
Komentarze katolickie do Pisma Świętego
Catholic Commentary on Sacred Scripture —

seria przygotowana pod redakcją Petera S. Williamsona, Mary Healy i Kevina Perrotty.

Szanowni Państwo,
chciałbym przedstawić najnowszy projekt Wydawnictwa W drodze i zaprosić Państwa do udziału w jego 
tworzeniu.
W Stanach Zjednoczonych od kilku lat znani i cenieni naukowcy pracują nad komentarzami katolickimi do 
Pisma Świętego, przeznaczonymi dla wiernych XXI wieku. Kolejne tomy obejmują opracowania poszczegól-
nych ksiąg Nowego Testamentu. Wydawnictwo W drodze, zdając sobie sprawę z ogromnej wartości i przy-
datności tych publikacji, zamierza udostępnić ich przekłady polskiemu czytelnikowi. Komentarze katolickie do 
Pisma Świętego są odpowiedzią na potrzeby świeckich i duchownych pragnących dogłębnie studiować Biblię 
w sposób integrujący Pismo Święte z doktryną Kościoła, kultem i życiem codziennym. Słowem, to połącze-
nie rzetelnej wiedzy naukowej na temat Biblii i żywej wiary.
Dlatego właśnie Komentarze stanowią bezcenne źródło, z którego mogą czerpać zarówno duszpasterze, jak 
i osoby szukające pomocy w pogłębionej lekturze Pisma. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na te-
mat projektu, o którego wsparcie uprzejmie Państwa proszę.

Z poważaniem i modlitwą

Tomasz Grabowski OP
prezes Wydawnictwa



Pomaga 
w interpretowaniu 

Pisma Świętego 
i zastosowaniu jego wskazań 

w życiu codziennym 
zgodnie z zasadami wiary.

Wyjaśnia tekst 
w odniesieniu do 

Tradycji i wiary 
Kościoła 

zgodnie z nauczaniem 
Soboru Watykańskiego II.

Adresowana jest nie 
tylko do kaznodziejów, 
ale także świeckich
zainteresowanych osobistym 
studiowaniem Biblii.

Napisana jest 
przystępnym językiem
w pięknym stylu.

Pomaga w głoszeniu 
kazań i katechezie oraz 
samodzielnej medytacji
nad liturgią słowa.

Czym charakteryzuje się seria?

Przedkłada 
duszpasterskie 

i teologiczne 
podejście do tekstu 

pisanego nad jego 
warstwę techniczną.



Glosariusz

Tło biblijne
dostarcza informacji historycznych, 

kulturowych i filologicznych.

Żywa Tradycja
odsyła do źródeł pisanych — 

dokumentów Kościoła oraz pism 
ojców Kościoła i świętych.

Sekcje poświęcone 
przemyśleniu Słowa
oferują głęboką refleksję 
teologiczną nad tekstem 

i wskazują sposoby zastosowania  
biblijnego przesłania w życiu.

Sekcja egzegetyczna
wyjaśnia każdy rozdział tekstu od 

strony filologicznej, historycznej 
i literackiej.

Odsyłacze
wskazują na związek każdego 
fragmentu z innymi księgami 
Pisma, z sekcjami w Katechizmie 
i tekstem lekcjonarza.

Tekst Pisma Świętego 
w tłumaczeniu zatwierdzonym 
do użytku liturgicznego.

Indeks tematów 
duszpasterskich

Indeks artykułów 
uzupełniających

Lista materiałów 
poszerzających komentarz

Co zawiera każdy tom Komentarzy?



Kto redaguje serię?

Serię redagują wybitne osobowości 
świata uniwersyteckiego, posiadają-
ce ogromne doświadczenie naukowe 
i dydaktyczne.

Mary Healy
redkator naczelny, dr teologii, absolwentka 
Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, 
wykłada Pismo Święte w  Seminarium 
Duchownym Najświętszego Serca w Detroit 
oraz w St. Paul Center for Biblical Theology. 
Jest autorką książek Mężczyźni i kobiety są z raju 
oraz Uzdrowienie. Boża miłość nie zna granic.

Kevin Perrotta
zastępca redaktora, jest autorem książek 
Mary: Jesus’ Mother and Ours i Prayer, Fasting, 
and Almsgiving: Spiritual Practices That Draw Us 
Closer to God. Uzyskał stopień magistra teologii 
w St. Paul School of Divinity, University of St. 
Thomas, w St. Paul. Wykłada w w Seminarium 
Duchownym Najświętszego Serca w Detroit, 
oraz Siena Heights University w Adrian.

Peter S. Williamson
redkator naczelny, dr teologii, absolwent 
Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, 
kieruje katedrą teologii im. Kardynała 
Adama Maidy w  Seminarium Duchownym 
Najświętszego Serca w Detroit. Od ponad trzy-
dziestu pięciu lat naucza i ewangelizuje w kraju 
i za granicą. Jest autorem Catholic Principles for 
Interpreting Scripture i współredaktorem John 
Paul II and the New Evangelization.

