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STRONA INTERNETOWA 

WYDAWNICTWA SERAFIN

Wydawnictwo Serafi n powstało w  2006 roku i  należy do Kra-
kowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. Za swoje zada-
nie uważa krzewienie duchowości franciszkańsko-kapucyńskiej 
ze szczególnym uwzględnieniem duchowości św. Ojca Pio. Nazwa 
wydawnictwa pochodzi od biblijnego określenia istoty niebieskiej, 
która rozpalonym węglem dotknęła ust proroka Izajasza, uwalniając 
go w ten sposób od grzechów (Iz 6,6-7). Nazwa „serafi n” wskazuje 
na ogień Bożej miłości, a także określa franciszkański rodzaj miłości 
serafi ckiej, czyli miłości żywej, płonącej, żarliwej. Serafi n pojawia się 
również w  akcie stygmatyzacji zarówno św. Franciszka, jak i  Ojca 
Pio. Logo wydawnictwa to trzy nieregularne pomarańczowe kreski, 
powstałe jakby od pociągnięcia pędzlem, w którym można zobaczyć 
ślad pozostawiony przez ogniste skrzydło anioła, mający odbicie 
w  duchowych wartościach wydawanych książek. Księgarnia inter-
netowa dostępna jest pod adresem http://e-serafi n.pl. Przy ulicy Lo-
retańskiej 11 w  Krakowie, w  klasztorze Ojców Kapucynów mieści 
się również księgarnia tradycyjna, w której można kupić książki Wy-
dawnictwa Serafi n2. Na stronie internetowej jest zamieszczona ofer-

1 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
2 Strona internetowa Wydawnictwa Serafi n: http://e-serafi n.pl/informacyjna-4.html, 20-

29.09.2012.
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ta wydawnictwa. Księgarnia internetowa prowadzi również sprze-
daż książek innych wydawnictw. Książki są pogrupowane w menu 
według określonych kategorii.

W  związku z  ogłoszeniem Roku Kapłańskiego utworzono dla 
książek poświęconych tej tematyce specjalny dział: Rok Kapłański. 
Pod hasłem „Ojciec Pio” znajduje się literatura poświęcona święte-
mu z San Giovanni Rotondo. Znajdziemy też książki z zakresu du-
chowości franciszkańskiej, duszpasterstwa i katechezy, małżeństwa, 
rodziny i  wychowania, z  dziedziny psychologii i  wiary, na temat 
franciszkanizmu, misji, modlitwy, rozważań, rekolekcji, litanii, Pi-
sma Świętego i lectio divina, a także biografi e i publikacje na temat 
świętych, wielkich ludzi Kościoła i  świadków wiary. W dziale tym 
prezentuje się literaturę na temat bł. Jerzego Popiełuszki, bł. Matki 
Teresy z Kalkuty, św. Alfonsa Marii de Liguori, św. Antoniego z Pa-
dwy, św. Faustyny Kowalskiej, św. Franciszka z Asyżu, św. Jana Marii 
Vianneya, św. Klary z Asyżu, św. Ludwika Marii Grignion de Mont-
fort, św. Ojca Pio, św. Pawła z Tarsu, św. Rity z Cascii, św. Urszuli Le-
dóchowskiej, bł. Michała Sopoćki i innych wielkich ludzi Kościoła. 
Pod hasłem „Benedykt XVI” i „Jan Paweł II” znajdują się książki, któ-
rych autorami są wymienieni papieże albo literatura im poświęcona. 
Księgarnia prowadzi sprzedaż książek dla dzieci i młodzieży zgod-
nych z profi lem wydawnictwa, oddzielnie wyodrębniona jest katego-
ria „Albumy”, w której prezentowane są tego rodzaju wydawnictwa 
albumowe. Wśród bogatej oferty literatury dla dzieci znajdują takie 
książki, jak: o. Leona Knabita i Justyny Kiliańczyk-Zięby Dla dzieci 
o Mszy Świętej (wydawnictwo Znak), ks. Jana Twardowskiego Rano, 
wieczór, we dnie, w nocy, czyli o tym, jak się modlić, Mary Joslin Opo-
wiadania biblijne na każdy dzień, dostępne także w formie dwóch 
płyt CD do słuchania, Christiny Goodings Mała Biblia, Biblia dla 
maluchów, Biblijne zagadki, t. 2: Nowy Testament, zawierające za-
gadki, rebusy, kolorowanki, zabawy, wyliczanki dla dzieci ułatwiają-
ce poznanie Biblii i opowieści Nowego Testamentu. Wśród literatury 
dla młodzieży proponuje się książkę Bracia z Bronksu, której auto-
rem jest Luc Adrian. Franciszkanie Odnowy to zakon, który powstał 
w 1987 roku w Nowym Jorku z inicjatywy ośmiu kapucynów, którzy 
postanowili żyć według reguły św. Franciszka. Opuścili cele zakonne 
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i zamieszkali wśród ubogich i opuszczonych przez społeczeństwo. 
Pracują w najtrudniejszych środowiskach Nowego Jorku: w dzielni-
cach: Bronx, Harlem i Yonkers. Prowadzą schronisko, kuchnię, zaję-
cia terapeutyczne dla młodzieży, spotkania modlitewne, angażując 
się w  działalność pro-life. Książka Rafała Szymkowiaka OFMCap 
Problemy bez ściemy. Tysiąc światów małolatów, przeznaczona dla 
młodych i  ich rodziców, pomaga wspólnie rozwiązywać konfl ikty 
rodzinne. Autor porusza najtrudniejsze i  najistotniejsze problemy 
z życia młodych ludzi.

