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Dievo vardas- Gailestingumas
Autorius: Popiežius PranciškusVertėjas: Lina Gaučytė Leidykla: Baltų lankų leidyba, 2016 
Paprastais ir tiesiais žodžiais popiežius Pranciškus kreipiasi į visus planetos vyrus bei moteris, šitaip pradėdamas nuoširdų ir asmenišką dialogą. Pagrindinė, popiežiui labiausiai rūpinti tema – gailestingumas. Ji visada buvo jo liudijimo, o dabar ir pontifikato, atspirties taškas. Kiekviename puslapyje juntamas stiprus troškimas pasiekti sielas visų žmonių – ir priklausančių Katalikų bažnyčiai, ir jai nepriklausančių, – ieškančių gyvenimo prasmės, taikos ir susitaikymo kelio, gydymo kūno ir dvasinėms žaizdoms. Visų pirma popiežius nori pasiekti tą nerimastingą ir skausmą kenčiančią žmoniją, kuri prašo būti priimta, o ne atstumta: vargšusir emigrantus, kalinius ir prostitutes, tačiau taip pat ir sutrikusius bei nuo tikėjimo nutolusiuosius, homoseksualus ir išsiskyrusias poras. 

    

Šabas
Autorius: Abraham Joshua HeschelVertėjas: Asta LeskauskaitėLeidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016
Šabas – viena gražiausių garsaus žydų teologo ir mąstytojo, rabino Abrahamo Joshua Heschelio (1907–1972) knygų. Gilūs filosofiniai apmąstymai apie šabo šventimo reikšmę judaizme yra svarbūs visiems žmonėms, kurie ieško savo gyvenime šventumo. Abrahamas J. Heschelis rašo apie judaizmą kaip apie laiko religiją, priešpriešindamas ją transformuojamai techninės civilizacijos erdvei. Pasak Heschelio, „Biblija labiau domisi laiku nei erdve“, ir kelias į susitikimą su Dievu veda tik per laiko karalystę. Tai, kas bibliniame pasakojime apie sukūrimą apibrėžta kaip šventa, yra ne kokia nors šventa vieta ar daiktas, bet būtent šabas – laikas, kai nustojama manipuliuoti daiktais, erdve, materijos pasauliu. Laiko karalystė, autoriaus nuomone, yra ten, „kur siekiama ne turėti, bet būti, ne savintis, bet duoti, ne valdyti, bet dalytis, ne pavergti, bet prisiderinti“. 

  

Kaip teisingai pasirinkti ?
Autorius: Peter KreeftVertėjas: Laimutė Pacevičienė Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016
Naujoje Peterio Kreefto knygoje „Kaip teisingai pasirinkti?“aptariami moralinio pasirinkimo klausimai. Kodėl geri sprendimai kartais skaudina? Kaip iš tiesų žinoti, kas yra neteisinga? Ar tikrai tikslas pateisina priemones? Autorius aiškina, kodėl mums taip sunku priimti sprendimus ir ką daryti, kad mūsų pasirinkimas neatsisuktų prieš mus pačius. 



Kaip Katalikų Bažnyčia sukūrė Vakarų civilizaciją
Autorius: Thomas E. WoodsVertėjas: Laimutė Pacevičienė Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016

Šioje knygoje rasite daug įdomių faktų apie Katalikų Bažnyčios indėlį į Vakarų istoriją ir kultūrą. Knygoje pasakojama, kaip kūrėsi Vakarų civilizacija ir kokį poveikį jai turėjoKatalikų Bažnyčia. Autorius įtikinamai parodo, kad Katalikų Bažnyčia itin prisidėjo prie senųjų kultūros vertybių išsaugojimo ir naujųjų kūrimo, universitetų ir ligoninių steigimo, mokslo raidos ir laisvos rinkos ekonomikos užuomazgų, vakarietiškos humanistinės įstatymų leidybos ir kito gėrio, kurį mums šiandien siūlo Vakarų civilizacija.

