
29,90
34,90 zł

1 (5) / 2020
www.religijna.pl

Zamówienia: 

tel. 12 345-42-00, 12 446-72-56, 12 418-91-30
tel. kom.: 695-994-193
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!
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Prezen
tza zakup

powyżej 
150 zł

Nowość Prezen
tdo 

każdego 
zakupu

Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia 
Pamiątka beatyfi kacji
Album z płytą CD

W roku beatyfi kacji Prymasa Tysiąclecia przypominamy i przybliżamy postać 
tego świętego kapłana i wybitnego Polaka, któremu tak wiele zawdzięczamy 
jako naród. Tym samym dołączamy do grona osób trwających w modlitew-
nym dziękczynieniu za wyniesienie go na ołtarze.
Do bogatej treściowo i grafi cznie książki dołączona została płyta CD 
z unikatowymi i wzruszającymi nagraniami najważniejszych wystąpień 
kard. Wyszyńskiego.
RAFAEL, 20×29, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 250888

Nowości 
i bestsellery!

Tysiąc darów. O sztuce 
codziennego szczęścia

Esprit, 13×20, s. 298, miękka

Herbatka krzemionkowa 
5 saszetek

Prezen
tza zakup

powyżej 
120 zł

Duchowa pomoc 
na Niedzielę Słowa Bożego

broszura, 14×20, s. 4
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Szczególnie polecamy

Rekolekcje 
z Prymasem Tysiąclecia
Życie Prymasa Tysiąclecia to mocne świadectwo odwagi, nie-
złomności i wierności w głoszeniu Ewangelii. Książka zawiera 
krótki życiorys kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 15 rozważań 
rekolekcyjnych. Na każde z nich składa się fragment jego 
nauczania, krótka refl eksja i czas na modlitwę. Nauczanie 
Prymasa Wyszyńskiego pozostaje wciąż aktualne, a udzielone 
przez niego rady i wskazówki będą cenną pomocą w pokony-
waniu trudów codziennego życia.
WYD. M, 13×19, s. 116, miękka

kod: 435599

24,90
29,90 zł

34,90
39,90 zł

Tylko
19,90 zł

Ewa K. Czaczkowska

Kardynał Wyszyński. Biografi a
Nowe, poszerzone wydanie znakomitej książki Ewy 
K. Czaczkowskiej to portret kapłana, który dzięki swej niezłomnej 
postawie ocalił Kościół w Polsce. autorka sięga do licznych nie-
publikowanych wcześniej dokumentów. analizuje donosy, które 
na niego składało najbliższe otoczenie – także uwięziony z nim 
kapelan i siostra zakonna. Opisuje jego relacje z komunistyczną 
władzą i – po raz pierwszy tak szeroko – z opozycją demokra-
tyczną. Wyjaśnia powody trudnych stosunków Kardynała z waty-
kańską dyplomacją. Pokazuje także nieznaną dotąd aktywność 
Wyszyńskiego w czasie Soboru Watykańskiego II. Niezwykła opo-
wieść o jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku!
ZNaK, 17×24, s. 704, twarda

kod: 018994 

44,90
49,00 zł

Błogosławiony 
Prymas 
Tysiąclecia!

Milena Kindziuk

Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Polski
Prymas, który stał się ojcem duchowym zniewolonego przez 
komunizm narodu. Kapłan, który sens swojej posługi odnalazł 
w służbie i całkowitym oddaniu Matce Bożej. To on miał ogrom-
ny wpływ na kapłaństwo i pontyfi kat Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II. Jak wyglądała droga do świętości Prymasa Tysiąclecia? 
Dlaczego właśnie jemu Bóg powierzył losy polskiego Kościoła 
w latach szczególnie trudnych dla naszego narodu? 
Milena Kindziuk, autorka bestsellerów w reporterskiej biografi i 
odkrywa na nowo wyjątkową postać Prymasa Tysiąclecia.
ESPRIT, 13×20, s. 232, miękka

kod: 407138

22,90
27,90 zł

Nowość

Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński

Przestrogi dla Polaków Myśli na każdy dzień
Zapraszamy do duchowej szkoły Prymasa Tysiąclecia, 
kard. Stefana Wyszyńskiego. Prezentowany wybór tekstów jest 
zaproszeniem do rekolekcji osobistych lub wspólnotowych. 
Na każdy dzień roku wybrano krótki tekst, będący inspiracją do 
modlitwy, adoracji i rachunku sumienia. Wypowiedzi Księdza 
Kardynała brzmią bowiem zaskakująco aktualnie także dla 
nas, żyjących u progu trzeciej dekady XXI wieku i są przestrogą 
przed złem, toczącym niczym choroba nie tylko serce pojedyn-
czego człowieka, ale także duszę narodu polskiego. 
WYD. aa, 12×17, s. 384, zintegrowana, wstążka

kod: 648383

Nowe
wydanie!

Tylko
19,90 zł
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Szczególnie polecamy

17,90
39,90 zł

Guy Pagès 

Prawdziwe oblicze islamu
Ksiądz Guy Pagès z mocą słowa właściwą prorokom piętnuje 
mielizny i słabości obecnej zachodniej uległości wobec islamu. 
Książka, będąca owocem jego wieloletnich badań, poszukuje praw-
dy o złożonej rzeczywistości islamu, często zupełnie nieznanej 
Europejczykom. To obszerne dzieło, napisane w popularnej formie 
pytań i odpowiedzi, pozwala zorientować się w meandrach islam-
skiej religii, kultury i obyczajowości – bez przemilczeń, stereotypów 
i ulegania mitom politycznej poprawności. Lektura książki pozwoli 
czytelnikom nieznającym islamu uniknąć szkodliwych nieporozu-
mień i złudzeń oraz lepiej zdać sobie sprawę z różnic kulturowych 
i mentalnych, które bywają zarzewiem konfl iktów z silnymi i coraz 
liczniejszymi społecznościami muzułmańskimi w Europie. 
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 536, twarda

KOD: 647904

Robert Hugh Benson

Dramat królowej
Skąd bierze się porażka projektu odbudowania zdewastowanego 
chrześcijańskiego ładu? Przecież lepsza wojna niż szatański po-
kój – dla wypowiadającego te słowa Kardynała twierdzenie to jest 
oczywistością. Nie jest ono jednak oczywistością dla Marii, Królowej 
Anglii… Dramat Królowej zaczyna się tam, gdzie kończy się rozumie-
nie absolutnej wyższości planu Boga nad jakimikolwiek planami 
ludzkimi. Powieść Bensona oddaje sprawiedliwość Marii Tudor, 
ofi erze straszliwej dezinformacji – katolickiej władczyni na wieki 
okrzyczanej przez heretycką propagandę „Krwawą Mary”. Oddaje 
sprawiedliwość kobiecie udręczonej i spragnionej miłości.
WYD. AA, 14×20, s. 408, miękka

KOD: 646143

29,90
39,90 zł

Powieść 
o Marii Tudor

Robert H. Benson

Królewski łup 
Barwna powieść historyczna o losach brytyjskiej monarchii 
za panowania Henryka VIII. Fabuła wprowadza czytelnika 
w meandry osobistego życia monarchy oraz wydarzeń, któ-
re dla Anglii i całej Europy okazały się bardzo brzemienne 
w skutki. Te wydarzenia to oderwanie Kościoła w Anglii od 
Rzymu, prześladowania wymierzone w katolików, konfl ikty 
wewnętrzne w kraju oraz związany z tym wszystkim głęboki 
przełom polityczny i cywilizacyjny, który na wieki ukształtował 
charakter Imperium Brytyjskiego. 
WYD. AA, 14×20, s. 456, miękka

KOD: 644262

29,90
39,90 zł

Nowość

Nowość

49,90
59,90 zł

To zapewne jedna z najbardziej 
politycznie niepoprawnych książek, 
jakie ostatnio czytałem.

