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“Jutro Niedziela” autorstwa ks. Przemysława Śliwińskiego i ks. Marcina Kowalskiego 

to książka inspirująca do odkrycia na nowo potencjału niedzieli i świętowania jej ze 

Słowem Bożym. Wpisuje się w założenia aktualnego trzyletniego Programu duszpa-

sterskiego dla Kościoła w Polsce pt. “Wielka tajemnica wiary” przybliżając w świeży, 

atrakcyjny dla oka i intelektu sposób niedzielną Liturgię Słowa. Jednocześnie – jako 

nowatorskie narzędzie ewangelizacji dla osób świeckich i duchownych – stanowi 

odpowiedź na pragnienie Papieża Franciszka, wyrażone w najnowszym „Dyrekto-

rium Ogólnym o Katechizacji”. 

„Jutro Niedziela” realizuje wielkie oczekiwanie synodu na temat Słowa Bożego, o co apelował Papież  

Benedykt XVI w adhortacji “Verbum Domini” i papież Franciszek w liście “Aperuit illis”, by Słowo Boże na 

niedzielę było podane głębokiej refleksji teologicznej i by w homiliach przedstawiać jedność planu Bożego 

w liturgii słowa - tu ta jedność jest w mistrzowski sposób pokazana.

“Jutro Niedziela” zawiera dużo najnowszej, fenomenalnie redagowanej wiedzy biblijnej, podzielonej na 

strawne jednostki. Książka jest napisana zwięzłym, pięknym językiem. Publikacja ma szczególną wartość 

dla młodych, bo pokazuje, że Pismo Święte to nie legendy czy baśniowa, mitologiczna lektura - “Jutro 

Niedziela” ukazuje w Biblii dramaturgię historii ludzkiego doświadczenia, w które wkracza Pan.

Ta książka zachwyca formą, bogactwem i logiką prezentacji. Tu nie pogubimy się w szczegółach - motyw 

przewodni spersonalizowany w osobie Chrystusa jest bardzo precyzyjnie pokazany. To także skarbnica 

wiedzy historycznej, geograficznej i filologicznej.  To jest inny poziom analizy biblijnej.

Każda niedziela jest dla chrześcijanina szczególnym dniem 

świątecznym, radosnym spotkaniem ze Zmartwychwsta-

łym. Do każdego spotkania, doskonale to rozumiemy, na-

leży się przygotować. Ta publikacja jest bardzo dobrym 

narzędziem, które w tym przygotowaniu może nam pomóc. 

Korzystając z niej staniemy wobec Liturgii Słowa nie jak 

przypadkowi goście, ale jak przyjaciele radujący się ze spo-

tkania z Panem.



CO W ŚRODKU
“Jutro Niedziela” daje motywację do pokochania wni-
kliwej lektury Pisma Świętego. Autorzy znaleźli me-
todę, by wyodrębnić z niedzielnych czytań wspólną 
nić tematyczną i zgrabnie ją przedstawić. W  książce 
„Jutro Niedziela” znajdziemy zwięzłą i treściwą ana-
lizę czytań, przybliżenie kontekstu wydarzeń biblij-
nych i skondensowane podsumowanie nauki płynącej  
z liturgii danej niedzieli. 

Na Czytelnika czekają sekcje, powstałe w efekcie po-
szukiwań ciekawej formuły przekazu Bożego Słowa: 
Chmura Słowa, Biblijny Insider, Translator i Linki. 
Książkę charakteryzuje przejrzysty i nowoczesny 
układ wizualny, pozwalający jednym spojrzeniem wy-
chwycić to, co w liturgii danej niedzieli najważniejsze. 
Bogatej zawartości merytorycznej książki towarzyszy 
starannie opracowana warstwa graficzna, z odniesie-
niami do dzieł światowego malarstwa, bazujących na 
motywach zaczerpniętych z Pisma Świętego.

