
 

 
 

Nr 
katalogowy 

Autor Tytuł Wydawnictwo/ 
Rok wyd. 

Opis 

99.V Benedyktowicz 
Witold 

Co powinniśmy 
czynić 

ChAT/1993 „Praca(…)zawiera podstawowy kurs 
ewangelickiej etyki teologicznej. (…) 
Zadaniem niniejszego podręcznika jest 
usystematyzowanie treści znanych i 
bliskich wszystkim, których życie 
organizuje się wokół zasady sola fide. (cyt. 
ze wstępu) 

40.V Bonhoeffer 
Dietrich 

Naśladowanie CLC/2017 Lektura książki „stawia (…)Czytelnika 
wobec zasadniczego pytania o 
wiarygodność własnej wiary. Dietrich 
Bonhoeffer(…) przekonuje, że wiara nie jest 
transcendentną abstrakcją, lecz konretnym 
wyzwaniem życiowym, i z tej perspektywy 
na nowo odczytuje reformacyjna naukę o 
usprawiedliwieniu człowieka.” (cytat z 
opisu znajdującego się na książce) 

75.V ks. dr. Czembor 
Henryk 

Nie wstydzę się 
Ewangelii 
Chrystusowej 
Zbiór kazań na rok 
kościelny 

Cieszyn/2001 Jest to zbiór kazań, które Autor napisał na 
przestrzeni swojej 40 letniej działalności 
kaznodziejskiej. Zgodnie z życzeniem 
Autora mają służyć czytelnikowi jako 
postylla domowa. 

138.V ks. Czyż Leszek Pozwolił nam 
wołać Ojcze 

Augustana „Przez dwa tysiące lat ta modlitwa 
pozostaje niezmiennie aktualna. Wciąż 



 

 
 

Odkrywanie naszej 
wyjątkowej 
modlitwy 

jest dobrze znana i rozumiana. Czy tak jest 
na pewno? Może dlatego, że umiemy ją od 
tak dawna, już automatycznie 
wypowiadamy ją przed snem lub po 
wejściu do kościoła? Bez myślenia, bez 
zaangażowania umysłu recytujemy 
słowa(…) Warto na nowo odkryć to, czego 
chciał nas nauczać Jezus, pozostawiając 
nam modlitwę nazywaną od pierwszych 
słów Ojcze nasz” (cyt. z okładki) 

73.V Giertz Bo Wierzyc po 
ewangelicku 

Augustana/1994 „Niniejsza książka jest krótkim wykładem 
podstawowych zasad wiary(…) Celem 
książki jest także pobudzenie do dalszego 
poszukiwania sensu wiary” (cytat z 
przedmowy do wydania) 

134.V Hause Jan W służbie Bogu i 
ojczyźnie 

Warto Pierwsza część książki zawiera kazania 
wygłoszone przez ks. Jana Hause. Na 
uwagę zasługuje fakt, że ks. Hause był 
znaną postacią w kręgach ekumenicznych. 
Wielokrotnie wygłaszał kazania podczas 
nabożeństw ekumenicznych w kościele 
św. Marcina w Warszawie. Druga część 
książki to wspomnienia o ks. Janie Hause 
napisane przez jego syna oraz przyjaciół a 
także wystąpienia i artykuły autorstwa ks. 
Jana Hause. 



 

 
 

67.V Hintz Marcin Chrześcijańskie 
sumienie 
Rozważania o 
etyce 
ewangelickiej 

Głos Zycia/2006 „Oto w powojennych dziejach Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego ujrzał światło 
dzienne pierwszy kompleksowy, dawno 
oczekiwany tekst zarysu etyki 
ewangelickiej.” |(z opisu znajdującego się 
na książce) 

94.V Hintz Marcin Etyka Ewangelicka 
i jej wymiar 
eklezjalny 

ChAT „W pewnych krajach to właśnie Kościoły 
ewangelickie są głównymi uczestnikami 
publicznej debaty, wskazując nie tylko 
dziedzictwo etyczne Reformacji, ale w 
równej mierze biorąc udział w dyskusji 
nad najnowszymi problemami moralnymi, 
jakie stanowią zagadnienia biotechnologii 
czy konsekwencje globalizacji” (cytat 
znajdujący się we wprowadzeniu do 
książki) 

