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XXMichael Mascolo, Klasyczne

wychowanie

8 nowoczesnych zasad tradycyjnego
wychowania
Rewelacyjny przewodnik po sztuce wychowania, ukazujący doskonałą alternatywę wobec „bezstresowych” metod wychowawczych. Pokazuje, jak uniknąć ich
pułapek, ale również błędów podejścia zbyt
autorytarnego. Autor w sposób niezwykle
przystępny wyjaśnia, jak zachować złoty
środek między nimi. Sięgając po tradycyjne, sprawdzone zasady, dostosowuje swoje wskazówki do współczesnych realiów.
W oparciu o najnowsze badania i mnóstwo
konkretnych przykładów z życia prezentuje
skuteczną metodę, łączącą miłość i wrażliwość na potrzeby dziecka z dyscypliną i jasnymi zasadami.
Książka Michaela Mascolo to powrót do normalności w dziedzinie wychowania. Autor rozprawia
się z „nowoczesnymi” mitami, które mylą wychowanie z rozpieszczaniem, ze skupianiem uwagi
wychowanka na nim samym, z zaniedbaniem moralności i dyscypliny czy z bezstresową samorealizacją. Ta publikacja to ciekawie napisany oraz ilustrowany czytelnymi przykładami przewodnik po klasycznym wychowaniu, jakie pozostaje aktualne w każdej epoce, bo przecież ciągle
ta sama jest natura człowieka.
KS. DR MAREK DZIEWIECKI, WYKŁADOWCA PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI

„Klasyczne wychowanie” może stać się najbardziej wartościową książką o wychowaniu XXI
wieku. Mądra i wyważona, oferuje rodzicom skuteczne sposoby na kształtowanie siły charakteru, której dzieci potrzebują, aby odnieść sukces i być dobrymi obywatelami.
PROF. WILLIAM DAMON, DYREKTOR STANFORD CENTER ON ADOLESCENCE

ISBN:978-83-7482-728-7 | format: 140x200 | oprawa: miękka | stron: 276 | cena: 36,90
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XXKs. Marek Dziewiecki, Uzależnienia

(CD-audiobook)

Jak je pokonać? Jak przed nimi chronić?

Bóg obdarzył nas wolnością po to, byśmy mogli wybierać drogę
błogosławieństwa i życia. Niektórzy używają wolności w taki
sposób, że ją tracą, popadają w uzależnienia, krzywdzą samych
siebie oraz innych ludzi. Uzależnienia wypaczają nasze
pragnienia i niszczą nasze więzi. Płyta ks. Marka
Dziewieckiego przeznaczona jest przede wszystkim dla tych, którzy chcą rozumieć sytuację osób
uzależnionych i pomagać im w uratowaniu życia.
Jej adresatami są także osoby, które pragną chronić
same siebie oraz innych ludzi przed utratą wolności.
ISBN:978-83-7482-745-4 | format: CD mp3 | cena: 29,90

XXCherie Hill, Kiedy potrzebujesz cudu
Siedem sekretów wiary

Jeśli myślisz, że przeżywasz najgorszy okres w swoim życiu...
Jeśli jesteś w sytuacji, która wydaje Ci się bez wyjścia... Jeśli
stoisz pod ścianą i naprawdę nie wiesz, co zrobić, aby przetrwać
to, przez co przechodzisz... Ta książka ma dla Ciebie zadziwiającą nowinę: Właśnie teraz Bóg prowadzi cię do najwspanialszego cudu! Jej lektura pozwoli ci przejść przez przeciwności
i spojrzeć na nie oczami wiary. Przypomni ci, że Bóg jest Panem
nad wszystkimi zdarzeniami i czyni rzeczy niemożliwe. Pokaże
ci niesamowite tajemnice Bożego działania wobec człowieka.
ISBN:978-83-7482-746-1 | format: 140x200 | oprawa: miękka | stron: 160 | cena: 24,90

