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ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

Wydawnictwo TUM Archidiecezji Wrocławskiej powstało
w 1969 roku, jest zaś położone na Wyspie Tumskiej obok prastarej
katedry. Nazwa pochodzi od słowa „tum”, które w języku staropolskim oznaczało kościół katedralny lub kolegiatę. Obecnie posiada
własną stronę internetową2. Wydaje książki z zakresu teologii, ﬁlozoﬁi, biblistyki, historii Kościoła, a także homilie, książki dla dzieci
i młodzieży, modlitewniki. Na przestrzeni lat swego istnienia wydało ponad 1 tys. tytułów. Na stronie internetowej możemy znaleźć
takie kategorie, jak: serie wydawnicze, nowości, dla dzieci, homilie,
naukowe, popularne, śpiewniki, encykliki, adhortacje, listy, modlitewniki, nowenny, księgi kancelaryjne, druki. Wydaje się następujące serie wydawnicze: „Archeolog Czyta Biblię”, „Bibliotheca Biblica”,
„Całkiem Inne Kazania”, „Madonny Kresowe”, „Ramotki, Znikomki,
Okruchy…”. W serii „Archeolog Czyta Biblię” wydano m.in. następujące pozycje: Apokalipsa św. Jana, Realia archeologiczno-historyczne
w wizjach i symbolice, Arka Przymierza, Geograﬁa i archeologia biblijna, Herod Wielki i jego epoka, Herod Wielki – wielki budowniczy.
Twierdze i miasta Heroda w świetle badań archeologicznych, Historia biblijna w zarysie, Mały słownik archeologii biblijnej, Miasta Kościołów Apokalipsy, Nie tylko Goliat, Nowe odkrycia: fałszerstwa czy
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Biblioteka Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.
Strona internetowa Wydawnictwa TUM: www.wydawnictwo.archidiecezja.wroc.pl,
14.09.2013.
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wyznania wiary, Qumran. Osada, wspólnota i pisma znad Morza
Martwego, Synagoga, jaką znał Jezus, „Thriller teologiczno-archeologiczny”: poszukiwania kodu czy prawdy?, Trójkąt ewangeliczny,
W poszukiwaniu grobu Jezusa. W serii „Bibliotheca Biblica” wydano:
Analizę dramatyczną Ewangelii św. Jana, Biblijne opisy stworzenia
świata i człowieka, Boże Narodzenie w świetle Nowego Testamentu,
Eschatologiczną interpretację Nowego Testamentu w tekstach godziny czytań liturgii godzin okresu wielkanocnego, Ewangeliczną tradycję o Jezusie w Liście św. Jakuba, Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Łukaszowy przekaz o powołaniu Pawła. Studium literacko-teologiczne, Pierwszy List do Koryntian, Teologię Nowego Testamentu. Tom I: Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie, Teologię Nowego Testamentu. Tom II: Dzieło Janowe, Teologię Nowego Testamentu.
Tom III: Listy Pawłowe, katolickie i List do Hebrajczyków, Teologię
Starego Testamentu. Tom I: Teologia Pięcioksięgu, Teologię Starego
Testamentu. Tom II: Księgi historyczne, Teologię Starego Testamentu.
Tom III: Księgi mądrościowe, Teologię Starego Testamentu. Tom IV:
Księgi prorockie, Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej
okresu biblijnego i rabinicznego, Życie wierzącego w myśli św. Pawła.
W serii „Całkiem Inne Kazania” ukazały się: Co Bóg złączył. Całkiem inne kazania ślubne, Na drodze wiary. Całkiem inne kazania
rekolekcyjne, Pozwólcie im… Całkiem inne kazania rekolekcyjne dla
dzieci, Siedem Bożych darów. Całkiem inne kazania dla młodzieży, Świat – zagrożenie czy wyzwanie? Całkiem inne kazania o apostolstwie świeckich, Tryptykiem pisane. Całkiem inne kazania ujęte
w trzy akcenty, Z kim przestajesz. Całkiem inne kazanie o świętych.
Z serii „Madonny Kresowe” dostępne są publikacje: Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne w diecezjach Polski (poza Śląskiem). Cz.
II, Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezjach
Polski. Suplement. W kategorii książek dla dzieci wydano między innymi: Bajki nie tylko dla dzieci ks. M. Malińskiego, Ewy Cielesz Gdy
ujrzysz gwiazdę. Jasełka, Jak dobra wróżka. To i owo. Tak czy owak
o Matce Bożej żywej, matczynej i dziecięcej? (barwne opowiadania
z życia Matki Bożej), Moje dobre uczynki. Kolorowanka, Mój dzień
z Jezusem. Kolorowanka, O krzyżu Pana Jezusa. Dzieci czytają i malują, Opowieść o świętej Jadwidze Śląskiej, Pan Bóg i mój. Książeczka
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na pierwsze piątki miesiąca, Przygody niebieskie, Różaniec – obrazki do kolorowania. Z działu „naukowe” proponuje się: książkę Elżbiety Dołganiszewskiej Biskup Cyprian z Kartaginy. Świadek wiary,
ks. Jana Kruciny: Bóg idzie naprzeciw, Drogami Kościoła, Drogami
wolności. W kategorii „popularne” można nabyć m.in.: Biblijne medytacje nad wiarą i ludzkim losem, Boże Ciało, Bóg jest większy od
naszego serca, Chrześcijaństwo jako odwaga. Wyodrębniono tu kategorie: Anselm Grün, Jan Paweł II, John Powell, Mieczysław Maliński,
Michael Quoist. Z serii encyklik, adhortacji i listów wydano dokumenty Benedykta VI, Jana Pawła II, Pawła VI, Jana XXIII, Piusa XII,
Leona XIII, dokumenty kongregacji, dokumenty soborowe. W kategorii modlitewników i nowenn wydano m.in.: Adoracje – modlitwy wyrażające miłość do Jezusa Eucharystycznego, Aniele Boży
– modlitwy, litanie i nowenny do Aniołów Stróżów i archaniołów,
Chwalebny św. Antoni, módl się za nami – modlitwy wstawiennicze,
litanie i nowenny do św. Antoniego z Padwy, ks. Mieczysława Malińskiego: Modlitwy na każdy dzień roku liturgicznego A, Modlitwy
na każdy dzień roku liturgicznego B, Modlitwy na każdy dzień roku
liturgicznego C, Nowenny do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Nowenny do św. Judy Tadeusza, Nowenny do św. Teresy Benedykty od
Krzyża – Edyty Stein. Można też nabyć księgi: intencji mszalnych,
małżeństw, ochrzczonych, zapowiedzi, zmarłych.
Publikacje wydane można nabyć za pomocą strony internetowej,
klikając na napis „Do koszyka”. Na stronie prezentuje się nowości
i promocje – są to książki sprzedane po niższych cenach, przedstawia się listę bestsellerów, książek polecanych. Dostępny jest katalog
wydawniczy w formie PDF. Książki na stronie internetowej można
wyszukać, wpisując w okienku „szukaj” tytuł, lub w sposób zaawansowany według kategorii: cen od, cen do, daty od, daty do. Można
też utworzyć stałe konto klienta. Książki można kupić w różnych
walutach: w polskich złotych, euro, dolarach (klikając na odpowiednią walutę, uzyskamy cenę książek w tej walucie). Utworzona jest
również lista bestsellerów – najczęściej kupowanych tytułów. W zakładce „O nas” znajdziemy adres redakcji i księgarni, w której można
dokonać zakupów, konta bankowe do przelewów polskich i zagranicznych.
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TUM – Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Dział sprzedaży
Od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00
pl. Katedralny 19, 50-329 Wrocław;
tel./fax 71 322 53 68; tel. 71 322 72 11;
e-mail: ksiegarnia@archidiecezja.wroc.pl
Redakcja
ul. Katedralna 1/3, 50-328 Wrocław; tel./fax: 71 321-79-85;
e-mail: tum@archidiecezja.wroc.pl
Na stronie głównej, pod zdjęciem przedstawiającym panoramę
Ostrowa Tumskiego, umieszczono fragment poezji Wincentego Pola:
W każdym domu i w mieście, i w każdym klasztorze,
i w najmniejszym zaścianku,
i w najmniejszym dworze znalazłeś jego książkę i każdy ją schwytał,
gniewał się lub podziwiał, ale każdy czytał.

Informacje o nowościach wydawanych przez Wydawnictwo TUM
można uzyskać poprzez newsletter po uprzednim podaniu swojego
adresu e-mailowego na adres: ksiazka@archidiecezja.wroc.pl