137.V Korczago Adrian Rodzice przez duże 
„R” przewodnik po 
wychowaniu w 
wierze 

Augustana/2016 "Książka ta jest przewodnikiem, który 
pomoże rodzicom stawiać czoło pięknej 
przygodzie zwanej wychowaniem. (...) 
Jego [dziecka] dalsze życie duchowe 
zależne jest od tego, jakich ludzi spotka w 
swoim otoczeniu.(...) Książka pokazuje, w 
jaki sposób rodzice mają wspólnie ze 
swoimi dziećmi podążać między zaułkami 
winy i przebaczenia, lęku i zaufania, 



 

 
 

choroby i uzdrowienia, żałoby i radości." 
(cyt. z okładki) 

6.V Praca zbiorowa 
pod red. Bożena 
Giemza, Marcin 
Hintz 

Luterański 
katechizm dla 
dorosłych 

Warto/2017 „[…] to książka napisana przez 
ewangelickich teologów i duchownych, 
dotycząca m.in. podstawowych zasad 
wiary i duchowości ewangelickiej, życia 
liturgicznego, problemów etycznych czy 
działań społecznych Kościoła-
przedstawionych w kontekście Reformacji 
i istoty luteranizmu” (cytat z noty 
Wydawcy) 

50.V Ks. Hławiczka 
Adam 

Pan 
zmartwychwstał 

Augustana/1997 Ksiądz Adam Hławiczka urodził się w 
1908 roku w Cieszynie. Przez pewien czas 
pracował jako wikariusz w parafii 
ewangelickiej w Warszawie. Następnie 
długie lata pełnił funkcję Proboszcza w 
parafii w Katowicach. Niniejsza książka 
przedstawia wybór kazań ks. Hławiczki na 
cały rok kościelny. 

96.V Karski Karol Symbolika zarys 
wiedzy o 
kościołach i 
wspólnotach 
chrześcijańskich 

ChAT/2003 Autor w sposób zwięzły przedstawia 
Czytelnikowi historię, założenia, życie 
kultowe i inne aspekty m.in. kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego, 
Ewangelicko-Reformowanego, 
Orientalnych Kościołów Narodowych, 



 

 
 

wspólnoty Mennoitów, Baptystów i wielu 
innych. 

87.V Ks. Janik 
Ryszard 

Daj bym głos Twój 
słyszał 
Postylla do 
tekstów Starego 
Testamentu 

Augustana/2006 Ks. Janik urodził się w Cieszynie. 
„Wnikliwy czytelnik tej postylli łatwo 
spostrzeże różne aktywności ks. Radcy 
Ryszarda Janika. Różnorodność kazań, 
poza liturgicznym rokiem, daje poznać, na 
jak wielu płaszczyznach życia Kościoła 
zaznacza on swój udział. Są to: najwyższe 
władze Kościoła, różne kościelne 
organizacje czy gremia wielu szczebli.” 
(cytat pochodzi z przedmowy do wydania). 
Postylla jest zbiorem kazań ks. Janika. 

42.V Lochhaas Philip Ruch Newa Age Augustana/1993 Książka poświęcona ruchowi new age. 
Została w niej opisana filozofia ruchu, 
założenia oraz historia i przyczyny jego 
rozwoju. 

5.V Matwiejczuk 
Paweł 

Spowiedź: jej 
historia w świetle 
Ksiąg 
Wyznaniowych 
Kościoła 
Luterańskiego 

Neriton/2015 „Przyzwyczajony do usznej spowiedzi 
polski czytelnik zda sobie sprawę, że na 
przestrzeni dziejów istniały także inne 
formy wyznania win (…). Wbrew szkolnym 
stereotypom reformacja nie odrzuciła 
spowiedzi, ale przyniosła jej nowe 
rozumienie(…). Książka poszerza wiedzę o 
1500-letniej historii spowiedzi oraz 



 

 
 

odpowiada na pytania o kontrowersje i 
różnice w pojmowaniu wyznania win i 
przebaczenia przez szesnastowiecznych 
chrześcijan wyznania rzymskokatolickiego 
i luterańskiego. Czytelnik znajdzie w niej 
[książce] wszystko cokolwiek chciałby 
wiedzieć o spowiedzi, a czego do tej pory 
nie miał okazji się dowiedzieć” (z opisu 
znajdującego się na książce) 