XXCherie Hill, Jego miłość nigdy nie ustaje
Odnaleźć sens pośród cierpienia

Dla wielu chrześcijan konfrontacja wiary w dobrego Boga z niezawinionym cierpieniem bywa początkiem głębokiego kryzysu.
Ta książka przypomni ci, że Bóg trwa przy tobie w najbardziej
dramatycznych momentach twojego życia. Autorka mocno podkreśla, że wśród postaci występujących w Piśmie Świętym, nie
ma ani jednego człowieka, który żałowałby, że zaufał Bożej
obietnicy. Nasza perspektywa jest ograniczona, Bóg za to zna
wszystko i wie, czego nam najbardziej potrzeba. Sięgnij po tę poruszającą książkę i doświadcz łaski pokoju serca pośród największych przeciwności!
ISBN:978-83-7482-747-8 | format: 140x200 | oprawa: miękka | stron: 168 | cena: 24,90
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XXBp Grzegorz Ryś, Drogi światła
Droga światła to nabożeństwo, które odwołuje się do wydarzeń
opisanych w Nowym Testamencie. Rozpoczyna się od zmartwychwstania Chrystusa, a kończy na zesłaniu Ducha Świętego. Najczęściej składa się z 14 stacji. Porywające rozważania
biskupa Grzegorza Rysia to doskonała inspiracja duchowa zarówno na okres wielkanocny, jak i na każdy czas, kiedy potrzebujesz, aby Chrystus zmartwychwstał w Tobie. To pogłębione
medytacje nie tylko nad tajemnicą Jego zmartwychwstania, ale
także nad wielkanocną przemianą każdego człowieka, naszym
powstaniem z martwych.
ISBN:978-83-7482-743-0 | format: 100x145 | oprawa: miękka | cena: 29,90

XXKs. Piotr Śliżewski, Jak owocnie

uczestniczyć we Mszy Świętej

Wielu katolików ma problem z pełnym, świadomym uczestnictwem w Eucharystii z powodu niezrozumiałości i niejasności jej
elementów. Ta książka ma być na to lekarstwem. Jej autor próbuje przybliżyć nam znaczenia, jakie kryją się za poszczególnymi
gestami, symbolami i słowami wypowiadanymi podczas Mszy
Świętej. Posługuje się przy tym potocznym językiem, pełnym
pomysłowych porównań i odwołań do doświadczenia czytelnika. Jego książka stanowi doskonały przewodnik dla każdego, kto
chciałby zobaczyć, jak ogromnym cudem oraz niesamowitym
darem dla nas jest Eucharystia.
ISBN:978-83-7482-724-9 | format: 140x200 | oprawa: miękka | stron: 192 | cena: 19,90

XXAdriana Maria Sulewska, Góra

przemienienia

12 kroków na drodze ku bliskości z Bogiem

Cenna pomoc duchowa dla osób pragnących doświadczyć realnej
obecności Boga w swoim życiu. Ta książka jest swego rodzaju
przewodnikiem dla nich, wskazującym kolejne kroki na duchowej drodze ku Górze Przemienienia. Owa góra to spotkanie z Bogiem i uchylenie rąbka Jego tajemnicy, Jego mocy w nas i naszym życiu. Jeśli poszukujesz dobrych wskazówek na drodze ku
Panu, sięgnij po tę książkę. Zanurzona w słowie Bożym i duchowej tradycji Kościoła, napisana prostym, przystępnym językiem,
może stanowić wspaniałą inspirację dla każdego chrześcijanina.
ISBN:978-83-7482-729-4 | format: 130x180 | oprawa: miękka | stron: 112 | cena: 14,90
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XXKs. Michał Olszewski SCJ,

Kerygmat

Dotknij, zobacz, to Ja jestem
Kerygmat to istota chrześcijaństwa, te prawdy, w których nasza wiara ma swoje bezpośrednie źródło. Pierwotnie głoszony był tym,
którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie. Obecnie
kierowany jest również do ochrzczonych, aby
ożywić ich wiarę.
W tej książce ks. Michał, którego posługa od
początku jest poświęcona głoszeniu prawd stanowiących treść kerygmatu, zebrał w skondensowanej, poręcznej formie to podstawowe przesłanie, dobrą nowinę chrześcijaństwa
o Bogu, który nas kocha tak, że umarł za nasze
grzechy, aby nam dać wieczne życie ze sobą.
„Dzisiaj z sercem pełnym wzruszenia przekazuję Wam małą książeczkę, w której znajduje się,
można by rzec, podsumowanie i streszczenie mojej siedmioletniej przygody w przepowiadaniu
Ewangelii. Mam poczucie, że wraz z Rokiem Miłosierdzia Jezus zaprasza mnie do jakiegoś nowego etapu w moim życiu, stąd „Kerygmatem” chcę Panu Jezusowi podziękować za to, co ze mną
robi i jak mnie kocha, a Wam jeszcze raz opowiedzieć o tym, że Pan naprawdę żyje!”
KS. MICHAŁ OLSZEWSKI, FRAGMENT WSTĘPU DO KSIĄŻKI