Jeżeli świat potrzebuje książek  

o najważniejszej z Ksiąg, to 

wszystkie one powinny wyglądać 

jak ta! „Jutro Niedziela” - dzieło 

wybitne w formie i treści! 

 o. Michał Legan

 „Jutro Niedziela” Rok B: 
• dokładniejsze Translatory pomagające lepiej zrozumieć kluczowe termi-

ny hebrajskie i greckie, w ich oryginalnym kontekście biblijnym i pozwalające 
odkryć, co słyszeli podczas lektury tekstów Starego i Nowego Testamentu ich 
pierwsi odbiorcy,

• precyzyjniejszy Insider, wchodzący głębiej w teksty czytań, psalmów i Ewangelii, 
wiążący je tematycznie i ukazujący jeszcze więcej nawiązań do kontekstu kulturo-
wego i historycznego Słowa Bożego,

• okazja do wnikliwego przeczytania niemal całej Ewangelii Marka – zdaniem  
biblistów - najstarszej istniejącej Ewangelii, opartej według Tradycji na świadec-
twie Piotra i adresowanej do wspólnoty chrześcijańskiej w Rzymie,

• przybliżenie 2 Listu do Koryntian, Listu do Efezjan, Listu do Hebrajczyków i Listu 
Jakuba - fascynujących w praktycznym podejściu do życia chrześcijańskiego  
oraz w sposobie wnikliwego ukazania obrazu Chrystusa i Kościoła.



 kardynał Kazimierz Nycz

To przewodnik dla wszystkich, któ-

rzy chcą świętować niedzielę po-

przez pogłębione przeżywanie Mszy 

świętej. Daje odświeżającą i głęboką 

wiedzę na temat czytań biblijnych. 

Szczególnie polecam tym, którzy 

chcą wiedzieć więcej. 

DLA KOGO

“Jutro Niedziela” to propozycja dla:
• osób świeckich zainteresowanych samodzielnym pogłębieniem wiedzy biblijnej,  
• duchownych - jako inspiracja do przygotowywania niedzielnych homilii i kon-

ferencji bazujących na Biblii,
• katechetów - jako kopalnia ciekawostek biblijnych,
• rodzin, chcących przygotować się do słuchania Słowa z niedzielnej liturgii oraz 

jako punkt wyjścia do rozmów o wierze w gronie bliskich i znajomych,
• liderów i członków wspólnot, kręgów biblijnych, duszpasterstw - jako profe-

sjonalna „pomoc merytoryczna” do spotkań ze Słowem Bożym,
• tych, którzy po prostu poszukują Boga, stawiają Mu konkretne pytania i czeka-

ją na konkretne odpowiedzi. 

„Jutro Niedziela” składa się z trzech tomów, zgodnych z cyklem lekcjonarza na rok A, B i C. 

Publikacja posiada Imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej i jest objęta honorowym pa-

tronatem metropolity katowickiego, arcybiskupa Wiktora Skworca - przewodniczącego Komisji 

Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Partnerem cyklu „Jutro Niedziela” jest Katolicki 

Uniwersytet Lubelski oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

„Jutro Niedziela” Rok B jest już dostępna w przedsprzedaży, zamówione egzemplarze będą 

wysyłane po 2 listopada br. Informacje i zamówienia na stronie: jutroniedziela.stacja7.pl. 



O AUTORACH

Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej. Ukończył studia spe-

cjalistyczne na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersy-

tetu Santa Croce w Rzymie. Rzecznik prasowy Archidiecezji 

Warszawskiej. Wykłada edukację medialną w Wyższym Me-

tropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Autor 

artykułów w portalu Stacja7.pl.

Prezbiter Diecezji Kieleckiej; doktor hab. teologii, doktor nauk 

biblijnych, doktorat obronił na Papieskim Instytucie Biblijnym 

w Rzymie; adiunkt przy katedrze Teologii Biblijnej i Profory-

styki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL; wykładowca Pisma 

Świętego w WSD w Kielcach, w Orchard Lake, USA oraz na 

Urbanianie, Rzym; redaktor naczelny kwartalnika biblijnego 

The Biblical Annals. Jego pasją naukową są listy św. Pawła. 

Autor artykułów w portalu Stacja7.pl.
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