
 

 
 

Nr 
katalogowy 

Autor Tytuł Wydawnictwo/ 
Rok wyd. 

Opis 

69.IV Celestyn 
Stanisław 

Wierzę w jeden 
Kościół 

Biblos/2003 Jest to zbiór tekstów dot. ruchu 
ekumenicznego w Polsce, który rozpoczął 
się w 1964 roku. Została tu omówiona 
ogólna teoria ekumenizmu oraz 
problematyka dialogu katolicko-
protestanckiego. 

70.IV Celestyn 
Stanisław 

Razem dla Chrystusa Gaudium//2013 Książka ta to niejako kontynuacja myśli 
zawartej w poprzedniej publikacji Autor 
„Wierzę w jeden Kościół” 

90.IV Praca zbiorowa 
pod red. Hintz 
Marcin 

Ekumenizm i 
ewangelicyzm 
Studia ofiarowane 
Profesorowi 
Karolowi Karskiemu 
w 70.urodziny 

ChAT/2010 „Publikacją tej księgi jubileuszowej chcemy 
uczcić człowieka, który całe zycie pracuje na 
rzecz porozumienia miedzy chrześcijanami i 
wszystkimi ludźmi wierzącymi w Boga, 
który zna wartość, dramat i odwage 
świeckiego światopoglądu” (cytat z książki) 

95.IV Karski Karol Protestanci i 
ekumenizm 

ChAT Książka to podsumowanie badań Autora 
jakie prowadził na temat historii rozwoju 
ekumenizmu. 

51.4 Krebs Bernd Państwo Naród 
Kościół Biskup 
Juliusz Bursche a 
spory o 
protestantyzm w 

Augustana/1998 „Powstanie nowego, niepodległego państwa 
polskiego w 1918 roku stworzyło poważne 
wyzwanie dla Kościołów protestanckich 
znajdujących się na terytoriach trzech 
byłych zaborów.(…)Juliusz Bursche,który 



 

 
 

Polsce w latach 
1917-1939 

angażował się na rzecz wyjednania prawa 
do egzystencji dla zdecydowanie polskiego 
protestantyzmu w odrodzonej Polsce, 
opowiadał się (…)za takim modelem 
stosunków na linii naród-konfesja, który 
akceptowałby różnorodność opcji(…)” 
(cytat z przedmowy do książki) 

85.IV Ks. Niemiec 
Marian 

Nauka o 
usprawiedliwieniu w 
dialogu luterańsko-
rzymskokatolickim 

Augustana/2011 „Opracowanie to nie jest tylko 
bezkrytycznym opisem dialogu luterańsko-
rzymskokatolickiego, ale z pozycji 
luterańskiej teologii podejmuje 
merytoryczną ocenę dokonań w tym 
aspekcie.(…)Monografia ks. Mariana 
Niemca (…)służy budowaniu coraz lepszych 
relacji ekumenicznych między Kościołem 
większości a Kościołem diaspory” (cytat z 
przedmowy do wydania) 

65.IV Praca zbiorowa Ks. Zygmunt Michelis 
Sługa Słowa Bożego i 
Jedności Chrześcijan 

Warszawa/2003 Siostra diakonisa Regina Witt i siostra 
franciszkanka Joanna Lossow podjęły się 
trudu wyboru i opracowania 
ekumenicznych kazań ks. Michelisa, 
którego ekumeniczną działalność chciały 
w ten sposób ocalić od zapomnienia. 
Oprócz w/w kazań książka zawiera opsiy 
ekumenicznej działalności ks. Michelisa, 
którą prowadził w latach 1959-1977. 



 

 
 

46.IV Praca zbiorowa 
pod red. Filak 
Agnieszka 

Od konfliktu do 
komunii 

Warto/2017 Książka „rozwija podstawę dla 
ekumenicznego upamiętnienia 
Reformacji(…). Luterańsko-
Rzymskokatolicka Komisja ds. Jedności 
zaprasza wszystkich chrześcijan, aby 
zapoznali się z tym raportem bez 
uprzedzeń, ale i krytycznie, oraz by razem 
udali się w drogę ku pełnej, widzialnej 
jedności Kościoła.” (cytat z opisu 
znajdującego się na książce) 

114.IV Praca zbiorowa 
pod red. Glaeser 
Z., Giemza G. 

Swój i Obcy Warto/2017 „Współczesny kryzys migracyjny ma 
bezpośredni i pośredni wpływ na wiele 
zjawisk społecznych w Europie i na 
świecie. Dotyka nie tylko państw i 
narodów, ale także Kościołów(…).Dotyczy 
to zarówno problemu uchodźców, jak też 
migracji zarobkowej. (…)Grupa Robocza, 
realizująca projekt: ‘Pojednanie w Europie-
zadania Kościołów na Ukrainie, Białorusi, 
w Polsce i w Niemczech’, uznała go za 
jeden z ważnych obszarów swojego 
zainteresowania.(…)Niniejsza książka jest 
ważnym wkładem Grupy w dyskusję nad 
problematyką migracji. W pierwszej części 
ukazana zostanie perspektywa kościelno-
społeczna, kolejne części prezentować 



 

 
 

będą kwestię migracji z punktu widzenia 
krajów objętych projektem.” (ze wstępu do 
wydania). Teksty znajdujące się w książce 
są w wersji polsko, niemiecko i rosyjsko-
języcznej (526 str.) 
 

