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Sesuo Faustina 
Šventosios biografija 
Autorius: Ewa K. Czaczkowska Vertėjas: Teresėlė Danguolė Šniūrevičienė Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016  Išsamioje šv. Faustinos, Dievo Gailestingumo apaštalės, biografijoje kruopščiai dokumentuojamas negausių išorinių įvykių nužymėtas vienuolinis šventosios gyvenimas, jis papildomas amžininkų atsiminimais, susiejamas su istoriniais įvykiais, to meto visuomeninio ir socialinio gyvenimo aplinkybėmis. Paraleliai atkuriamas daug intensyvesnis vidinis šv. Faustinos gyvenimas, pilnas kančios, abejonių, tačiau ir didelių, įstabių išgyvenimų, kurie subrandino šv. Faustiną kaip vienuolę ir mistikę ir paruošė ją misijai – skelbti pasauliui Dievo Gailestingumą.  

 

Gailestingieji šventieji 
 Parengė: Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba Vertėjas: Teresėlė Danguolė Šniūrevičienė Leidykla: Magnificat leidiniai, 2016  Apibendrindamas „Misericordiae Vultus“, bulę dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo, popiežius Pranciškus rašo: „Savo maldą taip pat kreipiame į šventuosius ir palaimintuosius, gailestingumą padariusius savo gyvenimo užduotimi.“ (MV, 24) Trokšdami giliau džiaugtis Gailestingumo jubiliejumi, „Magnificat leidiniai“ siūlo jums knygą, skirtą tokiems šventiesiems. Jos pavadinimas – Gailestingieji šventieji – nurodo, kad šie žmonės neapsiribojo vien liudydami gailestingumo darbais. Jie gyveno Gailestingumo dvasia ir todėl suvokė, jog privalo nedelsdami išreikšti Gailestingumo grožį savaisiais gyvenimais.  

 

Nes Jo gailestingumas amžinas 
Maldynas 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016 
Šios maldos – tai Jėzaus apreikšti, Bažnyčios ir šventųjų žodžiai, duoti kreiptis į Dievą. Tai maistas Jūsų sielai, kad melsdamiesi ir mąstydami geriau pažintumėte bei giliau suvoktumėte Dievo Gailestingumo slėpinį. Linkiu, kad šie žodžiai palaipsniui taptų gyvi Jūsų gyvenimo žodžiuose ir darbuose. Prašykite šiais žodžiais Viešpaties gailestingumo sau ir visam pasauliui! 
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Biblija. Šventasis Raštas jaunimui 
Su Popiežiaus Pranciškaus pratarme  Vertėjas: Giedrė Sodeikienė Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016  
Taigi jūsų rankose kai kas dieviška: knyga kaip ugnis! Knyga, per kurią kalba Dievas. Todėl atminkite: Biblija yra ne tam, kad padėtumėte ją į lentyną, bet kad visada turėtumėte ją po ranka, kad dažnai skaitytumėte, kiekvieną dieną, tiek vienumoje, tiek su draugais.  
Skaitykite atidžiai! Neslyskite paviršiumi – čia ne komiksas. Nesiskubinkite tik permesti akimis Dievo žodžio! Klauskite savęs: „Ką tai sako mano širdžiai? Ar Dievas man kalba šiais žodžiais? Ar paliečia mane mano ilgesio gelmėje? Ką man reikia daryti?“ Tik šitaip Dievo žodis parodys jėgą. Tik taip keisis mūsų gyvenimas, tapdamas didis ir gražus. 
 

 

Ateinu kaip gailestingumo Karalius  
Leidykla: Bernardinai.lt, 2016 
Vaidoto Kvašio estampai 
Tai knyga, kurią įkvėpė šv. Faustinos Kovalskos Dienoraščiai, taip pat popiežiaus Pranciškaus iniciatyva paskelbti Gailestingumo jubiliejų. Knygą sudaro 33 dailininko Vaidoto Kvašio piešiniai ir 33 apmąstymai Dievo gailestingumo tema. Dailininkas,  taip pat tekstų autoriai – kardinolas, vyskupai, dvasininkai, vienuoliai, pasauliečiai, dalinasi savąją susitikimo su Viešpaties gailestingumu patirtimi. Ši knyga skirta kiekvienam žmogui, ieškančiam santykio su Dievu, alkstančiam tikėjimo, vilties ir meilės. 
 

