

Krzyżowiec XX wieku

SKCh, oprawa twarda, s. 308, format: 145×227 mm, 38 zł 36 zł

D

laczego czytamy biografie? Komu potrzebne są
szczegółowo opisywane losy i życiorysy nierzadko mało znanych osób, które tylko dla garstki ludzi
na tym globie mają znaczenie? A jednak moc takich dziwnych ksiąg widać wtedy gdy z garstki robią się rzesze a małe
znaczenia urastają do rangi wielkich wpływów. W czasach
kryzysu i zamętu to właśnie biografie wybitnych postaci
znacznie lepiej odsłaniają i wskazują właściwą drogę postępowania, aniżeli tomy abstrakcyjnej nauki o moralności czy
filozofii. Tak między innymi był opisywany wybitny myśliciel
katolicki Plinio Corrêa de Oliveira. Ta książka to jego pierwsza w Polsce biografia. Bronił Kościoła, walczył z komunizmem, wierzącym dodawał odwagi i zachęcał do wierności
Chrystusowi.

Plinio Corrêa de Oliveira

Rewolucja i Kontrrewolucja

SKCh, oprawa twarda, s. 182, format: 145×227 mm, 33 zł 25 zł

Z

walczał totalitaryzm nazistowski i komunistyczny, demaskował tendencje rewolucyjne, przeciwstawiał się lewicowej infiltracji w Kościele. Szaleniec? Boży rycerz? A może po
prostu dobry katolik? To mistrzowskie dzieło Plinia
Corrêi de Oliveira, jednego z największych myślicieli katolickich XX wieku. Stanowi analizę procesu
niszczenia cywilizacji chrześcijańskiej, rozpoczętego u schyłku średniowiecza i kontynuowanego przez
pseudo-reformację, krwawą rewolucję francuską,
ateistyczny komunizm, a wreszcie przez współczesną
rewolucję obyczajową. Książka stała się inspiracją dla
założenia sieci Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP), działających m.in. w USA, krajach
Ameryki Łacińskiej, Europie i Australii, których celem
jest przeciwstawianie się procesowi Rewolucji.

Księgarnia Polonia Christiana
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Droga do świętości
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Br. Wawrzyniec Maria Waszkiewicz

Piękna dusza. Matematyczka Pana Boga.
Życie Marii Gaetany Agnesi

SKCh, oprawa miękka, s. 164, format: 145×200 mm, 30 zł

O

powieść o niezwykłej
i szlachetnej dziewczynie, Marii Gaetanie
Agnesi. Już w bardzo młodym
wieku mówiła biegle w kilku językach a w swoim późniejszym
życiu osiągnęła światowy, naukowy rozgłos. Dostąpiła wielu zaszczytów, była podziwiana
przez papieża ale też doceniana
przez władców. Napisała pierwszy w historii podręcznik rachunku całkowego. Dzisiaj wprost nie
do uwierzenia jest fakt, że jako
jedna z pierwszych kobiet otrzymała katedrę uniwersytecką.
W tamtych czasach funkcje i stanowiska uniwersyteckie przynależne były głównie mężczyznom.
Maria Gaetana Agnesi przeszła przez krótkie życie dobrze
czyniąc i usługując najuboższym.
W chwili kiedy odchodziła do
wieczności, wzrastała popularność jednego z najbardziej znanych a jednocześnie najbardziej
mrocznych cesarzy Francji Napoleona I Bonaparte. Kiedy zbierał
on krwawe żniwo rewolucji, matematyczka Pana Boga pokorą i służbą zdobywała dusze cierpiących nędzarzy. To przykład
autentycznej świętości. Cenniejszej niż cesarskie bogactwa i zaszczyty! Przejmująca historia o młodej kobiecie, która karierę naukową i bogactwo porzuciła dla pracy z nędzarzami. Warto przeczytać!
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Księgarnia Polonia Christiana

Droga do świętości
Guido Vignelli

Święty Franciszek odkłamany

SKCh, oprawa twarda, s. 96, format: 145×200 mm, 25 zł 20 zł

K

im naprawdę był Franciszek z Asyżu? Czy
przypisywanie mu infantylnej pobożności
i cukierkowej świętości jest uzasadnione?
A może ten młodzieniec, którego często podziwiamy na obrazach Caravaggia i freskach Giotta niekoniecznie był taki łagodny i spolegliwy?
W prezentowanej książce, Guido Vignelli „rysuje obraz” popularnego świętego zaskakującą,
a często wręcz szokującą kreską. To śmiała i nietypowa jak na dzisiejsze czasy publikacja, która ukazuje Franciszka jako nieprzystającego
do współczesnych sobie czasów mężczyznę.
To także opowieść o mnichu-biedaczynie, dla
którego oswajanie ptaszków i pogawędki z wilkami wcale nie były najważniejszą częścią
życiowego powołania. Każdy, kto chce odkłamać spojrzenie na świętego Franciszka, powinien przeczytać tę książkę!
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Św. Franciszek z Asyżu

Scripta – Pisma

SKCh, oprawa miękka, s. 276, format: 165×235 mm,
ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA

N

iewielu jest takich czytelników, którym nie byłaby znana postać świętego biedaczyny z Asyżu. Poza
przykładem ubogiego życia i harmonii ze światem
przyrody, ten ubogi mnich pozostawił po sobie wiele duchowych wskazówek. Znane są one do dzisiaj pod popularnym
i krótkim tytułem „Pisma”. Prezentujemy nowe, krytyczne ich
tłumaczenie. Zostało ono całkowicie oparte na łacińskiej edycji
Pism (tzw. Scripta), które opracował i wydał w roku 2009 Carlo Paolazzi. Święty Franciszek był i ciągle jest postacią na tyle
oryginalną i nietypową, iż trudno go ująć w jakiekolwiek ramy,
schematy czy interpretacje. Dlatego tym bardziej wartościowa jest ta
publikacja, która w nowym tłumaczeniu łamie stereotypy na temat tej świętej
postaci. Książka jednocześnie zachęca do odkrycia takich cech Franciszka, które do tej
pory były zupełnie niedostrzegane, niedoceniane lub nie dość jasno przedstawiane. Prezentowane wydanie zawiera łaciński tekst „Pism” oraz ich nowe polskie tłumaczenie.