Paweł Lisicki
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24,90
29,90 zł

34,90
39,90 zł

19,90
24,90 zł

Adoruję Cię Panie  
Adoracje Najświętszego Sakramentu  
ze św. Janem Pawłem II 
Zaproszenie do włączenia się w modlitewne uwielbienie 
Najświętszego Sakramentu w formie dziesięciu  adoracji 
będących pomocą podczas czuwania przy Chrystusie 
Eucharystycznym. Poszczególne spotkania z Jezusem dotyka-
ją różnych tematów, które staramy się podjąć w rozmowie ze 
Zbawicielem obecnym w Hostii. Każdą modlitwę poprzedzają 
słowa św. Jana Pawła II.
RafaEl, 11×16, s. 72, miękka

kod: 250857

Wielka Tajemnica Wiary 
Cuda eucharystyczne
Co jakiś czas Pan Jezus daje nam szczególne znaki: cuda eu-
charystyczne, do których dochodzi w różnych częściach świata. 
Czyni to, aby zachęcić nas do głębszego udziału w Eucharystii 
i pokładania w Nim wszelkiej nadziei. W historii odnotowano 
takich cudownych wydarzeń ponad 130. W tej albumowej pub-
likacji opisujemy ich kilkadziesiąt. Temat Wielka Tajemnica 
Wiary rozpoczyna trzyletni program duszpasterski „Eucharystia 
daje życie”. 
RafaEl, 20×29, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 250864

Ks. Leszek Smoliński

365 rozważań o Eucharystii
Kościół rozpoczyna trzyletni program duszpasterski „Eucharystia 
daje życie”. Wpisując się w jego realizację, proponujemy 365 
rozważań o Eucharystii zawierających myśli i wskazania wybit-
nych teologów oraz pobożnych, charyzmatycznych świętych. 
W jednym miejscu zebrane zostały najbardziej cenne przesłania 
o Wielkiej Tajemnicy naszej wiary. Zostały one opatrzone ko-
mentarzem kapłana, który podkreśla istotę i znaczenie cytowa-
nych słów.
RafaEl, 12×19, s. 384, twarda

kod: 250901

Jacek Pulikowski

Kto tu rządzi?
Czy to prawda, że trud jest wpisany w każde małżeństwo? Czy 
w relacjach damsko-męskich sprawdza się powiedzenie, że 
najlepszą obroną jest atak? Jak do siebie mówić, żeby się nie 
ranić? Czy można oczekiwać, że współmałżonek się dla nas 
zmieni? Jak unikać wyniszczających kłótni? Dlaczego antykon-
cepcja nie jest rozwiązaniem? Sprawdź, co w tych kwestiach 
radzi Jacek Pulikowski – niekwestionowany autorytet w dziedzi-
nie relacji małżeńskich i komunikacji, który pomógł już wielu 
parom odkryć nową jakość ich związku.
RafaEl, 13×19, s. 104, zintegrowana

kod: 250895

Tylko
9,90 zł

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Szczególnie polecamy
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39,90
42,90 zł

24,90
29,90 zł

29,90
34,00 zł

34,90
39,90 zł

Magda Knedler

Położna z Auschwitz
W piekle obozu ocaliła 
tysiące dzieci!
Dramatyczna opowieść o Stanisławie leszczyńskiej. Polska 
położna odebrała w auschwitz ponad 3000 porodów, pod-
czas których nie umarło żadne dziecko ani żadna kobieta! 
W auschwitz nie była Stanisławą leszczyńską. Była Mamą. 
Była nadzieją.
WaM, 14×20, s. 304, twarda 

kod: 717412

Marcello Stanzione

Maria Simma. 365 dni z przyjaciółką 
dusz czyśćcowych
Maria Simma miała dar rozmawiania z duszami czyśćcowymi. 
Dzięki tym spotkaniom stała się gorącą orędowniczką modli-
twy za dusze cierpiące w czyśćcu, do której wzywała również 
wszystkich wierzących, powołując się na swoje mistyczne 
doświadczenia. Książka zawiera wybór myśli, ostrzeżeń 
i wezwań Marii Simmy przeznaczonych na każdy dzień roku. 
Dzięki tej lekturze możemy nadal kontynuować powierzoną 
jej misję i nieść ulgę duszom czyśćcowym.
WYD. M, 14×20, s. 240, miękka

kod: 211223

Ks. Dolindo Ruotolo

Kto umrze, zobaczy czyściec i raj
W książce ks. Dolindo podejmuje temat tego, co nas spotka 
po śmierci. Z właściwą sobie łatwością, licznymi przykładami 
i analogiami opisuje rzeczywistość po drugiej stronie życia. 
W oparciu o objawienia i cudowne wydarzenia – również 
własnego życia – kreśli bardzo barwny i szczegółowy obraz 
tego, czego doświadczymy, gdy Bóg nas wezwie do Siebie. 
WYD. M, 14×20, s. 316, miękka

kod: 211261

Nowość Nowość

NowośćNowość

O chłopcu który 
poszedł za tatą 
do Auschwitz
Napisana na podstawie se-
kretnego dziennika Gustava 
Kleinmanna, opowiedziana 
z niezwykłą wrażliwością 
prawdziwa historia uwięzienia 
w piekle nazistowskich obo-
zów, heroicznej walki o prze-
trwanie i niezwykłego ocalenia. 
Opowieść o miłości, która daje 
odwagę, by zejść do piekła. 
I siłę, by to piekło przetrwać.
ZNaK, 14×20, s. 432, miękka

kod: 070046

Ocalona z obozu 
śmierci
Opowieść o kobiecie, która 
przeszła piekło obozu śmierci. 
autorka zebrała i spisała tu 
wspomnienia swojej matki, 
Kazimiery Gruszczyńskiej 
z obozu koncentracyjnego 
auschwitz-Birkenau. Kobieta 
trafi ła tam po aresztowaniu 
przez Gestapo jej męża, za-
angażowanego w konspirację, 
pozostawiając w domu cudem 
ocaloną małą córeczkę…
aa, 14×20, miękka, s. 224, 
czarno-białe fotografi e

kod: 648727

17,90
19,90 zł

Szczególnie polecamy

75. rocznica 
wyzwolenia 
Auschwitz
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34,90
39,90 zł

