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jesień / zima

WYDAWNICTWO

Książki, które zmieniają życie!

www.espe.pl

10% rabatu przy zakupie książek w księgarni internetowej!
Jak zamawiać?

• Zamówienia prosimy wysyłać na adres:
Wydawnictwo eSPe, ul. Meissnera 20, 31-457 Kraków
• Telefonicznie: 0/12 413 19 21
• Faxem: 0/12 413 19 21 w. 104
• e-mailem: handel@espe.pl
• księgarnia internetowa: www.espe.pl – akceptujemy płatności kartą kredytową
oraz przelewy internetowe.

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 kurier GLS – 15,00 zł
• wysyłka Poczta Polska – 10,40 zł
W przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem):
• wysyłka kurier GLS – 18,90 zł
• wysyłka Poczta Polska – 15,00 zł
Przy zamówieniach na kwotę powyżej 100 zł koszt przesyłki pokrywa Wydawnictwo eSPe.
Kupujesz bezpiecznie! Klient ma prawo do odesłania przesyłki w ciągu 10 dni od odebrania paczki.

Wydawnictwo eSPe
ul. Meissnera 20, 31-457 Kraków
tel./fax: +48 12 413 19 21
e-mail: espe@espe.pl
księgarnia internetowa: www.espe.pl
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www.espe.pl
Alberto Laggia,
Maria Pia Gardini

Byłem
scjentologiem

Prawdziwe historie
ludzi, którym udało
się opuścić sektę
ISBN: 978-83-7482-367-8
oprawa miękka
format: 140x200, stron: 184
cena: 24,90 zł

Nicola Gori

Eucharystia

Moja droga do nieba
ISBN: 978-83-7482-368-5
oprawa miękka
format: 140x200, stron: 170
cena: 29,90 zł

Książka zawiera czternaście świadectw byłych członków jednej z najbardziej kontrowersyjnych organizacji religijnych tzw. Kościoła scjentologicznego, znanego też jako »religia gwiazd Hollywood«. Wspomnienia, luźne zapiski i fragmenty zeznań układają się w jedną całość,
tworząc szczegółowe opisy codziennego życia i zwyczajów panujących
w organizacji. Wstrząsające wyznania są próbą przerwania milczenia
i wyjawienia światu prawdy o słynnym problemie żądań finansowych
sekty, nierzadko prowadzących do bankructwa i finansowego uzależnienia wyznawców od religii, o atmosferze tajemniczości panującej
wśród scjentologów. Autorzy świadectw musieli się zdobyć na wielką
odwagę, by opowiedzieć o swej przeszłości. .
A jednak – mówią zgodnie – warto było walczyć o wolność...
Carlo Acutis tak jak wielu jego rówieśników uwielbiał kreskówki, filmy
i gry komputerowe. Podziwiany za uczynność, skromność, dobre maniery, chętnie pomagał kolegom i koleżankom w nauce – był bowiem
niezwykle zdolny i inteligentny, szczególnie wyróżniał się zdolnościami
w dziedzinie informatyki. Był też dobrym synem i wnuczkiem. Udzielał
się jako wolontariusz w parafii, w akcjach charytatywnych. Miał wiele
zainteresowań, które z pasją rozwijał, całe mnóstwo planów na przyszłość. Niestety, wielu nie zrealizował...
Zmarł na białaczkę – po dziesięciodniowej walce. Miał zaledwie 15 lat.
Co pozostawił po sobie nastolatek żyjący w naszych czasach? Cóż takiego
niezwykłego dostrzegali w nim jego przyjaciele? W jaki sposób udało
mu się w tak krótkim czasie stać prawdziwym uczniem Chrystusa? Na
te pytania stara się odpowiedzieć ta interesująca książka.