        

Mano gyvenimas Kristuje 
Autorius: Šv. Jonas Kronštatietis Vertėjas: Dalia Saukaitytė Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016
Serija „Bibliotheca Christiana“ papildyta nauja knyga – tai šv. Jono Kronštatiečio dvasinis dienoraštis „Mano gyvenimas Kristuje“.
Šv. Jonas Kronštatietis (1829–1908) – vienas garsiausių Rusijos Ortodoksų Bažnyčios dvasininkų, kurio rašytinis palikimas iki šiol kelia didelį skaitytojų susidomėjimą. Pagal dienoraščio įrašus sudaryta knyga „Mano gyvenimas Kristuje“ – tai gilios dvasinės ir teologinės patirties atspindys, gyvas liudijimas sielos, kuri kalba su Dievu ir iš Jo malonės gauna palaimingą nušvitimą, puikus dvasinio gyvenimo vadovas kiekvienam krikščioniui. 

    

Trijų draugų legenda 
Autorius: Pranciškoniškieji šaltiniaiVertėjas: Ona DaukšienėLeidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016
„Trijų draugų legenda“ (Legenda trium sociorum) – išskirtinis pasakojimas apie šventojo Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą ir elgseną, kai dar dėvėjo pasaulietišką drabužį, apie įstabų ir visišką jo atsivertimą ir ordino kilmės bei pagrindo tobulumą, atsiskleidusį jame bei pirmuosiuose broliuose“. Tai nėra nei pirmoji, nei oficiali šv. Pranciškaus biografija, o veikiau atsiminimai – ne kurio nors vieno šv. Pranciškaus amžininko, bet jo draugų, pirmųjų jo brolių, kurie metų metus gyveno arti jo. 

      

Biblija didelėmis raidėmis
Vertėjai: Antanas Rubšys, Česlovas KavaliauskasLeidykla: Lietuvos Biblijos draugija, 2016
Biblija su Antrojo Kanono knygomis ( ekumeninė)Biblija be Antrojo Kanono knygų ( kanoninė)
Formatas 16 x 23,50 cm



Kišeninė Biblija su užtrauktuku
Vertėjai: Antanas Rubšys, Česlovas KavaliauskasLeidykla: Lietuvos Biblijos draugija, 2016
Biblija su Antrojo Kanono knygomis ( ekumeninė)Biblija be Antrojo Kanono knygų ( kanoninė)
Formatas 12 x 17,50

      

Evangelija pagal Morkų
NAUJASIS  EKUMENINIS ŠVENTOJO RAŠTO VERTIMAS 
Vertėjai:  dr. Ingrida Gudauskienė, kun. dr. Danielius DikevičiusLeidykla: Lietuvos Biblijos draugija, 2016
2015 m. pradėtas naujasis ekumeninis Šventojo Rašto vertimas. Išskirtinis šio darbo bruožas – maksimali ištikimybė originaliam tekstui ir kiekvieno biblinio autoriaus savitumo išsaugojimas.
2016 m. pasirodžiusioje Evangelijoje pagal Morkų galime pastebėti, kaip gerbiant šio evangelisto stilių, atidžiai verčiami jam būdingi žodžių junginiaiar perteikiamas įvykių dramatiškumas pasitelkiant vadinamąjį istorinį dabarties laiką. Nuosekliai verčiant tos pačios graikiškosios šaknies žodžius vienodais lietuviškais žodžiais išsaugomas reikšmės autentiškumas bei išryškinamos teologinės pasakojimo linijos; jos ypač gražiai atskleistos ir vertėjų dr. Ingridos Gudauskienės ir kun. dr. Danieliaus Dikevičiaus parengtuose komentaruose bei knygos įvade.