Pismo Święte

Ks. prof. Edward Staniek

Ewangelia na każdy dzień
Ks. Edward Staniek to jeden z najbardziej cenionych katolickich 
autorów, który od lat przybliża nam i wyjaśnia jak nikt inny 
znaczenie Ewangelii. Tym razem proponuje nam książkę, którą 
czyta się przez 365 dni, poświęcając jej kilka minut dziennie. 
Książka zawiera pełne teksty Ewangelii na każdy dzień roku 
liturgicznego oraz komentarz ks. prof. Stańka. Dla wszystkich 
Czytelników, którzy podejmą wyzwanie jej lektury, to będzie rok 
niezwykłej duchowej przygody ze Słowem. Warto mieć tę księgę 
dla siebie, ale też warto obdarować nią swoich bliskich w cza-
sie, gdy obchodzimy pamiątkę narodzin Jezusa.
RafaEl, 14×20, s. 616, zintegrowana

kod: 250772

34
39,90

39,90
49,90 zł

Czytania 
i komentarze 
na każdy 
dzień roku 
liturgicznego!

O. Augustyn Pelanowski

Komentarze do Ewangelii komplet 5 książek
W zestawie:
Ogień. Komentarze do Ewangelii św. Mateusza, cz. 1, s. 400
Bez odwrotu. Komentarze do Ewangelii św. Mateusza, 
cz. 2, s. 335
Głębiny miłosierdzia. 
Komentarze do Ewangelii św. Marka, s. 480
Fale łaski. Komentarze do Ewangelii św. Łukasza, s. 252
Zranione Światło. Komentarze do Ewangelii św. Jana, s. 208
Każda książka: PaGaNINI, 12×19, miękka

kod koMpletu: 464049

149,00
173,50 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu z komentarzami Jana Pawła II
Ekskluzywne wydanie Pisma Świętego (w przekładzie bpa 
Kazimierza Romaniuka) w wielkim formacie (24×33 cm) z osobi-
stym błogosławieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II (udzie-
lonym 19 marca 2005 roku!). Dzieło zawiera cenne komentarze 
św. Jana Pawła II do wszystkich ksiąg biblijnych – opracowane na 
podstawie Jego dokumentów i przemówień. 
Dzieło o znakomitych walorach edytorskich (wielki format, 
twarda oprawa ze złoceniami, 121 kunsztownych ilustracji 
Gustave’a Doré). 
WYD. M, 24×33, s. 1456, twarda ze złoceniami

kod: 599963

Bestseller Bestseller

34
39,90

Su

per cena!

199,90 zł
99,90

Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu
Pamiątka zawarcia sakramentu małżeństwa
Przekład bpa Kazimierza Romaniuka. 
Walory edytorskie: duży format 20×29 cm, uszlachetniona 
oprawa i obwoluta, wstążka, czytelna czcionka, ilustracje 
Gustave’a doré.
WYD. M, 20×29, s. 1416, twarda z obwolutą

kod: 142487

59,90
75,00 zł
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34,90
39,90 zł

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Pismo Święte

Pismo Święte 
Nowego 
Testamentu 
– kieszonkowe
Nowy Testament w podręcz-
nym formacie – w pięknym 
wydaniu i w dobrej cenie! 
Tekst Pisma Świętego po-
chodzi z Biblii Warszawsko-
Praskiej w przekładzie bpa 
Kazimierza Romaniuka. 
WYD. M, 11×15, s. 832, twarda ze 
złoceniami, wstążka

kod: 959253

Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu (duża czcionka)
Pismo Święte Starego Testamentu (w dwóch tomach) oraz 
Pismo Święte Nowego Testamentu (w jednym tomie) – w wer-
sji przeznaczonej dla osób słabowidzących. Duży rozmiar 
czcionki gwarantuje komfort w użytkowaniu przez osoby star-
sze. Wydanie ilustrowane rycinami Gustaveá Doré.
Istnieje również możliwość osobnego zakupu:
dwutomowego Starego Testamentu w cenie 99 zł (KOD: 431003)
jednotomowego Nowego Testamentu w cenie 39 zł (KOD: 430297)

WYD. M, 17×24, ST: s. 1330 + 1220, NT: s. 784, twarda, wstążka 

kod koMpletu: 144283

Su

per cena!

14,90 zł
9,90

Su

per cena!
129,90

Su

per cen

134134,90,90
39,90 zł

Pismo Święte
Nowy Testament
Eleganckie wydanie Pisma 
Świętego Nowego Testamentu 
w skóropodobnej oprawie 
we złoceniami. Duża czcionka 
ułatwi czytanie Świętych Ksiąg 
osobom starszym i słabowidzą-
cym. Tekst przekładu pochodzi 
z Biblii Tysiąclecia. Wydanie 
zawiera prawie 100 fotografi i 
z niezapomnianej pielgrzymki 
Jana Pawła II do Ziemi Świętej.
KURIa METROPOlITalNa W OlSZTYNIE, 
17×24, s. 848 + 96, kolorowe fotografi e, 
twarda, złocenia, dwie wstążki 

kod: 078461

Su

per cena!

50,00 zł
29,90

Duża czcionka

Biblia 
Pierwszego Kościoła 
To jedyny polski przekład Biblii zrealizowany przez 
ks. prof. Remigiusza Popowskiego na podstawie 
najstarszych manuskryptów, pochodzących z czasów 
Jezusa i apostołów. Większość polskich przekładów Starego 
Testamentu została zrealizowana w oparciu o teksty ma-
soreckie, które są o tysiąc lat późniejsze niż manuskrypty, 
których użyto do przekładu Biblii pierwszego Kościoła.
VOCaTIO, 15×21, s. 1552 + 8 kolorowych, zintegrowana, 
 eko- skórzana z suwakiem, złocone brzegi, paginatory

Każda z wersji Biblii Pierwszego Kościoła ma tę samą 
zawartość, różnią się jedynie kolorem okładki. 

W celu złożenia zamówienia prosimy o wskazanie 
właściwego koloru okładki z odpowiadającym mu kodem.

kolor: CIeMNY BeŻ 
kod: 299554

kolor: NIeBIeSkA 
kod: 299462

149,00
199,00 zł

Oszczędzasz 50 zł Oszczędzasz 50 zł

149,00
199,00 zł
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Drogowskazy życia duchowego

Wincenty Łaszewski

Duchowa misja Polski. Proroctwa i wizje
W książce zostali opisani najwięksi świadkowie tajemnicy,  
którym dane było zajrzeć za zasłonę czasu: anna Maria Taigi, oj-
ciec Pio, ojciec Eustachiusz, Mikołaj Sikatka, Wanda Malczewska, 
bp Jan Cieplak, bł. ks. Bronisław Markiewicz, „Podlasianka”, 
św. faustyna Kowalska, august Kardynał Hlond, Stefan Kardynał 
Wyszyński, Zofi a Nosko, ks. Czesław Klimuszko, Giulio Mancinelli, 
lodovic Rocca, św. s. Łucja dos Santos, Teresa Neumann, 
ks. luciano Guerra, s. Małgorzata alacoque, John Haffert, 
św. Jan Bosko, Cindy Jacobs, abp. Zygmunt Szczęsny feliński, 
Rozalia Celakówna.
fRONDa, 15×20, s. 284, miękka

kod: 794764

29,90
35,00 zł

Wielkie 
proroctwa 
i wstrząsające 
wizje!