Redaktorzy konsultanci

Scott Hahn, Franciszkański Uniwersytet 
w Steubenville

Daniel J. Harrington SJ (1940–2014)

William S. Kurz SJ, Marquette University

Francis Martin, Dominican House
of Studies

Frank J. Matera, Katolicki 
Uniwersytet Ameryki

George T. Montague SM,
St. Mary’s University

Terrence Prendergast, arcybiskup Ottawy



dr Łukasz Popko OP
redaktor merytoryczny serii, konsultant, domi-
nikanin i biblista, związany ze słynną École bi-
blique et archéologique, najstarszą katolicką 
uczelnią w Jerozolimie. Tam obronił doktorat 
z nauk biblijnych, a obecnie wykłada. Pracuje 
także w dominikańskim Kolegium Filozoficzno-
Teologicznym w Krakowie, gdzie uczy braci stu-
dentów egzegezy Starego Testamentu.

Trwają prace nad zbudowaniem zespołu 
kompetentnych redaktorów i korektorów. 
Przekładu dokonają doświadczeni tłumacze 
języka angielskiego, z którymi Wydawnictwo 
W drodze współpracuje od lat.

Kto będzie tworzył polskie wydanie serii?



honoraria autorskie5%

Koszt jednego tomu to 30–40 tys. zł, 
łączny koszt całej serii szacujemy na 
ok. 600 tys. zł.

27% koszty redakcji i składu

Jakie są koszty wydania Komentarzy?

35% koszty druku

Koszty wydania pojedynczego tomu zależą od 
jego objętości. Niektóre tomy są bardzo obszer-
ne (ponad 400 stron), inne zamykają się w 230 
stronach.

Rozważamy wydanie Komentarzy w  forma-
cie 152 mm x 228 mm. Zależy nam na opra-
wie twardej, choć ze względów ekonomicznych 
bierzemy też pod uwagę oprawę broszuro-
wą. Zakładamy pierwszy nakład w wysokości 
1500–2500 egz.

33% koszty tłumaczenia



Ewangelia wg św. Mateusza

Ewangelia wg św. Marka

Ewangelia wg św. Jana

Dzieje Apostolskie

List do Rzymian

2 List do Koryntian

List do Efezjan

List do Filipian, List do Kolosan i List do Filemona

1 i 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa

List do Hebrajczyków

1 i 2 List św. Piotra, List św. Judy

Apokalipsa św. Jana

Księgi Nowego Testamentu

400 str.

352 str.

400 str.

416 str.

336 str.

320 str.

229 str.

256 str.

272 str.

320 str.

224 str.

384 str.

Liczba stron
w oryginalnym wydaniu

38 600 zł

36 000 zł

38 600 zł

38 600 zł

35 100 zł

34 300 zł

29 400 zł

30 800 zł

31 700 zł

34 300 zł

29 400 zł

37 700 zł

Ewangelia wg św. Łukasza, List do Galatów, 1 i 2 List do Tesaloniczan, 1 List do Koryntian , 1,2 i 3 List św. Jana, List św. Jakuba nie ukazały się jeszcze
 w języku angielskim.

Jakie są koszty produkcji poszczególnych tomów?

Szacunkowy 
koszt produkcji



Jak można wesprzeć projekt?

Wiemy, że jednym z najistotniejszych 
elementów współpracy jest wiary-
godność, przejrzystość i konsekwen-
cja. Fundusz gwarantuje spełnienie 
tych warunków.

Tworzy go instytucja działająca od 1973 roku, 
która jest w pełni zależna od Polskiej Prowincji 
Zakonu Braci Kaznodziejów (dominikanów). 
Nadrzędnym gwarantem podejmowanych zo-
bowiązań jest prowincjał, zwierzchnik domi-
nikanów na terenie Polski. Sam zakon na tere-
nie naszego kraju istnieje już 800 lat.

Wydawnictwo działa jako spółka z  ograni-
czoną odpowiedzialnością. Ścisła współpra-
ca z dominikanami i własna osobowość praw-
na pozwala współuczestniczyć w projekcie 
w formie wygodnej i zrozumiałej dla mece-
nasa projektu.

Kilkuletni plan powstawania Komentarzy skła-
nia nas do wejścia w długofalowe relacje z od-
biorcami, twórcami i  mecenasami projektu. 
Dzięki temu istnieje możliwość stworzenia 
trwałych i przejrzystych relacji sponsorskich, 
które obejmą niematerialne formy gratyfikacji 
za okazane wsparcie.

Ze względu na rozległy zakres prac i kilkuletnie 
zobowiązanie wobec czytelników Komentarzy 
katolickich do Pisma Świętego Wydawnictwo 
W drodze nie jest w stanie przeprowadzić ni-
niejszego przedsięwzięcia samodzielnie i wy-
łącznie z  własnych środków finansowych. 
Dlatego na rzecz powstania serii powołaliśmy 
wewnętrzny Fundusz wydawniczy Komentarzy 
katolickich do Pisma Świętego.
Stwarza on możliwość zaproszenia do projektu 
osób i instytucji, które chcą wesprzeć finanso-
wo to wielkie i ważne przedsięwzięcie.