Na stronie internetowej Wydawnictwa Serafi n znajdziemy rów-
nież informacje o  nowościach i  zapowiedziach wydawniczych. 
W sklepie internetowym tego wydawnictwa możemy kupić dewo-
cjonalia, takie jak: ikony, różańce, medaliki, a także kartki, obrazki, 
życzenia, kalendarze, a nawet koszulki w różnych kolorach i rozmia-
rach, z nadrukowanymi myślami Ojca Pio. Księgarnia stosuje różne 
formy promocji, zachęcające do kupienia książki religijnej lub de-
wocjonaliów, np. pod następującymi hasłami: Dobre książki za 10 zł, 
Wszystko po 5 zł, W komplecie taniej, Promocje miesiąca. Na stro-
nie tej można też kupić dwumiesięcznik „Głos Ojca Pio”. Księgarnia 
prowadzi również sprzedaż płyt CD, DVD z muzyką i fi lmami o te-
matyce religijnej, a także gier planszowych, np. Być uczniem Jezusa 
– jest to edukacyjna gra planszowa PC DVD, która przenosi uczest-
ników gry w pasjonujący świat pierwszych chrześcijan, w miejsca, 
w których kilka lat wcześniej żył i nauczał Jezus. Wśród innych pro-
ponowanych multimediów można kupić konferencje ks. Jana Konio-
ra SJ na temat uzdrowienia modlitwą różańcową (CD audio). Celem 
tej konferencji jest pokazanie roli różańca w procesie ochrony wiary 
poszczególnych ludzi i narodów przed wszelkimi zagrożeniami, jak 
również uzdrowienia wyproszone dzięki modlitwie różańcowej za 
wstawiennictwem Uzdrowicielki Chorych, Matki Różańca Święte-
go. Różaniec jest modlitwą Kościoła do Maryi i z Maryją. W historii 
Kościoła stał się instrumentem obrony wiary katolickiej przed here-
zją. Leon X jako pierwszy z papieży zaaprobował tę modlitwę, a po 
zwycięstwie chrześcijańskiej fl oty nad potęgą islamską pod Lepanto 
w 1571 roku papież Pius V wprowadził do roku kościelnego osobne 
święto Matki Bożej Różańcowej obchodzone 7 października.
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Strona jest kolorowa, zawiera zeskanowane okładki książek, CD, 
DVD i innych multimediów, a także informacje na temat innych ofe-
rowanych produktów.

Księgarnia internetowa podaje również tytuły nowości książko-
wych w dziale „Ostatnio dodane”, oraz listę bestsellerów wśród publi-
kacji reklamowanych na tej stronie. W dziale „Polecamy” zachęca się 
do kupna pocztówek z Ojcem Pio, a także wizytówek z myślami tego 
świętego do indywidualnego rozważania lub rozdawania przy okazji 
różnych nabożeństw, Mszy Świętych ku czci św. Ojca Pio i spotkań 
grup modlitewnych. Oto przykład myśli Ojca Pio, zamieszczonej na 
wizytówce: „Nie dziw się swoim słabościom, ale uznawaj siebie ta-
kim, jakim jesteś”.