Ks. Piotr Glas

Ostatnie wołanie Maryi
Jak rozumieć wydarzenia ostatnich dekad? Co Maryja chce 
nam powiedzieć o czasach zamętu, w których żyjemy?
Jaką nadzieję nam pozostawia? Ksiądz Piotr Glas prowadzi 
nas przez kolejne orędzia naszej Matki – w fatimie, akicie, 
Kibeho i la Salette – w których Maryja wzywała do przemiany 
serc. Jej wołania to odpowiedź na współczesny kryzys 
wiary. To także konkretne wskazówki, co mamy zrobić, 
by przygotować się na przyjście naszego Pana. W chwili 
moralnej i duchowej tragedii Kościoła głos Maryi to jedyny 
ratunek, który nam zostaje.
ESPRIT, 13×20, s. 280, miękka

kod: 061415

Bestseller

24,90
32,90 zł

Wielki komplet 
apologetyczny 
komplet 3 książek w etui
W komplecie:
Dlaczego ufam Kościołowi, s. 476

Kościół oskarżony, s. 660

Kościół na celowniku, s. 304

Każda książka: 
WYD. aa, WNSZ, 17×24, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 647867 

Wielki komplet 

Jak bronić 
wiary i Kościoła 
przed zarzutami 
przeciwników?

Ponad 
1400 stron!

119,00

Ks. Andrzej Zwoliński

Jak rozróżniać grzechy?
Czym są grzechy? Jakie są ich rodzaje? a przede wszystkim: 
jak je rozróżniać i jak z nimi walczyć? Te tematy wydają się 
być dla każdego wierzącego podstawowe w codziennych 
duchowych zmaganiach. Szczególnie w czasach, w których 
neguje się istnienie grzechu i za bezzasadne uważa się walkę 
z nim. Ks. Zwoliński przychodzi z pomocą wszystkim, którzy 
czyniąc szczery rachunek sumienia pragną świadomie roze-
znawać popełnione grzechy i trafnie rozpoznawać ich ciężar.
WYD. aa, 12×16, s. 120, miękka

kod: 642060

Tylko
12,90 zł

Cenna pomoc 
do rachunku 
sumienia 
i spowiedzi 
świętej!
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17,90
39,90 zł

Drogowskazy życia duchowego

Oblicze Jezusa
Obraz na desce
Pan Jezus polecił włoskiemu stygmatykowi Bratu Elii 
(Eliaszowi) wykonanie fotografi i białej ściany w świątyni. 
Na zdjęciu tym w cudowny sposób pojawiło się Boskie 
Oblicze Jezusa. Oferowany obraz jest reprodukcją wizerunku 
Chrystusa z tej cudownej fotografi i. 
Wymiary: 20×30 cm

kod: oBR030

29,90
34,90 zł

17,90
39,90 zł

17
39,90

Benedykt XVI

Jezus z Nazaretu
komplet 3 książek
Bestsellerowy papieski tryptyk Jezus z Nazaretu to lektura obo-
wiązkowa nie tylko dla wierzących. Benedykt XVI udowadnia, że 
nadzieja, jaką niesie Chrystus, jest źródłem naszej siły w starciu 
z współczesnymi wyzwaniami. Siła tej refl eksji leży w tym, że 
oparta na mocnych biblijnych podstawach, rzetelna historycznie 
i teologicznie, jest zarazem bardzo osobista, jako owoc we-
wnętrznej drogi autora. W nowym wydaniu dzieło Benedykta XVI 
polecamy w komplecie (3 książki w kolorowym pudełku) 
w atrakcyjnej cenie.
ZNaK, 14×20, s.: 180+384+320, twarda

kod koMpletu: 165738

Bestseller

Bestseller

Su

per cena!

89,00

Bestseller

Fulton Sheen

Życie Jezusa Chrystusa 
Życie Jezusa Chrystusa w ujęciu słynnego amerykańskiego arcy-
biskupa Fultona Sheena!
Uniwersalne dzieło przedstawia nam zarówno fakty historyczne 
i świadectwo Ewangelistów poddane gruntownej refl eksji teo-
logicznej, jak również głębokie medytacje pomocne w lepszym 
zrozumieniu Dobrej Nowiny o naszym Panu i Zbawcy. Popularne 
dzieło, napisane prostym i zrozumiałym językiem, w skuteczny 
sposób wprowadza nas w misterium Jezusa Chrystusa. W książce 
zamieszczono ilustracje biblijne autorstwa Gustave’a Doré.
WYD. aa, 17×24, s. 688, twarda z obwolutą ze złoceniami

kod: 644149

Su

per cena!

69,00 zł
49,00

Nagroda Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich

FENIKS 2019
w kategorii „Książka 

autora zagranicznego”

34,90
39,90 zł

Małgorzata Pabis

Jezu Ty się tym 
zajmij
Ojciec Dolindo Ruotolo 
Unikalny album o ojcu Dolindo 
i o modlitwie Jezu, Ty się tym 
zajmij. Przybliża osobę ojca 
Dolindo i miejsca z nim związa-
ne. Dla wszystkich czytelników 
stanie się cenną pomocą w po-
znaniu jego postaci, a dla tych, 
którzy już byli w Neapolu, będzie 
wyjątkowym wspomnieniem 
i pamiątką.
RafaEl, 20×29, s. 88, twarda, kolorowe 
ilustracje, kredowy papier

kod: 250703

19,90
24,90 zł

24,90
29,90 zł

Ks. Dolindo Ruotolo

Przybądź Duchu 
Święty
W Duchu Świętym Bóg daje 
nam siebie jako Przyjaciel, 
Współpracownik, Uświęciciel. 
Z właściwą sobie przenikli-
wością ks. Dolindo Ruotolo 
opisuje działanie Ducha 
Świętego w nas: Jego dary, 
owoce i błogosławieństwa. 
Posługując się licznymi 
obrazami i porównaniami, 
wprowadza nas w tajemnicę 
Trzeciej Osoby Boskiej.
WYD. M, 14×20, s. 254, miękka

kod: 435124
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Drogowskazy życia duchowego