Jak dołączyć do projektu?

Liczymy, że formuła Funduszu pozwo-
li nam włączyć Państwa w grono do-
brodziejów Wydawnictwa, z którymi 
i dzięki którym zrealizujemy warto-
ściowe projekty i zbudujemy środo-
wisko osób aktywnie wspierających 
Kościół.

Przekazanie darowizny 
prywatnej lub przez podmiot zależny, 

anonimowo bądź jawnie.

Zawarcie umowy sponsorskiej 
lub umowy darowizny, 

w ramach której Wydawnictwo 
zobowiąże się do świadczenia 

określonych usług na rzecz sponsora.

Przekazanie dotacji celowej 
na rzecz spółki bądź prawnej osoby 

kościelnej wspierającej Wydawnictwo.

Poniesienie kosztów bądź 
wykonanie usługi na rzecz projektu 

w formie jednostronnego świadczenia 
bądź barteru świadczeń.

Nie chcemy się ograniczyć do przyjęcia wspar-
cia. Zamierzamy podtrzymywać relacje z oso-
bami, instytucjami i firmami wspomagającymi 
Fundusz. Przygotowujemy dla nich zamknię-
te spotkania: prezentacje kolejnych tomów se-
rii, prelekcje i wydarzenia przybliżające treść 
Komentarzy. Nasi mecenasi będą pierwszymi 
odbiorcami efektów naszej pracy.

Istnieją zgodne z prawem następujące 
formy wsparcia Funduszu:

Wspólne działania na rzecz projektu i warunki, 
na których mecenas mógłby włączyć się w na-
sze przedsięwzięcie uzgodnimy w bezpośred-
niej rozmowie.



Wspierając projekt, prosimy o przekazywanie 
Wydawnictwu W drodze darowizn celowych 
na rzecz wydania Komentarzy katolickich do 
Pisma Świętego na konto

Rachunek w PLN:

08 1020 4027 0000 1902 0373 2211 

z dopiskiem „KK PS”

Wydawnictwo W drodze

ul. Kościuszki 99

61-716 Poznań

SWIFT: BPKO PL PW

IBAN: PL33 1020 4027 0000 1002 0055 1184

z dopiskiem „KK PS”

Rachunek w USD: 

SWIFT: BPKO PL PW

IBAN: PL86 1020 4027 0000 1902 0052 3308 

z dopiskiem „KK PS”

Jak dołączyć do projektu?

Zapraszamy do włączenia się 
w przedstawiony projekt i uprzejmie 

prosimy o informację zwrotną:

Jeżeli zamierzają Państwo 
przystąpić do Funduszu

i przez to głębiej związać się 
z Wydawnictwem. W rozmowie 

wypracujemy najdogodniejsze 
warunki współpracy. 

Jeżeli zamierzają Państwo włączyć 
się w proces wydania Komentarzy, 

przekazując darowiznę. 
W rozmowie określimy formę 

podziękowania, którą moglibyśmy  
Państwu zaoferować.

 
Jeżeli zamierzają Państwo 

wesprzeć nas radą, kompetencjami, 
rekomendacją bądź modlitwą. 

Z wdzięcznością skorzystamy z wszelkich 
form pomocy, które przybliżą ukazanie 

się Komentarzy na polskim rynku.



Tomasz Grabowski OP
Prezes Wydawnictwa

tel.: +48 694 480 613
t.grabowski@wdrodze.pl

W imieniu własnym i Wydawnictwa 
zapraszam do kontaktu i  wspól-
nego działania na rzecz wydania 
Komentarzy katolickich do Pisma 
Świętego w Polsce.

Wydawnictwo W drodze założyli dominikanie, 
których dewizą jest „głosić wszystkim, wszę-
dzie i na wszelkie możliwe sposoby”. Jednym 
z tych sposobów głoszenia są: oficyna wydaw-
nicza oraz miesięcznik. Powstały one w cza-
sach „głębokiej komuny”, reglamentacji wol-
nego słowa i  szalejącej cenzury. W  drodze 
stwarzało wówczas jedną z  niewielu możli-
wości wymiany myśli i publikacji dzieł nie tyl-
ko z zakresu duchowości i teologii, ale także 
filozofii, spraw społecznych, kultury, literatu-
ry. Właśnie W  drodze jako pierwsze w  kra-
ju wydawnictwo publikowało opowiadania 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego czy dramaty 
Szekspira w świetnym przekładzie Stanisława 
Barańczaka.
Profil wydawniczy obejmuje kilka podstawo-
wych kierunków: duchowość, teologię, psycho-
logię i wiarę, nauczanie społeczne Kościoła. 
Książki Wydawnictwa W drodze przybliżają 
najcenniejsze wartości teologii, filozofii i  lite-
ratury od średniowiecza po współczesność, 
są wciąż aktualnym świadectwem ludzkich lo-
sów pokazywanych w perspektywie osobistej 
bądź na tle historycznych wydarzeń.


