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2

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON powstało w 1994 roku. 
Jego nazwa pochodzi od założyciela Zgromadzenia Księży Najświęt-
szego Serca Jezusowego, o. Leona Dehona, a  za pierwszoplanowy 
cel postawiło sobie szerzenie czci i nabożeństwa do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. DEHON wydaje dokumenty kościelne, prace 
teologiczne i  naukowe. Osiągnięciem wydawnictwa są publikacje 
z zakresu Pisma Świętego, m.in. lectio divina o. Innocenzo Gargano. 
Na fi rmowej stronie internetowej Wydawnictwa Księży Sercanów 
książki podzielone są na kategorie: Biblistyka, Dokumenty Kościoła, 
Liturgika, Sakramenty, Teologia, Duchowość, Małżeństwo i rodzina, 
Modlitewniki, Pomoce duszpasterskie i katechetyczne, Małgorzata 
Maria Alacoque, Sekty, Sercanie, Beletrystyka, Boże Serce, Homilie, 
Misje, Moralność i etyka, Publikacje naukowe.

W kategorii „Małgorzata Maria Alacoque” prezentuje się różnego 
rodzaju publikacje dotyczące jej osoby, np. modlitewnik w opraco-
waniu ks. Krzysztofa Zimończyka Do Serca Jezusowego nas prowadź!, 
książkę Anny Gąsior i ks. Janusza Królikowskiego Przedziwna histo-
ria, która przybliża myśli pochodzące z pism świętej, analizując je 
w kontekście czasów nam współczesnych, ks. Józefa Gawła Św. Mał-

1 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
2 Opracowano na podstawie strony internetowej Wydawnictwa Księży Sercanów DE-

HON: http://wydawnictwo.net.pl, 20-29.09.2012.
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gorzata Maria i kult Serca Jezusowego, Jeana Ladame’a Małgorzata 
Maria Alacoque. Uczennica Serca Jezusowego i  Jego apostołka, ks. 
Stanisława Jarzyny Święta Małgorzata Maria Alacoque i święta Fau-
styna. Duchowość i posłannictwo, o. Gérarda Dufoura W szkole Ser-
ca Jezusowego ze świętą Małgorzatą Marią. Droga duchowa.

Małgorzata Maria Alacoque to francuska zakonnica i mistyczka. 
Urodziła się 22 lipca 1647 roku w L’Hautecour (Burgundia), zmar-
ła 16 października 1690 roku w Paray-le-Monial. Została kanonizo-
wana w 1920 roku. W 1671 roku wstąpiła do zakonu sióstr wizytek 
w Paray-le-Monial. Doznawała objawień Pana Jezusa od 27 grudnia 
1673 roku do połowy 1675 roku. Stały się one podstawą do uznania 
kultu Serca Pana Jezusa, zatwierdzonego przez papieża Klemensa 
XIII w 1765 roku. W 1856 roku Kościół katolicki uznał święto Naj-
świętszego Serca Jezusowego za powszechne i obowiązujące w pią-
tek po oktawie Bożego Ciała3. W  objawieniach w  1673 roku Pan 
Jezus przedstawił jej łaskę związaną z praktykowaniem pierwszych 
piątków miesiąca. Ci, którzy przez dziewięć kolejnych pierwszych 
piątków miesiąca przystąpią do Komunii Świętej i ofi arują ją za grze-
chy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosier-
dzie w chwili zgonu, to znaczy że nie umrze bez jego łaski.

W kategorii „Akcydensy” mamy następujące kategorie: Obrazki, 
Kartki, Dewocjonalia, Małgorzata Maria Alacoque, Zakładki, Plaka-
ty, Papeterie, I Piątki, Druki, Foldery, Dewocjonalia. Z okazji Roku 
Wiary przygotowano bogatą ofertę, a  mianowicie książki, plakaty, 
kalendarze, kartki, kartki z cytatami o wierze oraz obrazki.