Aidan Hart

Ikona
Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego
Najbardziej wszechstronny i kompetentny podręcznik malar-
stwa ikonowego w literaturze światowej! 
Książka nie tylko dla osób tworzących ikony i freski, ale i dla 
szerokiej rzeszy odbiorców, którzy przez szczegóły techniczne 
chcą głębiej pojąć przesłanie dzieła. Współczesny świat po-
trzebuje sztuki, która sprawia, że wychodzimy poza codzien-
ność, i ukazuje ten świat w świetle Przemienienia Pańskiego.
JEDNOŚĆ, 27×22, s. 456, twarda

kod: 710768

119,00
130,00 zł

Jean-Marie Le Vert

Credo. Taka jest moja wiara
5 minut dziennie dla zrozumienia wiary katolickiej!
Dzięki tej książce możemy pogłębić własną wiarę i na nowo 
odkryć piękno wszystkiego, w co wierzy cały Kościół kato-
licki od swoich początków. autor objaśnia treści zawarte 
w Credo w krótkich rozdziałach, z których każdy przeczytamy 
właściwie w 5 minut. Warto sięgnąć po tę książkę i przekonać 
się, że słowa codziennego wyznania wiary mogą skutecznie 
kształtować nasze życie.
JEDNOŚĆ, 16×23, s. 224, miękka

kod: 441049

29,90
35,00 zł

24,90
28,00 zł

Ks. Zbigniew Sobolewski

Święta Rita z Cascii
Wierność ukrzyżowanej Miłości
Święty Jan Paweł II podziwiał w Ricie jej „wierność ukrzyżowanej 
Miłości”. Właśnie dzięki swej bezgranicznej ufności w moc krzy-
ża Chrystusa św. Rita dociera do tysięcy swych czcicieli. Głosi 
wszystkim orędzie przebaczającej miłości oraz szacunku do tego, 
co pokorne i proste. Zachęca do pojednania i pokoju. autor 
tej książki nie tylko opowiada o Ricie z perspektywy historycz-
nej, lecz także przybliża czytelnikowi jej postać na podstawie 
własnych przeżyć. Do wędrówki śladami Świętej z Roccaporeny 
i Cascii zachęcają też zdjęcia miejsc związanych z jej historią.
JEDNOŚĆ, 14×20, s. 224, twarda

kod: 442565

Nowość

Nowość

Nowość

Święty Charbel
komplet 3 książek

W skład kompletu wchodzą: 

Cedr Libanu, s. 272

Cuda św. Charbela, s. 384

Kwiatki świętego Charbela, s. 368

Łącznie ponad 1000 stron!
Każda książka: WYD. aa, 14×20, miękka

kod koMpletu: 640301

Bestseller
Su

per cena!

59,00
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Drogowskazy życia duchowego

Luisa Piccarreta

Bądź Wola Twoja

Księga 
z Nieba

DZIENNIK MISTYCZNY

Michael Voris

Broń
Inspirująca książka o szczególnej mocy Różańca Świętego, który 
jest potężną duchową bronią przeciwko zastępom piekielnym. 
Z książki dowiemy się, w jaki sposób dzięki modlitwie różańco-
wej Maryja chroni nas przed atakami złych duchów. Znajdziemy 
tu przykłady i świadectwa dotyczące walki duchowej skutecznie 
prowadzonej z pomocą Różańca Świętego. Publikacja zawiera 
również medytacje do wszystkich 20 tajemnic różańcowych. 
autor książki to obrońca wiary i Kościoła, szef znanego amery-
kańskiego portalu Church Militant (Kościół Walczący).
WYD. aa, 14×20, s. 192, miękka

kod: 646709

Broń
Michael Voris

Jak skuć 
bramy 
piekła 

różańcem 
Świętym

19,90
24,90 zł

Jak skuć 
bramy piekła 
Różańcem 
Świętym?

Luisa Piccarreta

Księga z nieba, tom 1 
Bądź wola Twoja
luisa Piccarreta to włoska tercjarka dominikańska, jedna z naj-
większych mistyczek XX wieku. W roku 1881 objawił się jej Jezus 
przekazując cierpienia korony cierniowej. Odtąd luisa aż do śmier-
ci przeżywała w swej duszy i na ciele Mękę Chrystusa. Przez 60 lat 
pozostawała na swoim łożu cierpienia, a jej pokarmem była prak-
tycznie wyłącznie Eucharystia. Od 1899 r. luisa, za radą i nakazem 
spowiednika, zaczęła spisywać dziennik swych mistycznych przeżyć 
i doświadczeń, zawierający orędzia, które otrzymywała podczas 
objawień. Niniejsza książka to pierwszy tom tego wielkiego dzieła.
WYD. aa, 14×20, s. 184, miękka

kod: 647782

19,90
24,90 zł

Dziennik 
mistyczny

O. Augustyn Pelanowski

Testament duchowy
Gdy noc staje się jaśniejsza niż dzień 
Publikacja dla wierzących i niewierzących: dla wszystkich, 
którzy szukają Boga, którzy pragną odnaleźć sens i cel swo-
jego życia. Jak dostać się do nieba? Jak być zbawionym? Jak 
odnaleźć się w dzisiejszym świecie? Jakich proroków słuchać…? 
O. augustyn Pelanowski prowadzi nas przez szereg zagadnień 
dotyczących współczesnych wyzwań moralnych i społecznych, 
lęków, zagrożeń i wątpliwości. Przesłanie ojca Pelanowskiego 
to rodzaj duchowego testamentu będącego podsumowaniem 
jego dotychczasowej drogi życiowej.
fIDES, 14×20, s. 312, zintegrowana

kod: 860877

Bestseller

34,90
39,90 zł

23,00

Alicja Lenczewska

Myśli na każdy dzień
Książka zawiera krótkie, inspirujące słowa Pana Jezusa prze-
kazane szczecińskiej mistyczce alicji lenczewskiej (1934-2012). 
fragmenty z jej duchowych dzienników (Świadectwa i Słowa 
pouczenia) stanowią bogactwo treści duchowych i program 
formacyjny na cały rok. Myśli na każdy dzień są doskonałym 
źródłem do wykorzystania podczas adoracji Najświętszego 
Sakramentu, a także do osobistej lektury i modlitwy.
aGaPE, 11×16, s. 448, miękka

kod: 774768

Codzienna 
dawka mistyki 
dla każdego
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34,90
39,90 zł

Drogowskazy życia duchowego

34,90
39,90 zł

o. Adam Szustak, Karol Sobczyk

Błogosławieństwo ma moc
Czyli o sile Twojego słowa
Książka o niezwykłej mocy błogosławieństw! Powołując się na 
Słowo Boga, umocnimy nasze domy, pomnożymy dobra, uczy-
nimy nasze życie płodnym, ugasimy pragnienie… Historie, które 
po ludzku nie miały szansy zaistnieć, wydarzyły się po wypowie-
dzianym błogosławieństwie! W książce znajdziemy m.in. 11 peł-
nych mocy błogosławieństw biblijnych oraz 47 błogosławieństw 
na różne okazje. Do książki dołączono karty z biblijnymi bło-
gosławieństwami – przygotowane w formacie wizytówek, które 
idealnie nadają się na podarunek albo do noszenia w portfelu.
RafaEl, 13×20, s. 96, twarda

