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BIOENERGOTERAPIA
Ks. Andrzej Zwoliński

Chrześcijanin musi wiedzieć, że istnieją uzdrowienia, których źródło pochodzenia leży w
siłach  wrogich  Panu  Bogu,  Kościołowi,  a  są  to  obszary  sił  spirytystycznych  czy
demonicznych.  Człowiek,  szukając dobra dla  samego siebie oraz pomocy,  która może
odmienić  jego  życie  i  przynieść  ulgę  w  cierpieniu,  jest  słabiej  wyczulony  na
niebezpieczeństwo, jakie może go spotkać w kontakcie na przykład z bioenergoterapeutą i
jego rzekomo „uzdrawiającą energią”. W takim przypadku ratując swoje zdrowie fizyczne,
może nieoczekiwanie ponieść szkodę dla swej duszy.

AUTOR:
Ks.  Andrzej  Zwoliński  (ur.  1957  w  Radwanowicach),  ksiądz,  rekolekcjonista,  teolog,
socjolog, sektolog. W 1976r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.
 
Stron: 126
Oprawa: miękka
Format: 120x166, C6
ISBN: 978-83-66050-05-01
Cena: 12.90 zł.
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CO MÓWISZ SWOIM CIAŁEM?
O nagości tatuażach i chirurgii
plastycznej.
Ks. Andrzej Zwoliński

Książka w mocnych słowach i w mocnym
ulokowaniu  w  historii  opisuje  relacje
człowieka z własnym ciałem, rozpatrując
zagadnienie z wielu perspektyw.

Książka w mocnych słowach i w mocnym ulokowaniu w historii opisuje relacje człowieka z
własnym ciałem, rozpatrując zagadnienie z wielu perspektyw. Jest tu mowa o nagości,
modnych współcześnie tatuażach i chirurgii plastycznej. Ogromna ilość cennych informacji
na  niewielu  stronach,  rozpoznawalny  już  styl  Autora,  który  zawsze  wnikliwie  analizuje
podejmowane tematy, to niewątpliwe atuty tej publikacji.

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI ur. 1957 w Radwanowicach, ksiądz, rekolekcjonista, teolog,
socjolog, sektolog. W 1976 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.

Stron: 68
Oprawa: miękka
Format: 125 X 176, B6
ISBN: 978-83-65600-13-4
Cena: 9.90 zł.
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CZŁOWIEK TELEWIZYJNY
Ks. Andrzej Zwoliński

Autor  w  przystępny  i  przekonujący
sposób  pisze  o  niebezpieczeństwach
związanych  z  bezrefleksyjnym
oglądaniem telewizji.

Książka w mocnych słowach i w mocnym ulokowaniu w historii opisuje relacje człowieka z
własnym ciałem, rozpatrując zagadnienie z wielu perspektyw. Jest tu mowa o nagości,
modnych współcześnie tatuażach i chirurgii plastycznej. Ogromna ilość cennych informacji
na  niewielu  stronach,  rozpoznawalny  już  styl  Autora,  który  zawsze  wnikliwie  analizuje
podejmowane tematy, to niewątpliwe atuty tej publikacji.

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI ur. 1957 w Radwanowicach, ksiądz, rekolekcjonista, teolog,
socjolog, sektolog. W 1976 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.

Stron: 68
Oprawa: miękka
Format: 125 X 176, B6
ISBN: 978-83-65600-13-4
Cena: 9.90 zł.

Spis Treści^ 



CZYSTOŚĆ WALKA O SIEBIE
O chrześcijańską wizję ciała
Ks. Andrzej Zwoliński

Cywilizacja  śmierci  chce  zniszczyć
czystość  serca.  Jedną  z metod  takiego
działania  jest  celowe  podważanie
wartości  tej  postawy  człowieka,  którą
określamy cnotą czystości.

