
Nieuważny Florian (red.) - Słownik pisarzy rosyjskich 

Słownik zawiera łącznie ponad 800 haseł, w których doborze kierowano się intencją 

przekazania obiektywnego i możliwie pełnego obrazu literatury rosyjskiej. Słownik 

jest dziełem ponad 50 autorów. 
 
 

 Aleksy Znosko.   Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski / 

 

Słownik łacińsko-polski terminów teologiczno-moralnych / pod red. 

Stanisława Olejnika. 

 

Z Bólem i Miłością o współczesnym człowieku, Starzec Paisjusz 

Hagioryta 

ZĘŚĆ PIERWSZA. O GRZECHU I DIABLE 

CZĘŚĆ DRUGA. O WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE 

CZĘŚĆ TRZECIA. O DUCHU BOŻYM I DUCHU TEGO ŚWIAT 

CZĘŚĆ CZWARTA. O CERKWI W NASZEJ EPOCE 

 

Przebudzenie duchowe, Starzec Paisjusz Hagioryta 

CZĘŚĆ PIERWSZA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIŁOŚCI 

CZĘŚĆ DRUGA. O ASCEZIE I POBOŻNOŚCI 

CZĘŚĆ TRZECIA. O DUCHOWEJ ODWADZE 

CZĘŚĆ CZWARTA. ZALEŻNOŚĆ OD NIEBA 

CZĘŚĆ PIĄTA O DUCHOWYM ORĘŻU 

 

Zmagania duchowe, Starzec Paisjusz Hagioryta 

Prezentowany tom „Słów” starca Paisjusza nosi tytuł „Zmagania duchowe”. Składa 

się nań pięć części. Pierwsza traktuje o walce ze złymi myślami, które są początkiem 

grzechu (w przeciwieństwie do myśli dobrych, które odmieniają człowieka 

duchowo). Druga mówi o tym, iż doświadczając niesprawiedliwości i odnosząc się 

do tego duchowo, człowiek otrzymał od Boga wielkie błogosławieństwo (ludzka 

bowiem sprawiedliwość jego zdaniem nie ma nic wspólnego z życiem duchownym). 



Trzecia część, nosząc tytuł „O grzechu i pokucie” traktuje o grzechu, który „czyni 

ziemskie życie człowieka piekielną męką” i uwalniającej od niego pokucie. W 

przedostatniej, czwartej części, starzec odsłania szatańskie siły, działające w świecie 

poprzez wszelkiej maści magów, czarowników i im podobnych. Książkę wieńczy 

piąty rozdział poświęcony sakramentowi spowiedzi i roli, jaką spełnia w nim 

przewodnik duchowy. 

Życie rodzinne, Starzec Paisjusz Hagioryta, 

W książce tej, jak czytamy w przedmowie, „zebrane zostały pouczenia starca na 

temat rodziny i tych prób, którym poddawany jest człowiek wskutek kryzysu, jaki 

przeżywa rodzina w naszych czasach”, a przyczyn problemów rodzinnych o. Paisjusz 

upatruje przede wszystkim w „oddaleniu się ludzi od Boga i ich egoizmie”. Język 

starca Paisjusza omawiający poszczególne kwestie, cechuje prostota i rozwaga, a 

obie te cechy zdają się być gwarantem korzyści, jakie czytelnik powinie odnieść po 

lekturze. Niektóre pouczenia starca zostały wzbogacone o fragmenty jego listów, 

przekazanych wydawcy przez duchownych i pobożnych świeckich, do których były 

one adresowane. 

Namiętności i cnoty chrześcijańskie, Starzec Paisjusz 

Hagioryta 

W niniejszym piątym tomie Słów, zebrane są słowa Starca, odnoszące się do 

namiętności i cnót chrześcijańskich. Składają się z odpowiedzi Starca na nasze 

pytania o rozpoznawaniu i leczeniu namiętności, a także o kultywowaniu cnót. Te 

odpowiedzi są interesujące nie tylko dla mnichów, ale dla każdego człowieka, 

mającego „dobry niepokój” o kształtowanie cnót. Starzec Paisjusz, znany ze swoich 

metod duszpasterskiego kierownictwa - trafnymi przykładami, błyskotliwym 

humorem - ogrzewa dusze ciepłem duchowym, pod działaniem którego rozkwitają w 

duszy kwiaty skruchy, przynoszące owoce cnót. Pobudza nas, byśmy mężnie 

spojrzeli w twarz swojemu staremu człowiekowi, znienawidzili jego „nikczemną 

maskę” i zrzucili ją. 

