Teologia kerygmatu, bp Jerzy (Pańkowski)
Praca ks. bpa Jerzego jest długo oczekiwanym omówieniem zagadnienia
prawosławnej homiletyki. W harmonijny sposób łączy słowiańską i grecką myśl
teologiczną, aby ukazać odbiorcy bogactwo prawosławnej tradycji homiletycznej.
Pozwala prześledzić jej kształtowanie się, różnorodność i liturgiczno-teologiczne
znaczenie. Mobilizuje do wnikliwego pochylenia się nad każdym wystąpieniem z,
należytą odpowiedzialnością i miłością wobec słuchaczy. Podpowiada, że rozwój
własnej osobowości i religijności nierozerwalnie łączy z kaznodziejskimi
umiejętnościami.

Prawosławie, Bułgakow S.
Książka ta przybliża czytelnikowi naukę Kościoła Prawosławnego

Śpiew liturgiczny Kościoła Prawosławnego w Polsce.
Teologiczna i muzyczna interpretacja jego wybranych
elementów, Wołosiuk W.
Kościół Prawosławny w Polsce 1945 – 1970, Urban K.
Historia Kościoła, t.:1, 2, 3, 4, 5.
Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita Polska (1370 – 1632),
Chodynicki K.
Sobór Watykański II
Ruś Tysiąc lat chrześcijaństwa, Bujak A.
Album traktuje o bogatej historii Rusi, jej wspaniałej sztuce, kulturze, ale również
niedawnych czasach męczeństwa i zmartwychwstania chrześcijaństwa na terytorium
dawnej Rusi.

Ikony, Tomalska J.
Album wprowadza czytelnika w krąg pojęć i terminów związanych z ikonografią.
Zawiera również zdjęcia ikon przywiezionych w różnych okresach czasu na Podlasie.

Tobą raduje się całe stworzenie...Ikonografia Matki Bożej w
Prawosławiu, Charkiewicz J.
Żywot i pisma św. Bazylego Wielkiego, ks. Gabriel Hagioryta
Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego,
Klinger J.
Ksiądz Atanazy Semeniuk, Urban K.
Książka zawiera w sobie wybrane i ciekawe informacje z życia i działalności
wybitnego prawosławnego duchownego żyjącego w latach 1904 -1996.

Wierzę w Jeden Katolicki Kościół, Świadectwo konwersji do
Prawosławia. Szczepaniak E. L.
Świadectwo konwersji z kościoła rzymsko-katolickiego do Prawosławnego. Książka
ta nie zawiera opisu osobistych przeżyć ale obszerne wypisy z autorytarnych
orzeczeń doktrynalnych Kościoła. Pomimo „teologicznego” wyglądu, pozostaje
bardzo osobistym świadectwem przedstawiającym argumenty które doprowadziły
ostatecznie do konwersji. Świadectwo to jest głównie skierowane do rzymskich
katolików, gdyż punktem wyjściowym był Sobór Watykański II oraz ruch
ekumeniczny który z niego wypływa, otwarcie na różnorodne bogactwo kościołów:
protestanckiego z umiłowaniem Pisma Świętego i ruchem charyzmatycznym,
prawosławnego z zachwytem mistyką,ale także "chrześcijańską" medytacją zen
praktykowaną przez polskich benedyktynów. Skierowane jest również do
Prawosławnych, którzy chcą pogłębić własną Cerkiewną tożsamość.

Sakrament spowiedzi. O grzechach jawnych i tajnych
namiętnościach duszy.
Terapia chorób duchowych, Larchet J. - C.
Terapia chorób duchowych jest syntezą wielowiekowej tradycji duchowości
prawosławnej. Opowiada o grzechu i namiętnościach - chorobach, które pochodzą z
zewnątrz, dezorganizują i niszczą ludzką duszę. Walka z grzechem i namiętnościami
oraz związane z tym zdobywanie cnót są zadaniem, jakie upadły człowiek otrzymał
od Boga z myślą o jego uzdrowieniu, zbawieniu i przebóstwieniu. Lekarzem, ktory
może uleczyć chorego człowieka jest nie kto inny, jak tylko Jezus Chrystus.

