Opowieści biblijne, Kosidowski Z.
Dar słowa, Naumow A.
Jest to zbiór najznamienitszych dzieł ze starej literatury serbskiej

Elpis
Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII
wieku, Mironowicz A.
Kalendarz Prawosławnych
Noce ukraińskie albo rodowód geniusza. Opowieść o
Szewczence, Jędrzejewicz J.
„Nie potrzebują lekarza zdrowi...”. Hezychastyczna metoda
uzdrawiania człowieka, Leśniewski K.
W niniejszej publikacji została przedstawiona hezychastyczna metoda uzdrawiania
człowieka, którą wypracowano w środowiskach monastycznych chrześcijańskiego
Wschodu pomiędzy IV a XIV wiekiem. Fundamenty hezychastycznej metody
leczenia człowieka tkwią w antropologii chrześcijańskiego Wschodu. Wydobycie
zakresu znaczeniowego najważniejszych, z punktu widzenia metody
hezychastycznej, pojęć antropologii hezychastycznej (takich jak: dusza, umysł, serce
i ciało) pozwoliło określić, jak rozumiany człowiek był podmiotem terapii,
podejmowanej przez Ojców filokalicznych.

O tajemnicy zbawienia, Abp Jakub (Kostiuczuk)
Autor w prosty i zrozumiały sposób ukazuje działanie Boga w osobie ludzkiej,
świecie i Kościele.

O naszym Prawosławiu. Przegląd Prawosławny, wybór
tekstów 1985 – 2010
Prawosławne pojmowanie małżeństwa, Abp Sawa (Hrycuniak)
Sakrament małżeństwa, Ławreszuk M., ks.

Na tej ziemi uczymy się tylko żyć. Niewymyślone opowiadania,
Biriukow W., ks.
Autor książki - ojciec Walentin miał szczególny dar – odnajdywania u innych ludzi
tej prostoty wiary, jaka była właściwa jemu samemu, wyjaśniania najbardziej
zawiłych rzeczy szczerym, czystym sercem. Nie będąc teologiem, znajdował
właściwe słowa i dla protestanta, i dla zbłąkanego grzesznika, i dla inteligenta ateisty.
I te słowa często poruszały dusze, dlatego że płynęły z głębi niezwykle kochającego i
wierzącego serca.

Ekumenizm w czasie. Prawosławna wizja jedności w ujęciu
Georges'a Florovsky'ego, Leśniewski K.
Kobieta i zbawienie świata, Evdokimov P.
Autor podejmuje w kontekście Biblii i historii rozważania o problemach i sytuacji
kobiety, o prawdzie i charyzmacie jej powołania w świecie i Kościele.

Sól ziemi (czyli opowieść o życiu starca pustelni Getsemani,
hieromnicha Abby Izydora), Florenski P.
Mały Kościół, mistyczna przygoda małżeństwa, Laroche M.P.
Przebóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza
Palamasa w świetle tradycji prawosłąwnej, Mantzaridis G. I.
Święty Serafim Sarowski – żywot i pouczenia
Dziecko w świecie telewizji i komputerów
Powrót, Nektariusz (Antonopoulos) ks.
Książka zawiera szereg porad i pouczeń na temat nawrócenia i spowiedzi.

Człowiek jako ikona Trójcy Świętej, Kallistos (Ware) bp

Myśli o ikonie, Krug G. ks.
Na szczytach ducha, Bolszakow S.
Książeczka ta napisana została z myślą o ludziach, którzy rozpoczęli lub pragną
rozpocząć odmawianie modlitwy Jezusowej. Zawiera ona pouczające rozmowy z
ludźmi praktykującymi tę modlitwę.Cechuje je przede wszystkim bezwzględna
powściągliwość w osądzaniu bliźniego i prawdziwa pokora. Rozmówcy w sposób
żywy i dostępny przedstawiają zainteresowanym swoje osiągnięcia ascetyczne,
doświadczenia modlitewne oraz wyjaśniają znaczenie słów: ukojenie duchowe, cisza
wewnętrzna, spokój, koncentracja modlitewna, umitygować się.

Katechizm
Małżonka kapłana, Mantzari – Michail M.
Być człowiekiem – człowiekiem pozostać / zarys antropologii
teologicznej/, Sauter G.
Antropologia – nauka o człowieku, o czym też traktuje powyższa pozycja.