„Cywilizacja śmierci chce zniszczyć czystość serca. Jedną z metod takiego działania jest
celowe podważanie wartości tej postawy człowieka, którą określamy cnotą czystości. Jest
to zjawisko szczególnie groźne,  gdyż celem ataku stają się wrażliwe sumienia dzieci  i
młodzieży.  Cywilizacja,  która  w  ten  sposób  rani  lub  nawet  zabija  prawidłową  relację
człowieka do człowieka, jest cywilizacją śmierci, bo człowiek nie może żyć bez prawdziwej
miłości.”

św. Papież Jan Paweł II (Sandomierz 12 VI 1999 r.) 

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI ur. 1957 w Radwanowicach, ksiądz, rekolekcjonista, teolog,
socjolog, sektolog. W 1976 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.

Stron: 112
Oprawa: miękka
Format: 125x176, B6
ISBN: 978-83-65600-24-0
Cena: 12.90 zł.
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DLACZEGO WARTO KOCHAĆ
OJCZYZNĘ
Chrześcijańskie rozumienie
patriotyzmu
Ks. Andrzej Zwoliński

Książka  jest  o  tym,  że  chrześcijańska
miłość do ojczyzny to nie tylko troska o jej
najwyższy  rozwój  gospodarczy,
społeczny  i  kulturalny,  ale  także  rozwój
duchowy i religijny.

Prawdziwa miłość do ojczyzny opiera się na głębokim przywiązaniu i umiłowaniu tego, co
rodzime, niezależnie od czasu i przestrzeni. (...)  Siłą twórczą prawdziwego patriotyzmu
jest więc najszlachetniejsza miłość (...). I choć człowiek stawia wartości ojczyste bardzo
wysoko, to jednak wie, że ponad narodami jest Bóg, który jedyny ma prawo do tego, aby
ustanawiać najwyższe normy moralne niezależnie od poszczególnych narodów (...). Stąd
chrześcijańska miłość do ojczyzny to nie tylko troska o jej najwyższy rozwój gospodarczy,
społeczny i kulturalny, ale także rozwój duchowy i religijny.

Biskupi polscy, 5 IX 1972

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI ur. 1957 w Radwanowicach, ksiądz, rekolekcjonista, teolog,
socjolog, sektolog. W 1976 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.

Stron: 134
Oprawa: miękka
FORMAT: 125 x 176, B6
ISBN: 978-83-65600-23-3
Cena: 12.90 zł.
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FENG SHUI
Tanie zdrowie z Chin
ks. Andrzej Zwoliński 

Feng  shui,  oprócz  skierowania  myślenia  człowieka  do  świata  bożków  i  duchów,
magicznego  traktowania  rzeczywistości,  jest  formą  kultywowania  zwykłych
pseudonaukowych przesądów. Takie myślenie i działanie jest tym groźniejsze, że przenika
powszechnie  do architektury  czy  wystroju  wnętrz,  stając  się  zwyczajną,  obowiązkową,
modną  praktyką  ludzi  zamożnych.  Jest  szeroko  propagowana w kolorowych  pismach,
poradnikach i wielonakładowych książkach jako koncepcja rzekomo obojętna, neutralna,
bezpieczna i łagodna, w istocie swej będąc ukrytą formą ataku na kulturę chrześcijańską,
ale też na zwykłą uczciwość intelektualną i prawdomówność.
 
AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI ur. 1957 w Radwanowicach, ksiądz, rekolekcjonista, teolog,
socjolog, sektolog. W 1976 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.
 
Stron: 90
Oprawa: miękka
Format: 120x165, B6
ISBN: 978-83-66050-17-4
Cena: 9.90 zł.
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HOMEOPATIA
Ks .Andrzej Zwoliński

Autor  uzasadnia,  że  środki
homeopatyczne można traktować jedynie
jako placebo. Nie znajdują one żadnego
uzasadnienia  mikrobiologicznego  czy
chemicznego.

Homeopatia  używa  około  tysiąca  substancji,  z  których  większość  została  odkryta  za
pomocą wahadełka lub w czasie seansów spirytystycznych. Niektórzy lekarze twierdzą, że
można  przyjmować  substancje  homeopatyczne,  ponieważ  nie  powodują  one  żadnych
skutków ubocznych. Wieloletnie badania, prowadzone z ramienia WHO, potwierdziły, że
środki homeopatyczne można traktować jedynie jako placebo, gdyż nie znajdują żadnego
uzasadnienia mikrobiologicznego czy chemicznego.

