
Przykładowe  pozycje z zakresu religii znajdujące się w Czytelni Popularnonaukowej: 

 

 

 

24 godziny z życia Kościoła na 6 kontynentach  

„Ukazanie życia Kościoła katolickiego poprzez fotograficzne utrwalenie w ciągu jednej doby 

różnych aspektów jego działalności w wielu zakątkach naszego globu jest ideą wielce 

interesującą. Tym bardziej, gdy ma miejsce w tak szczególnym czasie, jakim jest żałoba po 

śmierci Papieża - widzialnej głowy Kościoła. (...) Wdzięczny jestem Wydawcom niniejszej 

publikacji za przedstawienie życia Kościoła w Polsce poprzez pryzmat Jasnej Góry. Jest to 

ujęcie wyjątkowe, albowiem w tym sanktuarium czcimy słynący łaskami obraz Matki Bożej, 

danej naszemu narodowi ku pomocy i obronie", i jest to miejsce, gdzie "zawsze czuliśmy się 

wolni", jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II". Kardynał Józef Glemp ”. 

 

Poczet papieży 

Autor: Michał Gryczyński. „Książka ta, to ponad 300 biogramów najwyższych dostojników 

Kościoła katolickiego. Znajdziecie tu daty, fakty i ciekawostki opisujące życie papieży, a także 

antypapieży. Dzięki przejrzystemu układowi książki, bogatej ikonografii oraz kalendariom, 

możemy prześledzić niezwykłe dzieje ponad 2000 lat chrześcijaństwa”.  

 

„Leksykon zawiera ponad 300 haseł przedstawiających ośrodki kultu religijnego z całego 

świata. Znajdują się w nim opisy zarówno miejsc historycznych, jak i współczesnych. 

Przedstawiono miejsca czczone jako przejawy sacrum: np. święte góry czy rzeki oraz 

miejsca pochówku świętych i proroków. Źródłem świętości są relikwie, minerały, 

przedmioty, w których świętość koncentruje się ze szczególną mocą”.  

 

Kolędy. Bóg się rodzi 

Skoczek Anna 

„Bóg się rodzi Czymże byłyby święta Bożego Narodzenia, o ileż uboższa liturgia nocnego 

czuwania, zakończonego Mszą, zwaną popularnie pasterką, gdyby radość ogłaszania światu 

Bożych narodzin nie wyartykułowano tą szczególną pieśnią! Tajemnica nocy betlejemskiej 

jest tak wyjątkowa, radość z przyjścia przyszłego Zbawiciela tak wielka, że należało ją 

wyśpiewać! Zadanie to spełnia kolęda”.  

 

 

Polskie kalwarie   Autor: Anna Mitkowska 

„Wyłaniają się z zieleni jako teatry wyobraźni, wyspy ciszy i kontemplacji... zaskakują swym 

istnieniem w odludnych krajobrazach, stanowiąc klejnoty obyczajowości, wiary i działalności 

artystycznej człowieka, ukierunkowanej na chwałę Boga, a także na poszanowanie 

przyrody”. 

http://lubimyczytac.pl/autor/39698/michal-gryczynski
http://lubimyczytac.pl/autor/21712/anna-mitkowska


 

''Katechizm Kościoła Katolickiego - pierwszy po Katechizmie Soboru Trydenckiego (1566) jednolity i 

autorytatywny wykład prawd wiary i moralności. Opracowany po Soborze Watykańskim II Katechizm 

Kościoła Katolickiego przedstawia wiernie i w sposób uporządkowany nauczanie Pisma Świętego, 

Tradycji i Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a także duchowe dziedzictwo Ojców i Świętych 

Kościoła. Treść ujęta w nowy sposób odpowiada na pytania naszej epoki. Katechizm nie jest 

dokumentem magisterium Kościoła w tym samym sensie co np. encyklika czy konstytucja apostolska 

- zawiera bowiem prawdy już gdzie indziej podane i wyjaśnione, ale zawarte w nim treści posiadają 

zasadniczo status obowiązującej doktryny - zwłaszcza, że Katechizm Kościoła Katolickiego jest 

zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, a w swym pełnym wydaniu zawiera szczegółowe przypisy 

powołujące się na tekst Pisma Świętego lub nauczanie Tradycji Kościoła”. 

 

Psychologiczne dylematy wiary 
Małgorzata Starzomska 

„Autorka pokazuje, w jaki sposób na dylematy człowieka wierzącego odpowiada 

współczesna psychologia. Argumentuje, że te odpowiedzi nie pozostają w sprzeczności z 

Biblią, w związku z czym człowiek wierzący nie musi rezygnować z fachowej pomocy 

psychologicznej. Może uzyskać odpowiedź na problemy dotyczące m. in. depresji (np. 

porównanie mroku depresji a mistycznej nocy w wierze) i wypalenia”. 

