Odwaga modlitwy; Antoni Bloom metropolita
Książka zawiera ważne i aktualne dla każdego rozważania autora – prawosławnego
biskupa na temat modlitwy.

Zmartwychwstanie i ikona; Quenot M.
Ojcze Nasz; Clement O.
Autor – współczesny francuski myśliciel, urodzony na południu Fancji w rodzinie
ateistycznej, pod wpływem dzieł Łosskiego i Bierdiajewa nawrócił się na
chrześcijaństwo i przyjął chrzest w Kościele prawosławnym, co w powiązaniu z
doświadczeniami młodości pozwoliło mu żyć religijnością wolną, pozbawioną
różnego rodzaju tabu czy sklerotyzmu.

Ogień Ducha Świętego; Serafin Sarowski św.
Ogień Ducha Świętego to jedno z najważniejszych dzieł ruskiej duchowości.
Stanowi zapis rozmowy, jaką ze św. Serafinem z Sarowa przeprowadził jego wierny
uczeń Mikołaj Aleksandrowicz Motowiłow (1809-1879).

Święty Sylwan z Góry Atos; Sofroniusz / Sacharow /
archimandryta
Krynica na starej fotografii
Poezją żyję; Waszkiewicz M.
Uzdrowienia paranormalne we współczesnym
chrześcijaństwie; Paciorkowski R. ks.
Modlitwa Jezusowa. Jej początek, rozwój i praktyka w
tradycji bizantyjsko – słowiańskiej; Mnich Kościoła
Wschodniego
Ks. Michał Bożerianow i jego odpowiedź „ Ludziom Małym”;
Mironowicz A.
Odpowiedź „ludziom małym” jest unikalnym źródłem, autentycznym w swym przekazie. Z owego
źródła dowiadujemy się więcej o dziejach społeczności prawosławnej i białoruskiej na uchodźctwie
aniżeli z innych opasłych opracowań naukowych. Ta ogromna wartość poznawcza źródła nadaje mu
wyjątkowy charakter i pozwala na podjęcie dalszych badań nad losami Cerkwi prawosławnej i jej
wiernych na uchodźctwie w latach 1942-1945.

Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach; Starowieyski M.
ks.
Listy o gniewie i modlitwie; Barsanufiusz i Jan
Do Barsanufiusza i Jana, dwóch świątobliwych pustelników zwracano się z
pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia zarówno poważnych problemów duchowych jak
i praktycznych zagadnień dnia codziennego. Z 850 listów wybrano te, które dotyczą
modlitwy, śmierci i radzenia sobie z grzeszną naturą człowieka: gniewem i
nienawiścią.

Moje życie w Chrystusie; Jan z Kronsztadu św.
Opisywana pozycja należy do jednych z najwybitniejszych dzieł literatury
chrześcijańskiej. Jest to opis dążeń doskonalenia duchowego poprzez rozwijanie
takich cnót jak miłosierdzie, współczucie, łagodność, posłuszeństwo, walka z
grzesznymi myślami, oparcia swego życia na przesłaniu ewangelicznym.

Hymn wejścia; Bazyli /Gondikakis/ ks.
Książka o. Bazylego to teologiczny przewodnik człowieka wierzącego. Ostrzega przed
wejściem do labiryntów idei i koncepcji, które nie doprowadzą go do Królestwa
Bożego. Śmiało i zdecydowanie wskazuje, że niektóre z tych labiryntów współcześnie
starają się przyjąć miano „cerkiewnych”, tj. uzasadnić i zalegalizować swoją obecność
w Cerkwi. Ostrzegając przed tymi meandrami i ślepymi uliczkami, autor przypomina
i wyjaśnia w czym zawiera się istota wiary i gdzie jest, a gdzie nie ma Cerkwi. We
współczesnym, zrelatywizowanym świecie, w którym ten relatywizm próbuje
wtargnąć nawet do samej Cerkwi, książka archimandryty Bazylego staje się dla
prawosławnego człowieka kompasem, pozwalającym mu kroczyć prostą i prawdziwą
drogą.

Kapłani pierwszych wieków; Padovese L.
Cesarz i dogmat. Filiokwistyczne tendencje w Cesarstwie
Karola Wielkiego w VIII – IX wieku; Warsonofiusz
Doroszkiewicz ks.