 

 

Listy misjonarskie, św. Mikołaj Serbski 
Listy misjonarskie świętego Mikołaja Serbskiego to doprawdy bezcenny dar dla 

współczesnego człowieka z jego problemami, rozterkami i wątpliwościami. Napisane 

zadziwiająco jasnym językiem, zrozumiałym dla każdego czytelnika, uderzają 

zarazem swoją siłą i głębią. Każdy wierzący, zapoznawszy się z nimi, jeszcze 

bardziej umocni się w wierze; niewierzący ujrzy prawdę w całym jej niepokalanym 

pięknie. 



Homilie, św. Mikołaj Serbski 

Książka zawiera komentarze do najbardziej charakterystycznych czytań z Pisma 

Świętego. 

 

Dzieła zebrane t. I, II, III, św. Grzegorz Peradze 

Zbiór dzieł Grzegorza Peradze - profesora Uniwersytetu Warszawskiego w okresie 

międzywojennym i męczennika Obozu Auschwitz. Grzegorz Peradze to jeden z 

najwybitniejszych Gruzinów XX wieku. Św. Grzegorz Peradze był znanym w 

ówczesnej Europie naukowcem. Zawdzięczamy mu wiele odkryć w zakresie 

monastycyzmu gruzińskiego, liturgii kościoła gruzińskiego i historii tego kraju. 

Opublikowane prace dotyczą szeregu zagadnień, jak historii chrześcijaństwa w 

Gruzji, literatury gruzińskiej, dzienników z podróży naukowych, patrologii, liturgiki. 

 

Komentarz Świętych Ojców do Ewangelii według Świętego 

Mateusza 

Jeden z najlepszych komentarzy do Ewangelii według Św. Mateusza 

 

Na wschód od zachodu, Radziukiewicz A. 

Książka ta to swoista podróż na Wschód - od Synaju po Nowogród Wielki, przez 

Grecję, Bułgarię. Rumunie, Ukrainę, Białoruś, na Wschód nie geograficzny, lecz 

duchowy. Jego pełnię możemy docenić, zwracając się co jakiś czas ku Zachodowi. 

Zapraszam do przyjrzenia się losom prawosławia, które dla tych krajów i narodów 

stanowiło fundament, podstawę jedności i długiego trwania. Rzeźbiło ono oblicze 

narodów bardziej niż włodarze, wojny, przewroty i rewolucje. Człowiek potrafi żyć 

bez granic państwowych. Ale życie bez granic kulturowych, bez korzeni, może 

okazać się dla niego próbą nie do wytrzymania. Dlatego w tej książce jest o kulturze, 

korzeniach i granicach. Jest o prawosławnej cywilizacji, dojrzewającej w basenie 

Morza Śródziemnego w Cesarstwie Bizantyńskim i przekazanej Słowianom pod 

koniec pierwszego tysiąclecia, jak hojny posag. Jest o centrach - filarach duchowej 

ojczyzny. Te centra to między innymi Konstantynopol, Atos, Synaj, Saloniki, Kijów, 

Turów, Połock, Wilno, Nowogród Wielki, Siergijew Posad, Supraśl, Ostróg, Neamt, 

Pustelnia Optyńska. Te centra to miejsca zagęszczenia kultury i drogowskazy 

zarazem. 

 

Mały słownik wyrazów starocerkiewno – słowiańskich i 

terminologii cerkiewno – teologicznej 

 

 

http://liturgia.cerkiew.pl/page.php?id=12


Prawosławie światło ze wschodu, Leśniewski K. 
Prezentowana książka to kompendium wiedzy o prawosławiu .  Przybliża ona kwestie doktrynalne, 

dogmatyczne, historię, kulturę, śpiew. 

