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Dotychczas na płytach DVD ukazał się zapis następujących „Katechez Audiowizualnych”:

1. Krzysztof Zielski – „Byłem bioenergoterapeutą” . Krzysztof przez 17 lat czynnie praktykował bioenergoterapię. Potrafił 
„leczyć” nawet nowotwory. Teraz wie, że to nie Bóg działał przez niego.
2. S. Michaela Pawlik OP – „Reinkarnacja – prawda czy fałsz?”. Pracowała w Indiach, gdzie poznała hinduizm i system 
kastowy. Wie z jakimi zagrożeniami wiąże się przeszczepienie wiary w reinkarnację na grunt chrześcijański.
3. Sergiusz Orzeszko IPB – „Czym jest zło, gdy go nie widać?” . Świadectwo człowieka, który stał się narzędziem w ręku 
złych duchów. Chociaż urodził się w rodzinie ateistycznej, jego serce szukało Boga…
4. Jan Budziaszek –  „Różaniec – tajemnica sukcesu”. Modlitwa różańcowa kojarzy się niektórym osobom ze  starszymi 
paniami, które odmawiają ją, ponieważ „nie mają co robić z wolnym czasem”. Czyżby różaniec był wyłącznie formą radzenia 
sobie z samotnością i zabijania czasu odpowiednią tylko dla ludzi starszych?
5. Małgorzata Nawrocka – „Harry, Wampiry i Moc” . Książki o Harrym Potterze zyskały niebywałą popularność, podobnie 
jak filmy, m.in. „Zmierzch”. Czy rozczytywanie się w przygodach małego czarodzieja i oglądanie wzruszających perypetii 
wampirów może być niebezpieczne?
6. Andrzej Wronka –  „Katolicy a Świadkowie Jehowy”. Świadkowie Jehowy często pukają do drzwi naszych domów i 
zapraszają do rozmowy na temat wiary. Jak się wtedy zachować? Rozmawiać, czy nie rozmawiać? Co zrobić, aby nie dać się 
zmanipulować?
7. Tomasz P. Terlikowski –  „Wmanipulowani w media” . Czy jesteśmy manipulowani przez media? Po obejrzeniu tego 
materiału już nigdy bezkrytycznie nie będziesz oglądał telewizji!
8.  Dr  Wanda  Półtawska  –  „Dlaczego  NIE  antykoncepcji?”.  Nauczanie  Kościoła  katolickiego  mówi,  że  stosowanie 
antykoncepcji jest grzechem. Dlaczego? Czy zakaz antykoncepcji jest bezduszną regułą, czy też ma jakiś głębszy sens?
9. O. dr Bogdan Kocańda OFM Conv – „Czy szatan istnieje naprawdę?” . Wielu ludzi odrzuca wiarę w istnienie szatana. 
Uważają, że Kościół wymyślił go, aby straszyć ludzi karą za grzechy i sprawować nad nimi kontrolę. Jak jest naprawdę? Czy 
szatan istnieje? Czy ma on wpływ na nasze życie? Czy trzeba się go bać i czy jest jakiś sposób, aby się przed nim bronić?
10. Grzegorz Górny – „Chrystofobia” . We współczesnym świecie można zauważyć różne wynaturzenia, a także niechęć, a 
nawet wrogą postawę wobec chrześcijaństwa. Jest to pewien proces, nie będący już tylko laicyzacją, ale chrystofobią, czyli 
lękiem przed Chrystusem i chrześcijaństwem. 
11. Krzysztof Ziemiec – „Wszystko jest po coś” . Ziemiec jest cenionym dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym, który 
chętnie dzieli się swoim przeżywaniem Boga i rolą wiary w jego życiu. W trudnym doświadczeniu, jakiego doznał w 2008 
roku, gdy w jego domu wybuchł pożar dostrzega głęboki sens i twierdzi, że każde trudne doświadczenie w życiu jest nam 
dawane po coś…
12. S. Małgorzata Chmielewska – „Niewygodna Ewangelia”. Siostrę Chmielewską nazywają „generałem w habicie”. Jest 
radykalna, zdecydowana i – w sprawach zachowywania Ewangelii – bezkompromisowa. Opiekuje się ludźmi, którym w 
życiu nie powiodło się – ubogimi, samotnymi matkami, alkoholikami i ludźmi po długich wyrokach. Zajmuje się tymi, 
którymi inni zajmować się nie chcą. Zapraszamy do obejrzenia spotkania o Ewangelii, która jest bardzo niewygodna…

W przygotowaniu:
− S. Anna Bałchan SMI – „Niewygodna Ewangelia 2”. Druga odsłona Ewangelii, która uwiera. Spotkanie poświęcone 

problemowi prostytucji i znęcania się nad kobietami.
− Małgorzata  Kożuchowska,  Elżbieta  Ruman  –  „Aktor  na  ołtarzu” .  Spotkanie  z  popularną  aktorką  Małgorzatą 

Kożuchowską i Elżbietą Ruman – publicystką.
− O. Stanisław Jarosz OSPPE –  „Nawróci ć  nawróconych”.  Czy nawrócenia potrzebują  tylko wielcy grzesznicy, 

którzy szerokim łukiem omijają konfesjonały?
− Agnieszka Gryncewicz –  „Niebezpieczna joga”. Świadectwo osoby, która doświadczyła działania ciemnej strony 

duchowego świata ćwicząc jogę.
− Grzegorz Górny, Tomasz Rowiński – „Matrix w mediach” . Jak nie zgubić się w świecie mediów, który wydaje się 

być matrixem?
− Grzegorz Kucharczak – „Ojcostwo czy dziadostwo?”.  Jak być ojcem we współczesnym świecie?
− Mirek „Kolah” Kolczyk – „Z ciemności do światła” . Kolejne poruszające świadectwo człowieka, który w oczach 

wielu był już stracony.
− Robert Tekieli – „Uważaj na sekty!”. Sekty działają nie tylko na Przystanku Woodstock. Strzeż się!