Księgarnia Polonia Christiana
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Drogowskazy
praca zbiorowa

Protestantyzm potępiony
przez papieży

SKCh, oprawa miękka, s. 320, format: 165×235 mm, 40 zł

D

oskonale opracowany zbiór tekstów przypominających o rewolucyjnym charakterze ruchu zapoczątkowanego przez Marcina Lutra.
Czytelnik znajdzie tutaj dokumenty i orzeczenia papieskie o twórcach oraz o samej istocie protestantyzmu – poczynając od bulli papieża Leona X „Exsurge
Domini”, jednoznacznie potępiającej poglądy niemieckiego księdza. Wielką zasługą niniejszej publikacji jest to, że zawarty w nim zbiór dokumentów Magisterium Kościoła – od szesnastego do dwudziestego
wieku – wyraźnie pokazuje ciągłość orzeczeń Urzędu
Nauczycielskiego w odniesieniu do protestantyzmu.
Prezentowane wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione o pochodzącą z 1910 roku encyklikę św. Piusa X „Editae Saepe Dei”.

praca zbiorowa

Laicyzm potępiony przez papieży
SKCh, oprawa miękka, s. 424, format: 165×235 mm, 50 zł,
W SPRZEDAŻY OD 26 KWIETNIA

J

eśli próbujemy określić zasady, na jakich państwo powinno być oddzielone od Kościoła, to
z pewnością powinniśmy poznać stworzoną
w rewolucyjnej Francji, koncepcję laicyzmu. Kościół
katolicki głosem swoich pasterzy zdecydowanie odrzuca tą nową i niebezpieczną ideologię. Przypomina o tym niniejsza książka. To doskonale zredagowany zbiór dokumentów, przemówień, listów oraz prac
papieży, teologów i pasterzy Kościoła na temat laicyzmu i jego kontekstów w chrześcijańskiej Europie
i na świecie. Na uwagę zasługuje wprowadzenie ks.
prof. Tadeusza Guza oraz uzupełnienie obecnego wydania książki o nowe teksty i dokumenty papieskie
a w szczególności o te, które dotyczą Kościoła katolickiego w Polsce.
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Księgarnia Polonia Christiana

Nowośc!

Drogowskazy
Grzegorz Braun

Luter i rewolucja protestancka
– książka + DVD z filmem (polska wersja językowa)
29,50 zł, czas trwania filmu 100 minut

S

ale kinowe pękają w szwach! Świetny film! Prawdziwe oblicze reformacji
i zniszczeń jakich dokonała w Kościele Katolickim.
W wydanym niedawno filmie dokumentalnym wyreżyserowanym przez
Grzegorza Brauna swoich wypowiedzi udzieliło 19 wybitnych ekspertów, znawców tematyki protestanckiej. Motywem głównym tego obrazu jest jednak postać Marcina Lutra,
który poprzez swoje wystąpienie w 1517 roku zapoczątkował jedną z największych,
nie tylko religijnych, rewolucji w historii. Poza ukazanymi wydarzeniami w krajach niemieckich, widz ma możliwość poznania również faktów i postaci związanych z rewolucją protestancką w innych krajach – tak spopularyzowane jak skutki wiarołomstwa króla
Henryka VIII, ale i tak mało znane, jak ostatnia walka szwedzkiego drwala Nilsa Dacke,
„żołnierza wyklętego” kontrrewolucji XVI w.
Płyta DVD zawiera polską wersję językową filmu. Do płyty dołączona jest również
książka zawierająca wywiady z Grzegorzem Braunem oraz kulisy powstawania filmu i fotosy z planów zdjęciowych.

Księgarnia Polonia Christiana
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Cywilizacja
Guido Vignelli

Rewolucja duszpasterska

SKCh, oprawa miękka, s. 120, format: 125×195 mm, 20 zł

W

arto sięgnąć książkę Guido Vignellego, w której
opisane są ustalenia synodu biskupiego na temat
„Powołania i misji rodziny w Kościele i świecie
współczesnym”. Autor trafnie diagnozuje kondycję współczesnego Kościoła. Wskazuje na słowa-klucze, które w medialnych debatach na temat małżeństwa wznieciły wśród
wiernych katolików nową niepewność. Jesteśmy świadkami, gdy coraz częściej duszpasterstwo staje się antyduszpasterstwem a w konsekwencji zachęca do stylu życia
sprzecznego z wolą Bożą. Uwielbienie tego świata staje się
normą. Usprawiedliwia się przy tym życie w sprzeczności
z wolą Bożą, która mówi o nierozerwalności małżeństwa.
Jak zatem właściwie rozumieć synodalne ustalenia na temat tego
sakramentu? Czy tym najbardziej wątpliwym można się przeciwstawić? Odpowiedzi
znajdzie czytelnik na kartach tej książki. Cenna lektura dla każdego katolika!

