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Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Matki nie noszą kostiumów

"Gdyby matki zdecydowały się porzucić macierzyństwo, wkrótce żylibyśmy w

świecie zdominowanym przez biedniejszą i starzejącą się populację, złożoną

ze źle przystosowanych i bezdomnych dorosłych oraz stanęlibyśmy w

obliczu upadku naszych społeczności i gospodarki. Świat będzie nadal trwał

bez bankierów, lekarzy, polityków, naukowców i nauczycieli, lecz nie będzie

trwał bez matek. Potęga matek jest niesamowita."

"Gdy byłam jeszcze nastolatką, panowała moda na cynizm potępiający

koncepcję posiadania dzieci w oparciu o przekonanie, że świat jest

okropnym miejscem: "Nie chciałabyś wprowadzić dzieci do tego bałaganu,

prawda?". Na co ja odpowiadałam z ciekawą pewnością siebie, że moje

dzieci pomogłyby uczynić ten świat lepszym miejscem. Nadal w to wierzę.

Powołanie do macierzyństwa jest wezwaniem do zmiany tego świata na

lepsze. Nie mniej, nie więcej? Tak jak Maryja trzymała w swoich ramionach

Boże Dzieciątko, tak podtrzymujemy obraz Chrystusa w naszej rodzinie i

społeczeństwie w każdym zadaniu, jakie wykonujemy jako matki."

"Młoda ambitna przyjaciółka wspominała ostatnio z żalem, że zanim urodziła

dziecko, była odpowiedzialna za ogromne sumy pieniędzy w departamencie

rządowym, dla którego w owym czasie pracowała. Pomyślałam z punktu

widzenia osoby starszej, że przecież teraz jest odpowiedzialna za życie."
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Księgarnia Izajasz poleca

Warto żyć zgodnie z naturą

Warto żyć zgodnie z naturą, czyli o płciowości, płodności,

rodzicielstwie i metodach naturalnego planowania poczęć,

głównie - ale nie tylko - z myślą o narzeczonych

przygotowujących się do małżeństwa.

Warto być ojcem

Fascynująca książka o roli męża i ojca w rodzinie. O radości z

bycia ojcem, ale także o odpowiedzialności, władzy i służbie.

Warto naprawić małżeństwo

Naprawdę chcesz naprawić swoje małżeństwo? Zacznij od teraz!

Ta książka pomoże Ci znaleźć przyczynę problemu a potem

powie jak z nim zwyciężyć.

Urzekająca

Każda kobieta była kiedyś małą dziewczynką. A każda mała

dziewczynka piastuje w swoim sercu najskrytsze marzenia.

Marzy o porwaniu w wir romansu, o odegraniu niezastąpionej roli

w wielkiej przygodzie, o roli Pięknej w czyjejś historii. Te

pragnienia są czymś więcej niż ...

3

Księgarnia religijna Izajasz.pl

https://izajasz.pl/ksiazka/matki-nie-nosza-kostiumow?book=1,51
https://izajasz.pl/ksiazka/warto-zyc-zgodnie-z-natura?book=1,51
https://izajasz.pl/ksiazka/warto-byc-ojcem?book=1,51
https://izajasz.pl/ksiazka/warto-naprawic-malzenstwo?book=1,51
https://izajasz.pl/ksiazka/urzekajaca?book=1,51

