
„Fascynujące jest być „Fascynujące jest być 
świadkiem wschodu słoń-świadkiem wschodu słoń-
ca (...). Heideggera inspi-ca (...). Heideggera inspi-
rowały prześwity, które rowały prześwity, które 
opromieniały go nieraz opromieniały go nieraz 
podczas jego wędrówek podczas jego wędrówek 

przez niemieckie lasy. przez niemieckie lasy. 
Chrześcijanie pielgrzymują Chrześcijanie pielgrzymują 
w ciemnościach zła, grze-w ciemnościach zła, grze-
chu, pokus, zwątpień (...). chu, pokus, zwątpień (...). 

W cieniach śmierci pojawia-W cieniach śmierci pojawia-
ją się promyki światła”ją się promyki światła”

Gdy patrzę na przebytą drogę, dostrze gam wiele darów. 
Za świętą Elżbietą powtarzam zdumiony: A skąd-
że mi to?... Bóg wiele razy uśmiechnął się do mnie. 
Przez całe życie... Bez żadnych zasług z mojej strony...
Niczym nie zasłużyłem na to, by w ciężkich, banalnych 
i szarych latach komuny być wysłanym na papieski uni-
wersytet do Rzymu, by pielgrzymować 10 razy do Taizé, 
przeżyć pierwszy rok kapłaństwa u boku Czcigodne-
go Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, głosić jedne 
z pierwszych rekolekcji ewangelizacyjnych w Polsce, być 
moderatorem pierwszej oazy, którą do Watykanu za-
prosił papież Wojtyła, stać się jednym z inicjatorów 
ekumenicznych spotkań nad Bugiem i ewangelizacji 
podczas Fes� walu Muzyki Rockowej w Jarocinie, być 
wysłanym w połowie lat dziewięćdziesiątych do Kościo-
ła nad Dnieprem, a potem nad brzegi pustyni Kara-kum, 
uczestniczyć w kilku pielgrzymkach św. Jana Pawła II 
(Polska, Szwecja, Norwegia, Indie, Azerbejdżan, Kazach-
stan, Ukraina), uczestniczyć w synodzie biskupów Azji, 
przybywać do Rzymu w ramach wizyt ad  limina Aposto-
lorum na spotkania i rozmowy z papieżami — św. Janem 
Pawłem II, Bene dyktem XVI i Franciszkiem, reprezento-
wać w Turkmenistanie Stolicę Świętą jako dyplomata 
od ponad 20 lat... SKĄDŻE MI TA ŁASKA? 
Wierzyć się nie chce, że to wszystko wydarza się w życiu 
chłopaka z podlubelskiej wsi, który przed laty pasł 
krowy nad Wisłą...

(fragment książki)

„Prześwity Królestwa” to nowa książka znanego po-„Prześwity Królestwa” to nowa książka znanego po-
ety i misjonarza ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów ety i misjonarza ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej, przełożonego misji katolickiej Maryi Niepokalanej, przełożonego misji katolickiej 
sui iurissui iuris w Turkmenistanie, która zawiera jego zapi- w Turkmenistanie, która zawiera jego zapi-
ski z wielu lat życia. Są wśród nich wiersze, rozmyśla-ski z wielu lat życia. Są wśród nich wiersze, rozmyśla-
nia, głębokie refl eksje, błyskotliwe myśli, zamyślenia, nia, głębokie refl eksje, błyskotliwe myśli, zamyślenia, 
po prostu: prześwity – prześwity Królestwa Bożego, po prostu: prześwity – prześwity Królestwa Bożego, 
które to Królestwo jest w ludzkich sercach. Ta eleganc-które to Królestwo jest w ludzkich sercach. Ta eleganc-
ko wydana książka w twardej oprawie, zilustrowana ko wydana książka w twardej oprawie, zilustrowana 
ciekawymi grafi kami Jolanty Kerner, będzie niewątpli-
wie fascynującą, ogromnie inspirującą lekturą, do któ-
rej z radością często będzie się wracać.

Andrzej Madej OMI – „Prześwity Królestwa”
ISBN 978-83-956942-0-2

180 stron • format 14,5 x 20,5 cm
okładka twarda foliowana i lakierowana

oprawa szyta • papier objętościowy • druk kolorowy

CENA: 32 zł + koszty przesyłki



•  Rabat przyznany na podstawie warto-
ści zamówienia i indywidualny rabat 
gwarantowany przyznany na podstawie 
udostępnionego Klientowi kodu rabato-
wego nie sumują się. Uwzględniany jest 
rabat korzystniejszy dla Klienta.