Praca zbiorowa

Kościół po „Amoris Laetitia”

SKCh, oprawa miękka, s. 144, format: 125×195 mm, 20 zł

O
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d co najmniej pół wieku Kościół poddaje się
gwałtownemu procesowi niezrozumiałych
zmian. W ostatnich latach zmieniono dosłownie wszystko: podejście do związków homoseksualnych, do innych religii, do sposobu przeżywania
pobożności. Zmieniono nauczanie dotyczące nierozerwalności małżeństwa. Dokonano tego w imię nowoczesności. W epoce dyktatury relatywizmu niezwykle
ważny jest taki głos jak ten przedstawiony w niniejszej
publikacji. To zbiór felietonów i wywiadów przypominających o fundamentach wiary katolickiej. Piszą felietoniści magazynu „Polonia Christiana” a także eksperci: Bogna Białecka, Roberto de Mattei, Krystian Kratiuk,
Grzegorz Kucharczyk, Antonio Borelli Machado, Jose
Antonio Ureta, Jerzy Wolak, Guido Vignelli, Mateusz
Ziomber. Dobra lektura! Odważne szukanie wyjścia z kryzysu ale też pełne nadziei spojrzenie na Pasterzy, którzy umacniają
swój lud w wierności Chrystusowi i Kościołowi. Warto przeczytać!
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Księgarnia Polonia Christiana

Cywilizacja

Paweł Chmielewski

Niemiecka rewolucja

SKCh, oprawa miękka, s. 208, format: 145×200 mm, 30 zł

W

Nowo
śc!

Kościele powszechnym od kilkudziesięciu lat zachodzą niezwykle głębokie,
doktrynalne zmiany. Nie brakuje biskupów, który odrzucają nauczanie bł. Pawła VI, św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Tradycyjny katolicyzm popada w wielu
krajach zachodnich w zapomnienie. Podważa się coraz częściej autorytet Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Zamiast tego wskazuje się na rolę indywidualnego sumienia, które
w przeszłości miałoby być rzekomo tym autorytetem nadmiernie ograniczane. Katolików przekonuje się do tego, by już nie tylko rozpoznawali, co jest w ich życiu dobrem,
a co złem, ale by sami o tym decydowali. W awangardzie tej rewolucji kroczy niemiecki
Kościół.
Tę drogę do „duchowego zatracenia” opisuje w swojej najnowszej książce felietonista portalu
„PCh24.pl” Paweł Chmielewski. Odważnie sięga po postacie
i wydarzenia, które w niemieckim episkopacie wpływają na
kształtowanie tak zwanego nowoczesnego oblicza Kościoła.
W rzeczywistości jest to co raz
bardziej świadome działanie na
rzecz pozyskania większej autonomii dla episkopatu. Czy to
właściwy kierunek dla Kościoła Powszechnego? „Niemiecka
rewolucja” to szokująca i przywracająca wzrok lektura. Warta
i godna polecenia!
Nie jestem teologiem i książka ta nie jest pracą teologiczną.
To publicystyczny alarm. Mam
nadzieję, że pozwoli nie tylko
przybliżyć Czytelnikowi drogę,
którą Kościół w Niemczech kroczy konsekwentnie od lat, ale
sprowokuje też do postawienia
pytania: czy chcemy tego samego? (Paweł Chmielewski)

Księgarnia Polonia Christiana
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Cywilizacja
Krystian Kratiuk

Wyznawcy kompromisów

SKCh, oprawa miękka, s. 134, format: 140×200 mm, 20 zł 18 zł

W

szystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” Tak
mogłoby brzmieć streszczenie tego, co opisuje w swojej najnowszej książce Krystian Kratiuk. Rzeczywistość dotycząca problemu aborcji ma wiele politycznych odcieni. Ci, którym zaufaliśmy i oddaliśmy
głos w wyborach, decydują o losach najmniejszych
i zupełnie bezbronnych. Jak zatem postrzegać zadziwiającą opieszałość w chronieniu nienarodzonych?
Czy Ci, którzy nie potrafią pomóc najsłabszym, będą
mogli skutecznie chronić nas – dorosłych obywateli? Czy w świecie polityki prawo do życia dla każdego
przysługuje naprawdę każdemu? Odpowiedzią na te
pytania jest prezentowana, wnikliwa analiza legislacyjnych działań oraz obywatelskich inicjatyw, które na
przestrzeni ostatnich lat próbowały zmienić aborcyjne prawo w naszym kraju. Trzeba przeczytać!

Izabella Monika Stępkowska

Śmierć dla celów transplantacji
SKCh, oprawa miękka, s. 88, format: 160×235 mm, 25 zł 20 zł

N

owoczesne rozwiązania w medycynie przekraczają często granice przyzwoitości. Już dzisiaj w wielu
krajach podejmuje się w pośpiechu i bez rzetelnej
refleksji działania legislacyjne na rzecz transplantologii,
przyjmując wątpliwe etycznie rozwiązania prawne. Jak
w takim kontekście właściwie rozumieć śmierć człowieka? Czy w medycynie istnieją skuteczne i wiarygodne
metody jej stwierdzania? Jakie są konsekwencje przeszczepiania narządów? Skąd bierze się zjawisko handlu
narządami ludzkimi? Czy współczesna biotechnologia ma jeszcze ludzką twarz? Autorka wchodzi w spór
z aktualnie obowiązującymi wykładniami na temat
procedur orzekania śmierci mózgu; zadaje kłam powszechnym mitom na temat transplantologii; porusza problemy mające fundamentalne znaczenie dla etycznego orzekania o śmierci mózgu.
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Księgarnia Polonia Christiana