Za życie świata; Schmemann A.
Misja metodiańska na ziemiach plskich do końca XI wieku;
Mironowicz A.
Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych
Nieznany los pierwszych ihumenów supraskich; Mironowicz A.
Latopisy Akademii Supraskiej / Synody Cerkwi Prawosławnej
w I Rzeczypospolitej/
Arcybiskup generał brygady Sawa / Jerzy Sowietow/
Prawosławne Seminarium Duchowne – 50 lat
Akatyst do świętego biskupa i cudotwórcy Spirydona z
Tremitundu
Św. Spirydon z Tremitundu Patron Kerkiry /Korfu/
Polscy artyści w Gruzji
Wielki Post; Schmemann ks.
Cerkwie. Przewodnik po Beskidzie Sądeckim i zachodniej

części Beskidu Niskiego
Modlitewnik prawosławny
Dzieje Apostolskie
Serbska hymnografia narodowa; Gil D.
Ewangelia św. Mateusza /komentarz/
Kościół Starokatolicki; Kury U.
Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i Wszystkiej Rusi, t. I i II;
Stryjkowski M.
Bielsk Podlaski; Jarmołowicz W.
Dzieje Rosji; Bazylow L.
Kto jest kim w Kościele; Polak G.
Encyklika Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o
wspólny dom
Wojna w Jugosławii; Marcinkovic J.

Ze świata Celtów; Dilon M.
25 tysięcy kilometrów przez Indie; Woźnicka J.
Dzieje Arabów; Hitti P.
Starożytna Polska; Baliński, Lipiński
Zapiski ochotnika; Turgeniew I.
Auschwitz Birkenau 2012
Globalizacja – polityka – etyka
Monaster w Supraślu; Radziukiewicz A.
Katolicka etyka życia osobistego; Olejnik S. ks.
Józef Szumański – pierwszy biskup unicki lwowski / 1667 –
1708/
Z dziejów Narwi i okolic; Michaluk D.
Konfederacja Warszawska 1573r.; Maciuszko J.

Chrześcijanie
Mikołaj II. Życie i upadek ostatniego cara Rosji; Heresch E.
Wkład protestantyzmu do kultury polskiej
Tworzenie się Europy (historia chrześcijaństwa); Dawson Ch.
Sprawa Toruńska w roku 1724; Gastpary W. ks.
Protestantyzm w Polsce / 1939 – 1945/; Gastpary W. ks.
Historia Polski / 1505 – 1764/; Gierowski J.
Autokefalia i zasady jej zastosowania; Zyzykin M.
Kierownictwo duchowe według Ojców Pustyni; Hiżycki Sz.
Abba, powiedz mi słowo... ; Borkowska M.
Na publikację składają się jedne z najpiękniejszych sentencji Ojców Pustyni, traktujące
o relacjach człowieka z Bogiem a przez to i z całym światem.

Acedia dziś; Zatorski W.

Każdy z nas jest zagrożony acedią i kiedyś będzie musiał się z nią zmierzyć. Warto
więc sobie zdać sprawę z tej choroby ducha, aby nie powtarzać stale błędów szukania
doraźnej pomocy i oskarżania innych, całego świata i Boga o stan naszego ducha.

Antychryst i koniec świata; Hildegarda z Bingen
Wyostrzyć wzrok. J. M. Coetzee: sztuka, świat i polityka
O prawdziwym obrazie człowieka, Casel O.
Porozmawiajmy o Apokalipsie; Jankowski A. ks.
Ład i pokój; Zatorski W.
Publikacja zawiera szereg myśli pomagających w duchowym doskonaleniu
chrześcijanina. Autor czyni rozróżnienie pomiędzy błędnym stawianiu na równi
pokoju i spokoju.

Kto pragnie szczęscia? ; Zatorski W.
Publikacja zawiera szereg myśli pomagających w duchowym doskonaleniu
chrześcijanina.

Kłębowisko żmij; Mauriac F.
Ład serca; Andrzejewski J.
Dzieje dzieci mądrości; Bolewski J.
Jeden ze wszystkimi. Być współczesnym mnichem; Parys M.

Na wschód od duszy / wiersze/ ; Kobielus S.
Kochać post; Vogue A.
Rana miłości / duchowość wschodu i zachodu/
Mnisi – nie tylko ci święci
Modlitwa ducha. Studia o traktacie „De oratione” Ewargiusza
z Pontu; Bunge G.
Podstawy chrześcijańskiej moralności; Zabielski J. ks.
O wiedzy duchowej; Kasjan J.
Moc w słabości; Louf A.
Milczeć, aby usłyszeć; Zatorski W.
Dar sumienia; Zatorski W.
Chowanna czyli całokształt
Trentowski B.

pedagogiki narodowej / 1846/;

Psałterza dawidowego część pierwsza, przekładnia Jana

Kochanowskiego
Rosyjski Kościół Prawosławny a Wojna Ojczyźniana
Filozofia w cieniu prawosławia; Krzemień W.