kod: 250871

O. Adam Szustak

Wielka ryba
Jedna z najważniejszych książek 
ojca Adama Szustaka!
Dlaczego wielu ludzi żyje w nieszczęściu i smutku, mimo że 
mają rodziny, dzieci i całkiem niezłą pracę? Książka zawiera 
konkretne, sprawdzone i skuteczne narzędzie do tego, byś mógł 
odkryć to, do czego zostałeś stworzony, dzięki nazwaniu i upo-
rządkowaniu wiedzy o Twoich talentach i umiejętnościach oraz 
dostrzeżeniu najważniejszych momentów mocy w życiu, w któ-
rych czułeś się naprawdę spełniony.
RTCK, 14×21, s. 196, miękka

kod: 927781

34,0024,90

Tylko
129,00 zł

O. Adam Szustak

Nocny złodziej
Książka dla tych, którzy przeżywając w swoim życiu ciemność, 
zaczynają dostrzegać małe światełko. Każdy rozdział dotyka 
innej przestrzeni wewnętrznej ciemności, jakiegoś obszaru 
serca, który pogrążył się w mroku. Książka powstała na pod-
stawie rekolekcji internetowych, zrealizowanych przy współ-
pracy z portalem Stacja7. Na końcu każdego rozdziału znala-
zły się modlitwy, które o. adam Szustak dopisał po powrocie 
z pielgrzymki pokutnej do Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
STaCJa7, 14×20, s. 260, twarda

kod: 122491

34,90
39,90 zł

O. Adam Szustak 

Szusta rano
Codziennik to sama esencja, 
wyciąg tego co najlepsze 
z „gadanka”, które przez 
cały rok prowadził o. adam 
na vlogu „Szusta Rano”. 
Codzienną dawkę energii, 
czyli pozytywnego „kopnia-
ka”, można uzyskać poprzez 
przeczytanie kilku akapitów! 
Zajmuje to dokładnie dwie 
minuty, a chodzić z dobrą 
myślą można cały dzień. 
STaCJa7, 15×21, s. 560, twarda

kod: 122446

44,90
49,90 zł

Bestseller

44,90
49,90 zł

O. Adam Szustak

Straszna książka
O. adam Szustak i biblista 
ks. dr Marcin Kowalski wpro-
wadzają czytelnika w świat 
najbardziej przerażających 
symboli i wizji opisanych na 
kartach Biblii. Przeczytamy 
tu m.in. o przepowiedniach 
Proroków, o proroczych 
snach, o powtórnym przyjściu 
Chrystusa na końcu czasów 
oraz o innych wizjach, znakach 
i symbolach zapowiadających 
apokalipsę i czasy ostateczne. 
STaCJa7, 15×21, s. 526, twarda

kod: 122422
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34,90
38,90 zł

29,90
34,90 zł

O. Józef Puciłowski

WIARYgodne 
chrześcijaństwo
Żyj wiarą,  
która nie boi się 
myśleć! 
Ta książka to zbiór bezkompromisowych 
komentarzy do Pisma Świętego. To 
swoiste Credo dominikanina o. Józefa 
Puciłowskiego: wskazanie, czym w isto-
cie jest chrześcijaństwo godne wiary, 
godne życia każdego z nas.
WaM, 14×20, s. 288, zintegrowana 

kod: 717061

Guia Sambonet

Modlitwa wyobraźni
Droga do głębszego poznania 
Boga
Wyjątkowa odpowiedź na potrzeby 
współczesnego człowieka: św. Ignacy 
loyola radzi, aby poszukiwać obecności 
Boga we wszystkich elementach rze-
czywistości. Uprzywilejowane miejsce 
w jego duchowości zajmuje wyobraźnia. 
To sfera, w której możemy w sposób 
szczególny spotkać się z Jezusem i na-
wiązać z Nim głęboką relację.
WaM, 14×20, s. 272, miękka 

kod: 717085

Benedykt XVI

Matka Boga
Głębokie refleksje o Matce Zbawiciela
Joseph Ratzinger w sposób przenikliwy 
przygląda się kultowi Maryi i rozważa 
go w świetle tekstów biblijnych i pism 
Ojców. Wpatruje się w rozmaite oblicza 
Matki Boga i z dużą wrażliwością je opi-
suje. Przypomina, że dla człowieka obar-
czonego doświadczeniem kryzysu cywi-
lizacyjnego Maryja może stać się przede 
wszystkim realnym znakiem odświeża-
jącej radości spowodowanej bliskością 
Boga – Słowa, które stało się Ciałem.
WaM, 12×19, s. 208, twarda 

kod: 717498

Paweł Krupa OP

Moc z zaświatów
Jak żyć, żeby nie zauważyć śmierci?
Wieczność jest tuż za rogiem. ale czy 
naprawdę w nią wierzymy? Czy ufamy, 
że pobyt na ziemi jest zaledwie częścią 
naszego życia? Jak mamy przygotować 
się na spotkanie z Bogiem? a może 
spotykamy Go codziennie i wieczność 
zaczyna się już teraz? Dominikanin 
o. Paweł Krupa wprowadza nas w tajem-
nice życia wiecznego.
WaM, 14×20, s. 256, miękka 

kod: 717245

29,90
34,90 zł

29,90
34,90 zł

39,90
42,90 zł

Brat Marek z Taizé, Piotr Żyłka

Bóg. Cisza. Prostota
Opowieść o fenomenie Taizé. Osobista 
rozmowa z bratem Markiem, z którym 
spotkanie stało się przełomem w życiu 
wielu ludzi. To także historia wielkiej 
miłości do Boga. Czułości i gościnności. 
Nadziei i szansie dla każdego z nas, by 
w czasach nieustannego zagonienia, 
kryzysu wiary i wartości, znaleźć pokój 
serca i zmienić swoje życie.
WaM, 14×20, s. 400, zintegrowana 

kod: 717306

Bestseller

99,00
116,70 zł

Abp Grzegorz Ryś 

Moc Słowa, Wiary 
i Nadziei
komplet 3 książek

W pakiecie:
Moc słowa, s. 352
Moc wiary, s. 256
Moc nadziei, s. 224

Słowo rozpala wiarę,  
a z wiary rodzi się 
nadzieja!
Każda książka: WaM, 16×22, zintegrowana 

kod koMpletu: 717658

Nowość Nowość

NowośćNowośćNowość
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Na różne okazje