Cywilizacja
Abp Carlo Maria Viganò

Listy arcybiskupa Viganò

SKCh, oprawa miękka, s. 56, format: 125×195 mm, 15 zł

P

Nowośc
!

osługa arcybiskupa Carlo Maria Viganò w watykańskiej dyplomacji jest bez wątpienia imponująca. Cieszył się on ogromnym zaufaniem swoich przełożonych, co
czyni jego „Świadectwo” oraz kolejne napisane i ogłoszone publicznie listy dokumentami o niepodważalnej wiarygodności. Jako jeden z nielicznych odważnych i przepełnionych troską o wspólnotę wierzących Pasterzy, zdecydował się opisać przypadki
nadużyć seksualnych popełniane przez wysoko postawionego w amerykańskim kościele
hierarchę, kardynała Theodora McCarricka. Publikujemy w pełnej wersji cztery listy, które
stały się – mamy nadzieję – początkiem ogromnie trudnego ale bardzo potrzebnego procesu oczyszczenia w Kościele katolickim.
Kościół w swej historii widział już różne burze. Zawsze jednak łatwiej radził sobie
z tymi, które przychodziły z zewnątrz. W obecnej sytuacji mamy do czynienia z nieprzyjacielem, który już dawno sforsował
bramę i na wygodnie rozgościł się
w twierdzy. Wygnanie go nie będzie
zadaniem łatwym i może kosztować
jeszcze wiele ofiar. Trudna ale niezwykle wartościowa lektura!
Nawet w przerażeniu i smutku
wywołanymi potwornością tego, co
się dzieje, nie traćmy nadziei! Bardzo
dobrze wiemy, że znacząca większość
naszych duszpasterzy przeżywa swoje kapłańskie powołanie z wiernością i poświęceniem. To w chwilach
wielkiej udręki łaska Pana objawia
się w obfitości i sprawia, że Jego bezkresne miłosierdzie staje się dostępne
wszystkim; jednak otrzymują je tylko
ci, którzy prawdziwie okazują skruchę
i szczerze zamierzają zmienić swoje
życie. To sprzyjający czas, by Kościół
wyznał swoje grzechy, nawrócił się
i czynił pokutę. Módlmy się wszyscy
za Kościół i papieża, pamiętajmy, jak
wiele razy prosił nas o to, abyśmy
modlili się za niego! (Abp Viganò,
Fragment Listu pierwszego)

Księgarnia Polonia Christiana
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Duchowość
Sławomir Skiba

Przestrogi dla Polski księdza Piotra Skargi + CD
SKCh, oprawa miękka, s. 64, format: 145×200 mm, 20 zł 18 zł

P

owołanie, misja i dokonania księdza Piotra Skargi to temat, którego nie wyczerpią
często obszerne nawet prace historyczne. Nawet wybitni hagiografowie mają problemy z odpowiednim ukazaniem postaci świętych mężów, których życie zmieniało losy tego świata. Ta niewielka książka to biografia świętego kapłana ale nade wszystko jego wciąż aktualne
przesłanie
Sławomir Skib
B
a
do swoich rodaków: przestrogi dla umiłowanej Ojczyzny. W ich
Przestrogi
głoszeniu był wytrwały i bezkompromisowy. WWskazywał rządla Polski
księdza Piotra
Skargi
dzącym słabości a wiernych zachęcał do tego by
Z
walcząc z przywarami, pozostali Polakami
kochającymi Chrystusa i swoją Ojczyznę.
Warto poznawać żarliwość wiary tego
kapłana. Do książki dołączony jest prezent: zestaw dwóch płyt CD z kazaniami
księdza Skargi, czytanymi przez Jerzego
Zelnika.
Modlitwa za Ojcz

yznę

oże, Rządco i Panie
narodów, z ręki
i karności Twoje
racz nas nie wypu
j
szczać, a za przyc
zyną Najświętsze
Panny, Królowej
j
naszej, błogosław
Ojczyźnie nasze
by Tobie zawsz
j,
e wierna, chwa
łę przynosiła Imien
Twemu, a syny
iowi
swe wiodła ku
szczęśliwości.
szechmogący, wiecz
ny Boże, spuść
i głęboką miłoś
nam szeroką
ć ku braciom i
najmilszej Matce
Ojczyźnie nasze
,
j, byśmy jej i ludow
i Twemu, swoic
pożytków zapom
h
niawszy, mogli
służyć uczciwie.
eślij Ducha Święt
ego na sługi Twoje
naszego spraw
, rządy kraju
ujące, by wedle
woli
Twojej ludem
sobie powierzony
m mądrze i spraw
iedliwie zdoła
kierować. Przez
li
Chrystusa, Pana
naszego. Amen
.
ks. Piotr Skarg

a

Stowarzyszenie

Kultur y Chrze
ścĳańskiej
im. Ks. Piotra
Skargi

album – praca zbiorowa

Kaznodzieja Narodu

SKCh, oprawa twarda, s. 156, format: 255×205 mm, 29,90 zł 25 zł

K

ilka lat temu obchodziliśmy czterechsetną rocznicę śmierci księdza Piotra Skargi –
wielkiego patrioty oraz wychowawcy całych
pokoleń Polaków. Dla odnowienia pamięci o tym
świętym kapłanie Stowarzyszenie nazwane Jego
imieniem wydało niniejszy album – biografię i rozważania o życiu i powołaniu niezwykłego jezuity.
Co dzisiaj można zaczerpnąć ze skarbnicy mądrości
tego kaznodziei królewskiego? Czy wskazówki i napomnienia sprzed czterech wieków mogą mieć jeszcze
jakieś znaczenie dla współczesnych Polaków?
O księdzu Skardze piszą: Piotr Doerre, Grzegorz Kucharczyk,
Jacek Bartyzel, Krzysztof
Koehler oraz Marek Balon. Album zawiera 117
fotografii, rycin i map.