Żywoty świętych / październik, listopad/
Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce w
biografiach świętych, Charkiewicz J.
Prawosławne oblicze Italii, Nazaruk P. ks.
Apostołowie. Mały leksykon hagiograficzno – ikonograficzny,
Charkiewicz J.

Święte Niewiasty. Mały leksykon hagiograficzny, Charkiewicz
J.
Święte niewiasty, jeszcze za życia Chrystusa na ziemi jakby spychane przez
mężczyzn na drugi plan, również w hagiografii pozornie pozostają w ich cieniu.
Pomimo liczebnej przewagi mężczyzn wśród niezliczonych świętych Pańskich, jakby
sugerującej ich mniejsze znaczenie w życiu Cerkwi, w rzeczywistości tak nie jest.

Czas i ludzie, Bierezowiec A. ks.
Książka ta zawiera w sobie poezję religijną.

Współczesny święty błogosławiony arcybiskup Jan
Maksymowicz
Błogosławiony arcybiskup Jan Maksymowicz (1896-1966) to nadzwyczajny
duszpasterz wiernych Cerkwi Chrystusowej, prawdziwy mnich asceta, wybitny
misjonarz wiary prawosławnej i powszechny orędownik modlitewny za wszystkich
prawowiernych. Nie objawił się on światu w zewnętrznej chwale i wspaniałości, lecz
w sile ducha, heroizmie wiary i modlitwy, ewangelicznej miłości do ludzi. Jego
postać jest budującym przykładem świętości chrześcijańskiej dla nowych pokoleń
wojowników chrystusowych, którzy wskutek pokus tracą niekiedy odwagę i słabną w
walce o ojczyznę niebiańską.

Święci ziemi białoruskiej, Charkiewicz J.
Ikonografia świąt z liczby dwunastu, Charkiewicz J.
Książka zawiera podstawowe informacje z zakresu treści i symboliki świąt z liczby
dwunastu.

Wypisy z Filokalii. Tom I.
Grecka nazwa Filokalia w przekładzie rosyjskim Dobrotolubije oznacza: umiłowanie
dobra, piękna duchowego.

Święty Nektariusz z Eginy, Charkiewicz J.
Święty Arseniusz z Kapadocji, Paisjusz starzec

Abba Doroteusz. Żywot i pouczenia
Myśli pobożne na każdy dzień w roku, Efrem Syryjczyk św.

Nowe cuda świętego Jana Ruskiego, Vernezou J., ks.
Książka ta napisana przez o. Joannesa Vernezu, proboszcza cerkwi pw. św. Jana
Ruskiego w Prokopio (Grecja – Chalkida, Euboea), pokrótce przedstawia żywot św.
Jana Ruskiego, a także niektóre spośród licznych nowych, poruszających duszę
cudów świętego wyznawcy prawosławia.

Ikona Matki Bożej Hodegitrii w Bielski Podlaskim
Starzec Mikołaj z Zalitu
Książka zawiera żywot i naukę jednego z największych „starców” Cerkwi
Prawosławnej na Rusi.

Żywot świętego Bazylego Nowego. Mytarstwa świętej Teodory
Święta Teodora żyła w X w. w Konstantynopolu (zmarła w 940 r.). Po śmierci męża
rozdała swój majątek ubogim, sama zaś poświęciła się służbie dla innych. Szczególną
troską otoczyła św. Bazylego Nowego, wtedy sędziwego już starca. Tuż przed
śmiercią złożyła śluby zakonne. Po śmierci ukazała się uczniowi św. Bazylego
Grzegorzowi, któremu opowiedziała o swojej śmierci i pośmiertnej wędrówce przed
tron Najwyższego. W relacji tej na uwagę zasługuje wstrząsający opis rozstania
duszy z ciałem oraz trudności, jakie napotyka na swej drodze wędrująca ku Bogu
dusza ludzka. W momencie śmierci człowiek zaznaje bowiem, obok bólu cielesnego
także cierpienia psychicznego wywołanego świadomością ogromu popełnionych
grzechów. Wszystkie te grzechy zostaną stopniowo wypomniane duszy człowieka w
czasie przekraczania kolejnych dwudziestu „bram" prowadzących do miejsca
pośmiertnego pobytu dusz ludzi sprawiedliwych. Diabły, pełniące przy każdej z
takich bram obowiązki celników, pilnują, aby powierzonej im „komory celnej" nie
przekroczył żaden grzesznik. O takich to właśnie komorach celnych, inaczej zwanych
mytarstwami (od myto -cło), mówi prezentowana dzisiaj Państwu książka.