ISBN:978-83-7482-749-2 | format: 110x160 | oprawa: miękka | stron: 176 | cena: 17,90

XXks. Krzysztof Kralka, Uzdrawianie ludzkich

serc

O ewangelizacji, charyzmatach i Kościele gotowym
na największe szaleństwo

Charyzmatyczny duszpasterz, lider ogólnopolskiej wspólnoty
i zespołu muzycznego, opowiada o nowej ewangelizacji, odkrywaniu powołania i charyzmatów oraz wyzwaniach, jakie stoją
obecnie przed Kościołem. Opisuje historię swojego gwałtownego
nawrócenia, drogę od antyklerykalizmu i ateizmu do kapłaństwa,
życia we wspólnocie i głoszenia Dobrej Nowiny. Mówi o momentach, w których wyraźnie odczytywał Bożą wolę, ale także
o chwilach niepewności i zniechęcenia. Cały czas podkreśla przy
tym ogromną wagę otwartości na natchnienia Ducha Świętego.
ISBN:978-83-7482-734-8 | format: 140x200 | oprawa: miękka | stron: 180 | cena: 21,90
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XXBarbara Shlemon Ryan, Uzdrowienie

wewnętrzne

Nieoceniona pomoc w otwieraniu się na moc Zbawiciela, która
może stać się źródłem odnowy, uleczenia i witalności dla wszystkich chcących wieść pełne, zgodne z Bożym zamysłem wobec
nas życie. Niezawodny przewodnik w procesie uzdrowienia wewnętrznego, który krok po kroku pokazuje, jak uwalniać się od
tego, co nas przytłacza, paraliżuje i wyniszcza. Jezus może uleczyć rany, które mają niszczący wpływ na nasze życie. Modlitwa
o uzdrowienie wewnętrzne zaprasza moc Chrystusa w głębokie
zakamarki umysłu, gdzie Pan przemienia bolesne wspomnienia
z ciemności w światłość.
ISBN:978-83-7482-722-5 | format: 140x200 | oprawa: miękka | stron: 160 | cena: 23,90

XXRafał Cempel, Bóg nie zna słowa

„niemożliwe”

Świadectwo ocalonego przez Jezusa
Zaczyna się, jak opowieści z piekła rodem. Jak historie, które
nie mogą się dobrze skończyć. Ale szczera do bólu opowieść
Rafała pokazuje, że ulubionym zajęciem Boga jest wyprowadzanie z ciemnych, przeklętych historii błogosławieństwa,
światła, łaski. Poruszające świadectwo pokazuje jak na dłoni, że można podstawić nogę genetyce, że przyjęcie Synostwa
Bożego sprawia, że Królestwo nie z tego świata wypiera nasze
rodzinne powiązania i zależności. Słowa Jezusa „oto wszystko
czynię nowe” nie są pobożną metaforą. To konkret.
MARCIN JAKIMOWICZ, DZIENNIKARZ

ISBN:978-83-7482-751-5 | format: 140x200 | oprawa: miękka | stron: 176 | cena: 21,90

XXJosé Henriquez, Cud w kopalni

Opowieść o niezwykłym ocaleniu i sile wiary górnika
z Chile

José Henríquez w sierpniu 2010 roku wraz z 32 współpracownikami został uwięziony 700 metrów pod ziemią po tym, jak w kopalni, w której pracowali, doszło do nagłego tąpnięcia. Za jego
namową górnicy modlili się wspólnie w południe i wieczorem.
Wielu doświadczyło, że Bóg jest obecny pośród nich, i przyjęło
Jezusa jako swojego Pana. Z kopalni wydobyto ich ostatecznie
po 69 dniach od wypadku. W książce José przedstawia tę niesamowitą historię, która przykuła uwagę całego świata i stanowiła inspirację dla twórców filmu „33” z Antonio Banderasem.
ISBN:978-83-7482-737-9 | format: 140x200 | oprawa: miękka | stron: 180 | cena: 26,90
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XXKs. Krzysztof Porosło, Miłosierni jak Ojciec
Pozwól się przemienić Bożemu Miłosierdziu