12

Księgarnia Polonia Christiana

Duchowość
praca zbiorowa

W obronie wyższych praw

SKCh, oprawa miękka, s. 216, format: 143×202 mm, 15 zł

T

rudno jest po raz kolejny zachęcać do czytania
o ważnych problemach tego świata a przecież homoseksualizm z pewnością do takich należy. To jednak szczególna publikacja bo podejmuje temat wobec
którego wielu wierzących ludzi jest zupełnie bezradnych.
Czy rzeczywiście jesteśmy skazani na powszechną i bezkrytyczną postawę akceptacji wszystkiego co nowe i postępowe? Wszak zatrute owoce „nowoczesnych ideologii”
zaczęliśmy zjadać „niechcący” już dawno temu.
Dla każdej osoby świadomie przynależącej do Kościoła
katolickiego, ta książka jest zarówno przestrogą, jak i zachętą – pisze we wstępie ks. prof. Tadeusz Ślipko. Warto sięgnąć
więc po tę lekturę. Można przeczytać w niej o rewolucji homoseksualnej; o homoseksualnych ruchach i stowarzyszeniach; o tym jakich udzielić odpowiedzi na „naukowe” argumenty homoseksualne. Ponadto: Prawo naturalne jako punkt
odniesienia dla człowieka; Orzeczenia Kościoła oraz wypowiedzi ojców kościoła potępiające homoseksualizm.

Mathias von Gersdorff

Rewolucja seksualna zagraża dzieciom
SKCh, oprawa miękka, s. 112, format: 143×202 mm, 13 zł 10 zł

N

owoczesne struktury polityczne zamierzają budować
utopijny raj na ziemi w oparciu o nowoczesne metody. Do nich z pewnością należy obalenie instytucji
małżeństwa. Ta książka to dobry poradnik i przestroga dla
rodziców oraz nauczycieli. Opisuje rewolucję obyczajową,
która od ponad czterdziestu lat niszczy rodziny w Europie oraz deprawująco wpływa na dzieci i młodzież. Autor
od wielu lat kieruje akcją „Dzieci w niebezpieczeństwie”
skierowaną przeciwko pornografii i przemocy w środkach masowego przekazu. W tej publikacji analizuje
proces demoralizacji najmłodszych Europejczyków zapoczątkowany przez rewolucję seksualną w latach sześćdziesiątych XX wieku – oraz jego opłakane skutki. To trudne tematy, ale poznanie
ich daje większą pewność we właściwym wychowywaniu swoich pociech.

Księgarnia Polonia Christiana
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Duchowość
Plinio Maria Solimeo

Pójdźcie do Józefa!

SKCh, oprawa miękka, s. 128, format: 140×200 mm, 15 zł

W

arto poznać żywot świętego Józefa – męża Maryi
i opiekuna Pana Jezusa. Jego historia inspirowała wielu myślicieli i filozofów, duchownych i papieży, błogosławionych i świętych. Jak go traktowali? Co mu zawdzięczają?
Jak do Niego się modlili? Odpowiedź ukryta jest na kartach tej
książki. Ostatnie jej stronice zawierają modlitwy, wezwania i litanie do św. Józefa.

Bogusław Bajor, Michał Wikieł

Nadzieja w Niepokalanej

SKCh, oprawa miękka, s. 32, format: 120×190 mm, 8 zł

O

bjawiając się w Fatimie trojgu pastuszkom Maryja powiedziała, że Jezus chce, by
zostało ustanowione nabożeństwo
do Jej Niepokalanego Serca. Ta pięknie wydana książeczka to Duchowy
drogowskaz dla katolików oddających cześć Najświętszej Maryi Pannie.
To nieodzowna pomoc w odprawianiu Nabożeństwa Pięciu Pierwszych
Sobót Miesiąca. Do tej pobożnej
praktyki modlitewnej posłużą zawarte w książeczce trzy części: „Orędzie
fatimskie lekarstwem dla błądzącego
świata”, „Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca” oraz „Przestrogi najlepszej z Matek”
(najbardziej
znane
i oficjalnie uznane
przez Kościół objawienia Matki Bożej na świecie).
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Guido Vignelli

W Nim złożyć
wszelką nadzieję

SKCh, oprawa miękka, s. 114, format: 140×200 mm, 15 zł

D

zieje nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Czytelnik znajdzie
tu rozważania na temat
początków Kultu Najświętszego Serca Jezusa
ale także: Średniowieczny
Kult gloryfikująco-triumfalny; Objawienia św. Małgorzaty Marii Alacoque;
Dwanaście obietnic Najświętszego Serca; Żądanie Najświętszego Serca skierowane do
króla Francji; Rozważania na temat obrazu
Miłosierdzia Bożego; Dziewięć pierwszych
piątków miesiąca oraz opis form Kultu
w czasach współczesnych.

Duchowość
różaniec gratis!