3.V Ks. Motyka Jan Z wiary dla wiary 
Postylla 

Augustana 2003 Książka jest zbiorem wybranych kazań 
wygłoszonych przez Autora podczas 
swojej 36 letniej pracy w Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie. 
Jak zaznaczył sam ks. Motyka w 
przedmowie do niniejszej publikacji, ze 
względu na różnorodne pochodzenie i 
wykształcenie słuchaczy jego kazań, starał 
się on przedstawić trudne czasem 
problemy teologiczne w sposób jasny i 
zrozumiały dla każdego odbiorcy. 

64.V Ks. Neuman 
Ryszard 

Powierz Panu 
drogę swoją 
Postylla 

Wyd. Głos 
Życia/2004 

Jest to zbiór kazań na wszystkie niedziele i 
święta Roku Kościelnego autorstwa ks. 
Ryszarda Neumanna. Oprócz tego 
publikacja zawiera kilka kazań 
okolicznościowych. 



 

 
 

111.V Nummela Leif Czerwona Nić 
przez Biblię 

Warto/2021 „Czy jest (…) możliwe znalezienie 
spójnego nauczania w Biblii? Czy też może 
Biblia jest wprowadzającą dezorientację 
mieszaniną niepowiązanych ze sobą 
opowieści? W historii Kościoła oraz w 
różnorodności cechującej Biblię teolodzy i 
zwykli czytelnicy odnajdywali jednakże 
spójność-zarówno na poziomie literackim, 
jak i treściowy.(…) W tej książce 
wyruszamy w podróż przez Biblię, 
rozpoczynając od pierwszych jej 
rozdziałów ,a  kończąc na ostatnich. 
Zobaczymy, jak Boży plan zbawienia (…) 
stanowi rdzeń całej Biblii i jest jej 
‘czerwoną nicią’, głównym tematem”. (ze 
wstępu) (261 str.) 
 
 

1.V Praca zbiorowa Oto Bóg 
przychodzi. 
Postylla 
współczesna 

Augustana 2019 Książka ta to zbiór dwu stronnicowych 
kazań przygotowanych przez 71 
duchownych. „Autorzy mając przed oczami 
współczesnego, często spieszącego się 
czytelnika, w zwartej formie przekazują 
pełnię Bożego zwiastowania” (cytat z opisu 
znajdującego się na wydaniu)  



 

 
 

126.V Praca zbiorowa Biblijny alfabet 
kobiet 

Augustana/2009 W tej książce "luterańskie teolożki, 
zarówno duchowne, jak i świeckie, 
zapraszają na spotkanie z kobietami, 
które odnajdujemy na kartach Pisma 
Świętego. Każda z autorek ma swój 
indywidualny styl i spojrzenie na daną 
postać." (cyt. z wstępu). Autorkami są: 
dk.Aleksandra Błahut-Kowalczyk, 
dk.Halina Radacz, Agnieszka Godfrejów- 
Tarnogórska, Danuta Lukas, Iwona Slawik. 
(160 stron) 

118.V Radomska Anna Żony pastorów 
czyli życie trudne, 
lecz nie nudne 

Dobry 
Skarbiec/2021 

Książka to zbiór wywiadów 
przeprowadzonych przez autorkę z 
kilkunastoma kobietami, które są żonami 
pastorów i księży. „To nie jest książka o 
byciu w świetle reflektorów, ale o 
towarzyszeniu swoim mężom w tej 
codziennej drodze (…) To też historie 
całych rodzin. Co czują? Z czym się 
zmagają? Czego im brakuje i co jest 
najtrudniejsze? Każda opowieść jest inna, 
tak jak różna jest każda z tych kobiet” (ze 
wstępu do wydania) (165 str.) 
 



