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Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Najkrócej o... darze i teologii ciała

Nie  raz widać młode dziewczyny, które maślanymi oczami rozglądają się 

na  lewo i na prawo, a mowa ich ciała woła: "Nie chcę być sama! Bądź ze  

mną!". I trafia się, że i mężczyzna chodzi z tą sama tęsknotą w oczach,  

wyrażającą ten jeden apel: "Nie chcę być sam! Bądź ze mną!". I wyobraźmy 

sobie, że tych dwoje się zejdzie. Te dwa apele spotkają się  ze sobą. I tak

się wszystko zaczyna. Spotykają się ze sobą dwie  tęsknoty dwojga  ludzi,

ale tęsknoty jeszcze nie dojrzałe, bo zrodzone z egoizmu, z pragnienia bycia

z kimś po to, aby nie być samemu.
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Najkrócej o... darze i teologii ciała

Księgarnia Izajasz poleca

Najkrócej o... miłości w małżeństwie

Powstało już wiele książek o miłości małżeńskiej. Dlaczego więc

ja postanowiłem napisać kolejną? Im dłużej pracuję jako

wychowawca i duszpasterz akademicki - a robię to już ponad 40

lat - tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że mało stoi

przed współczesnym kapłanem zadań równie ważnych, co troska

o dobre przygotowanie narzeczonych do sakramentu

małżeństwa, a także o zaszczepienie w mał...

Najkrócej o... wychowaniu religijnym dzieci

To będzie książka o tym, jak wychować dziecko na sposób

chrześcijański. Wychowanie dzieci nie jest sprawą łatwą, ale

niezwykle ważną. O tym, jak kluczowe i niezbędne dla

ukształtowania psychiki i duchowości każdego dorosłego

człowieka jest otrzymanie właściwego wychowania

rodzicielskiego, świadczy najlepiej obserwacja tych, którzy...

Najkrócej o... powołaniu człowieka

Pierwszym pytaniem, jakie  musisz dziś sobie zadać - tu i teraz, 

niezależnie od tego, w którym  momencie życia się w tej chwili 

znajdujesz - jest to: Czy ja podążam  drogą swego powołania?

Czy ja w ogóle dokładnie wiem, jakie to jest  powołanie? Co mam

do zrobienia z tym życiu, żeby świat był lepszy, kiedy  z niego

będę odchodzić?

Najkrócej o... zwyciężaniu kryzysów małżeńskich

To nie jest książka o kryzysach. To książka o ich

przezwyciężaniu. Kryzysy w małżeństwie i rodzinie są zjawiskiem

niemal normalnym, pojawiają się zawsze, nawet w najlepszych

związkach. Aby małżeństwo przetrwało, potrzebne są dwie

rzeczy: świadomość, że kryzysy będą, i że można je

przezwyciężyć. Często właśnie to, co przeszkadza i uwiera,

powoduje rozwój.
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