Septuaginta
Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami

Spis imion prawosławnych
Cywilizacja bizantyjska, Koneczny F.
Dzieło przedstawia narodzenie, rozwój i wpływ cywilizacji bizantyjskiej również w
Europie.

Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki
polskojęzyczne okresu współczesnego. Ks. Sosna G.
1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na
Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu, Kuprianowicz G.
Pozycja posiada trójdzielną, dziesięciorozdziałową, kompozycję. Trzy pierwsze
rozdziały opisują przyczyny zdarzeń jakie miały miejsce na przestrzeni maja – lipca
1938 r. (s. 11 – 28). Na początkowych stronach autor dokonuje odpowiedzi na
pytanie: dlaczego doszło do wydarzeń zawartych w tytule książki. Kolejne trzy
rozdziały omawiają założenia akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej oraz proces
burzenia prawosławnych świątyń na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu
w 1938 r. (s. 29 – 48). Z kolei trzy ostatnie rozdziały to scharakteryzowanie skutków
przeprowadzonej akcji (s. 49 – 71).

Chrystus – najwierniejszy przyjaciel człowieka, metropolita
Sawa (Hrycuniak)
Książka zawiera serię artykułów traktujących o duchowości i nauce Cerkwi
Prawosławnej, napisanych przez metropolitę Sawę w latach 1962 – 1998.

Hierarchia i kler Kościoła Prawosławnego w granicach II
Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX i XXI wieku,A. i
G. Sosna ks.

Nieświęci święci, o. Tichon (Szewkunow)
Niezwykłość książki wyraża się w tym, że Archimadryta Tichon, portretując życie
monastyczne, przenosi czytelnika do Związku Radzieckiego i otwiera przed nim
barmy jedynego klasztoru, który nie został przez władze zamknięty i zachował
nieprzerwaną tradycję życia mniszego oraz ciągłość posługi starców - monasteru w
Pskowie. Przenosi tam czytelnika, by przedstawić sylwetki ludzi, których znał
osobiście i w życiu których dostrzegał świadectwo mocy i miłości Boga.

Ekumenizm w czasie, Leśniewski K.
W opisywanej pozycji wydawniczej podjęto próbę analizy głównych założeń i
istotnych treści myśli ekumenicznej Georges'a Florovsky'ego. Ekumenizm w czasie
jest dążeniem do jedności chrześcijan w jednym Kościele. Punktem wyjścia dla
ekumenicznych poszukiwań jest obecna sytuacja podziałów. Nie określa ona jednak
ostatecznie statusu chrześcijan. Ich powołaniem jest dojrzewanie do pełni życia w
Chrystusie w jednym Kościele. Dla Kościoła prawosławnego istotny jest imperatyw
ekumeniczny. Wynika on ze szczególnej odpowiedzialności prawosławia, gdyż w
nim przetrwała jedność Kościoła pierwotnego.

Składnia języka cerkiewnosłowiańskiego okresu nowożytnego,
ks. Strach S.
Święta Góra Grabarka (album)
Pod wspólnym niebem
Droga Konstantyna Gołubowa od starowierstwa do
prawosławia, Iwaniec E.
Nasza wiara, abp Paweł
Książka śp. Arcybiskupa Karelii i całej Finlandii Pawła pt. „Nasza wiara” jest
swojego rodzaju elementarza wiedzy o Prawosławiu. Na temat adresatów pracy i
celu, który przed sobą postawił sam autor pisał tak: „Przy pisaniu przyświecał nam
cel, aby dać obraz Prawosławia na użytek nieprawosławnych oraz odpowiedzieć na
szereg istotnych pytań tym, którzy interesują się Prawosławiem. Jednocześnie jednak
w książce nie brak tematów ważnych i dla samych wiernych prawosławnych,
szczególnie dotyczących spraw, przy których zachodzi potrzeba głębszego
zrozumienia naszej wiary”.

