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MIRIAM Z NAZARETU. PIERWSZA
CHARYZMATYCZKA.
CENA:

33,90 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN
Producent: eSPe
Wymiary: 14 x 20 cm
Okładka: Miękka

OPIS PRZEDMIOTU

Poznaj tajemnicę Tej, którą Bóg wybrał na matkę swojego Syna!
Ksiądz Mariusz Rosik, wybitny polski biblista, powraca z piękną opowieścią o Maryi, pełnej łaski oblubienicy Ducha
Świętego. Uważnie czyta teksty Nowego i Starego Testamentu. Bada pisma Ojców Kościoła. Analizuje dokumenty
eklezjalne. Odkrywa świadectwo tego, że maryjne prawdy, które głosi Kościół, znane są już od zarania dziejów. Łącząc
biblijną egzegezę z osobistą perspektywą, zabiera czytelnika w pasjonującą podróż śladami Matki Kościoła. W Miriam z
Nazaretu znajdziecie nie tylko świetnie napisane rozważania na temat życia Matki Bożej, lecz także wnikliwą reﬂeksję
nad Jej rolą w dziele zbawienia i dziejach świata. To książka dla tych, którzy chcą w pełni zrozumieć postawę modlitwy,
cierpienia i służby Maryi.
W książce opublikowana została po raz pierwszy Biblijna Litania do Najświętszego Imienia Miriam, autorska modlitwa
księdza Rosika, proponowana do prywatnego odmawiania.

Miriam z Nazaretu ks. prof. Mariusza Rosika jest rewelacyjna! Nareszcie mamy książkę, która w sposób przystępny, ale w
głęboko teologicznej i biblijnej narracji wprowadza nas w tajemnicę Miriam, Matki Boga-Człowieka. To lektura dla
każdego, kto na drodze wiary i niewiary musi się z Nią spotkać. Ta książka rozpala serce, jest jak podróż w odkrywaniu
sekretu Miłości Boga do Miriam i wywyższenia Jej w historii zbawienia w Jej jedynej i niepowtarzalnej misji i
przeznaczeniu.
Ks. Dominik Chmielewski SDB

Jestem przekonany, że książka, którą trzymasz w dłoniach, okaże się skarbem dla wszystkich, którzy szukają głębszego
zrozumienia maryjnych prawd wiary. Głęboka biblijna analiza pomoże Ci spojrzeć na Matkę Słowa w sposób, w jaki nie
patrzyłeś na Nią nigdy wcześniej.
Marcin Zieliński, lider wspólnoty „Głos Pana”

Ksiądz Mariusz Rosik – biblista, profesor nauk teologicznych, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we
Wrocławiu. Jest autorem wielu publikacji na tematy biblijne i teologiczne, m.in. Pakiet nowe życie i Arka i gołebica. Jego
pasją, oprócz Biblii, są podróże. Współpracuje z portalem BibleNote+ oraz prowadzi własną stronę internetową –
www.mariuszrosik.pl.
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