Isabel Mauro

Życiownik 
– czyli myśli życiem 
pisane
Życiownik to książka niezwykła, gdyż 
napisana przez życie. Inspirujące 
refl eksje i mądrości autorstwa wybit-
nych osób pochodzące z każdej jej 
strony niech będą impulsem, zachętą, 
bodźcem do bardziej świadomego i 
dobrego życia.
SEVEN, 10×12, s. 384, twarda

kod: 153984

Phil Bosmans

Szczęście na każdy dzień
Książka ta jest jedną z wielu cieszących 
się niezwykłą popularnością pozycji Phila 
Bosmansa, fl amandzkiego przyjaciela 
ludzi, który swoje życie poświęcił czło-
wiekowi, jego bezradności i tęsknocie za 
szczęściem. Znajdziemy w niej radosne 
impulsy, które towarzyszyć nam będą 
przez każdy dzień roku. Będą niczym 
promyki słońca, rozświetlające ciemne 
strony życia, przypominając nam „że zo-
staliśmy stworzeni do radości”.
SEVEN, 12x16, s. 400, twarda

kod: 948120

34,90
39,90 zł

Łakocie dla duszy
Chwila wytchnienia w ciągu dnia 
i jednocześnie prawdziwy rarytas 
dla duszy. 100 kartoników pełnych 
ciepłych myśli i ulubionych cyta-
tów, które mogą osłodzić każdy 
dzień. Znajdziemy tu piękne myśli 
znanych i cenionych ludzi, takich 
jak: Jan Paweł II, Jan Twardowski, 
Phil Bosmans i wielu innych. 
Książka ta to pomysł na idealny 
prezent. 
SEVEN, 100 kartoników w kształcie cukier-
ka, 20×10×4

kod: 948014

29,90
34,90 zł

Phil Bosmans

Żyć każdym dniem
Prawdziwy światowy fenomen przetłuma-
czony na  k ilkadziesiąt języków – w nowej 
odsłonie! Prezentowany zbiór tekstów 
znanego fl amandzkiego autora to jakby 
kalendarz, dzięki któremu każdego dnia 
nakarmimy naszą duszę dobrym słowem, 
które rozświetli nasze smutki, wesprze 
w trudnościach i sprawi, że popatrzymy 
na świat dookoła nas z Bożej i duchowej 
perspektywy. Zawarte w niej teksty są ni-
czym promienie słońca, mogące oświetlić 
ciemne strony życia dzięki „drobinie 
szkła”, przez którą przebłyskuje miłość. 
SEVEN, 14×20, s. 400, twarda

kod: 153724

Tylko

19,90 zł

Isabel Mauro

Pralinki dla duszy
W błędzie jest ten, kto myśli, że książ-
ka ta jest o tradycyjnych słodyczach. 
Owszem, jest, ale o słodkościach roz-
pieszczających duszę, a nie ciało. Oto 
solidna porcja pożytecznych dla ducha 
pralinek, które mają posłużyć za małe 
drogowskazy na krętych ścieżkach na-
szego życia. Isabel Mauro zabiera nas 
w kolejną bardzo pouczającą podróż – 
tym razem w głąb siebie, w celu odkry-
cia nieznanych zakątków naszej duszy.
SEVEN, 12×20, s. 48, twarda

kod: 153946

17,90

17,90
19,90 zł

19,90
22,90 zł

Isabel Mauro

Czekoladki dla duszy
Co robić, jeśli nawet podczas jasnych 
i pogodnych dni niespodziewanie po-
jawiają się chmurne myśli czy gorzkie 
refl eksje? Jak im zaradzić, czym osłodzić, 
by przywrócić życiu jego smak? Isabel 
Mauro proponuje nam „czekoladki”,  któ-
re osłodzą duszę, rozwieją męczącą 
monotonię i sprawią, że kolejne dni 
rozświetli uśmiech. To może być ciekawy 
i niezobowiązujący prezent dla kogoś 
bliskiego, komu możemy sprawić praw-
dziwą radość.
SEVEN, 12×20, s. 40, twarda

kod: 153823

To nie łakocie z czekolady 
i z cukru, lecz słodkie 

słowa dla duszy…

34,90
39,90 zł

Nowość
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17,90
39,90 zł

Cuda i objawienia

Stygmatycy XX wieku
komplet 7 książek
W komplecie:
Luisa Piccarreta. Ksiega nieba i życie w woli Bożej, s. 192

Teresa Musco. Stygmaty, objawienia, przepowiednie, s. 192

Marta Robin. Stygmaty, ofi ara, mistyka, s. 96

Teresa Neumann. Mistyczka i stygmatyczka, s. 80

Antonio Ruffi ni. Wielki stygmatyk XX wieku, s. 176

Ukrzyżowana z Valdarno. Historia Nelli Pratesi, s. 128

Siostra Józefa Menendez. Stygmaty, ofi ara, wizje…, s. 128

Każda książka: WYD. aa, 12×19, miękka

kod koMpletu: 647102

Stygmatycy XX wieku

Tylko
49,90 zł

Nosili 
w sobie Rany 
Chrystusa!

Prawie 
1000 stron!

Mistyczne wizje Cataliny Rivas
komplet 5 książek

W skład kompletu wchodzą: 

Największy Cud, s. 64

Ostatnie słowa Jezusa, s. 128

Przejście do życia wiecznego, s. 112 

Tajemnica adoracji, s. 128

Tajemnica spowiedzi, s. 64

Każda książka: WYD. aa, 12×16, miękka

kod koMpletu: 640189

w mistycznych wizjach
Cataliny Rivas

Ostatnie słowa 
JEZUSA

Su

per cena!

29,90

Małgorzata Pabis

Cud eucharystyczny w Legnicy
Nieznane fakty! Relacje świadków!
W Boże Narodzenie 2013 roku miało miejsce niewytłuma-
czalne zjawisko znane jako cud eucharystyczny w legnicy. 
autorka rusza tropem cudownego wydarzenia, odnajduje 
uczestników, prowadzi korespondencję, gromadzi świade-
ctwa i rozmawia z tymi, na których legnicki cud wywarł szcze-
gólne wrażenie, m.in. z ks. andrzejem Ziombrem, kustoszem 
sanktuarium. Z kart książki przemawiają prawdziwe, często 
dramatyczne historie dowodzące, że niewytłumaczalne po 
ludzku wydarzenia naprawdę się dzieją wokół nas. 
RafaEl, 13×20, s. 120, miękka

kod: 250673

Wielki cud 
na polskiej 
ziemi!

Tylko
19,90 zł

Wielka księga proroctw
Najbardziej znaczące przepowiednie i proroctwa, pochodzące 
z prywatnych objawień wielu świętych, mistyków i charyzma-
tyków, żyjących przede wszystkim w ciągu ostatnich dwóch 
wieków. Poprzez zbiór przesłań i objawień podjęto w tej 
książce próbę uchylenia zasłony wielkich przyszłych wyda-
rzeń, przede wszystkim związanych z czasami ostatecznymi. 
Przesłanie prorockie nie jest znakiem wysłanym by wzbudzać 
strach, lecz ostrzeżeniem danym ludziom dobrej woli by nie 
umarła nadzieja.
WYD. aa, 17×24, s. 528, twarda

kod: 646662

Koniec czasów
Apokalipsa
Nadejście 
Antychrysta
Trzy dni ciemności
Upadek wiary 
i Kościoła
Tajemnica nieprawości
Znak Krzyża na Niebie
Nowa ziemia i nowe niebo

WIELKA 
KSIĘGA 

PROROCTW

Piero Mantero

Przyszłość ludzkości i świata 
w objawieniach mistyków49,90

59,90 zł

Bestseller
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Modlitwa

34,90
39,90 zł

R Ó Ż A N I E C  G R A T I S !

M O D L I T E W N I K

24,90GODZINA ŁASKI 
DLA ŚWIATA

ISBN 978-83-7864-470-5

R Ó Ż A N I E C  G R A T I S !

