MICHALICKI ALBUM FOTOGRAFICZNY
ALBUM: "BÓG PONAD WSZYSTKO!". Jubileusz 100. rocznicy śmierci bł. ks. Bronisława Markiewicza stał
się motywem do powstania albumowej publikacji "Bóg ponad wszystko" ukazującej Zgromadzenia Św.
Michała Archanioła - księży, braci i siostry oraz juniorystów obu Zgromadzeń, a także michalickie placówki na
całym świecie. Album liczy 352 strony. Zawiera istotne informacje dotyczące aktualnego stanu, a także
kondycji osobowo-materialnej michalitów i michalitek. Ten niecodzienny i niezwykle ciekawy album,
ukazujący obecność i pracę tej cząstki Kościoła, jaką stanowią michalici i michalitki na całym świecie, można
nabyć w michalickich domach i placówkach lub w Wydawnictwie Michalineum.

WYDAWNICTWO MICHALINEUM POLECA
Michalicki album fotograficzny
BÓG PONAD WSZYSTKO!
Jubileusz 100. rocznicy śmierci bł. ks. Bronisława Markiewicza stał się motywem do powstania albumowej
publikacji "Bóg ponad wszystko" ukazującej Zgromadzenia Św. Michała Archanioła - księży, braci i siostry
oraz juniorystów obu Zgromadzeń, a także michalickie placówki na całym świecie. Album liczy 352 strony.
Teksty wiodące w albumie są tłumaczone na język: niemiecki, włoski, angielski i hiszpański, a w części
poświęconej michalitkom - także na język francuski.
Wstęp do albumu napisał kard. Tarcisio Bertone SDB - Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości Benedykta XVI
oraz przełożeni generalni obu Zgromadzeń- ks. Kazimierz Radzik CSMA i m. Natanela Bednarczyk CSSMA.
Zwięzłą biografię ks. Bronisława Markiewicza napisał ks. Edward Data CSMA.
Zdjęcia części europejskiej michalitów (oprócz Białorusi i Ukrainy) są autorstwa Grzegorza Gałązki. Zdjęcia
michalitek są w znacznej większości autorstwa s. Dawidy Ryll CSSMA. Pozostałe placówki michalickie
wiceprowincji i delegatur pozaeuropejskich fotografowali michalici, michalitki oraz miejscowi fotografowie.
Ten niecodzienny i niezwykle ciekawy album, ukazujący obecność i pracę tej cząstki Kościoła, jaką stanowią
michalici i michalitki na całym świecie, można nabyć w michalickich domach i placówkach lub w
Wydawnictwie Michalineum.
Ks. Sylwester Łącki CSMA

Album "BÓG PONAD WSZYSTKO"
(format 31,5 cm x 24,5 cm, oprawa twarda, szyta i klejona, 352 strony)
można zamówić pod następującym adresem:
Wydawnictwo Michalineum
Al. J. Piłsudskiego 248/252; 05-261 Marki
tel.: +48 22 781 14 20; faks: +48 22 771 36 15
e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
www.michalineum.pl
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