 

DVD  Pasitikiu Tavimi 
 Režisierius: Aleksas Matvejevas  1934 m. Vilniuje pagal vienuolės Faustinos regėjimus nutapomas paveikslas. Iš pradžių atrodęs netobulas ir vėliau beveik užmirštas, šiandien Gailestingojo Jėzaus atvaizdas stebuklingu būdu veikia žmonių likimus visame pasaulyje. 
Filme savo tikėjimo istorijomis dalijasi žymus lenkų aktorius Radoslawas Pazura, verslininkai Petras ir Alanta Masiuliai, TV laidų vedėjas Rimas Šapauskas, gydytojas Tadeuszas Wasilewskis, kulinaras Gian Luca Demarco ir kiti.   
 



 

Ekumeninė krikščionybė 
 dieviškasis žmogaus pašaukimas Rytų krikščionybėje  Autorius: Romualdas Dulskis Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016 
Šioje teologijos mokslų daktaro, kunigo R. Dulskio monografijoje aptariama krikščioniškojo pašaukimo tapatybės Rytuose samprata, nauju požiūriu svarstoma ikonos teologija ir jos misija apreikšti krikščioniškojo pašaukimo tapatybę. Naujai analizuojami vienuoliškasis, senuoliškasis ir Kristaus kvailelio pašaukimai, parodant jų aktualumą bendrajam krikščioniškajam pašaukimui. Naujai akcentuojamas Šventosios Dvasios vykinamas žmogaus perkeitimas kaip esminis krikščioniškojo pašaukimo tikslas. 
Esame įsitikinę, kad garbinga ir sena Rytų Bažnyčių tradicija yra integrali Kristaus Bažnyčios paveldo dalis. Lotyniškosios tradicijos Katalikų Bažnyčios nariams būtina išsamiai pažinti šį lobyną ir prisidėti prie karšto Popiežiaus troškimo, kad Bažnyčioje bei pasaulyje būtų atkurta pilnatviška Bažnyčios katalikiškumo išraiška. 

 

Juozapas iš Nazareto  
Autorius: Brolis Morkus Vertėjas: Ieva Venskevičiūtė Leidykla: Magnificat leidinia, 2016  Knyga apie šv. Juozapą iš Nazareto padeda atrasti ir pamilti šį šlovingą ir tylų, dažnai nepelnytai užmirštamą Išganymo slėpinio liudininką. Šv. Juozapas, nuolankiai priėmęs Dievo jam siųstus išbandymus, reikiamus pasaulio išganymui, moko mus per gyvenimą eiti su tikėjimu ir atsakomybe. Jis yra galingas šeimų, porų, vienuolių, kunigų, darbininkų užtarėjas. Nušviestas Kūdikio Jėzaus, kurį taip dažnai glaudė prie širdies, šv. Juozapas kreipia mūsų žvilgsnius į Jėzaus šviesą. 
Brolis Morkus 1979 m. Namiūro (Belgija) vyskupijoje įkūrė Tiberiados bendruomenę.  

 

Niekada nėra per vėlu! 
 Paskaitos ugdytojams ir tėvams  Autorius: Ezio Aceti Vertėjas: Vilma Banytė Leidykla: Aštuntoji diena, 2016 
Knygoje aptariamos temos: 

 Šiuolaikinės visuomenės apžvalga;  Vaiko raida pirmaisiais gyvenimo metais;  vaikas darželyje;  Vaikas pradinėje mokykloje; 
 Ankstyvoji paauglystė;  Penki savivertės ugdymo principai. 

Tai vadovas visiems, kurie rūpinasi ugdymu: tėvams, ugdytojams, mokytojams, socialiniams darbuotojams, vienuoliams... Šiandien niekas nelanko mokyklos tam, kad taptų tėvais. Tad šiuo sudėtingu ugdymo ir beraštės tėvystės periodu ši knyga gali tapti puikiu pagalbininku   