Monaster św. Onufrego w Jabłecznej, Jerzy (Krańczuk), ks.
Drogą miłości i męczeństwa. Wspomnienia o świętej mniszce
Paraskiewie Turkowickiej
Gruzińscy święci, Charkiewicz J.
Zarys hagiografii prawosławnej, Charkiewicz J.
Powyższa książka zawiera prawosławną naukę o świętości i świętych.

Żywot i pouczenia św. Antoniego Wielkiego
Są to fragmenty Filokalii, która jest zbiorem sentencji i pouczeń św. Ojców,
odnoszących się do utajonego życia ascetyczno-kontemplacyjnego w Bogu naszym
Jezusie Chrystusie. Grecka nazwa Filokalia w przekładzie rosyjskim Dobrotolubije
oznacza: umiłowanie dobra, piękna duchowego.

Anioł na ziemi. Życie świętego Sergiusza z Radoneża,
Charkiewicz J.
O dzieciach w Cerkwi, Magdalena siostra
Książka oparta na cyklu pogadanek autorki z rodzicami, poruszająca cały szereg
zagadnień związanych z życiem i wychowaniem dziecka w duchu chrześcijańskiej
miłości i szacunku wobec bliźniego.

Sołżenicyn na nowo odczytany, Clement O.
Dzieło Oliviera Clemént zawiera słowo od tłumaczki oraz dwa komentarze
wybitnych znawców Prawosławia, biografii pisarza i jego światopoglądu, który miał
odwagę pisać prawdę o rzeczywistym obliczu komunizmu radzieckiego, płacąc za to
wysoką cenę, ale Rosja współczesna oddała mu sprawiedliwość. Autorami
komentującymi są ks. dr hab. Henryk Paprocki oraz ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser.
Dzieło o Sołżenicynie adresowane jest do inteligencji, intelektualistów, rusycystów,
wiernych Kościoła prawosławnego, a także do katolików zainteresowanych
twórczością tego wielkiego pisarza, sumienia narodu rosyjskiego

Duszpasterstwo prawosławne w Marynarce Wojennej
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995 – 2012, Szełomow A.
ks.
Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Podgórzec Z.
Święci męczennicy wileńscy Antoni, Jan, Eustachy
Parafia w Żerczycach, Sosna G. i A.
Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich
Nasz Władyka (album o abp Jeremiaszu)
Prawosławie, Evdokimov P.
W poszukiwaniu zbawienia. Bogactwo i piękno życia
duchowego w ascetyczno – teologicznej myśli św. Ignacego
Branczaninowa, Jerzy (Pańkowski) bp
Ikonostas i inne szkice, Florenski P.
Książka ta to swoisty wkład autora w zrozumienie duchowej zawartości ikony, roli
artysty i środków malarskich w budowie pomostu pomiędzy wspólnotą ludzi
wierzących a światem duchowym.

Listy, Bazyli Wielki święty
Sztuka bizantyjska, Kłosińska J.
Jest to cenny przewodnik, będący kompendium duchowej tradycji chrześcijańskiego
Wschodu. Autor bierze pod uwagę przede wszystkim wspólne dla duchowości
chrześcijańskiej źródła, ale również temat człowieka jako „obrazu i podobieństwa
Boga”, natury i łaski. Nie pomija problematyki o charakterze praktycznym, jak
poznanie siebie, relacja ciało-dusza, płeć, choroby i śmierć, relacja człowieka z
naturą i bliźnimi. Ostatnia część prezentowanego tomu bezpośrednio zanurza się w
wymiar, w którym duchowość wschodnia osiągnęła niedościgniony pułap, czyli
modlitwę i kontemplację.

Święte miejsca i cudowne ikony, Sosna G. i A.
Tam skarb twój, gdzie serce twoje, Kallistos Ware metropolita
Teksty zawarte w publikacji traktują o „skarbach prawosławia” czyli duchowości
hezychastycznej, monastycyzmie i ascetyzmie chrześcijaństwa wschodniego. Są to
często osobiste przeżycia autora, a nie teoretyczne traktaty naukowe.

Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec
prawosławia 1918 – 1939, Papierzyńska – Turek M.
Duchowość chrześcijańska. Początki do XII wieku
Kościół Prawosławny, Kallistos Ware
Święty Amfilochiusz z Poczajowa
Oazy Ortodoksji. Z wizytą w przemysko – nowosądeckiej
eparchii, Gajur J.
Sztuka ikony, teologia piękna, Evdokimov P.
Modlitwa otwiera niebo, Helena (Płońska), monachini
Apteka ojca Gabriela, Gabriel ks.
Psałterz na cześć Matki Bożej
Pozycja zawiera opracowanie tekstów cerkiewnosłowiańskich,
transkrypcję z grażdanki na cyrylicę i na łacinkę oraz
tłumaczenie na język polski ks. protoijerej Stanisław
(Eustachy) Strach.
Antropologia wiary w życiu i nauczaniu teologicznym
metropolity Antoniego Blooma, Kucy A. ks.

Wolność i odpowiedzialność. W poszukiwaniu harmonii, Cyryl
patriarcha
Jest to doskonała praca, dostępna w języku polskim, w przekładzie ks. Henryka
Paprockiego (Białystok 2010). Główna myśl tej książki sprowadza się do
stwierdzenia, że ludzie religijni nie mogą zgodzić się na próbę narzucenia im obcego,
liberalnego standardu wartości, w którym dostrzega nowy rodzaj totalitarnej
ideologii. Patriarcha odrzuca jedyny, liberalny projekt budowy świata, wspólnej
Europy oraz globalizacji. Ma nadzieję na wypracowanie katalogu wspólnych,
fundamentalnych wartości, które będą wyrażać moralny i religijny wymiar
człowieka. Lektura tej książki pokazuje, jakim erudytą jest patriarcha. Obficie
korzysta z filozofii zachodnioeuropejskiej, historii i kultury europejskiej.

Tobą raduje się całe stworzenie. Ikonografia Matki Bożej w
Prawosławiu, Charkiewicz J.
Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i
Południowym Podlasiu w 1938 roku – uwarunkowania,
przebieg, konsekwencje.
Białowieża. Parafia prawosławna św. Mikołaja, Bajko P.
Sobór św. Mikołaja w Białymstoku
Zbawczy znak krzyża, jego moc i znaczenie oraz cuda z nim
związane
Relikwie świętych w Prawosławiu, Charkiewicz J.
Dzieje Wschodnich Rzymian, Warsonofiusz (Doroszkiewicz)
ks.
Książka znanego i cenionego polskiego prawosławnego teologa i duchownego
umożliwia całkiem nowe spojrzenie na historyczne uwarunkowania, w jakich nastąpił
podział chrześcijaństwa. Autor w przystępny sposób opisuje historię Cerkwi
oraz Imperium Rzymskiego od narodzin cesarza Konstantyna Wielkiego (III w.) aż
po tragiczny upadek Konstantynopola w 1453 r. Prowadzona analiza faktów
historycznych w połączeniu z teologią i ówczesnym życiem chrześcijan prowadzi
wielokrotnie do nowych zaskakujących wniosków.Już na wstępie o. Warsonofiusz
dobitnie podważa zasadność stosowania ogólnie przyjętej terminologii: „Nigdy nie
istniało w historii państwo o nazwie Bizancjum...”

Klucz do Biblii, Harrington W.
Klucz do Biblii jest jednym z najlepszych i najchętniej czytanych przewodników po
kartach Starego i Nowego Testamentu. Swą popularność zawdzięcza tyleż prostocie
formy i przystępności języka, co kompetencji i trafności wykładu. To szczególne
wprowadzenie do Biblii obejmuje trzy części: w pierwszej omówione są kwestie
objawienia, natchnienia, prawdy biblijnej, kanonu, interpretacji form literackich, a
także zarys historii czasów Starego i Nowego Testamentu; w części drugiej znajdują
się informacje o poszczególnych księgach starotestamentowych, a w specjalnym
dodatku poruszone są kwestie znaczenia, autorytetu i chrześcijańskiej interpretacji
Starego Testamentu; część trzecią stanowią komentarze do ksiąg Nowego
Testamentu.