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI ur. 1957 w Radwanowicach, ksiądz, rekolekcjonista, teolog,
socjolog, sektolog. W 1976 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.

Stron: 96
Oprawa: miękka
Format: 125x176, B6
ISBN: 978-83-65600-87-5
Cena: 9.90 zł.
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ILUSTROWANY LEKSYKON SYMBOLI
Znaczenie i ocena
Ks. Andrzej Zwoliński

Autor  podaje  genezę,  historię,  znaczenie
symboli  i  niejednokrotnie  poddaje  je
ocenie  przez  pryzmat  nauki
chrześcijańskiej. Całość ujęta jest w formie
leksykonu – czyli zwięźle i syntetycznie.

Autor przedstawia 102 symbole wywodzące się z niemal wszystkich kultur i  religii.  Nie
pomija  również  kultury  współczesnej,  która  tak  intensywnie  oddziałuje  na  człowieka.
Podaje  genezę,  historię,  znaczenie  symboli  i  niejednokrotnie  poddaje  je  ocenie  przez
pryzmat  nauki  chrześcijańskiej.  Całość  ujęta  jest  w formie  leksykonu –  czyli  zwięźle  i
syntetycznie. Znajomość symboliki jest bardzo pomocna – często używamy symboli, nie
wiedząc, co one oznaczają. Może to powodować nieporozumienia, a nawet przekłamania
– a tego dojrzały chrześcijanin i człowiek świadomy powinien się strzec.

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI (ur. 1957 w Radwanowicach), ksiądz, rekolekcjonista, teolog,
socjolog, sektolog. W 1976r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego. Jest redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia Sacra”. 

Stron: 222
Oprawa: twarda
Format: 150x210, A5
ISBN: 978-83-65600-70-7
Cena: 25.00 zł.
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JAK ROZRÓŻNIAĆ GRZECHY?
Ks. Andrzej Zwoliński

Jak  rozróżniać  grzechy  i  jak  z  nimi
walczyć?  Te  tematy  wydają  się  być  dla
każdego  wierzącego  podstawowe
w codziennych duchowych zmaganiach.

Czym są grzechy? Jakie są ich rodzaje? A przede wszystkim: jak je rozróżniać i jak z nimi
walczyć? Te tematy wydają się być dla każdego wierzącego podstawowe w codziennych
duchowych zmaganiach. Szczególnie w czasach, w których neguje się istnienie grzechu i
za  bezzasadne uważa się  walkę  z  nim.  „Elementem sądu pokuty  jest  także „ważenie
grzechów”, rozliczenie się z nich, rozpatrzenie swego życia z perspektywy wielkości zła,
które człowiek czyni. W ten sposób Wagowy Ostateczny, Archanioł Michał, staje się także
patronem każdego rachunku sumienia człowieka, jego namysłu nad ciężarem zła, które
człowiek uczynił i któremu się poddał. To niezmiernie ważny element w dążeniu człowieka
do świętości, do pełnej wolności Dziecka Bożego.”

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI ur. 1957 w Radwanowicach, ksiądz, rekolekcjonista, teolog,
socjolog, sektolog. W 1976 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.
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LENISTWO
WYRZUCONY SKARB
Ks. Andrzej Zwoliński

„Nihil  agendo  homines  male  agere
discunt – „Nic nie robiąc, ludzie uczą się
czynić  źle”  Lenistwo  rozpoczyna  się
wtedy,  gdy  przestajemy  pragnąć  Boga”
(G. Tomlin).