Monika Bachowska

Kresy

Historia, wspomnienia,
literatura,
sanktuaria,
błogosławieni i święci
ISBN: 978-83-7482-369-2
oprawa: miękka
format: 140x200, stron: 296
cena: 19,50 zł

Kresy Wschodnie zajmują szczególne miejsce w naszej historii,
kulturze, pamięci i sercach – równie szczególna jest książka pt.
„Kresy”. Przybliża ona historię tych terenów. Zabiera w sentymentalną podróż po kresowych sanktuariach, przypomina odmawiane
w przełomowych, doniosłych i nierzadko tragicznych chwilach modlitwy, które zanosili mieszkańcy dawnej Polski.
Przejmujące są wspomnienia osób, których dotknęły represje
sowieckie.
Do książki dołączono niepublikowane dotąd zdjęcia o wartości
historycznej.

Artur Olędzki

Ksiądz Jerzy
Popiełuszko

Spotkania po latach.
Wywiady
ISBN: 978-83-7482-307-4
oprawa: miękka
format: 130x200, stron: 344
cena: 29,90 zł

Zwykle nazwisku ks. Jerzego Popiełuszki towarzyszą słowa-klucze, które mają go dookreślić:„męczennik”,„duszpasterz opozycji”,„kapłan Solidarności”... Artur Olędzki podjął się odnalezienia tożsamości swojego
bohatera ukrytej poza tymi słowami. Sam poznał go jako ministrant.
Pamiętany obraz uzupełnił o czternaście punktów widzenia osób, które znały ks. Jerzego bezpośrednio lub dla których jego postać stała się
ważnym punktem odniesienia współcześnie.
Jest to relacja oddająca klimat tamtego ciemnego czasu oraz codzienną twarz głównego bohatera. Mocno wybrzmiewa w tych rozmowach prawda, że ks. Popiełuszko nie stał się ofiarą systemu z powodów politycznych. Zginął, gdyż Ewangelia, którą głosił, jednoczyła
wokół niego ludzi.
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Raymond E. Brown

I Bogiem było
Słowo

Komentarz do
Ewangelii wg. św. Jana
ISBN: 978-83-7482-330-2

Jest to jedna z pozycji z serii komentarzy do ksiąg Starego i Nowego oprawa: miękka
135x200, stron: 260
Testamentu, wydawanej nakładem Wydawnictwa eSPe. Charaktery- format:
cena: 32,90 zł
styczny motyw orła na okładce odnosi się do osoby św. Jana. Tradycja
chrześcijańska od pierwszych wieków przedstawia tego ewangelistę jako orła, gdyż dar szczególnego zrozumienia Pisma pozwolił mu
wznieść się na wyżyny myśli teologicznej.

Elena Bosetti

Jeśli chcesz być
doskonały
Książka Eleny Bosetti jest duchowo-egzegetycznym komentarzem do
Ewangelii wg św. Mateusza. Jest to kolejna pozycja nowej serii komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. W serii ukazały się między
innymi książki Eleny Bosetti:
– Ten, który kocha me serce... Ekstaza i poszukiwanie (komentarz do
Pieśni nad Pieśniami) ,
– I wyjaśniał im Pisma (komentarz do Ewangelii wg św. Łukasza)
oraz książka Raymonda E. Browna:
– I Bogiem było Słowo (komentarz do Ewangelii wg św. Jana).

Komentarz do
Ewangelii wg św.
Mateusza

ISBN: 978-83-7482-348-7
oprawa: miękka
format: 135x200, stron: 340
cena: 39,90 zł

Amedeo Cencini

Najmniejsze
ze wszystkich
ziaren

Pedagogia
towarzyszenia
W niniejszej książce Autor rozwija refleksję zaproponowaną na powołaniowego

zjeździe powołaniowym w styczniu 2007 roku, któremu przyświecało hasło:„Jaki kapłan dla wspólnoty chrześcijańskiej w posłudze
wszystkim rodzajom powołania?”. Zastanawia się nad szeroko rozumianym problemem edukacji, która w pewien sposób stanowi
naturalny fundament i kontekst – warunek sine qua non całego
duszpasterstwa powołaniowego.