•  Zamówienia realizujemy następnego 
dnia roboczego od przyjęcia zamówienia 
lub wpłynięcia zapłaty na nasze konto 
– jeżeli w ciągu 7 dni od zamówienia 
nie otrzymacie Państwo przesyłki, pro-
simy o kontakt telefoniczny.

•  W nietypowych przypadkach (np. kilka 
faktur w jednej przesyłce) prosimy o skła-
danie zamówień telefonicznie.

•  Wszelkie reklamacje są rozpatrywa-
ne natychmiastowo pod warunkiem, 
że zostaną złożone telefonicznie lub 
mailowo. W większości przypadków nie 
ma potrzeby odsyłania uszkodzonych 
egzem plarzy do Wydawnictwa.

•  Gwarantujemy prawo zwrotu towa-
ru w okresie do 30 dni od daty dorę-
czenia przesyłki.

•  Gwarantujemy wszelkie prawa wynika-
jące z obowiązujących w Polsce aktów 
prawnych: ustawy o prawach konsu-
menta z dnia 30 maja 2014 r., ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektronicz-
ną z dnia 18 lipca 2002 r. z późn. zm., 
ustawy o ochronie danych osobowych 
z 29 sierpnia 1997 r. oraz rozporządze-
nia PE i rady UE 2016/679 z 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi -
zycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych (RODO).

Pełna treść regulaminu sprzedaży wy-
syłkowej oraz polityki prywatności jest 
dostępna na stronach internetowych 
Wydawnictwa.

 Jak złożyć zamówienie
  Wygodnym sposobem złożenia zamówienia jest od-

wiedzenie sklepiku internetowego wydawnictwa:

wydawnictwo-apis.pl

 Zachęcamy również do składania zamówień drogą tele-
foniczną. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1600:

tel. 71 325 92 89
linia telefoniczna stacjonarna, dostępna z każdego telefonu, 

płatna według taryfy Państwa operatora

Telefonując do nas, macie Państwo pewność, że za mówienie 
zostanie zrealizowane w błyskawicznym terminie.

Zamówienia złożone innymi metodami (np. e-mail, poczta) 
realizujemy pod warunkiem podania wszystkich wymaganych 
danych i akceptacji regulaminu sprzedaży wysyłkowej w Wy-
dawnictwie APIS oraz polityki prywatności zamieszczonych 
na stronie internetowej Wydawnictwa.

Dane kontaktowe
Wydawnictwo APIS

ul. T. Parnickiego 16/3 • 51-116 Wrocław
tel. (+48) 71 325 92 89

biuro@wydawnictwo-apis.pl
h� ps://wydawnictwo-apis.pl

KONTO BANKOWE
47 1140 2004 0000 3502 3042 8883

RABATY na podstawie wartości zamówienia udzie-
lane są według następujących zasad:

 dla zamówień od 100 zł – 5% rabatu
 dla zamówień od 200 zł – 10% rabatu
 dla zamówień od 500 zł – 15% rabatu
 dla zamówień od 1000 zł – 20% rabatu
 dla zamówień od 2000 zł – 25% rabatu

Rabat stosuje się do ceny jednostkowej każdego zamówio-
nego towaru z zaokrągleniem do pełnych groszy, dotyczy 
tylko bieżącego zamówienia i nie sumuje się z zamówie-
niami złożonymi wcześniej przez Klienta.

KOSZTY PRZESYŁKI *
Dla zamówień od 100 zł 

przesyłka jest bezpłatna. 
Przy zamówieniach poniżej 
100 zł obowiązuje opłata.

POCZTEX KURIER 48
10 zł przy płatności 
 przelewem z góry
12 zł za przesyłkę 

 pobraniową

PACZKOMAT INPOST
9,80 zł przy płatności 

 przelewem z góry

* Ceny przesyłek mogą 
ulec zmianom w przypadku 

zmian cenników operatorów 
 pocztowych. Bieżący cennik 
dostępny zawsze na stronie 
internetowej wydawnictwa.