Wśród cytatów o wierze spotykamy np. takie: „Wierzyć to zna-
czy ufać”; „Wiara jest okiem”; „Z wiarą jest podobnie jak z miłością”; 
„Owocem modlitwy jest wiara”.

Wyodrębniono też kategorie: Wyczerpane, w  której podaje się 
listę tytułów o wyczerpanym nakładzie, Nasi autorzy, Serie wydaw-
nicze, Pełna oferta książek, którą można pobrać w pliku w forma-
cie PDF, również plik z akcydensami w formacie PDF. Osobny dział 
to „Kalendarze”. Można nabyć kalendarze w formacie A4 i ścienne. 
Istnieje również kategoria „Czasopisma”, gdzie można znaleźć dwu-

3 Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2003, wydanie CD.
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miesięcznik społeczno-religijny „Czas Serca”, który jest wizytówką 
całej prowincji polskiej księży sercanów, a także dwumiesięcznik dla 
chorych „Wstań”.

Wymienione kategorie znajdują się w  lewej części strony inter-
netowej, natomiast na pasku u góry znajdziemy takie kategorie, jak: 
Książki, Czasopisma, Aksydensy, Kalendarze, Aktualności, które 
po kliknięciu zostają uaktualnione. W kategorii „Aktualności” znaj-
dziemy informacje dotyczące ważnych wydarzeń i nowych publika-
cji, np. informację o ogłoszeniu przez Benedykta XVI Roku Wiary 
w Kościele powszechnym 11 października 2012 roku, w pięćdziesią-
tą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Rok ten zakończy 
się w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada 2013 
roku. Ponadto zamieszcza się tu rekomendację wydanego przez wy-
dawnictwo DEHON z okazji Roku Wiary albumu włoskiego bibli-
sty ks. Valentino Salvoldiego, a także dokumentu Międzynarodowej 
Komisji Teologicznej Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady, kryteria, 
informację o  nowej stronie internetowej wydawnictwa, która ma 
na celu poprawienie funkcjonalności i  estetyki witryny. Po prawej 
stronie znajdziemy takie kategorie jak: Nowości, Zapowiedzi, Best-
sellery, Promocje, Książki innych wydawców. Po wpisaniu swoje-
go adresu e-mailowego można zamówić newsletter wydawnictwa 
przychodzący pocztą elektroniczną. Poniżej zamieszczone są ze-
skanowane okładki najbardziej popularnych książek, a  po kliknię-
ciu odsłania się dokładny opis danej pozycji. W kategorii „Nowości” 
ukazują się nowo wydane pozycje, które można przeglądać według 
daty wprowadzenia, tytułu lub ceny. Można też przejrzeć wszystkie 
nowości alfabetycznie. Interesujące nas publikacje można wyszukać 
w okienku „Wyszukaj”, wpisując interesujące nas słowo lub frazę.

Strona internetowa wydawnictwa znajduje się pod adresem 
http://wydawnictwo.net.pl. Wydawnictwo Księży Sercanów poleca 
również usługi w  zakresie przygotowania do druku książek, albu-
mów, czasopism, ulotek, folderów, plakatów, kalendarzy, zaproszeń, 
wizytówek. W górnej części portalu znajduje się pasek informujący 
o wydawnictwie, usługach, punktach sprzedaży, FAQ – najczęściej 
zadawanych pytaniach, danych kontaktowych, takich jak: adres, ad-
res strony internetowej, e-mail, informacja o możliwościach zamó-
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wienia telefonicznego i internetowego dla klientów indywidualnych, 
a także kontakt dla księgarń, hurtowni, dystrybutorów, warunki pre-
numeraty „Czasu Serca” i numery kont bankowych.