„Nihil agendo homines male agere discunt – „Nic nie robiąc, ludzie uczą się czynić źle”
Lenistwo  rozpoczyna  się  wtedy,  gdy  przestajemy  pragnąć  Boga”  (G.  Tomlin).
Grzech  lenistwa  to  grzech  główny  polegający  na  ociężałości  ducha,  skłonności  do
zaniechania  czynienia  dobra,  zaprzeczenie  miłości,  atak  na  wiarę  i  nadzieję.  Jest  to
przede  wszystkim  zaniedbywanie  powinności  wobec  Boga.  Tracimy  z  oczu  odległe
konsekwencje, koncentrujemy się na tym, co przyjemniejsze czy łatwiejsze. Niedbałość i
wstręt  do  pracy,  obowiązków  czy  powinności  mogą  objawiać  się  w  sferze  fizycznej,
intelektualnej, moralnej i duchowej. 
Do  mrówki  się  udaj,  leniwcze,  patrz  na  jej  drogi  -  bądź  mądry:  nie  znajdziesz  u  niej
zwierzchnika ni stróża żadnego, ni pana, a w lecie gromadzi swą żywność i zbiera swój
pokarm we żniwa.  Jak  długo,  leniwcze,  chcesz leżeć? A kiedyż ze  snu powstaniesz?
Trochę snu i trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć: a przyjdzie na ciebie
nędza jak włóczęga i niedostatek - jak biedak żebrzący. (Księga Przysłów 6 .6-11)

AUTOR:
Ks. Andrzej Zwoliński – kapłan diecezji krakowskiej, profesor nauk teologicznych, socjolog,
teolog i sektolog. Jest profesorem zwyczajnym Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Napisał ponad 200 książek z zakresu teologii i
socjologii, historii idei, katolickiej nauki społecznej, etyki życia gospodarczego, manipulacji
społecznych i religioznawstwa.
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MODLITWA PSEUDOMEDYTACJE
JOGA
Ks. Andrzej Zwoliński

Autor  w  przystępny  sposób  opisuje
różnice  między  modlitwą  i  medytacją
chrześcijańską  a  ich  pseudo
odpowiednikami  w  religiach  Dalekiego
Wschodu.

Wypada chyba przestrzec chrześcijan, którzy z entuzjazmem otwierają się na rozmaite
propozycje  pochodzące  z  tradycji  religijnych  Dalekiego  Wschodu,  a  dotyczących  na
przykład technik i metod medytacji  oraz ascezy. W pewnych środowiskach stało się to
wręcz rodzajem mody, którą przejmuje się dość bezkrytycznie. Trzeba, ażeby najpierw
dobrze poznali  własne duchowe dziedzictwo, żeby także zastanowili  się,  czy mogą się
tego dziedzictwa ze spokojnym sumieniem wyrzekać.

św. Jan Paweł II

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI (ur. 1957 w Radwanowicach), ksiądz, rekolekcjonista, teolog, 
socjolog, sektolog. W 1976r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, 
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z 
posługą kapłańską kontynuował pracę naukową, specjalizując się w katolickiej nauce 
społecznej. Doktorat z socjologii uzyskał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie 
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa 
Naukowego. Jest redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia Sacra”. W okresie PRL 
organizował rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Rabce-
Zdroju.
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PRZESĄDY I ZABOBONY
Ks. Andrzej Zwoliński

Autor  pokazuje  jak  łatwo  przy  braku
żywej  wiary  ulegamy  przesądom
i zabobonom.

Tę niezwykle potrzebną w naszych czasach książkę,  można scharakteryzować jednym
zdaniem  kandydata  na  ołtarze  Gilberta  Keitcha  Chestertona,  które  pokazuje  główną
przyczynę przesądów i zabobonów: „Zło, że ludzie przestali wierzyć w Boga, nie polega na
tym, że w nic nie wierzą, ale że są gotowi uwierzyć we wszystko”.

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI ur. 1957 w Radwanowicach, ksiądz, rekolekcjonista, teolog,
socjolog, sektolog. W 1976 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.
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REINKARNACJA
Ks. Andrzej Zwoliński

W  książce  otrzymujemy  dużą  dawkę
wiedzy  na  temat  reinkarnacji.  Autor
wyjaśnia  dlaczego  to  przekonanie  wielu
ludi dotyczące wędrówki dusz jest fikcją.