Śpiewnik dojlidzki, Krukowski W.
Wieczernia, jutrznia, prokimenony, alleluja, rozesłania,
kalendarz liturgiczny
Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
Boska Liturgia Świętego Ojca Naszego Bazylego Wielkiego
Biblia
Chełmsko – Podlaski zbiór melodii cerkiewnych w
opracowaniu W. Wołosiuka
Teologia bizantyjska, Meyendorff J.
Nowy Testament na tle epoki, tom I i II, Dąbrowski E.
Zarys patrologii, Rauschen G. ks.
O wierze i moralności chrześcijańskiej, Lewis C.
Filozofia wolności, Bierdajew M.

Co powinniśmy czynić. Zarys ewangelicznej etyki teologicznej,
Benedyktowicz W.
Asceza, moralność, zdrowie, Wiśniewska – Roszkowska K.
Historia teologii moralnej, Pyszmont J. ks.
Problemy religii i laicyzacji
Tajemnica Kaina, Klinger M.
Obraz święty – ikona w życiu, w wierze i teologii kościoła,
Osppe T.
O początkach monasteru supraskiego i jego fundatorach,
Mironowicz A.
Poznajemy Nowy Testament. Cuda iprzypowieści, Busłowska
L.
Zabytki sztuki cerkiewnej w rysunkach dzieci i młodzieży
Z pomocą umierającym. Rozmowy na temat umierania i
śmierci
Sceny biblijne. Nowy Testament
Bóg z nami, tom I, II i III
Podręcznik do nauki Religii Prawosławnej
Szkolny słownik cerkiewnosłowiańsko – polski, Strach S. ks.
Święta Wielka Męczennica Barbara

Uczymy się z ikon. Matka Boża
Otcze nasz
Psałterz dla dzieci
Kościół Prawosławny w Polsce w epoce Sejmu Wielkiego 1788
– 1792, Sakowicz E.
Pierwsze wieki historii Rusi, Rybakow B.
Prawo wewnętrzne kościołów i wyznań nierzymskokatolickich
w PRL, Wysoczański W.
Kościoły siostrzane /dialog katolicko – prawosławny 1980 –
1991/, Hryniewicz W.
Jerozolima w kulturze europejskiej
Mnisi Wschodu i Zachodu. Historia monastycyzmu
chrześcijańskiego, Laboa J. M.
Tam, gdzie nie widać Boga, Chatzinikolau N.
Książka wydana przez Żeński Dom Zakonny pw. św. Wielkomęczennicy Katarzyny
nie zawiera logicznych i racjonalnych dowodów na istnienie Boga. Jak pisze we
wstępie autor, metropolita Mesogaias i Lavreotikis Nikolaos, "[książka] dąży do
ukazania subtelnego odczucia dyskretnej, ale przekonującej obecności prawdziwego
Boga tam, gdzie nie jest on dobrze widoczny – w cierpieniu, kalectwie, życiowym
tragizmie, nieuniknionej śmierci. Odkrywa Go w prawdziwych wydarzeniach,
objawiającego się w życiu autentycznych ludzi."

Leksykon terminologii prawosławnej rosyjsko – polski,
Fediukina H.
Myśli religijno – społeczne w twórczości Fiodora
Dostojewskiego (1821 – 1881), Szymon / Romańczuk/ abp

Wykład Ewangelii według św. Łukasza, Ambroży św.
Studia z historii kaznodziejstwa i homiletyki
Studia teologiczno - dogmatyczne, tom II
Obecność Boga w Chrystologicznej refleksji Ewangelisty Jana,
Uglorz M. ks.
Filozofia religii, Niemczyk W.
Koncepcja kościoła w myśli teologicznej Mikołaja Afanasjewa,
Kozłowski R. ks.
List apokryficzny Dionizego Aeropagity do Biskupa Efeskiego
Tymoteusza o męczeńskiej śmierci Apostołów Piotra i Pawła,
Peradze G. ks.
Chrystus – fundament i kamień węgielny kościoła w świetle
tekstów Qumrańskich, Muszyński H. ks.
Współczesna odnowa kaznodziejstwa. Zarys homiletyki
ogólnej, tom I i II, Lewek A. ks.
Funkcja kerygmatyczna Kościoła w świetle Vaticanum II,
Lewek A. ks.
Zarys dziejów myśli filozoficznej, Rode M.
Życie religijne, Zieja J. ks.
Franciszkanizm w spotkaniu z duchowością Kościołów
Wschodnich
Wojna i pokój tom I II III IV, Tołstoj L.

