W YDAWNIC T WO PAULINIANUM
„Paulinianum” to wyrosłe z wielowiekowej tradycji edytorskiej wydawnictwo, istniejącego od początku XIII wieku
kontemplacyjnego Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika (Paulinów).
Nakładem „Paulinianum” ukazują się publikacje o tematyce teologicznej, głównie z zakresu mariologii, pozycje
z dziedziny historii oraz nauk społecznych.
Wydawnictwo „Paulinianum” w bogatej ofercie wydawniczej ma również książki przeznaczone dla szerokiej rzeszy
odbiorców, związane zwłaszcza z kultem Matki Bożej oraz modlitewniki, pomoce duszpasterskie i formacyjne. Poprzez
wydawanie tego rodzaju publikacji Wydawnictwo przybliża czytelnikom znaczenie wyjątkowych w historii Polski miejsc,
wśród których szczególną rolę odgrywa Jasna Góra, a także inspiruje ich do pogłębiania własnego życia duchowego.
Książki wydawnictwa „Paulinianum” dostępne są w księgarniach katolickich oraz w księgarni internetowej
„Księgarnia na Jasnej Górze” www.ksiegarniajasnagora.pl.

Wkrótce nakładem Wydawnictwa „Paulinianum” ukaże się:
o. Augustyn Pelanowski
Droga Krzyżowa
W czasach, gdy nie tylko na kolorowych ulicach i wewnątrz korporacyjnych biur wszyscy wyglądają na pięknych, zadowolonych,
szczęśliwych, bogatych, uśmiechniętych, ale nawet na religijnych spotkaniach słyszy się o sukcesie, zdrowiu, wielbieniu, udanym życiu
małżeńskim, dostaje się recepty na najlepsze rozwiązania konfliktów, DROGA KRZYŻOWA wydaje się zupełnie nie pasować do całej tej
mozaiki…
„Jaka jest jednak prawda o nas? Jesteśmy tak naprawdę przybici, mamy pokrzyżowane plany życiowe, pęknięte serce i czujemy się obnażeni
i przegrani. Kto może nas zrozumieć w takim położeniu żałosnym? Jedynie Ten, który wziął krzyż. Czy w krzyżu my jesteśmy podobni do Niego,
czy On do nas?” o. A. Pelanowski.

Agata Giełczyńska
W ogrodzie Świętej Doroty
Cykl opowiadań dla najmłodszych o przygodach barwnych kwiatów, które przybrawszy ludzkie cechy, podobnie jak my, przeżywają
chwile radości, smutki i problemy.
„Jak w każdej rodzinie zdarzają się tam nieporozumienia, lecz to, co łączy i pozwala przezwyciężyć wszelkie trudności to przyjaźń, miłość
i troska, jaką obdarzają się kwiaty oraz ich opiekunka – święta Dorota. Kiedy tylko to możliwe, stara się spotkać ze swymi przyjaciółmi. Wtedy
też wyjmuje ze swojej starej, drewnianej szafy haftowany złotymi nićmi fartuch, a kiedy go zwiąże, staje się zupełnie mała i krucha, niczym
kwiat i przenosi się do tętniącego życiem ogrodu, wnosząc radość, wyrozumiałość i troskę” A. Giełczyńska.

POLECAMY:
Agata Giełczyńska
Spotkanie z Panią Jasnogórską
Niezwykle ciekawa, nieco tajemnicza, a momentami ze szczyptą humoru opowieść dla najmłodszych, choć
nie tylko, o chłopcu, który przeżywa wyjątkowe spotkanie z Matką Bożą Częstochowską. Bajka Agaty Giełczyńskiej przedstawia historię małego Adriana, który wraz z babcią udaje się w podróż na Jasną Górę. Choć
gubi się w tłumie, w pamięci pozostanie mu tylko to, co dzieje się później… „Wpatrzonemu w Cudowny Obraz
chłopcu wydawało się, że Matka Boża zatrzymała na nim Swój wzrok i uśmiechnęła się do niego” i... Przeczytajcie swoim pociechom... :).

Augustyn Pelanowski OSPPE
Dom Józefa
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Monika Rogozińska
Polowanie na Matkę
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Jeden z najbardziej cenionych polskich kaznodziejów, spowiedników i kierowników duchowych, podejmuje w swojej
książce refleksję nad tematem ojcostwa. Przewodnikiem po pogłębionych, zakorzenionych w Biblii przemyśleniach jest św.
Józef. Autor pomaga odkryć na nowo tę mocną postać, pokazując, jak bliska i inspirująca może być dla współczesnych.
Dedykowana głównie mężczyznom lektura, okazuje się także niezwykle interesująca dla kobiet, pozwalając im twórczo
spojrzeć na własne oczekiwania wobec towarzysza życia oraz posiadanej bądź planowanej rodziny.
„Mężczyznom, którzy pragną być mężczyznami i ojcom, którzy pragną być ojcami chciałem bardzo przybliżyć
postać Józefa – męża Maryi i opiekuna Syna Bożego. Chciałem to uczynić w taki sposób, aby każdy z nas, mężczyzn,
mógł być dumny, że naśladuje Józefa, który staje się wzorem ojcostwa i umożliwia rozwijanie się w tej roli. Przy
świętym Józefie żaden mężczyzna wpatrzony w niego, nie może pozostać zgaszony wstydem, że nie odnajdzie
się w tej roli” o. A. Pelanowski.