Celem niniejszej książki jest pomóc, przede wszystkim młodym ludziom, uporządkować codzienne sprawy i spojrzeć na nie w świetle Ewangelii. Zawiera ona propozycje dni skupień, przeznaczone
do osobistego wykorzystania. Pomyśl, że możesz jeden wybrany dzień szczególnie przeżyć w Jego niezwykłym towarzystwie.
W tym dniu przeznacz na modlitwę nieco więcej czasu, przeżyj
Eucharystię, a jeśli potrzeba, także sakrament pojednania. Znajdź
czas na lekturę i medytację Słowa Bożego. Wyciągnij dobrą książkę. Postaraj się o ciszę: niech hałas, muzyka, niepotrzebne gadulstwo nie zakłócą twego wewnętrznego spokoju. W ramach tego
dnia wyciszenia możesz skorzystać z propozycji ćwiczeń zawartych w naszej książce.
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ISBN: 978-83-7482-337-1
oprawa: miękka
format: 120x180, stron: 120
cena: 19,90 zł

Ks. Józef Tarnawski SP

Nazwałem was
przyjaciółmi
Moimi
Dni skupienia

ISBN: 978-83-7482-344-9
oprawa: miękka
format: 140x205, stron: 148
cena: 14,90 zł

www.espe.pl
Aniele Boży,
Stróżu mój
Uczę się modlić

ISBN: 978-83-7482-333-3
oprawa: miękka
format: 140x160, stron: 32
cena: 6,90 zł

Dziesięć
przykazań

Uczę się modlić

Seria „Uczę się modlić” to pięknie ilustrowane podręczniki modlitwy dla najmłodszych. Każdy zawiera modlitwę, ilustracje,
propozycje zabawy („modlimy się ustami,
rękami i oczami”) oraz słowo kierowane do
rodziców i opiekunów.

ISBN: 978-83-7482-334-0
oprawa: miękka
format: 140x160, stron: 32
cena: 6,90 zł

Idziemy na Mszę
Świętą
Uczę się modlić

ISBN: 978-83-7482-358-6
oprawa: miękka
format: 140x160, stron: 48
cena: 6,90 zł

Ojcze nasz

Uczę się modlić
ISBN: 978-83-7482-335-7
oprawa: miękka
format: 140x160, stron: 32
cena: 6,90 zł

Zdrowaś Maryjo
Uczę się modlić

ISBN: 978-83-7482-357-9
oprawa: miękka
format: 140x160, stron: 32
cena: 6,90 zł

Anna Matusiak

Katechizm
w zagadkach
ISBN: 978-83-7482-361-6
oprawa: miękka
format: 148x210, stron: 44
cena: 11,90 zł

Poznawanie prawd wiary przez zabawę. Nieoceniona pomoc dla dzieci
w nauce katechizmu, a także źródło wielu ciekawych informacji na temat Biblii, Kościoła i chrześcijaństwa. Książka składa się z dwudziestu
części, a każda z nich zawiera:
– prawdę wiary,
– krzyżówkę,
– quiz,
– zgadywankę z obrazkami,
– wybrane słowa Pana Jezusa,
– ważną modlitwę,
– ciekawostkę biblijną i nie tylko.
Odpowiedzi lub podpowiedzi uważny czytelnik znajdzie w książce.
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Lorena Piñeiro

Opowiem ci
pewną historię

Przypowieści Jezusa 1
ISBN: 978-83-7482-339-5
oprawa: miękka
format: 220x165, stron: 48
cena: 12,90 zł

Lorena Piñeiro

Jeszcze więcej
mądrych
opowieści

Przypowieści Jezusa 2
ISBN: 978-83-7482-338-8
oprawa: miękka
format: 220x165, stron: 48
cena: 12,90 zł