Misterium wiary, abp Hilarion (Ałfiejew)
Książka jest wprowadzeniem do prawosławnej teologii ze szczególnym zwróceniem
uwagi na teologię dogmatyczną.

Duszpasterz i jego służba w Kościele Prawosławnym, ks.
Kozłowski R.
Książka opisuje historyczno – liturgiczno - praktyczne kwestie związane z
kapłaństwem, jego miejscem i roli w Kościele Prawosławnym.

Dusza człowieka
Wyższość człowieka nad wszelkimi stworzeniami ziemi polega na tym, że jest on nad
nimi królem i władcą. Lecz ta widoczna wyższość często była kwestionowana lub źle
rozumiana, dlatego św. Grzegorz ze szczególnym pietyzmem wypowiada się na ten
temat. Książka odpowiada nam na wiele pytań dotyczących duchowego pierwiastka
człowieka – duszy.

Opowiadania pielgrzyma
Klasyk duchowych tekstów Kościoła Wschodniego. Jest to prosty i przystępny traktat
poświęcony modlitwie Jezusowej. Bohaterem jest pielgrzym poszukujący
odpowiedzi czym jest nieustanna modlitwa.

Katechizm Cerkwi Prawosławnej
Katechizm prawosławny jest to nauka chrześcijańskiej wiary i zasad. Jej poznanie
niezbędne jest każdemu chrześcijaninowi w osiągnięciu zbawienia. KATECHIZM z
greckiego: ustne nauczanie zasad wiary chrześcijańskiej. Najpierw bowiem należy
poznać Boga, uwierzyć. Akt zbawienia rozpoczyna się od wiary, bowiem „bez wiary
nie sposób podobać się Bogu” (Hebr. 11,6). Niezbędne są również dobre uczynki, bez
których martwa jest wiara (Jk 2,20). Zaś WIARA jest to upewnienie się o rzeczach
niewidzialnych jakby o widzialnych. Wiara, jak mówi Święty Cyryl Jerozolimski:
jest okiem oświecającym wszelkie sumienie; ona udziela człowiekowi poznania.

Z dziejów Cerkwi Prawosławnej na Podlasiu w X – XVII
wieku, Hawryluk J.
W drodze do Betlejem, ks. Bierezowiec A.
Jest to tomik wierszy poświęcony tematyce świątecznej.

Uczymy się miłości bożej, Busłowska L.
Pozycja ta przybliża w przystępny sposób prawdy wiary prawosławnej młodemu
czytelnikowi.

Panie Boże Błogosław, ks. Jurasow A.
Książeczka dedykowana dzieciom, przydatna również rodzicom, zawiera odpowiedzi
na pytania: kto i jak stworzył człowieka, kim i jaki jest Bóg, czym jest raj i inne.

Dar słowa, Naumow A.
Jest to zbiór najznamienitszych dzieł literatury serbskiej.

Opowieść o świętym Gerasimie
Co to jest ikona?
Monastycyzm, szkic historyczny
Bóg z nami
Podręcznik do religii poświęcony młodszym czytelnikom

Nasze spotkanie z Bogiem
Podręcznik do nauki prawd wiary prawosławnej

Zarys filozofii chrześcijańskiej, Łyko Z.
Parafia Św. Ducha w Białymstoku, ks. Ławreszuk M.
Język Cerkiewnosłowiański – zeszyt ćwiczeń, Busłowska L.

Święty lekarz
Książeczka dla dzieci o św. Pantelejmonie

Metropolita Dionizy (Waledyński), Dudra S.
Jest to opis życia i działalności wybitnego zwierzchnika Polskiej Autokefalicznej
Cerkwi Prawosławnej.