Chrześcijaństwo i katechizm, Witkiewicz S.
Strażnicy kanonu, rosyjska sztuka sakralna
Zarys encyklopedyczny religii
Chrystus naszych dni, Manaranche A.
Biskup Gorazd, Suvarsky I.
W. M. Szukszin i Prawosławie
M. A. Szlochow i Prawosławie
Metropolita Sawa Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w
Białymstoku
Kraina żubra, Sobociński W.
Język ojczysty, Bajerowa I.
Las Katyński 1943
Dogmatyka starokatolicka, Rode M. bp
Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat
ekumenizmu 1982 – 1998
Antologia patrystyczna, Bober A.
Ewangelicka postyllologia polska XVI – XVIII wieku,
Maciuszko J.
Przeszłość zostawić Bogu. Unia i uniatyzm w perspektywie
ekumenicznej, Hryniewicz W.

Kościół Adwentystów dnia siódmego, Łyko Z.
Teologia systematyczna starokatolicka – chrystologia,
Włodarski Sz. ks.
Od świadomości do świadectwa wiary, Uglorz M. ks.
Konstytucja „o bogosłużenii”
Idea nieomylności Kościoła w eklezjologii patrystycznej,
Włodarski Sz. ks.
Myśl posoborowa w Polsce
Dokumenty, dotyczące zagadnień odnalezienia i tekstu
kodeksu Synajskiego, Peradze Grzegorz ks.
Ekumenia pokój pojednanie, Benedyktowicz W.
Polski nurt staro – katolicyzmu, Wysoczański W.
Sacroexpo 2014
Chrześcijańskie wychowanie. Rozważania i porady dla
prawosławnej rodziny
Wygnanie i powrót arian do Polski, Grycz – Śmiłowski K.
Skarb z Kijowa
Islam, religia państwa i prawa, Bielawski J.
Jeden chrzest
Eucharystia w dialogu ekumenicznym

Teologia protestancka XX wieku, Karski K.
Kościół w obliczu reformy, Flanagan D.
Religie niechrześcijańskie, Glasenapp H.
Katechizm ekumeniczny, Kruger H.
Ewangelik – katolik, Wojak T. ks.
Nasi bracia oddzieleni, Woodard D.
Msza święta w przeżyciu kontemplacyjnym
Witowo
Apteka Ojca Gabriela, Gabriel ks.
Autor opisuje temat szeroko rozumianego ziołolecznictwa. Należy wspomnieć, iż
może się on pochwalić w danym temacie długoletnią praktyką i doświadczeniem.

Podlasie w fotografii Waldemara Stępnia
Święta Równa Apostołom Maria Magdalena
Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny
Etyczno – praktyczne sentencje prawosławia, Gabriel
/Krańczuk/ ks.
Ojcowie Pustyni, aby osiągnąć cel życia - zbawienie, wyrzekli się wszystkiego,
zamieszkali w odosobnieniu i poświęcili się Bogu. My zaś, współcześni, obarczeni
troskami życia doczesnego, odizolujmy się przynajmniej duchowo od złudnych
rozkoszy i marności tego świata, i każdy w swoim domu, a jeszcze lepiej w sercu,
niech stworzy oazę życia duchowego, okaże skruchę i pokutę przed Bogiem oraz
pamięta o naszej niebiańskiej ojczyźnie, w odnalezieniu której dopomogą sentencje
etyczno-praktyczne zawarte w zbiorze pouczeń niniejszej książki.

Ekumeniczne strofki wierzącego przyrodnika, Zembrzuski Z.

Ekumenizm, Mnaster Paraklitu Oropos w Attyce
Marginalizacja
Księga Mormona
Teologia systematyczna starokatolicka. O łasce i
usprawiedliwieniu, Włodarski Sz. ks.
Dogmatyka ewangelicka. Prolegomena, Niemczyk W., ks.
Sakramentologia starokatolicka, Bałakier E.
Współczesne problemy socjalne
Mariawityzm, Rybak S.
Kościoły ewangelickie w Polsce, Giewartkowski T.
Kościoły i obrządki wschodnie, Krasiński J. ks.
Szewach Weiss w rozmowie z Anną Jarmusiewicz
Rosja, Grala H.
Rosjanie wobec katolicyzmu, Mucha B.