Lorena Piñeiro

Jezus opowiada
wspaniałe
historie

Przypowieści Jezusa 3

Kiedy Pan Jezus żył wśród ludzi, rozmawiał z nimi za pomocą gestów i słów, często posługiwał się przykładami.
W ten sposób dał się poznać. Jego przyjaciele spisali fragmenty jego życia i przesłania miłości w Ewangeliach.
Poprzez te proste i pełne znaczeń historie Jezus mówi, jak bardzo nas kocha i pragnie, aby nasze serca były
gotowe kochać innych. On chce, byśmy byli blisko niego i byśmy się wzajemnie kochali.
Na stronach niniejszej książeczki dzieci znajdą opowiadania, ciekawostki, obrazy i refleksje, pytania, modlitwy i propozycje ćwiczeń, zabawy i zadania do wykonania.
Miłości trzeba się uczyć. Nie ma lepszego sposobu, jak uczyć się miłości od samego Jezusa.
Rok z Jezusem to cztery duże plakaty-kolorowanki (42cm na 60cm).
Każdy z nich dotyczy jednego z czterech szczególnych okresów roku
liturgicznego: Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy.
Obrazki – dzięki temu, że są tak duże – mogą być rozłożone na ławce i kolorowane przez kilkoro dzieci. Gotowe ilustracje będą pięknymi
plakatami, które można powiesić zarówno w klasie jak i w pokoju
dziecka, natomiast wspólna praca przyniesie dzieciom wiele radości!
Na odwrocie kolorowanek umieszczono propozycje wyglądu plakatów oraz krzyżówki biblijne. Rozwiązywanie krzyżówek w grupie to
świetna zabawa i okazja do sprawdzenia wiadomości dzieci na temat
Nowego Testamentu.
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ISBN: 978-83-7482-346-3
oprawa: miękka
format: 220x165, stron: 48
cena: 12,90 zł

Adam Ligęza,
Michał Wilk

Rok z Jezusem
Zgaduj i koloruj

ISBN: 978-83-7482-359-3
format: 420x594, stron: 4
cena: 9,90 zł

www.espe.pl
Anna Matusiak

Komputer,
różaniec i kot

Opowieść o bł. Księdzu
Jerzym Popiełuszce
ISBN: 978-83-7482-354-8
oprawa: miękka
format: 160x215, stron: 24
cena: 12,90 zł

Kolejna pozycja z serii opowieści dla dzieci o ludziach wielkich i świętych.
Kubę zaintrygowały słowa i zachowanie kolegi z klasy, Łukasza. Zrezygnował z gry na komputerze i poszedł za kolegą do kościoła, niejako
wbrew sobie. Tam usłyszał cytaty z kazań nowego błogosławionego męczennika – ks. Jerzego Popiełuszki. Postanowił porozmawiać
z dziadkiem...„To i dzisiaj są męczennicy?” – dziwił się.

Anna Matusiak

Zawsze dam
mu chleb

Opowieść o św. Bracie
Albercie
ISBN: 978-83-7482-351-7
oprawa: miękka
format: 160x215, stron: 24
cena: 12,90 zł

Zawsze dam mu chleb, to opowieść o świętym Bracie Albercie i młodym chłopcu – Franku, którego życie odmieniło się z chwilą poznania zakonnika.

Anna Matusiak

Opowieści
wigilijne
zwierząt

ISBN: 978-83-7482-366-1
oprawa: miękka
format: 190x215, stron: 24
cena: 16,00 zł

Jest noc wigilijna. Mroźna, gwieździsta.
Wieczerza zakończona, prezenty rozpakowane i ludzie udali
się na Pasterkę. A zwierzęta? Zebrały się w stajence, by porozmawiać w »ludzkim języku«, czyli w języku zrozumiałym dla
wszystkich. Krowy (Bajka i Fryga) oraz koń (Ilczi) opowiadają
przekazywaną im z pokolenia na pokolenie historię o narodzeniu się Bożego Dzieciątka. Na końcu książki znajduje się przepiękna Pastorałeczka.

Pierluigi Diano

Skąd się biorą
dzieci?
Komiks

ISBN: 978-83-7482-347-0
oprawa: miękka
format: 230x160, stron: 80
cena: 21,90 zł

Bohaterowie komiksu szczerze i z humorem odpowiadają na pytania dzieci dotyczące seksualności i miłości. Książka zawiera wiele ciekawych historii, obrazków i przykładów dotyczących powstawania życia.
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Dominik Bochenek SP

Nowenna do
Dzieciątka Jezus
Narodzi się nam Malutki,
a zwać się będzie Bogiem mocnym;
zasiądzie na tronie Dawida, ojca swojego,
i będzie panował potężnym ramieniem.