Możliwe jest również zamówienie newslettera na adres poczty 
elektronicznej z  informacjami o nowościach i promocjach. Podaje 
się także ceny książek w plikach do pobrania w Excelu, PDF i HTML, 
a  także statystyki dotyczące liczby produktów, kategorii, nowości, 
promocji i odsłon. Ceny książek podawane są w różnych walutach: 
złotówkach, euro, dolarach i funtach. Sprzedawane są książki z auto-
grafem. W momencie pisania tego artykułu można było nabyć książ-
ki z  autografem brata Roberta Wieczorka pracującego na misjach 
w Afryce: Listy z serca Afryki i Pęknięte serce Afryki. Reklamuje się 
produkt dnia. W momencie odczytu tej strony internetowej była to 
książka Zasłyszane w Ars ks. Roberta Plocha. Są to rozważania na 
każdy dzień Adwentu i Wielkiego Postu oparte na myślach św. Jana 
Marii Vianneya. Ks. Robert Ploch jest doktorem teologii pastoralnej, 
ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu 
(od 2005 roku). W  latach 2009/2010 na antenie Radia Plus Opole 
prowadził audycję zatytułowaną Zasłyszane w  Ars. Jednocześnie 
przy prezentacji wybranej książki wyświetlane są tytuły dotyczące 
podobnej tematyki. W przypadku tej książki proponuje się dodat-
kowo tytuły związane ze św. Janem Marią Vianneyem, patronem 
Roku Kapłańskiego. Są to takie tytuły, jak: Zapiski z Ars. Notatki na-
ocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, 
której autorem jest Alfred Monnin SJ, Francisa Trochu Proboszcz 
z Ars. Św. Jan Maria Vianney,  św. Jana Marii Vianneya Drogowska-
zy dla grzeszników, Kazania proboszcza z Ars, Myśli na każdy dzień 
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roku oraz Dobra spowiedź. Jest to wybór odpowiednich fragmentów 
z pism św. Jana Marii Vianneya, dotyczących sakramentu spowiedzi 
i pojednania. Był on znany jako wybitny spowiednik i kaznodzieja.

W ofercie Katolickiej Księgarni Internetowej znajdują się książ-
ki wydane przez Wydawnictwo Serafi n oraz Edizioni Padre Pio da 
Pietrelcina, jak również czasopismo „Głos Ojca Pio”. Oferta zawie-
ra również: Franciszkański Kraków. Przewodnik po miejscach fran-
ciszkańskich w Małopolsce autorstwa Michała Jakubczyka; Edwarda 
Augustyna Przesłuchanie Ojca Pio, ponadto książkę Odtajnione ar-
chiwa Watykanu, której autorem jest Francesco Castelli; Konferencje 
o sześciu dniach stworzenia albo oświecenia Kościoła Bonawentury 
z  Bagnoregio, jednego z  najwybitniejszych teologów scholastycz-
nych, generała zakonu franciszkanów, biskupa Albano, kardynała, 
świętego i doktora Kościoła, zmarłego w 1274 roku.

Na stronie tej znajdują się informacje na temat form zakupu ksią-
żek, ceny wysyłki, regulamin księgarni, adresy kontaktowe: Wydaw-
nictwo Serafi n, ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków, tel./faks +48 12 
623 80 58.

Dostępne są też linki do następujących stron internetowych:
– www.kapucyni.pl – ofi cjalna strona kapucynów w Polsce,
– www.glosojcapio.pl – portal dwumiesięcznika „Głos Ojca Pio”,
– www.vialucis.pl – strona poświęcona nabożeństwu drogi światła,
– www.doojcapio.pl – portal pielgrzymkowy.
Księgarnia internetowa Wydawnictwa Serafi n promuje nie tyl-

ko publikacje wydawane przez siebie, ale również innych wydaw-
nictw, starając się zachować swój profi l franciszkańsko-kapucyński 
z uwzględnieniem duchowości Ojca Pio, upowszechniając literaturę 
religijną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, proponując coraz bo-
gatszą ofertę swoim odbiorcom.