Ikony Matki Bożej (listopad – grudzień), Charkiewicz J.
Jest to krótka broszurka informacyjna

Nauka o nabożeństwach prawosławnych, ks. Bondaruk K.
Nauczanie i wyjaśnianie modlitw
Św. Serafim
Życie Chrystusa
Jest to książeczka dla dzieci o życiu Zbawiciela

W Cerkwi Prawosławnej, Borowik H.
Jest to podręcznik do nauki o Cerkwi Prawosławnej

Droga Prawda Życie, Busłowska L.
Jest to podręcznik do nauki o Cerkwi Prawosławnej

Święty Równy Apostołom Konstantyn Wielki
Monaster Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w
Supraślu

Parafia Narodzenia N. M. P. w Bielsku Podlaskim, Mironowicz
A.
Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej
2012, Dudra
Patriarcha Kirył. Rosyjska Cerkiew od golgoty do
zmartwychwstania, Matreńczyk A.
Książka przedstawia losy trzech pokoleń obecnego zwierzchnika Cerkwi
Prawosławnej w Rosji – patriarchy Cyryla (Gundiajew). Odzwierciedlają one
doskonale tragiczne losy Cerkwi w XX wieku na obszarze Związku Radzieckiego.
Opisuje ona także wiele sytuacji z życia obecnego patriarchy, który doznał wielu
krzywd i upokorzeń w imię wiary w Chrystusa.

Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich, Mironowicz A.
Ślady przeszłości. Historia i teraźniejszość prawosławia na
południowo – zachodnim Podlasiu w świadomości społecznej,
Bobryk, Kochan.
Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana,
Czykwin E.
Śpiewy liturgiczne Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Zarys
historyczno – analityczny, Florczak M.
Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Bazylow L.
Świat Bizancjum. Tom I Cesarstwo Wschodniorzymskie 330 –
641
Świat Bizancjum. Tom II Cesarstwo Bizantyjskie 641 – 1204

Prawosławie i Unia za panowania Jana Kazimierza,
Mironowicz A.
Katalog świątyń i duchowieństwa prawosławnej diecezji
białostocko – gdańskiej (1998r.)
Monografia Żeńskiego Monasteru Narodzenia
Przenajświętszej Bogarodzicy , ks. Sosna G.
Katedra Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy we
Wrocławiu
Studium Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie
Warszawskim w latach 1925 – 1939
Prawosławie w Sandomierzu i okolicy, Sławiński P.
Dubicze Cerkiewne, z dziejów prawosławnej parafii,
Awksietijuk E.
Kościół Starokatolicki, Kury U.
Latopisy Akademii Supraskiej. Kościół Prawosławny na
Bałkanach i w Polsce – wzajemne relacje oraz wspólna
tradycja.
Wielcy mistycy rosyjscy, Spidlik T.
Autor napisał powyższą książkę z myślą o przybliżeniu kwestii charakterystycznych
dla prawosławia czytelnikowi rzymsko – katolickiemu, jednak może ona służyć
wszystkim osobom zainteresowanym prawosławiem, ze szczególnym

uwzględnieniem ortodoksji na Rusi.

Sołżenicyn na nowo odczytany, Clement O.
Dzieło przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych twórczością wielkiego pisarza
i zarazem sumienia narodu rosyjskiego. Książka jest lekturą fascynującą w formie i
treści.

„Polonia – Kipros” Polska – Cypr. Relacje historyczne i
kulturowe , Jeorgis J. , Kazamias J.
Warszawa, prawosławie i rosyjskie dziedzictwo, Przeciszewski
P.
„Prawosławie do Polski wprowadzili zaborcy” – to stereotyp trudny do wykorzenienia.
Z drugiej strony, co autor podkreśla, sprzyja mu fakt, że w stolicy kraju, w którym
wyznawcy obrządku wschodniego stanowili większość, cerkwie pojawiły się w końcu
XVIII wieku (unicka na Miodowej) i na początku XIX wieku (prawosławna grecka na
Podwalu). Paweł Przeciszewski rosyjskie i prawosławne dziedzictwo odkrywa przed
Polakami, bierze pod uwagę ich poziom wiedzy (niewiedzy) i patriotyczne
przeczulenie. Sięga do podstaw, do dziejów prawosławia w Polsce i losów pierwszych
prawosławnych świątyń w stolicy.