ISBN: 978-83-7482-364-7
oprawa: miękka
format: 120x170, stron: 68
cena: 6,90 zł

Zstąpi Król Chrystus jak rosa na kwiaty
i wtedy wzejdzie sprawiedliwość i pokój obfity,
a cześć Mu oddadzą wszyscy ziemscy królowie
i wszystkie narody służyć Mu będą.

Benedykt XVI

Modlitwy
do Matki Bożej
ISBN: 978-83-7482-328-9
oprawa: miękka ze

Tomik zawiera teksty modlitw, które Papież Benedykt XVI skiero- skrzydełkami
wał do Maryi – Bożej i naszej Matki. Są one podzielone na trzy gru- format: 105x145, stron: 80
cena: 9,90 zł
py (rozdziały):
• modlitwy pasterza-nauczyciela,
• modlitwy pasterza-czciciela,
• modlitwy pasterza-misjonarza

Benedykt XVI
Ten niepozorny tomik może być inspiracją do głębokich przeżyć duchowych i do owocnych refleksji. Zawiera wybrane teksty Papieża
Benedykta XVI na temat życia konsekrowanego. Pochodzą one z przemówień, orędzi, przesłań i rozważań. Skierowane są do zakonników
i zakonnic należących zarówno do instytutów życia kontemplacyjnego,
jak i do instytutów czynnego życia konsekrowanego oraz do członków
instytutów świeckich.
W serii ukazały się:
Myśli o Słowie Bożym
Myśli o Matce Bożej
Myśli o kapłaństwie

Myśli o życiu
konsekrowanym
ISBN: 978-83-7482-242-8
oprawa: miękka ze
skrzydełkami
format: 120x150, stron: 124
cena: 16,90 zł

Elżbieta Wiater, opr.
Wiele par zmaga się z niepłodnością. Nie jest to problem nowy:
od wieków prośba o potomstwo była jedną z głównych intencji
zanoszonych do Boga. Często małżonkowie prosili o nie przez
wstawiennictwo świętych. W niniejszym modlitewniku można
zapoznać się z ich sylwetkami oraz odnaleźć modlitwy, które już
od wieków służą uproszeniu ich pośrednictwa. Są to nowenny, antyfony, litanie. Oprócz tekstów modlitw znajdują się tutaj także adresy polskich sanktuariów, do których można pielgrzymować w tej
intencji (w tym dwóch maryjnych: w Gidlach i w Matemblewie),
oraz klasztorów, w których można prosić o modlitwę.

8

Prosząc o cud
narodzin

Modlitewnik
dla małżonków
pragnących dziecka
ISBN: 978-83-7482-332-6
oprawa: miękka
format: 115x160, stron: 124
cena: 11,90 zł

www.espe.pl
o. Bartłomiej
Smoczyk SP

Modlitwy
poranne
i wieczorne

modlitewnik dla
młodzieży
ISBN: 978-83-7482-343-2
oprawa: miękka
format: 110x160, stron: 64
cena: 11,90 zł

Niniejsza publikacja zawiera propozycje modlitw, przygotowanych
przez młodzież, do codziennego odmawiania. Modlitewnik został
opracowany przez młodzieżową grupę„Calasanz”.

o. Tomasz Olczak SP

Żar ognia

modlitewnik dla
studentów
ISBN: 978-83-7482-352-4
oprawa: miękka
format: 110x160, stron: 80
cena: 11,90 zł

Modlitewnik „Żar ognia” został przygotowany przez studentów należących do Pijarskiego Duszpasterstwa Akademickiego (Parafia Matki
Boskiej Ostrobramskiej w Krakowie). Zawiera zbiór modlitw, które
mogą być inspiracją dla każdego studenta w osobistej rozmowie z Bogiem – rano, wieczorem, przed Eucharystią, przed spowiedzią, w czasie
sesji, przed spotkaniem z przyjaciółmi i przy wielu innych okazjach.

o. Jacek Wolan SchP

Przewodnik dla
ministrantów
ISBN: 978-83-7482-345-6
oprawa: miękka
format: 148x210, stron: 72
cena: 19,90 zł

Książeczka przeznaczona jest dla ministrantów. Pozwala ona lepiej
zrozumieć, co to znaczy iść za Jezusem, i poznać znaczenie posługi
ministranckiej.