Siedem Boleści Matki Bożej

SKCh, oprawa miękka, s. 40, format: 122×190 mm, 12 zł 10 zł

„To, o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy” – powiedziała Matka Boża podczas objawień w Kibeho, w afrykańskiej Rwandzie. „Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do
Siedmiu Boleści, (...) otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie.” Maryja bardzo upodobała sobie nabożeństwo Siedmiu Boleści, dlatego przypomniała o nim, ukazując się
trzem dziewczynkom w Kibeho. Są to pierwsze objawienia Maryjne uznane przez Kościół w XXI wieku i jedyne
dotąd zatwierdzone objawienia na Czarnym Lądzie. Książeczka zawiera nabożeństwo Siedmiu Boleści Matki Bożej. Jest pięknie ilustrowana i uzupełniona fragmentami
Pisma Świętego. To dobra pomoc w modlitwie osobistej. Do każdego egzemplarza różaniec w prezencie!

Plinio Corrêa de Oliveira

Objawienia, które wstrząsnęły światem.
Komentarze do orędzia Fatimskiego
SKCh, oprawa miękka, s. 76, format: 145×210 mm, 20 zł

W

ielu wierzących wciąż rozważa słowa Maryi wypowiedziane do trojga pastuszków z małej portugalskiej wioski. Dzisiaj jeszcze dosadniej wybrzmiewają zachęty i napomnienia Matki Bożej Fatimskiej z tamtego
czasu a Ona sama mówi o tym, że ostatecznie Jej Niepokalane Serce zatriumfuje! Prezentujemy komentarze do
objawień Fatimskich autorstwa wybitnego brazylijskiego myśliciela i katolickiego działacza. Mamy nadzieję, że dzięki tym komentarzom nasi czytelnicy
zyskają głębsze zrozumienie wydarzeń, których
nadprzyrodzoność Kościół uznał już wiele lat
temu. Książka zawiera opisy historycznych
faktów, miejsca i daty a także fotografie
postaci oraz miejsc związanych z Objawieniami Matki Bożej Fatimskiej.

Księgarnia Polonia Christiana
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ew
swoje życie. Wbr
chownego. W wieku
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Duchowość
Antonio A. Borelli

Aniołowie
i objawienia Fatimskie

SKCh, oprawa miękka, s. 48, format: 140×200 mm,

C

10 zł

i wspaniali posłańcy odegrali ważną rolę w historii Zbawienia ale też przygotowali trójkę pastuszków w Fatimie do przyjęcia słów Matki Bożej. O tych
Niebieskich Istotach i ich roli w jednym z najważniejszych objawień w Kościele katolickim pisze filozof i światowej sławy
fatimolog. Książka zawiera też modlitwy, egzorcyzmy, litanie
i pieśni do aniołów.

książka z płytą CD

książka z płytą CD

Gorzkie Żale

Via Crucis

SKCh, oprawa miękka, s. 32,
format: 122×190 mm, 10 zł 8 zł

SKCh, oprawa miękka, s. 32,
format: 122×190 mm, 10 zł 8 zł

W

niedziele Wielkiego Postu polskie kościoły i kaplice wypełniają
się wiernymi, którzy uczestniczą
w Gorzkich Żalach. Początki tego nabożeństwa sięgają okresu, w którym bujnie
rozwijała się literatura mistyczna. Książeczka zawiera rozważania i tekst Gorzkich Żali. Na płycie CD znajduje się nagranie nabożeństwa
w wykonaniu
le Zespołu Muzyki
Gor zk ie ż a
Dawnej „Capella
Gedanensis”.
i Religijnej
acji Społecznej
Instytut Eduk
Skargi
im. Ks. Piotra
ów
ka 28, 31-064 Krak
ul. Augustiańs
tel. 12 423 44 23

wykonaniu
Gorzk ie żale w
s”
ella Gedanensi
ki Dawnej „Capp

Zespołu Muzy

m
m trudu, ascetyczny
a16 roku, kanonizow
ioła,
go doktorem Kośc
.
ów i moralistów

tra Skargi
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„Via Crucis” to praktyczna pomoc w osobistym rozważaniu Męki Pańskiej. Ich autorem jest wybitny brazylijski myśliciel
katolicki Plinio Corrêa de Oliveira. Do starannie opracowanej książeczki, zilustrowanej pięknymi obrazami stacji Drogi
Krzyżowej, dołączona została płyta CD
z nagraniem tekstów o cierpieniu Pana
Jezusa.

Cywilizacja
Grzegorz Kucharczyk

Nienawiść i pogarda.

Dwa stulecia walki z Kościołem

SKCh, oprawa miękka, s. 128, format: 130×200 mm, 18 zł 15 zł

D

wa stulecia to spory czas. Wystarczający aby
doświadczenie nienawiści i pogardy względem Kościoła
katolickiego stało się dla wierzących niemal codziennością. Wznowiona i popularna publikacja wybitnego profesora Grzegorza Kucharczyka stanowi zbiór jego artykułów, które
ukazały się na łamach dwumiesięcznika „Polonia Christiana”. Pisze w niej o relatywizmie, dominacji liberalnych ideologii a także o dyktacie politycznej poprawności. Wszystkie te postawy
przybrały formę brutalnej walki z Kościołem katolickim zarówno w zjednoczonej Europie jak i poza starym kontynentem.

praca zbiorowa

Prawa Strona Internetu.