Ta książka, poświęcona zgłębianiu misterium Bożego Miłosierdzia, to praktyczny przewodnik w indywidualnych rekolekcjach,
które mają doprowadzić czytelnika-uczestnika do rzeczywistego
doświadczenia tego, o czym mówi Boże Słowo. Kolejne rozdziały książki zbudowane są wokół fragmentów Pisma Świętego,
w których ukazana została tajemnica miłosierdzia. W każdym
rozdziale znajduje się wybrany tekst biblijny do osobistej medytacji, pogłębione wskazówki, które pomagają w jego zrozumieniu, propozycje postanowień i zadań w pracy nad sobą, oraz
specjalna modlitwa.
ISBN:978-83-7482-735-5 | format: 140x200 | oprawa: miękka | stron: 328 | cena: 29,90

XXAnna Matusiak, Księga miłosierdzia
Świadkowie, duchowość, modlitwy

Duchowość związana z miłosierdziem Bożym w ostatnich latach intensywnie rozkwita w Kościele. Nie ulega wątpliwości,
że do jeszcze większej jej popularności przyczyni się decyzja
papieża Franciszka, który postanowił poświęcić miłosierdziu
specjalny, jubileuszowy rok. W Księdze miłosierdzia zostały zebrane w całość różne aspekty tej duchowości. Znajdziemy tutaj
sylwetki świadków prawdy o miłosierdziu Bożym, informacje
o jej biblijnych źródłach i formach kultu związanych z miłosierdziem, jak również teksty modlitw, które mogą służyć w praktykowaniu tego kultu.
ISBN:978-83-7482-725-6 | format: 140x200 | oprawa: miękka | stron: 160 | cena: 14,90

XXWiola i Marek Richter, Bóg posyła nas do

ubogich

O wspólnocie, uzależnionych i cudach, jakie Jezus
działa w naszym życiu

Małżonkowie prowadzący katowicki klub Wysoki Zamek w szczerym wywiadzie dzielą się swoimi doświadczeniami z pracy wśród
ludzi dotkniętych różnego rodzaju ubóstwem. Z ich pomocy
i wsparcia korzystają uzależnieni od alkoholu i narkotyków, młodzi
pochodzący z trudnych środowisk, a także wiele osób, które utraciły kontrolę nad własnym życiem i poczucie sensu. Richterowie
odczytują swoją pracę jako wypełnienie Bożego nakazu głoszenia Ewangelii. Ich historia to niezwykle wciągająca i inspirująca
opowieść o tajemnicy odkrywania Chrystusa w drugim człowieku.
ISBN:978-83-7482-731-7 | format: 140x200 | oprawa: miękka | stron: 120 | cena: 19,90
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XXPaola Giovetti, Nadprzyrodzone

doświadczenia mistyków i świętych

W biografiach świętych dość często można natknąć się na opisy
nadzwyczajnych zjawisk i zdumiewających znaków Bożej obecności w ich życiu. Stygmaty, unoszenie się w powietrzu podczas
modlitwy, przebywanie w dwóch miejscach jednocześnie, wizje,
dar uzdrawiania – to tylko niektóre z bogatej listy cudów znanych z historii Kościoła, a także z czasów współczesnych. Autorka przedstawia zadziwiające historie z życia m.in. św. Franciszka z Asyżu, św. o. Pio, św. Rity z Cascii, Marty Robin, bł.
Anny Katarzyny Emmerich, obecnie żyjącej mistyczki Myrny
Nazzour i wielu innych.
ISBN:978-83-7482-732-4 | format: 140x200 | oprawa: miękka | stron: 280 | cena: 36,90

