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PIĄTA EWANGELIA. DAJ SIĘ
POPROWADZIĆ SŁOWU
CENA:

39,90 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN
Producent: Rafael
Wymiary: 14 x 20 cm
Okładka: Zintegrowana

OPIS PRZEDMIOTU
Ziemia Święta nazywana jest Piątą Ewangelią. Pielgrzymowanie i odkrywanie ojczyzny Jezusa przemawia do nas,
uzupełniając obrazy biblijne, dając wyobrażenie o realiach, w których żył Chrystus.

Proponujemy, by w podróż po Ziemi Świętej wybrać się z charyzmatycznym i obdarzonym niezwykłym talentem
oratorskim abp. Grzegorzem Rysiem.

Książka jest zapisem pielgrzymki, jaką Ksiądz Arcybiskup odbył, podążając śladami Zbawiciela. We wszystkich tych
miejscach, które znamy ze scen ewangelicznych, jako przewodnik snuje reﬂeksje, wygłasza homilie, powołuje się na
Pismo Święte i opatruje je swym komentarzem. Przy okazji podaje mnóstwo ciekawostek, odkrywa fascynujące nieznane
fakty oraz tajemnice ojczyzny Jezusa. Ale przede wszystkim przybliża prawdy wiary i daje świadectwo obecności Boga.
Dajmy się poprowadzić Słowu i wsłuchajmy się w przepiękną narrację abp. Rysia, która będzie niezapomnianym
komentarzem do Pisma Świętego.

Recenzja
Biskup Ryś - Piąta Ewangelia
Każdy kto choć raz zetknął się z nauką Biskupa Rysia, wie że nie przechodzi się koło niej obojętnie. Grzegorz Ryś
przybliża nam w tej pozycji miejsce po którym stąpały stopy Jezusa. Można powiedzieć, że jest naszym przewodnikiem
po najważniejszym miejscu na świecie, gdzie możemy zabrać się z nim w podróż i poznawać życie naszego Pana, czytać
wciągające homilie i reﬂeksje.
Grzegorz Ryś - książki, które zmieniają życie
Książki Biskupa Rysia wywierają ogromny wpływ na życie wielu osób. W swoich homiliach ojciec Ryś przybliża nam życie
Jezusa, najważniejsze prawdy wiary i nie bojąc się radykalnego podejścia powoduje, że ufamy mu i chcemy wejść w to
głębiej. Nauki Ojca Rysia wyjaśniają i uczą, są po prostu lekarstwem dla zepsutego grzechem świata.
Media o książce "Piąta Ewangelia. Daj się poprowadzić słowu":
https://www.jagoopeppermint.pl/2020/06/piata-ewangelia-daj-sie-poprowadzic.html?m=1
https://ekai.pl/nowa-ksiazka-abp-rysia-piata-ewangelia-daj-sie-poprowadzic-slowu/
https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia-dobra-ksiazka/abp-grzegorz-rys-piata-ewangelia-daj-sie-poprowadzic-slo
wu
http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/slowo-boze-ktore-prowadzi
https://pl.aleteia.org/2020/05/16/spacer-sladami-jezusa-z-abp-grzegorzem-rysiem-zdjecia/
http://www.wojowniczkaniepokalanej.pl/index.php/recenzje/61-piata-ewangelia-recenzja
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