Księga pamięci prawosławnych mieszkańców Białostocczyzny
ofiar wydarzeń z lat 1939 – 1956, Masalski K.
Wy jesteście światłością świata
Mała książeczka poświęcona 25 leciu chirotonii biskupiej J. E. Metropolity Sawy.

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej
(2005)
Supraśl i okolice, Hammer W.
Latopisy Akademii Supraskiej t. I Prawosławni w dziejach
Rzeczypospolitej, Pawluczuk U.
Historia Armenii, Zakrzewska – Dubasowska M.

Prawosławni i Grekokatolicy w dawnej Polsce, t. I, Dobrzyński
Z.
Prawosławni i Grekokatolicy w dawnej Polsce, t. II, Dobrzyński
Z.
Obrządek Słowiański w dawnej Polsce, t. I, Dobrzyński Z.
Książka ta to swego rodzaju rozważania o stosunkach międzywyznaniowych w dawnej
Polsce. Autor opisuje początki chrześcijaństwa w Polsce, dużo miejsca poświęca
zlikwidowaniu obrządku słowiańskiego cyrylo – metodiańskiego w XII wieku.

Obrządek Słowiański w dawnej Polsce, t. III, Dobrzyński Z.
Jest to oparta na źródłach historycznych kontynuacja części I i II.

Kościół Prawosławny w Polsce dawniej i dziś, Mironowicz A. ,
Adamczuk L.
Jest to zarys historyczny Kościoła Prawosławnego na ziemiach polskich.

Szematyzm. Katalog świątyń i duchowieństwa prawosławnej
diecezji przemysko – nowosądeckiej ( 1999r.), ks. Dubec R., ks.
Felenczak J.
Katalog świątyń i duchowieństwa prawosławnej diecezji
białostocko – gdańskiej (1985r.)
Islam, Bielawski J.
Prawosławna tradycja Turkowic, Kuprianowicz G.
Osiemdziesięciostronicowa publikacja zawiera artykuły historyczne o prawosławnej
tradycji Turkowic, poezję o turkowickim monasterze, pieśni przed Turkowicką ikoną
Matki Bożej oraz teksty liturgiczne.

Przed odrodzeniem supraskiego monasteru, Makal W.
Historia
Watopedzkiej
Ikony
Bogurodzicy
zwanej
„Pocieszeniem i Dobrą Radością”
Inwentaryzacja łemkowskich cmentarzy w nieistniejących

wsiach na terenie gminy Sękowa, ks. Dubec R.
50 lat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ( 1954 – 2004)
Status prawny Polskiego Autokefalicznego
Prawosławnego w III Rzeczpospolitej, Derdej P.

Kościoła

Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, Mironowicz A.
Stulecie parafii prawosławnej w Starosielcacj, ks. Troc J.
Misteria prawosławia, Wideryński M.
Jest to album fotograficzny o prawosławiu.

Co to jest prawosławie?
Jest to zbiór artykułów w przystępny sposób wyjaśniający czytelnikowi odpowiedź na
pytanie „czym jest prawosławie”.

Boska Liturgia Ojca Naszego Świętego Jana Chryzostoma
(tekst)
Dwie godziny. Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i
Południowego Podlasia o akcji „Wisła”
Duszpasterstwo prawosławne w Marynarce Wojennej
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995 – 2012, ks. Szełomow
A.
Człowiek i religia, Zdybicka U.
Książka odpowiada na pytania czym jest religia i dlaczego istnieje. Autorka w swym
dziele ukazuje, iż religia jest drogą spełnienia człowieka, nadaje wszelkim jego
działaniom ostateczny sens. Książka jest szczególnie pomocna w obecnych czasach
kryzysu prawdy o człowieku oraz kryzysu dostrzegania sensu i celowości istnienia.