Reinkarnacja  –  ponowne  wcielenie;  inaczej  metempsychoza,  transmigracja,  wędrówka
dusz. Eschatologiczna koncepcja niektórych religii wcielenia się duszy zmarłego człowieka
w  ciało  nowo  powstającego  organizmu  (ludzkiego,  zwierzęcego  lub  roślinnego).  Jest
obecna  w  religiach  indyjskich,  ale  również  występowała  w  teoriach  eschatologicznych
orfików, pitagorejczyków, platończyków, a w czasach nowożytnych w nurcie teozoficznym i
ruchu Naew Age oraz we współczesnych sektach.

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI (ur. 1957 w Radwanowicach), ksiądz, rekolekcjonista, teolog,
socjolog, sektolog. W 1976r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.
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SEN I JEGO TAJEMNICE
Ks. Andrzej Zwoliński 

Chrześcijaństwo podjęło zdecydowaną walkę z wróżbiarską interpretacją snów, podobnie
jak wrogo odnosiło się do wszelkiego rodzaju wyroczni, przepowiedni i wróżb związanych
z  pogańskimi  kultami.  Wiara  we  wróżebną  moc  snów  została  zinterpretowana  jako
pogański zabobon i oceniona jako pole demonicznej działalności.

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI (ur. 1957 w Radwanowicach), ksiądz, rekolekcjonista, teolog,
socjolog, sektolog. W 1976r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.
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TALIZMANY
Ks. Andrzej Zwoliński 

Człowiek, który sięga po talizmany, odsuwa się od łaski Bożej, a poprzez bałwochwalstwo
otwiera się na działanie złego ducha. Dokonuje wyboru między Bogiem a wiarą w martwe
przedmioty,  nadzieję  pokłada  nie  w  Stwórcy,  lecz  w  rzeczach  stworzonych  albo  w
tajemnych mocach.

AUTOR:
Ks.  Andrzej  Zwoliński  (ur.  1957  w  Radwanowicach),  ksiądz,  rekolekcjonista,  teolog,
socjolog, sektolog. W 1976r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.
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TELEWIZJA I INTERNET
Podglądanie i odsłanianie
Ks. Andrzej Zwoliński

Lektura te książki pomoże nam zauważyć
zagrożenia  i  ustrzec  się  przed  ich
zgubnym  wpływem  pozwalając
świadomie  zagłębić  się  w  świat
informacji.

Nie mam nic przeciw komputerom, głupocie, prostactwu, których pełno dziś w kinie. Nic
mnie  to  nie  obchodzi,  więc  nie  mam oporu  ani  tym bardziej  wściekłości.  Jeśli  jestem
przeciw  czemukolwiek,  to  przeciwko  nihilizmowi  i  destrukcji.  Dekadentyzmowi  końca
wieku, który powiada, że wszystko wolno, wszystko jest dozwolone. Uważam, że celem
sztuki  nie  może  być  nihilizm,  nawet  jeśli  jest  on  dokoła  tak  wyraźny,  że  domaga się
sfotografowania.

Krzysztof Kieślowski

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI (ur. 1957 w Radwanowicach), ksiądz, rekolekcjonista, teolog, 
socjolog, sektolog. W 1976r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, 
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z 
posługą kapłańską kontynuował pracę naukową, specjalizując się w katolickiej nauce 
społecznej. Doktorat z socjologii uzyskał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie 
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa 
Naukowego. Jest redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia Sacra”. W okresie PRL 
organizował rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Rabce-
Zdroju.
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UFO
Czy jesteśmy sami w Kosmosie?
Ks. Andrzej Zwoliński

Wiele  publikowanych  w  prasie  relacji  o
UFO  jest  podobnych  do  historii
demonicznych  opętań.  Taką  opinię
wyraża  ośrodek  naukowy  wojsk
lotniczych USA.