Ojczyzno ma

Nowenny za
wstawiennictwem
bł. Księdza Jerzego
Popiełuszki.
Rozważania
i medytacje
ISBN: 978-83-7482-341-8
oprawa: miękka
format: 115x170, stron: 116
cena: 9,90 zł

Książka zawiera trzy nowenny za wstawiennictwem bł. Księdza Jerzego Popiełuszki: 1. o nawrócenie serca – z rozważaniem tekstów Pisma
Świętego, 2. za Ojczyznę – z rozważaniem słów bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 3. o zdrowy patriotyzm – z rozważaniem słów Jana Pawła II oraz
triduum – z medytacją Ewangelii i modlitwą do Błogosławionego na
każdy dzień. W Dodatku umieszczone są hymny i modlitwy do świętych patronów Polski, Litania Narodu Polskiego i inne ciekawe teksty.
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„Dopóki starczy sił, będę świadczył – z pozycji bardziej Palestyńczyka
i Araba niż chrześcijanina i księdza – o tym, co widziałem, przeżywszy długie lata w więzieniu, jakim jest Gaza”. Książka zawiera wywiad
ks. Nandino Capovilla z abuna Manuelem Musallamą, który spędził
w Gazie czternaście lat, jako proboszcz. Abuna Manuel opowiada
o agresji żołnierzy izraelskich na Gazę i o koegzystencji muzułmanów
i chrześcijan, których jednoczy świadomość przynależności do jednego
palestyńskiego narodu. Opisuje historie i cierpienia konkretnych ludzi
i zapewnia, że mimo wszystko nigdy nie stracił nadziei. Książkę zamykają listy otwarte abuna Manuela, w tym list do Papieża Benedykta XVI,
oraz fragment międzynarodowego raportu w sprawie łamania praw
człowieka w Strefie Gazy.
Jesteśmy wyjątkowi to zbiór mądrych, pełnych ciepła opowiadań, dzięki
którym łatwiej wyjaśnić dziecku kwestie odmienności, niepełnosprawności i niektórych chorób – dlaczego jego brat, siostra czy przyjaciel
ma szczególny wygląd, zachowuje się w sposób niezrozumiały czy
czasem źle się czuje.
Książka nie wyjaśnia dolegliwości od strony medycznej, lecz pomaga
dorosłym w znalezieniu prostych słów, gdy rozmawiają z dzieckiem
na przykład o epilepsji, zespole Downa, jąkaniu, zaburzeniu rozpoznawania emocji, nadpobudliwości, moczeniu nocnym, niepełnosprawności czy cukrzycy.
Adresatami tych opowiadań są więc zarówno dzieci, jak i rodzice, wychowawcy i nauczyciele.

Nandino Capovilla

Proboszcz
w sercu piekła

Zapiski Abuna Manuela
– księdza pracującego
w Strefie Gazy
ISBN: 978-83-7482-356-2
oprawa: miękka
format: 135x208, stron: 160
cena: 24,90 zł

Paola Viezzer

Jesteśmy
wyjątkowi

Bajki, które pomagają
dzieciom zrozumieć
chorych rówieśników
ISBN: 978-83-7482-365-4
oprawa: miękka
format: 140x200, stron: 128
cena: 21,90 zł

Adam Ligęza
Niniejszy poradnik to zbiór praktycznych rad i wskazówek dla wychowawcy kolonijnego.
Znajdzie on tu wiele praktycznych rad popartych doświadczeniem, wiedzą z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka oraz aktami prawnymi
dotyczącymi organizacji wypoczynku dzieci. Pierwsza część opisuje sposób organizacji i specyfikę życia na kolonii oraz przedstawia różne sytuacje i problemy, z jakim wychowawca może się spotkać podczas pracy
z dziećmi. Druga część to zbiór trzydziestu pięciu atrakcyjnych zabaw
dla dzieci. W części trzeciej zostały zamieszczone wzory prawidłowo
wypełnionych dokumentów związanych z kolonią i zadaniami wychowawcy oraz spis aktów prawnych, w oparciu o które powstał niniejszy
poradnik (ich znajomość jest obowiązkiem wychowawcy kolonijnego).