41.IV Praca zbiorowa 
pod red. Karski 
Karol 

Porównanie wyznań 
rzymskokatolickiego, 
prawosławnego, 
ewangelicko-
augsburskiego, 
ewangelicko-
reformowanego 

Biblioteka 
Jednoty/2014 

„Nasze starania szły w kierunku wykazania 
nie tyle różnic i sprzeczności między 
doktrynami Kościołów chrześcijańskich, ile 
raczej podobieństw, a nawet spraw 
identycznych, choć inaczej nazwanych, 
formułowanych czy 
interpretowanych”(cytat z opisu 
znajdującego się na książce) 

113.IV Praca zbiorowa 
pod red. 
H.Tranda, 
M.Patalon 

W drodze za 
Chrystusem Kościoły 
chrześcijańskie w 
Polsce mówią o 
sobie 

WAM/2009 Jest to ekumeniczna publikacja, która 
przedstawia podstawowe zasady, tradycje 
i obrzędy panujące w Kościołach 
chrześcijańskich działających w Polsce tj. 
Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła 
Metodystycznego, Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego, Kościoła 
Polskokatolickiego, Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów, Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego. Według Autorów często 



 

 
 

wynikające nieporozumienia osób 
pochodzących z różnych konfesji wynikają 
z braku wiedzy o osobie nawzajem. Tym 
samym celem Autorów stało się 
przekazanie tej wiedzy w sposób zwięzły i 
jasny. (264 str.) 
 

105.IV Hryniewicz 
Wacław, Karski 
Karol, Paprocki 
Henryk 

Credo Symbol naszej 
wiary 

Znak/2009 Autorami tej książki są trzej teologowie ks. 
Hryniewicz (katolik), ks. Paprocki 
(prawosławny) i Karol Karski (protestant). 
„Przygotowany przez nich niezwykły 
międzynarodowy komentarz do Nicejsko-
konstantynopolitańskiego wyznania wiary 
pozwala poznać chrześcijaństwo w trzech 
odłamach. Pokazuje różnice istniejące 
pomiędzy wspólnotami Kościołów 
chrześcijańskich, ale przede wszystkim 
pozwala zrozumieć, iż łączy nas znacznie 
więcej, niż dzieli” (z opisu znajdującego się na 
wydaniu) (323 str.) 

 
43.IV 
 

Praca zbiorowa 
pod red. 
Niszczota Emilia 

W dążeniu do 
Jedności 

Oficyna 
wydawniczo-
poligraficzna 
Adam”/2012 

Książka stanowi wybór kazań 
ekumenicznych, które w większości 
zostały wygłoszone w kościele św. Marcina 
w Warszawie. Autorami zamieszczonych tu 
kazań są m.in.: ks. Jan Hause, ks. Piotr Gaś 



 

 
 

(strona ewangelicko-augsburska), ks. 
Doroteusz Sawicki (strona prawosławna), 
ks. Bp. Zdzisław Tranda-senior (strona 
ewangelicko-reformowana), ks. bp. 
Edward Puślecki (strona ewaneglicko-
metodystyczna) 

45.IV Praca zbiorowa 
pod red. Jerzy 
Sojka 

Luterańska 
tożsamość i 
ekumenizm 

Warto/2020 „Cieszymy się, że możemy oddać do rąk 
polskich luteran, a także tych wszystkich, 
którzy luteranizmem są zainteresowani, 
aktualne teksty dokumentujące refleksję w 
skali globalnej i w ekumenicznym 
kontekście. Wierzymy, że mają one 
potencjał, by stać się impulsem do refleksji 
nad pytaniem, co znaczy być luteraninem 
dzisiaj i jaka jest nasza odpowiedzialność 
wobec jedności chrześcijaństwa i 
ekumenicznych partnerów” (cytaz z 
przedmowy) 

66.IV Praca zbiorowa 
pod red. 
ks.Marek Uglorz 

Chrystus i jego 
Kościół 

Augustana/2000 „Niniejsza książka jest zbiorem wykładów, 
które zostały wygłoszone podczas drugiego 
sympozjum ekumenicznego, 
zorganizowanego w Bielsku-Białej w 
ramach ekumenicznych obchodów 
jubileuszy dwutysiąclecia Inkarnacji Syna 
Bożego” (z opisu znajdującego się na 
książce). Wśród autorów wykładów 



 

 
 

znajdują się m.in.: Karol Toeplitz, Manfred 
Uglorz, Karol Karski i wielu innych.  

52.IV Pracki Roman Prawosławni i 
luteranie w dialogu 

Warto/2019 Ogólnie przyjęte jest myślenie, że 
prawosławie i luteranizm są od siebie 
bardzo odległe. Autor książki postarał się 
zatem przybliżyć Czytelnikowi historię 
ruchu ekumenicznego między tymi dwoma 
wyznaniami. 

123.IV ks. Wojakt 
Tadeusz 

Ewangelik-Katolik Wyd. 
Zwiastun/1981 

Ta niewielkich rozmiarów publikacja 
stanowi porównanie nauk obu Kościołów. 
Jak napisał autor we wstępie ma ona 
"przypomnieć ewangelikom (...) naukę 
naszego Kościoła i zorientować ich w 
różnicach wyznaniowych, z drugiej zaś 
strony może ona trafić i do rąk katolików, 
którzy zainteresują się różnicami 
wyznaniowymi, i wtedy ta książeczka 
spełni rolę informacyjną" (160 str.) 

 
 