XXDorota Mazur, Charbel

Życie i cuda świętego mnicha z Libanu

Książka przybliża nie tylko dzieje życia św. Charbela, ale także
jego duchowość i przesłanie. Żył w nieustannym dialogu z Miłością, której pozwalał się przemieniać. Asceza pomagała mu wyzbyć się tego, co mogło stanąć między nim a Bogiem i zabrać mu
prawdziwą wolność. Jego życie dotąd przynosi owoce. W książce
można odnaleźć świadectwa osób, które za przyczyną św. Charbela odzyskały zdrowie duszy i ciała. Dla wielu stał się patronem
w przeciwnościach. Mimo że od jego śmierci minęło tak wiele
lat, św. Charbel nadal prowadzi innych do Boga. Przez miłość.
ISBN:978-83-7482-730-0 | format: 140x200 | oprawa: miękka | stron: 96 | cena: 12,90

XXKatarzyna Targosz, Aniołek Gabryś

i Szymek rozrabiaka

Aniołek Gabryś całe dnie spędzał na zabawie: skakaniu po
chmurkach, łapaniu promyków słońca albo fruwaniu nad
morzami. Przyszedł jednak dzień, gdy otrzymał ważne zadanie: opiekowanie się jako anioł-stróż niesfornym Szymkiem. Okazało się to sporym wyzwaniem dla Gabrysia,
bowiem chłopiec był straszliwym rozrabiaką. Jeśli chcecie
wiedzieć, jak sobie z nim poradził, sięgnijcie po tę sympatyczną książeczkę ozdobioną przepięknymi ilustracjami.
ISBN:978-83-7482-748-5 | format: 170x200 | oprawa: miękka | stron: 28 | cena: 12,90
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XXAndrzej Solak, Walki Polaków z islamem
Barwna i bogata w szczegóły opowieść o trwającym przez wieki
boju Polaków w obronie swojej wiary, tradycji i granic. Skuteczne przeciwstawianie się Tatarom i potędze tureckiej, a także wielokrotne wspieranie sojuszników w walce z islamskim najeźdźcą
uczyniły z Polski przedmurze chrześcijaństwa Dzięki przywoływanym źródłom oraz relacjom naocznych świadków książka daje
możliwość przeżycia pasjonującej wędrówki przez wieki. Autor
dostarczył rzetelnego opisu historycznego i umożliwił spojrzenie
na wiele faktów z nowej perspektywy. Ważna i aktualna lektura
w kontekście współczesnych wydarzeń.
ISBN:978-83-7482-750-8 | format: 140x200 | oprawa: miękka | stron: 352 | cena: 29,90

15% rabatu przy zakupie książek w księgarni internetowej!
JAK ZAMAWIAĆ?

Zamówień można dokonywać:
–– telefonicznie: 12 413 19 21 w. 101 (zamówienia indywidualne), 12 413 19 21 w. 103
(zamówienia hurtowe),
–– faxem: 12 413 19 21 w. 104,
–– e-mailem: ksiegarnia@boskieksiazki.pl (zamówienia indywidualne),
handel@boskieksiazki.pl (zamówienia hurtowe),
–– poprzez księgarnię internetową: www.boskieksiazki.pl – akceptujemy płatności kartą
kredytową oraz przelewy internetowe,
–– drogą pocztową, wysyłając je na adres: Wydawnictwo eSPe, ul. Meissnera 20, 31-457
Kraków.

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Zamówienia są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
Koszty wysyłki uzależnione są od wybranego sposobu płatności oraz dostawy:
W przypadku przedpłaty (przelew na konto):
–– wysyłka firmą kurierską – 15,00 zł,
–– wysyłka Pocztą Polską – 16,00 zł,
–– wysyłka 1 książki listem zwykłym ekonomicznym Poczty Polskiej – 9,00 zł
W przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem):
–– wysyłka firmą kurierską – 17,00 zł,
–– wysyłka Pocztą Polską – 18,00 zł.
Przy zamówieniach na kwotę powyżej 100 zł koszt przesyłki pokrywa Wydawnictwo eSPe.
Kupujesz bezpiecznie! Klient ma prawo do odesłania przesyłki w ciągu 14 dni od odebrania paczki.

WYDAWNICTWO eSPe
ul. Meissnera 20, 31-457 Kraków
tel./fax: +48 12 413 19 21, e-mail: espe@boskieksiazki.pl
księgarnia internetowa: www.boskieksiążki.pl
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Znajdź nas na Facebooku