augustyn pelanowski

„Dom Józefa”
Audiobook

Dostępny również audibook

„Polowanie na Matkę” Moniki Rogozińskiej, to książka o niezłomności i sile, jaka płynie z Jasnej Góry.
Monika Rogozińska – dziennikarka, przewodnik tatrzański i ratownik TOPR, współautorka i autorka książek
oraz wystaw, wieloletnia sekretarz i prezes Oddziału Polskiego The Explorers Club.
– Praca nad „Polowaniem na Matkę” okazała się najtrudniejszą i najpiękniejszą moją podróżą. Fascynującym
dziennikarskim śledztwem w poszukiwaniu prawdy – mówi autorka.
Relacje ostatnich żyjących świadków wydarzeń, które wpłynęły na losy Polski i Europy, dokumenty z archiwum
IPN, liczne fotografie, składają się na żywy, chwilami sensacyjny reportaż historyczny, którego centralnym
punktem jest Jasna Góra. To opowieść o odwiecznej walce zła z dobrem. O sile, która płynie od Cudownego
Wizerunku i sprawia, że naród jest nie do pokonania. O źródle, z którego czerpie swą moc. Ta książka, to przepis
na niezłomność.

Ferdinando Rancan
Wyznania Matki Bożej
Co czuła i myślała Maria w niezwykłych i w codziennych momentach swojego życia? Co chce nam przekazać
i co dla nas z jej przeżyć i przemyśleń wynika? Ceniony kaznodzieja z Werony, w swojej głębokiej książce - medytacji, odda - je głos tej, która w Ewangeliach milczała i „zachowywała wszystko w swoim sercu”. Czytelnik
zyskuje możliwość spojrzenia na historię zbawienia z zupełnie innej - kobiecej i matczynej perspektywy. Rozważania, które Rancan oddaje do naszych rąk, są bardzo aktualne i inspirujące dla ludzi XXI wieku, a równocześnie
mocno osadzone w Piśmie Świętym, pismach Ojców Kościoła i w Tradycji.
„Nie mam wątpliwości, że przeczytałem wspaniałą książkę, która jeszcze raz potwierdza że Maryi bardziej zależy
na obdarowywaniu nas łaskami płynącymi z ran Chrystusa, niż nam samym. (…) Kiedy skończyłem czytać ostatni
rozdział, moją duszę opanowało uczucie wdzięczności i spokoju o swój los. Pragnę zachęcić wszystkich do lektury
tej książki, innej, niż wszystkie, jakie miałem w ręku” o. A. Pelanowski.

Grzegórz Górny, Janusz Rosikoń
Królowa. Matka Boża z Jasnej Góry
Wydawnictwo przygotowane specjalnie na jubileusz trzechsetnej rocznicy koronacji Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej.
Napisana wnikliwie i z pasją przez Grzegorza Górnego oraz bogato ilustrowana fotografiami Janusza Rosikonia i unikatowymi rycinami książka, opisuje fenomen Jasnej Góry. Częstochowa nieprzypadkowo nazywana
jest duchową stolicą Polski, bo tutaj swój tron ma Królowa. Przez całe wieki przybywali tu, by oddawać Jej
pokłon, ludzie różnych stanów, języków i narodów, monarchowie i papieże. Książka Górnego i Rosikonia to
opowieść o wielowiekowej obecności Matki Bożej w Cudownym Wizerunku Jasnogórskim. O paulinach, pielgrzymkach, udokumentowanych cudach, koronacjach, przymierzach i wielu innych wydarzeniach związanych
z tym miejscem. Na Jasnej Górze szczególnie widać, iż nie sposób zrozumieć dziejów Polski bez odniesienia
do Chrystusa i Maryi. Książka nie ogranicza się jednak wyłącznie do polskiej perspektywy, lecz ukazuje rolę
Najświętszej Maryi Panny w szerszym kontekście historii zbawienia – historii, która dzieje się także tu i teraz,
i dotyka dziś każdego z nas.

Mateusz Grzymała
Papieska korona Jasnogórskiej Pani. Historia niezwykła
Jak doszło do koronacji papieskimi koronami Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej? Dlaczego było
to wydarzenie bez precedensu? Jaką rolę odegrała Kapituła św. Piotra w Rzymie? Jak przebiegała uroczystość
koronacyjna? Ile koron ma jasnogórska Ikona? Jakie konsekwencje duchowe, religijne i narodowe przyniosła
koronacja? Na te i wiele innych pytań odpowiada książka „Papieska korona Jasnogórskiej Pani. Historia niezwykła”.
W swej fascynującej, opartej na najnowszych badaniach naukowych opowieści, autor przybliża wydarzenie
koronacji w kontekście wielowiekowego związku Narodu polskiego z Maryją, która obwołana została Królową
Polski. Książka niesie pełne nadziei przesłanie, że materialne korony, kunsztowne dzieło biegłych jubilerów,
są znakiem oddania się Maryi, która z Jasnej Góry zawsze niosła pomoc zarówno Polsce, jak i wszystkim tym,
którzy do Niej się uciekają.

www.paulinianum.pl