We  wstępie  do  bibliografii  na  temat  UFO,  przygotowanej  na  zamówienie  ośrodka
naukowego  wojsk  lotniczych  USA,  napisano,  że  „wiele  z  publikowanych  obecnie  w
wysokonakładowej  prasie  relacji  o  UFO  jest  zadziwiająco  podobnych  do  historii
demonicznych opętań czy zjawisk parapsychologicznych, znanych od dawna teologom i
parapsychologom”.

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI (ur. 1957 w Radwanowicach), ksiądz, rekolekcjonista, teolog,
socjolog, sektolog. W 1976r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.
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UZALEŻNIENIA
Więcej wolności!
Ks. Andrzej Zwoliński 

Najbardziej  dramatycznym  skutkiem  uzależnienia  pozostaje  zawsze  wybór  przez
człowieka  „dobrowolnego  zniewolenia”,  łatwe  i  bezsensowne  zamienienie  siły  swej
wolności  w  niemoc  działania  twórczego,  budującego  siebie  i  najbliższe  środowisko.
Zniewolony człowiek sam bowiem staje się problemem dla innych,  bardziej  potrzebuje
pomocy i opieki niż może ją oferować.
 
AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI (ur. 1957 w Radwanowicach), ksiądz, rekolekcjonista, teolog,
socjolog, sektolog. W 1976r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.
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UFO Czy jesteśmy sami w Kosmosie?
Ks. Andrzej Zwoliński

Wiele  publikowanych  w  prasie  relacji  o
UFO  jest  podobnych  do  historii
demonicznych  opętań.  Taką  opinię
wyraża  ośrodek  naukowy  wojsk
lotniczych USA.

We  wstępie  do  bibliografii  na  temat  UFO,  przygotowanej  na  zamówienie  ośrodka
naukowego  wojsk  lotniczych  USA,  napisano,  że  „wiele  z  publikowanych  obecnie  w
wysokonakładowej  prasie  relacji  o  UFO  jest  zadziwiająco  podobnych  do  historii
demonicznych opętań czy zjawisk parapsychologicznych, znanych od dawna teologom i
parapsychologom”.

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI (ur. 1957 w Radwanowicach), ksiądz, rekolekcjonista, teolog, 
socjolog, sektolog. W 1976r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, 
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z 
posługą kapłańską kontynuował pracę naukową, specjalizując się w katolickiej nauce 
społecznej. Doktorat z socjologii uzyskał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie 
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa 
Naukowego. 
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UZALEŻNIENIA
Więcej wolności!
Ks. Andrzej Zwoliński

Wszystkie  uzależnienia  mają  jedno
wspólne źródło, jeden mechanizm. Warto
go poznać, aby łatwiej nad nimi panować.

Najbardziej  dramatycznym  skutkiem  uzależnienia  pozostaje  zawsze  wybór  przez
człowieka  „dobrowolnego  zniewolenia”,  łatwe  i  bezsensowne  zamienienie  siły  swej
wolności  w  niemoc  działania  twórczego,  budującego  siebie  i  najbliższe  środowisko.
Zniewolony człowiek sam bowiem staje się problemem dla innych,  bardziej  potrzebuje
pomocy i opieki niż może ją oferować.

AUTOR:
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI (ur. 1957 w Radwanowicach), ksiądz, rekolekcjonista, teolog,
socjolog, sektolog. W 1976r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
święcenia kapłańskie przyjął w 1982 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Wraz z
posługą  kapłańską  kontynuował  pracę  naukową,  specjalizując  się  w  katolickiej  nauce
społecznej.  Doktorat  z  socjologii  uzyskał  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.
Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnym Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II) z nauk teologicznych (katolicka nauka społeczna). Obecnie pełni
funkcje kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz dyrektora uniwersyteckiego Wydawnictwa
Naukowego.  Jest  redaktorem naczelnym czasopisma “Polonia  Sacra”.  W okresie  PRL
organizował  rekolekcje dla młodzieży oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej  w Rabce-
Zdroju.

Stron: 122
Oprawa: miękka
Format: 120x165, B6
ISBN: 978-83-66050-11-2
Cena: 12.90 zł.

Spis Treści^ 