Harcerskie ideały
Piotr Skarga, Panuś K., ks.
Wiersze, Przysiecki F.
Poezje, Sokołowski J.
Iliada, Homer
Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów,
powiedzeń
Sakrament (małżeństwa), Bierezowiec A., ks.
Mały światek Don Camilio i jego trzódka, Guareschi
Boży przemytnik, Br. Andrew
Kult św. Mikołaja na Rusi, Uspieński B.
Pasterze wiernych Słowian: święci Cyryl i Metody
Cyryl i Metody Apostołowie i Nauczyciele Słowian, cz. I i II
Książę Srebrny, Tołstoj A.

Mity greckie, Markowska W.
Z Bogiem przez życie, Trenker R., ks.
Religia Słowian i jej upadek, Łowmiański H.
Sztuka klasyczna, Wolfflin H.
Pamiętniki 1923 – 1938
Z tamtej strony spiżowej bramy, Krasicki I.
Praca społeczna w parafii, Wóycicki A., ks.
Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności
tradycyjnej, Pawluczuk W.
Listy spod Morwy, Morcinek G.
Tajna dyplomacja Watykanu, Stehle H.
Tylko Jezus. Rozmyślania na każdy dzień roku, Jagucki A., ks.
Opowieści ewangelistów, Kosidowski Z.
Spotkanie humanizmów, Brodowski Z.

Pasja życia, Stone I.
Błogosławiona wina, Kossak Z.
Poezje, Sokołowski J.
Aktywna długowieczność, Mikulin A.
Pytania wiary, Cook H.
Sztuka rozmowy, Garczyński S.
Zrozumieć świat, Osiatyński W.
Prometeusz, Andrzejewski J.
Na drogach swych, Koźliński, Ludwikowska
Wierzę w człowieka, Mora F.
Bohohłasnik
Wspomnienia Piłata, Koch W.
Spotkałem szczęśliwych Indian, Fiedler
Wspomnienia o moim ojcu, Tołstoj I.

Karta Polaka
Unia Europejska we współczesnym świecie, Milczarek D.
Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce
Wszystko co robię, robię dla Polski, Wałęsa L.
Energetyka jądrowa. Mity i rzeczywistość
Wyplatanie ze słomy
Ginące rzemiosła
Wilno
Dasze, Martynowicz M.
Katedry Polski, Bujak P.
Canaletto w Warszawie, Rizzi A.
Kraina żubra, Sobociński W.
Niezwykłe miejsca pod dachem nieba...Powiat Aleksandrowski
X lat Uniwersytetu w Białymstoku 1997 – 2007

Magurski Park Krajobrazowy
Solidarność
Dobrowoda
Kalendarium białowieskiego żubra, Bajko P.
Bielsk Podlaski
Mazurski Park Krajobrazowy, Bzura W.
Parki Narodowe
Dzieje cerkwi w Szczebrzeszynie i jej rozbudowy w latach
1777 – 1789 w świetle kroniki ks. Jana Karola Lipowieckiego,
Krasny P.
Ikony, Tkac S.
Kreml Moskwy
Skarby sztuki w Moskwie, Brodski B.
Oświęcenie cerkwi w Augustowie 05. 06. 2014
Misteria prawosławia, Wideryński M.

Wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji
Informator. Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji
Warszawsko – Bielskiej
Elbląg
Skarby Kielc
Parafia Hagia Sophia w Białymstoku
Cerkwie Prawosławne Łodzi i regionu łódzkiego w
dwudziestoleciu międzywojennym (1918 – 1939), Zubowski P.
Poczet królów i książąt polskich
Herosi spod znaku tryzuba, Prus E.
Wspomnienia i refleksje, Żukow G.
Mały rocznik statystyczny 1939
Latynizacja Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej po
synodzie zamojskim, Ciołka D., ks.
Droga do Berlina, Antonow W.
Lata wojny, Greczko A.

Ciechocinek, Waśko J.
Grabarka
Bezpieczeństwo narodowe
Tętno pierwotnej puszczy, Walencik J.
Dar Pomorza, Kabat H.
Kościół Mariacki w Krakowie, Bujak A.
Świat Tatr
Wojsko Polskie
Królowa Korony Polskiej
Jabłeczna 1995
Polichromie cerkwi w Michałowie, Stalony – Dobrzański A.
Sławatycze 1499 – 1999
Krajobraz ekumeniczny polski
Wy jesteście światłością świata
Alkoholizm zobowiązuje. Nie tylko dla alkoholików gawędy o
trzeźwym myśleniu, odpowiedzialności i rozwoju osobistym,
Meszuge