Homilijos apie palaiminimus
Autorius: Grigalius NysietisVertėjas: Virginija DičiūtėLeidykla: Lietuvos Edukologijos Universiteto leidykla, 2015
Knygą parengė doc. dr. Saulius Rumšas OP
Grigalius Nysietis (apie 331-394) yra vienas iš žymiausių Bažnyčios tėvų, padariusių didelę įtaką ne tik IV a. Bažnyčios teologiniam ir politiniam gyvenimui, bet ir palikusių svarbų teologinį bei dvasinį paveldą vėlesnėms kartoms. Homilijos apie palaiminimus, vienas iš ankstyvesniųjų jo kūrinių, yra ir Evangelijos pagal Matą 5, 3-11 komentaras, ir dvasinis ar net mistinis veikalas.
Aštuonių homilijų seka pristato krikščioniško gyvenimo kelią į tobulumą ir mistinę bendrystę su Dievu. Aprėpdamos žmogaus kelio pradžią ir rodydamos pabaigą, homilijos tampa konstruktyvaus Dievo ir žmogaus santykio paieškomis. Knygoje pateikiamas Homilijų apie palaiminimus vertimas ir komentarai, o Įvade pristatomas Grigaliaus Nysiečio gyvenimas ir kūriniai, aptariamas šių homilijų atsiradimo kontekstas ir pateikiami teologiniai svarstymai. 



Kopimas į Karmelio kalną. Smulkieji raštai. 
Autorius: Šv. Kryžiaus JonasVertėjai: Ieva Marija OCD, Jūratė Micevičiūtė  Leidykla: Aidai, 2016

Brolis Jonas rašo žmonėms, kurie turi laiko skaityti ir mąstyti. Šios knygos neįmanoma perbėgti praverčiant lapus. Ji priešinasi bet kokiam skubotumui ir paviršutiniškumui – ar mąstymo, ar tikėjimo, ar pokalbio. Juk kalbama apie svarbiausią ir slėpiningiausią dalyką: kas būna, kai siela, viską palikusi, pasuka Dievo link?
Dvasinės tikrovės gelmė galbūt pirmą kartą mistikos istorijoje čia išsakyta su tokia poetine jėga ir tokiu filosofiniu tikslumu. Brolis Jonas pats išgyvenovisa tai, ką aprašė – tai gąsdinantis ir trikdantis patyrimas. Jis nepalieka vietos niekam, kas netikra. Bet šie tekstai skirti ne atbaidyti, o sustiprinti.
„Kopimas į Karmelio kalną“ - vedlio užrašai. Jis rašo ne tik apie Dievo artumą, bet ir apie jo nutolimą, vienatvę, gyvenimą ne tik be Dievo, bet ir be jokios žemiškos paguodos. Šioje sukrečiančioje patirtyje belieka viena atrama – meilė, kuri ieškantįjį galiausiai atveda į jo Tikslą.

        

Lietuvių misijos Amazonėje
Autorius: Aleksandras Guobys, Antanas Saulaitis, SJ Leidykla: Efrata, 2015
Vienuolis salezietis išrado raštą kelioms indėnų gentims, kunigas pastatė didžiulę ligoninę ir keturis laivus-ambulatorijas, sesuo vienuolė įsteigė ligoninę raupsuotiesiems, šios visos istorijos - apie mūsų tėvynainius. Nesate girdėję? Visa tai vyko ir tebevyksta tolimoje Pietų Amerikoje, Amazonijoje, krašte, kuriame ilgus dešimtmečius darbuojasi lietuvių misionieriai, - iššūkio žmonės, kuriems tikėjimas Dievu ir artimu neatsiejamas nuo kasdienės pastangos nenuilstamu darbu keisti save, kitą irpasaulį meilės kryptimi. Apie juos ir rašoma šioje knygoje. Tai bene pirmoji platesnė apybraiža apie tikrai solidų lietuvių įnašą į misijų istoriją. Be to, ji ypatinga tuo, kad abu autoriai asmeniškai pažinojo žmones, apie kuriuos rašė, savo akimis matė sodrią Amazonės gamtą, jos gyventojus, o kun. Antanas Saulaitis SJ ten septynerius metus misionieriavo pats. 