 

Wiedza o etyce 

Autor: Jan Hartman, Jan Woleński 

„Książka adresowana jest do uczniów, studentów a także do wszystkich zainteresowanych 

myślą etyczną. Publikacja składa się z trzech części, które przedstawiają kolejno: podstawy 

etyki ogólnej i metaetyki, dzieje refleksji moralnej oraz wybrane zagadnienia etyki 

szczegółowej”. 

 

Jerozolima i Ziemia Święta  

Autor: Opracowanie zbiorowe 

„Ponad 800 kolorowych zdjęć wykonanych specjalnie do tego przewodnika pokazują to, co 

najpiękniejsze w Jerozolimie. Unikalne przekroje i rzuty ułatwiają samodzielne zwiedzanie 

zabytkowych budowli, muzeów i galerii, a szczegółowe plany miasta pozwalają szybko 

odnaleźć każdą dzielnicę i ulicę. W informacjach praktycznych można odnaleźć rady jak 

korzystać z telefonów, poczty i komunikacji miejskiej. Starannie wybrane hotele, restauracje i 

bary na każdą kieszeń. Przewodnik ten jest nie tylko efektowny, ale i nadzwyczaj przydatny”. 

 

ks. Wincenty Zaleski SDB 

Święci na każdy dzień 

„Niniejsza praca obejmuje kilkaset żywotów świętych i błogosławionych Kościoła 

Chrystusowego. 

Jest to nowe wydanie, przeredagowane, uzupełnione ponad 100 nowymi biogramami 

Świętych i Błogosławionych wyniesionych do chwały ołtarzy przez Sługę Bożego Jana 

Pawła II. Dodane biogramy zostały napisane i opracowane przez dra Pawła Janowskiego, 

pracownika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II''. 

http://www.publio.pl/malgorzata-starzomska,a3951.html
http://lubimyczytac.pl/autor/26271/jan-hartman
http://lubimyczytac.pl/autor/38452/jan-wolenski
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Opracowanie+zbiorowe


 

Nowe patyki i patyczki     Jan Twardowski 

„Pan Jezus nie tylko do ciebie przychodzi, ale i do koleżanek z prawej i 

lewej strony, do tej z warkoczykiem i do tej uczesanej , do kolegi, 

który przyjechał maluchem, i do tego, którego tatuś przywiózł polonezem, do 

twej przyjaciółki, która powiedziała, że mamusia w domu jest najważniejsza, 

bo tatuś nie umie ugotować obiadu" - przekonuje młodego czytelnika z 

właściwą sobie dozą humoru ksiądz Jan. 

W książce, z której pochodzą przytoczone tu słowa, znajdziesz ponad sto 

utworów prozą lub rymowanych, krótszych lub dłuższych, mniej lub bardziej 

zabawnych, a nawet poważnych, w których autor porusza wiele mniej lub 

bardziej ważnych spraw. Może napisał także o Tobie? Przeczytaj”. 

 

 

„Encyklopedia Katolicka –20-tomowa encyklopedia przygotowywana w 

Instytucie Leksykograficznym KUL współpracującym z Towarzystwem 

Naukowym KUL. Encyklopedia prezentuje zagadnienia doktrynalne i 

działalność Kościoła katolickiego i innych Kościołów chrześcijańskich - 

prawosławnych i protestanckich, wspólnot religijnych i religii 

niechrześcijańskich. Zawiera wiele haseł z historii Kościoła w Polsce i na 

świecie, z teologii, kultury i sztuki chrześcijańskiej a także z zakresu 

katolickiej nauki społecznej”. 

 

Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego 

"Jan Paweł II - Encyklopedia Nauczania Moralnego to najważniejsze 

zagadnienia moralne współczesności w świetle nauczania Jana Pawła II, 

przedstawione w układzie alfabetycznym. Problemy poruszone 

w encyklopedii to między innymi: antykoncepcja, badania prenatalne, 

celibat, kara śmierci, klonowanie, korupcja, media, męczeństwo, 

pornografia, przyjaźń, przyjemność, rozwód, starość, życie - wartość życia. 

Redaktorami encyklopedii są: ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny – dyrektor 

Instytutu Teologii Moralnej KUL, Przewodniczący Polskich Teologów 

Moralistów, oraz ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna – kierownik Katedry Teologii 

Moralnej Szczegółowej KUL”. 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/6093/jan-twardowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicki_Uniwersytet_Lubelski_Jana_Pawła_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Naukowe_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Naukowe_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Doktryna_religijna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawosławie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Protestantyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicka_nauka_społeczna


 

 

 

 
 

 