Najlepsze teksty portalu PCh24.pl
SKCh, oprawa miękka, t. I – s. 256, t. II – s. 312, format: 145×200 mm,

cena kompletu 20,00 zł

W

tych książkach nie pojawiają się zwyczajni publicyści a poruszanych tutaj tematów
nie dotykają przeciętni dziennikarze. „Prawą
stronę internetu” tworzą autorzy, którzy nie unikają żadnych wyzwań. Prezentujemy dwa tomy najlepszych tekstów, które ukazały się na portalu PCh24.pl.
To wybrane artykuły i felietony właśnie z tej popularnej w sieci strony. Piszą między innymi: Jacek Bartyzel,
Grzegorz Kucharczyk, Grzegorz Braun, Roberto ze Mattei, Piotr Zychowicz, Jerzy Wolak i inni.
Po prawej stronie internetu czytelnik przeczyta:
o modernistycznej wizji Kościoła Katolickiego, o wielkich
świętych i błogosławionych, o tęczowym obliczu tzw.
otwartego katolicyzmu, o kontrowersyjnych ustaleniach
synodalnych w sprawach małżeństwa i rodziny, o moralnych wątpliwościach dotyczących transplantacji, a także
wywiady z profesorem Bogdanem Chazanem, z profesorem Andrzejem Nowakiem oraz z profesorem Mieczysławem Rybą. Każdą z książek można także zakupić osobno.

Księgarnia Polonia Christiana
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Rodzina
Ks. Henri Delassus

Duch rodzinny

SKCh, oprawa twarda, s. 152, format: 142×220 mm, 27 zł 25 zł

J

eżeli rodzina jest podstawową komórką społeczną, to rozpad rodziny jest zarazem rozpadem społeczeństwa. Tej prostej zależności często nie widzą
rządzący narodami. Sięgając do obyczajów XIX-wiecznej
Francji, ksiądz Delasuss opisuje tradycjną rodzinę, która
w tamtych czasach miała ogromne znaczenie dla polityki,
gospodarki i systemu prawnego państwa. Mimo upływu
lat, ta wiedza jest niezmiennie aktualna, a dotyczy właśnie
fundamentu cywilizacji chrześcijańskiej. Ponad wszelką
wątpliwość Bóg czyniąc człowieka kobietą i mężczyzną,
stworzył dla niego naturalną przestrzeń miłości i rozwoju
jaką jest małżeństwo i rodzina. Wybitny teolog tą przestrzeń doskonale objaśnia i naukowo potwierdza. Dobra
lektura i przygoda intelektualna najwyższej próby!

praca zbiorowa

Małżeństwo.
Jak żyć po katolicku w XXI wieku
SKCh, oprawa miękka, s. 192, format: 145×200 mm, 20 zł

K

to w dzisiejszych czasach odważnie wskazuje na przyczyny małżeńskich kryzysów? Czy modlitwa i sakramenty są receptą na udany związek? Polecamy te mądrze napisane artykuły: o godności ludzkiej płci, o czystości
przedmałżeńskiej, o grzechu i łasce a wreszcie o zagrożeniach i nadziejach dla katolickich małżeństw. Ta publikacja jest też praktyczną pomocą w kształtowaniu charakteru. To pewne, że dzisiaj na małżeństwo czyha
wiele niebezpieczeństw. A jednak nie są one tak
groźne, wtedy gdy małżonkowie wzajemnie budują jedność ze sobą. Małżeństwa będą mocne
tylko wtedy gdy będą pracowały nad sobą.
Na kartach tej książki pomagają w tym:
O. Jacek Salij OP, Bogna Białecka, Dariusz
Zalewski, ks. Bartosz Gajerski, i ks. Sebastian Heliosz.
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Rodzina
Jacek Pulikowski

Małżeństwo i rodzina.
50 pytań

SKCh, oprawa miękka, s. 64, format: 140×200 mm, 15 zł

G

dy małżeństwo uświęca każdego człowieka to
tym bardziej należy chronić go przed atakami
świata! Kochający tata, dobry mąż, doświadczony mówca i specjalista w dziedzinie katolickich związków
sakramentalnych odpowiada na pytania, podnosi ważkie
problemy, rozjaśnia zawiłości, pomaga rozumieć intymne
kwestie dotyczące małżeństwa i rodziny. Jacek Pulikowski to człowiek z ogromnym doświadczeniem w zakresie
poradnictwa rodzinnego. Swoją wiedzą i doświadczeniem
dzieli się chętnie z tymi, którzy na serio traktują sakrament
małżeństwa. Ta książka to praktyczny elementarz, który pomaga w rozwiązywaniu małżeńskich i rodzinnych spraw. Krótko, treściwie
i rzeczowo. Doskonały prezent dla bliskich!

Małżeństwo i rodzina
– zestaw książek
SKCh, 70 zł 50 zł

Z

myślą o naszych Klientach przygotowaliśmy pakiet czterech książek poświęconych małżeństwu,
rodzinie i wychowaniu:
„Duch rodzinny” o prawdziwym
znaczeniu, charakterze i wadze życia
rodzinnego;
„Małżeństwo i rodzina. 50 pytań” poradnik dla małżeństw i rodzin przeżywających kryzys;
„Jak żyć po katolicku w XXI wieku.
Małżeństwo” o relacjach między żoną
a mężem i o tym jak rozwiązywać małżeńskie nieporozumienia;
„Rewolucja seksualna zagraża dzieciom” o najmłodszych, zagrożonych nowoczesną edukacją seksualną.