 

Historia filozofii rosyjskiej, Goerdt W. 
Praca Wilhelma Goerdta jest kompetentnym, syntetycznym i wnikliwym studium myśli rosyjskiej 

od czasów Średniowiecza, poprzez Oświecenie, aż po XX wiek. Autor z rozmachem ukazuje rożne 

nurty filozofii rosyjskiej, ukształtowane poprzez historyczne, kulturowe, religijne i społeczno-

polityczne uwarunkowania. Przedstawia również sylwetki omawianych filozofów: podaje obszerne 

informacje biograficzne, a zarazem uważnie analizuje ich poglądy, by zrozumieć specyfikę 

myślenia w Rosji w różnych okresach jej dziejów. Goerdt dużo miejsca poświęca 

dwudziestowiecznym intelektualistom, zarówno marksistowskim, jak i, co warto podkreślić, 

spychanym przez sowiecką propagandę przedstawicielom renesansu religijno-filozoficznego. Takie 

całościowe ujęcie zasługuje na miano unikatowego dzieła i pozwala na lepsze poznanie rosyjskiej 

duszy. 

 

Apokryfy syryjskie 
Apokryfy syryjskie. Historia i przysłowia achikara, grota skarbów, apokalipsa pseudo 

- Metodego 

 

Apostoła Pawła list do Rzymian, ks. Niemczyk J. 

 

Ikonostas i inne szkice, Florenski P. 
Książka ta stanowi swoistego rodzaju wkład w dzieło zrozumienia duchowej 

zawartości ikony, jak również roli artysty i środków malarskich w tworzeniu pomostu 

między ludźmi wierzącymi a światem nadprzyrodzonym, a więc wszystkiego, co 

sprawia, że stają się one świętym obrazem człowieka, urastając jednocześnie do rangi 

problemu ekumenicznego w najszerszym tego słowa znaczeniu. 

 

Wiara i poznanie 

Księga pamiątkowa dedykowana Jego Eminencji Metropolicie Warszawskiemu i 

całej Polski  - profesorowi Sawie (Hrycuniak), zawierająca szereg artykułów i 

wystąpień poruszających również kwestie teologiczne i moralne. 

 

Misterium śmierci, Wasiliadis N. 

Najboleśniejszy obrzęd naszej Cerkwi. Bezgraniczne Boże miłosierdzie, wielka i 

niedocieczona dobroć Boża względem człowieka – na tym zasadza się nasza Święta 

Cerkiew, w to wierzy i w tym pokłada nadzieję, że miłujący ludzi Pan może okazać 

miłosierdzie także i temu, który opuścił ten świat. Na tej podstawie skonstruowany 

jest również najbardziej poruszający i wypełniony bogatą treścią wewnętrzną 

Obrządek pogrzebowy. 

 



Droga rozumu w poszukiwaniu prawdy, Osipow A. 

Książka może być podręcznikiem dla studentów teologii. Ale, poprzez dostępność 

wykładu, może pozostawać lekturą dla każdego. Rzecz jasna, wymaga uważnego 

czytania, pewnego wysiłku. Ale przecież całe życie duchowe jest wysiłkiem.  

Książka jest głoszeniem chrześcijaństwa. A to zadanie skomplikowane i 

odpowiedzialne. Od tego bowiem, w jaki sposób jest głoszone, zależy zbawienie wielu. 

Książka podaje rękę tym, którzy chcą iść drogą zbawienia. 

 

Prawosławne prawo kościelne, ks. Znosko A. 

 

Małżeństwo w prawosławiu, Meyendorff J. 

Studium Johna Meyendorffa dotyczy rozumienia związku małżeńskiego w teologii i 

praktyce Kościoła prawosławnego. Autor, wrażliwy na często niedoskonałą kondycję 

miłości i ludzkich relacji, podjął się rozważania tak trudnych problemów, jak 

małżeństwa zawierane ponownie, małżeństwa mieszane, rozwód, aborcja, 

planowanie rodziny, odpowiedzialne rodzicielstwo, celibat. 

"Małżeństwo w prawosławiu" zainteresuje wszystkich, a okaże się niezbędną lekturą 

dla księży, rodziców i przygotowujących się do zawarcia związku małżeńskiego. 