Vademecum
wychowawcy
kolonijnego

Praktyczne
wskazówki, porady
organizacyjne,
przepisy prawa,
zabawy, formularze
ISBN: 978-83-7482-342-5
oprawa: miękka
format: 200x270, stron: 160
cena: 19,90 zł

Edyta Kulik, Milena
Trybuś, o. Tomasz
Sroczyński SP, Dariusz
Janiczak, Adam Ligęza

Wakacje
z piratami

Program kolonijny

Ta książka to propozycja programu wychowawczego, jaki można zrealizować podczas kolonii czy obozu. Dzięki niej podopieczni będą mogli
przeżyć prawdziwą przygodę! Program jest ułożony w taki sposób, aby
można było skorzystać z niego w całości albo wybrać tylko fragment
(np. konspekt spotkania w grupie czy konspekt pogodnego wieczoru).

10

ISBN: 978-83-7482-336-4
oprawa: miękka
format: 200x270, stron: 88
cena: 12,90 zł

www.espe.pl
Łukasz Henel

Wśród mędrców
starożytności
Materiały do lekcji
filozofii i etyki

ISBN: 978-83-7482-349-4
oprawa: miękka
format: 160x230, stron: 112
cena: 14,90 zł

„Wśród mędrców starożytności” to doskonała pomoc naukowa dla
nauczycieli prowadzących zajęcia z etyki, filozofii i języka polskiego
na poziomie gimnazjum oraz szkoły średniej. Krótkie teksty źródłowe,
przystępne komentarze, pytania do dyskusji, ciekawostki a nawet
krzyżówki i psychozabawy sprawiają, że pozycja ta z pewnością zaciekawi nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także osoby hobbystycznie
interesujące się filozofią. Czy filozofia jest nam potrzebna? Jaki jest jej
związek z ekologią, stylem życia, tolerancją, nauką, bronią masowego
rażenia, gospodarką i... załatwianiem spraw w urzędach? W uzyskaniu
odpowiedzi na te i wiele innych pytań pomagają nam nauki tytułowych
„mędrców starożytności”. Autor, omawiając poglądy poszczególnych
filozofów, stara się przede wszystkim odnieść je do współczesnych
problemów, bliskich każdemu człowiekowi.
W serii ukazała się również:

Lekcja filozofii

Od Sokratesa do Heideggera...

Zapowiedzi
Joanna Wilkońska
Nennolina. Światełko Jezusa

Xosé Manuel Domínguez Prieto
Powołanie i projekt życia

Barbara Gallizio
Aniołek Joel. Po co są anioły?

Michele Aramini
Bioetyka dla wszystkich

Anna Matusiak
Medytacje ewangeliczne. rok A

Eremita
Wprowadzenie do modlitwy mistycznej

Rachunek sumienia dla seniorów

Benedykt XVI
Święci w roku liturgicznym

Droga krzyżowa Jerozolimska
Sabine Laplane
Rekolekcje z bratem Rogerem
Anna Maria Canopi
Uświęceni w prawdzie. Lectio divina do J17
Donato Calabrese
Ojciec Pio. Siedem lat ukrytych
w Pietrelcinie
Gianluca Daffi
Zadania domowe. Podręcznik przetrwania
dla rodziców
Michele Giannantonio
Czy jest mi dobrze? Poczucie własnej
wartości i asertywność

Ks. Marek Dziewiecki
PROBLEMY Z SEKSUALNOŚCIĄ. oDPOWIEDZI NA
DYLEMATY MŁODYCH CHRZEŚCIJAN
Gian Maria Zaccone
Całun turyński. Historia tajemnicy
Kieszonkowy modlitewnik wakacyjny
Alberto Vitali
Oskar A. Romero. Pasterz owiec i wilków
Juan Manuel Morilla Delgado
Poznaj siebie we mnie. Droga mistyczna
św. Teresy z Avila
Marcin Majewski
komentarz do Księgi Wyjścia

Alberto Mello, Michał Wilk
Zbudź się harfo i cytro. Komentarz do
Księgi Psalmów
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ISBN: 978-83-7482-370-8

www.espe.pl