Księgarnia Polonia Christiana
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Dewocjonalia
Ryngraf patriotyczny – Orzeł

Piękny ryngraf patriotyczny z wizerunkiem orła
w koronie oraz napisem Bóg Honor Ojczyzna. Odlew orła
wykonany znaną od średniowiecza metodą, ze stopu
„britannia”, którego głównym składnikiem jest cyna.
Ryngraf posiada srebrzysty połysk a metal, z którego jest
wykonany jest niezwykle trwały i odporny.
Wymiary ryngrafu: 90×105 mm. Cena: 69,99 zł

Cudowny Medalik –
srebrny

Wszystkie osoby,
które go nosić będą na szyi,
otrzymają wielkie łaski.
Łaski będą obfite dla tych,
którzy nosić go będą z ufnością.
Znany na całym świecie Medalik –
noszony przez miliony ludzi. Istnieją
świadectwa mówiące o tym, że przyczynił
się on do wielu nawróceń i uzdrowień oraz stanowi
dowód szczególnej opieki Maryi. Wykonany
został ze srebra (próba 925) i jest zapakowany
w eleganckie pudełko flokowane w kolorze
szafirowym.
Wysokość medalika: 24 mm, waga: 4,16 grama.
Cena: 35 zł

Różaniec z masy perłowej

Różaniec to symbol nieprzerwanego kontaktu z Matką
Bożą, wspomożycielką wszelkich naszych próśb
kierowanych do Boga. Prezentujemy
elegancki, mocny i solidnie
wykonany różaniec z masy
perłowej. Może
być przydatny
do osobistej
modlitwy
ale może też
stanowić piękny
prezent dla bliskiej osoby.
Długość całkowita: 54 cm.
Cena: 49,99 zł
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Różaniec z kwarcu

Różaniec święty to przede wszystkim
modlitwa skierowana do Boga za
pośrednictwem Jego Matki Maryi.
Prezentujemy elegancki różaniec
wykonany solidnie z rzadko
spotykanego, półszlachetnego
minerału. Wykazuje efekt optyczny
delikatnej migotliwości podczas
poruszania paciorkami.
Długość całkowita: 59 cm.
Cena: 49,99 zł

¨ Zamawiam roczną prenumeratę dwumiesięcznika „Polonia Christiana” za 60 zł.
....................................................................................................................................................................
IMIĘ i NAZWISKO
....................................................................................................................................................................
NAZWA INSTYTUCJI
....................................................................................................................................................................
ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość)
–
KOD POCZTOWY

.................................................................
POCZTA

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

TELEFON

...................................................................................................
PODPIS

Nie wysyłaj pieniędzy. Zapłacisz po otrzymaniu przesyłki
z dwumiesięcznikiem „Polonia Christiana”
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków
w celu wykonania niniejszego zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy również podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie ze
stosownymi przepisami (RODO). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia. Mają Państwo
prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

¨ Zamawiam książki/dewocjonalia wg listy z drugiej strony kuponu.
....................................................................................................................................................................
IMIĘ i NAZWISKO
....................................................................................................................................................................
NAZWA INSTYTUCJI
....................................................................................................................................................................
ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość)
–
KOD POCZTOWY

.................................................................
POCZTA

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

TELEFON

...................................................................................................
PODPIS

Zamówienie na kwotę powyżej 100 zł – przesyłka GRATIS!
Dla zamówień poniżej 100 zł koszt przesyłki wynosi 12 zł
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków
w celu wykonania niniejszego zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy również podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie ze
stosownymi przepisami (RODO). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia. Mają Państwo
prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Nie naklejać
znaczka
Opłata przerzucona
na adresata
Umowa z Pocztą Polską
nr 14/2004/V/SU/CPRH6
z dnia 15.07.2004

Stowarzyszenie
Kultury Chrześcijańskiej
im. Ks. Piotra Skargi
Skrytka pocztowa 485
30-960 KRAKÓW 1

Polonia
Christiana

Razem

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

Opłata przerzucona
na adresata
Umowa z Pocztą Polską
nr 14/2004/V/SU/CPRH6
z dnia 15.07.2004

1.

Tytuł/Nazwa

Sztuk Koszt zakupu

Nie naklejać
znaczka

Stowarzyszenie
Kultury Chrześcijańskiej
im. Ks. Piotra Skargi
Skrytka pocztowa 485
30-960 KRAKÓW 1

POLONIA CHRISTIANA
Zamówienia można składać:
• na stronie www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl
• wysyłając e-mail na adres:
ksiegarnia@poloniachristiana.pl
• dzwoniąc na numer komórkowy 504 148 959
(w godzinach 8.00–16.00)
• dzwoniąc na numer stacjonarny 12 385 36 01
(w godzinach 8.00–16.00)
• wysyłając zamówienie pocztą na adres:
Stowarzyszenie
Kultury Chrześcijańskiej
im. Ks. Piotra Skargi
Skrytka pocztowa 485
30-960 KRAKÓW 1

Wyślij wypełniony
kupon z zamówieniem.
Nie naklejaj znaczka. Po prostu wrzuć
kupon do skrzynki pocztowej.

Wysyłka GRATIS! przy zakupach na kwotę
powyżej 100 zł.

Magazyn

PRENUMERATA
Prenumerata dwumiesięcznika „Polonia Christiana”
obejmuje sześć kolejnych numerów pisma
w cenie 60 zł (płacisz za pięć numerów,
a szósty otrzymujesz GRATIS).

Przy zamówieniu lub przedłużeniu
prenumeraty otrzymasz książkę
w prezencie.

GRATIS!

ZAMÓW I PRZECZYTAJ, CO SIĘ ŚWIĘCI!
WYŚLIJ wypełniony KUPON ze str. 21 katalogu
ZADZWOŃ pod numer 12 385 36 01, 12 423 44 23, 504 148 959, (pon.–pt. w godz. 8–17)
WYŚLIJ e-mail na adres prenumerata@poloniachristiana.pl
lub WYPEŁNIJ formularz na stronie www.pismo.poloniachristiana.pl/prenumerata
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