Książki można zamawiać poprzez stronę internetową całodo-
bowo, telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną w godzinach od 
8.00 do 16.00. W przypadku wyboru formy płatności kartą kredyto-
wą lub przelewem internetowym następuje przekierowanie na stro-
nę płatności elektronicznej Dotpay, co umożliwia dokonanie odpo-
wiedniej transakcji. Zamówienia można dokonać za pośrednictwem 
aktywnego konta klienta lub bez aktywacji takiego konta, przy czym 
konieczne jest podanie adresu e-mailowego oraz numeru telefonu. 
Podaje się również szczegółowe dane na temat kosztów przesyłki, 
powyżej 160 zł koszty przesyłki pokrywa wydawnictwo. Na stronie 
zamieszcza się regulamin określający zasady sprzedaży w sklepie in-
ternetowym.

Na dolnym pasku strony internetowej znajdziemy takie kategorie 
jak: Aktualności, Wydawnictwa partnerskie, Mapa strony, Sercanie, 
Do pobrania, Oferta i  portfolio, Jak do nas dojechać? W  katego-
rii „Wydawnictw partnerskich” przedstawia się grupę wydawniczą 
ORDO, do której należą: Wydawnictwo Alleluja, Wydawnictwo 
Księży Sercanów DEHON, Wydawnictwo La Salette, Wydawnictwo 
Homo Dei, Wydawnictwo Głos Ojca Pio, Wydawnictwo Diecezjalne 
i Drukarnia w Sandomierzu.

Mapa strony przedstawia schemat jej rozplanowania, a mianowi-
cie: Książki i ich kategorie, Akcydensy i ich rodzaje, Wyczerpane – 
pozycje niedostępne, Kalendarze, Czasopisma oraz Rok Wiary.

Kategoria „Sercanie” umożliwia przejście do strony internetowej 
zakonu sercanów. W kategorii „Do pobrania” znajdują się pliki kata-
logów Wydawnictwa DEHON w formacie PDF. W kategorii „Oferta 
i portfolio” przedstawia się szczegółowe usługi związane z wydawa-
niem albumów, książek, prac naukowych, monografi i, modlitew-
ników, czasopism, pocztówek, obrazków, obrazków prymicyjnych, 
plakatów, folderów, zaproszeń, papierów fi rmowych, kalendarzy 
oraz prezentuje się przykłady tego typu prac, np. folder o siostrach 
nazaretankach, program misji świętych intronizacji Najświętszego 
Serca Jezusowego w parafi i Wniebowzięcia NMP w Woźnikach, fol-
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der o Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego i inny 
rekomendujący rekolekcje młodzieży męskiej prowadzone przez 
księży sercanów, lub Sercańskie Dni Młodych. Wśród prezento-
wanych plakatów są afi sze zapraszające do udziału w rekolekcjach: 
Wakacje z Jezusem w Chorwacji na wyspie Murter koło Splitu albo 
w Medjugorje i na wybrzeżu Adriatyku, rekolekcje w czasie spływu 
kajakowego Czarną Hańczą, rekolekcje wędrowne w Tatrach, reko-
lekcje pod żaglami w Swobodzie koło Augustowa. Można też obej-
rzeć plakat Duszpasterstwa Młodzieży Księży Sercanów zaprasza-
jący na narty z Jezusem i plakat „W komunii z Bogiem”. Odnowienie 
misji intronizacyjnych Bożego Serca. Nawiedzenie relikwii św. Mał-
gorzaty Marii Alacoque, plakat Peregrynacja relikwii św. Małgorza-
ty Marii Alacoque w prowincji polskiej Księży Sercanów, Spotkania 
franciszkańskie, Uroczystość św. siostry Faustyny.

Wydawnictwo znajduje się przy ulicy Saskiej 2 w Krakowie-Pła-
szowie, podaje się informację, w jaki sposób można tam dojechać, 
jak również zamieszcza się mapę satelitarną ze wskazaniem siedziby 
wydawnictwa.

Strona internetowa w sposób ciekawy i wielostronny pozwala za-
poznać się z  ofertą wydawnictwa i  usługami wydawniczymi, jakie 
oferuje.