 

Taip, laimingas   Jau kovo 3 d. knygyne 
Leidykla: Naujasis Židinys-Aidai, 2015

J. E. Kardinolą apie jo spalvingą ir turiningą gyvenimą kalbino poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas, Nacionalinės premijos laureatas Antanas Gailius. Šie pokalbiai ir tapo knyga Taip, laimingas. 
Kardinolas A. J. Bačkis – tikras išeivijos lietuvių intelektualas, išaugęs patriotų šeimoje, o okupacijai pasibaigus, grįžęs į Lietuvą ir visomis išgalėmis jai dirbęs. Nemenką dalį savo gyvenimo jis praleido pačiose svarbiausiose Visuotinės Bažnyčios tarnybose: jaunystėje pasirinktas kunigokelias nuvedė į diplomatinę tarnybą Šventojo Sosto nunciatūrose ir svarbiose pareigose Vatikane. Vėliau paties popiežiaus Jono Pauliaus II įšventintas vyskupu, dirbo apaštališkuoju nuncijumi Olandijoje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir pop. Jonui Pauliui II įkūrus Vilniaus bažnytinę provinciją, buvo paskirtas Vilniaus arkivyskupu metropolitu. Šią tarnystę tęsė daugiau kaip dvi dešimtis metų. Per tą laiką rūpinosi visokeriopai atkurti Bažnyčią, katalikiškas ugdymo, kultūros, labdaros institucijas bei sukurti teisinę bazę Bažnyčios ir valstybės santykiams. 2001 m. paskirtas Kardinolu. 



 

Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai 2 dalys
Jau kovo 3 d. knygyne 
Autorius: Paulius SubačiusLeidykla: Lietuvių katalikų mokslo akademija, Naujasis Židinys-Aidai 
Tarpdisciplininis tyrimas su dominuojančiomis istorine ir socialinės antropologijos ašimis aprėpia pokomunistinę šalies transformaciją sąžinės laisvės įtvirtinimo ir konfesinio organizavimosi aspektu, derina kultūrologinę, sociologinę, politologinę ir religijotyrinę perspektyvas. Nagrinėjama krikščionių bendruomenių, pirmiausia Katalikų Bažnyčios Lietuvoje, vidinė raida, struktūrų ir sąmoningumo pokyčiai, sąveika su kitomis visuomenės institucijomis. Aptariamas teisinis religijų statusas, jį apibrėžiančių teisės aktų susiformavimas. Svarstoma, kodėl ir kaip episkopatas rėmė didžiuosius politinius Lietuvos pasirinkimus (santvarkos pobūdį, demokratijos įgyvendinimo modelį, integraciją į ES ir NATO), savo ruožtu, pabrėždamas Valstybės ir Bažnyčios atskirumą bei kišimosi į bendruomenių reikalus užkardymą. Pateikiama gausios informacijos apie religinį ugdymą, krikščioniškas kultūrines ir karitatyvines iniciatyvas, metropolitų kard. Audrio Juozo Bačkio ir arkivysk. Sigito Tamkevičiaus diarchijos, kard. Vincento Sladkevičiaus istorinio vaidmens interpretacija. Skelbiamas reprezentatyvus bažnytinių archyvų dokumentų, faksimilių ir istorinių fotografijų pluoštas.  

 

Tėvo Stanislovo Saulė + DVD   Jau kovo 3 d. knygyne 
Autorius: Valentina ŠereikienėLeidykla: Obuolys, 2016
Apie Tėvą Stanislovą OFM Cap. (Algirdą Mykolą Dobrovolskį) sklando daug pasakojimų ir legendų. Tai asmenybė, kuri visada buvo vertinama nevienareikšmiškai. Pas garsųjį kunigą – kapucinų vienuolį – ieškodami pagalbos ar sielos ramybės keliavo tiek į bėdą patekę žmonės, tiek menininkai, seimo nariai ar net prezidentai. Kiekvienam kunigas turėjo gerąžodį, nuraminimą ar pamokymą. Kartais tokie susitikimai net keisdavo gyvenimus.
Knygos pasakojimus papildo rinktinės nuotraukos, o prie knygos pridėtas A.Juozaičio ir A. Bugvilionienės filmas „Tėvas Stanislovas: stotis tyloje“ leidžiaartimiau susipažinti su šia neeiline asmenybe. 

    