Książka ta po raz pierwszy daje polskiemu Czytelnikowi szansę zapoznania się z 

obrzędami sakramentu małżeństwa. 

 

Eucharystia i posłannictwo 

[wieczerza Pańska w dialogu chrześcijan] : praca zbiorowa / pod red. Leonarda 

Górki, Wacława Hryniewicza. 

 

Prymat w Kościele, Słomski W. 

Prymat w Kościele: prymat Piotra w koncepcji eklezjologicznej Mikołaja 

Mikołajewicza Afanasjewa / Wojciech Słomski, słowo wstępne ks. Henryk Paprocki. 

 

Jezus, Qumran i Watykan, Betz O. 
 

O rękopisach hebrajskich znad Morza Martwego z czasów Jezusa dyskutuje się na 

całym świecie, jednakże w Polce tematyka ta jest mało znana. Czy ruiny Chirbet 

Qumran to resztki osiedla społeczności esseńskiej czy forteca z czadów Chrystusa? 

Czy za tajemniczym Mistrzem Sprawiedliwości kryje się Jakub, brat Pański? Czy 

teksty z Qumran pozwalają lepiej poznać nauki Chrystusa? Opierając się na faktach, 

nie na spekulacjach, książka odpowiada na pytania stawiane ostatnio bardzo częsta 

w świetle telewizyjnych reflektorów. 

 



Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Podgórzec 

Z. 
Książka będąca zapisem spotkań dwóch niezwykłych osobowości: Jerzego 

Nowosielskiego - wybitnego malarza, autora wielu ikon i sakralnych polichromii, a 

także myśliciela i prawosławnego teologa oraz Zbigniewa Podgórca - dziennikarza, 

znawcy kultury rosyjskiej, świetnego tłumacza dzieł Dostojewskiego, Gogola czy 

Szałamowa. Tematem ich rozmów, które prowadzili ze sobą bez mała przez ćwierć 

wieku, są „sprawy święte”: Bóg, Kościół, sztuka, cały świat - widziany w 

perspektywie Wieczności. 

 

Jahwe – Bóg Izraela. Zarys starotestamentowej teologii Boga, 

Uglorz M., ks. 
 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Nie rozpoczyna się ona od refleksji nad 

człowiekiem jako stworzeniem Bożym, lecz od refleksji nad całym Izraelem. Musi 

zostać zachowana specyfika myślenia historycznego Izraela. Według Starego 

Testamentu jednostka może istnieć tylko jako cząstka większej społeczności, Izraela, 

narodu, który Bóg w swojej suwerennej decyzji sobie powołał i umiłował. 

Mnisi Góry Atos o duchowości prawosławnej, Gabriel 

(Krańczuk) hieromnich 

Od autora: 

We wspólnotach zakonnych Świętej Góry Atos na pierwszym miejscu stawiana jest 

cnota posłuszeństwa, czyli duchowe powinowactwo swemu ojcu duchowemu, starcu. 

Pod jego kierownictwem odbywa się kształtowanie młodego mnicha i jego 

doskonalenie się w cnotach . 

Niech będzie mi wolno odnieść powyższą refleksję do mojej niegodności. Ze 

zrządzenia Bożego już kilka lat pozostaje na Świętej Górze Atos. Daleki byłem od 

podjęcia decyzji napisania jakiegokolwiek artykułu czy dokonania tłumaczeń z 

jeżyka greckiego. 

Wspierany modlitwami starca, ponadto pobudzony uczuciem miłości i wdzięczności 

ku swej Matce Cerkwi, napisałem kilkanaście artykułów. Dominują w nich rozmowy 

ze współczesnymi przedstawicielami duchowości hagioryckiej. 

 

Kolory Prawosławia Polska (album) 

 

Klasztor św. Onufrego w Jabłecznej (Polska) 

 



Śladami Jezusa Chrystusa po Ziemi Świętej (album) 

 

Cerkiew i jej misterium, Nater 

Album o chrześcijańskich tradycjach Podkarpacia 

 

Zarys dziejów religii 

 

Klucz do Biblii, Hurrington W. 

W służbie Bogu i ludziom 

 

kjh 
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