 

 
 

63.V Rynkowski 
Michał 

Status prawny 
kościołów i 
związków 
wyznaniowych w 
Unii Europejskiej 

Wyd. Prawo i 
Praktyka 
Gospodarcza/2004 

„Autor rzeczowo przedstawia i komentuje 
sytuację kościołów i innych podmiotów 
wyznaniowych jako uczestników życia 
gospodarczego (…) Autor wskazuje, w jaki 
sposób kościoły i związki wyznaniowe 
starają się wpływać na kształt prawa 
wspólnotowego (…)” (z opisu znajdującego 
się na książce) 

97.V Sauter Gerhard Być człowiekiem-
człowiekiem 
pozostać Zarys 
antropologii 
teologicznej 

ChAT/2005 Książka „jest rozwinięciem i pogłębieniem 
wykładów z zakresu antropologii 
teologicznej, które ks. prof. Sauter 
prowadził w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie w maju 2004” 
(cyt. ze wstępu) 

62.V Sitek Piotr W imię 
Boga…zbiór kazań, 
rozmyślań i 
artykułów 

Goleszów 2004 Jest to zbiór współczesnych postylli, 
której autorem jest ks. Piotr Sitek.  

4.V Bp. Szarek Jan Rozeszło się Słowo 
Pańskie 

Ewangelik 
Pszczyński 2010 

„Publikacja jest pokłosiem posługi [Autora] 
przypadającej na czasy transformacji 
ustrojowej i przemian spłeczno-
politycznych w Polsce. W tym okresie 
rozbudował życie duchowe Kościoła 
ewangelickiego i zadbał o jego obecność w 



 

 
 

społeczeństwie. To świadectwo warte 
uwagi i lektury” (cytat z opisu książki) 

61.V Ks. Trenkler 
Ryszard 

Powołani do 
wolności 

Wyd. 
Zwiastun/1991 

Jest to trzeci tom postylli, których 
autorem jest Ryszard Trenkler. 

2.V Ks. Uglorz 
Manfred 

W imieniu Pana 
Jezusa 

Jasienica 2013 „(…) nie jest [książka ta] klasyczną postyllą, 
lecz zbiorem rozmyślań na każdy dzień 
roku i na tzw. ‘święta ruchome’. Każde 
rozmyślanie oparte jest na konkretnym  
tekście biblijnym (…)” (cytat z przedmowy 
wydania) 

93. V Uglorz Manfred Od 
samoświadomości 
do świadectwa 
wiary 

ChAT/1995 Autor książki poszukuje w niej 
odpowiedzi na pytania dot. teologii: „Czy 
kościół może zrezygnować z jej usług?” 
(cytat ze wstępu do wydania) 

82.V Bp. Wantuła 
Andrzej 

Okruchy ze Stołu 
Pańskiego 

Augustana, 2005 Jest to zbiór kazań bp. Wantuły tzw. 
postylla. Poprzednie wydania kazań 
znalazły bardzo duże uznanie wśród 
Czytelników. „Mimo że poruszane w nich 
zagadnienia dotyczyły szczegółowych, 
wnikliwie analizowanych treści biblijnych, 
mimo że zawierały obrazy z historii 
Kościoła i we fragmentach przypominały 
też nie zawsze znane dzieła literackie oraz 
łacińskie sentencje-kazania napisane 



 

 
 

zostały językiem jasnym i zrozumiałym” 
(cytat z przedmowy do wydania) 

100.V Williams Rowan Wiara na areopagu W drodze/2018 „Jest to książka ważna. Podstawową tezą jej 
autora, liberalnego biskupa anglikańskiego, 
jest zakwestionowanie fundamentalnego 
przekonania zachodnich społeczeństw, że 
ogołocenie publicznego forum z obecności 
religii jest aktem neutralnym” (cytat z 
komentarza do wydania). Autorem książki 
jest emerytowany arcybiskup Canterbury. 
Książka określona przez recenzentów 
mianem ważnej. 
 

130.V Wojciechowski 
Michał 

Nowy komentarz 
biblijny Nowy 
Testament 
Apokalipsa 
Świętego Jana 
Objawienie, a nie 
tajemnica 

Święty 
Paweł/2012 

Autor "dokłada starań, aby możliwie jasno 
i wyczerpująco ukazać problematykę (...) 
ostatniej księgi NT (w porządku kanonu). 
Czyni to językiem dalekim od stylu 
typowego dla specjalistycznych 
opracowań, a raczej bliższym dobrej 
publicystyce" (cyt. z opisu) 

 