Godzina łaski dla świata
Objawienia Maryi Róży Duchownej
Od objawień Matki Bożej Róży Duchownej w Montichiari mi-
nęło ponad 70 lat. Objawiając się skromnej włoskiej pielęg-
niarce, Pierinie Gilli, Maryja przypomina o wezwaniu do mod-
litwy i nawrócenia, nazywa siebie Niepokalanym Poczęciem 
i Różą Duchowną oraz ogłasza nowe nabożeństwo: Godzinę 
Łaski dla świata. Modlitewnik zawiera propozycję modlitw na 
czas Godziny Łaski, która zgodnie z obietnicą wyrażoną przez 
Matkę Bożą, przypada każdego roku w święto Niepokalanego 
Poczęcia, 8 grudnia, od godziny 12 do 13. 
WYD. aa, 12×16, s. 64, miękka

kod: 644705

19,90
24,90 zł

Bestseller
Do modlitewnika 
dołączamy różaniec 
z wizerunkiem Matki 
Bożej z Montichiari

12,90
14,90 zł

Totus Tuus. Różańcowa pamiątka w 100-lecie 
urodzin św. Jana Pawła II
Św. Jan Paweł II codziennie brał do rąk różaniec, aby się modlić. 
100-lecie urodzin Papieża Polaka to okazja dla nas wszystkich, 
by na nowo odkryć piękną, szczerą, a zarazem prostą modlitwę 
różańcową i odnaleźć w niej tę samą siłę, która wyniosła nasze-
go rodaka do chwały ołtarzy. 
Do książki dołączony jest w prezencie różaniec przygotowany 
specjalnie na uroczystości jubileuszowe. W łączniku różańca 
umieszczono pamiątkowe inskrypcje i daty. Modląc się na nim, 
oddajmy nasze życie, wszystkie troski i kłopoty Matce Bożej, 
powtarzając za św. Janem Pawłem II: „Totus Tuus”.
RafaEl, 11×16, s. 72, miękka

kod: 250642

Modlitewnik za wstawiennictwem 
św. Jana Pawła II 
Odświeżone i uzupełnione wydanie bestsellerowego 
Modlitewnika, przygotowane z okazji stulecia urodzin św. Jana 
Pawła II. To pierwszy modlitewnik, w którym zamieszczono 
modlitwy za wstawiennictwem świętego. W modlitewniku 
znalazły się: różaniec z Janem Pawłem II, litania za jego wsta-
wiennictwem, droga krzyżowa z Janem Pawłem II, rachunek 
sumienia według nauczania Jana Pawła II, modlitwy na różne 
okazje i wiele innych. Modlitewnik jest tłumaczony na wiele 
języków. Posiada imprimatur, czyli jest ofi cjalnie zatwierdzony 
przez Kościół katolicki.
RafaEl, 11×16, s. 168, zintegrowana, wstążka

kod: 250536

Tylko
14,90 zł

Jubileuszowy 
rok 100-lecia 
urodzin

Modlimy się
Modlitewnik i śpiewnik dla dorosłych
Obszerny modlitewnik dla dorosłych, a w nim m.in.: codzien-
ne modlitwy chrześcijanina, modlitwy w różnych potrzebach, 
podstawowe prawdy wiary, obrzędy Mszy Świętej, Sakramenty 
(w tym przygotowanie do Spowiedzi wraz z rachunkiem 
sumienia), litanie, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Nowenna 
do Ducha Świętego, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, 
Godzinki, Różaniec, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, modlitwy do świętych oraz liczne pieśni na wszyst-
kie okresy roku liturgicznego.
WYD. aa, 10×14, s. 584, twarda ze złoceniami, imprimatur

kod: 643661

Tylko
14,90 zł
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Modlitwa

17,90
39,90 zł

KORONKA ŚW. BRYGIDY  GRATIS!

24,90

ISBN 978-83-7864-650-1Piętnaście modlitw o Męce Pańskiej
i Koronka św. Brygidy 

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA

ISBN 978-83-7864-650-1

Cena: 24,90 w tym 5% VAT
Piętnaście modlitw o Męce Pańskiej

i Koronka św. Brygidy 

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA

19,90
24,90 zł

Tajemnica szczęścia
Piętnaście modlitw o Męce Pańskiej 
i koronka św. Brygidy
Św. Brygida Szwedzka pozostawiła po sobie księgę Objawień, 
 podyktowanych jej przez Chrystusa, w której spisała przepowied-
nie dotyczące Kościoła, papieży żyjących w jej czasach, losów 
państw i ówczesnych panujących oraz przyszłości wielu innych 
osób. Książka Tajemnica szczęścia została jej podyktowana 
z Krzyża, z którego cierpiący Jezus przemówił do św. Brygidy, ob-
darzając podejmujących to nabożeństwo wieloma obietnicami. 
Do modlitewnika dołączamy koronkę z wizerunkiem owego Krzyża 
oraz z obliczem św. Brygidy. 
WYD. aa, 12×16, s. 48, miękka

kod: 646501

33-dniowe przygotowanie 
do zawierzenia się w duchową niewolę 
Maryi Według św. Ludwika de Montforta
Ks. frederick William faber, konwertyta z anglikanizmu i mistrz 
teologii mistycznej, opracował program 33-dniowego przygo-
towania do zawierzenia się w duchową niewolę Maryi według 
zaleceń św. ludwika de Montforta. Zachęcamy do podjęcia tej 
praktyki wzorem św. Jana Pawła II, wielu innych papieży oraz 
Świętych. Do modlitewnika dołączamy łańcuszek na rękę wraz 
z Cudownym Medalikiem, który powinien nosić każdy wierzący 
oddany w duchową niewolę Maryi.
WYD. aa, 12×16, s. 144, miękka

kod: 646426

Papieski modlitewnik 
dla seniorów
Modlitewnik dla osób pragnących w jesieni swego życia na-
wiązać lub pogłębić więź z Bogiem. Zawiera teksty modlitw 
Jana Pawła II pomocne w różnych okolicznościach życia (m.in. 
rachunek sumienia, przygotowanie do spowiedzi generalnej, 
rozważania różańcowe i Drogi Krzyżowej, 30-dniowe reko-
lekcje) oraz tradycyjne modlitwy Kościoła: litanie i nowenny, 
błogosławieństwa i koronki, Godzinki i Gorzkie Żale.
WYD. aa, 12×16, s. 448, twarda ze złoceniami, dwie wstążki, 
dwukolorowy druk 

kod: k05016

19,90
24,90 zł

Duża czcionka

Modlitewnik 
z Koronką

Łańcuszek na rękę wraz z Cudownym Medalikiem  GRATIS!

24,90
33-dniowe przygotowanie 
do zawierzenia się 
w duchową niewolę Maryi 
według św. Ludwika de Montforta

ISBN 978-83-7864-642-6

Cena: 24,90 w tym 5% VAT

ISBN 978-83-7864-642-6

Cena: 24,90 w tym 5% VAT

Ks. Frederick William Faber

33-dniowe przygotowanie 
do zawierzenia się 
w duchową niewolę Maryi  
według św. Ludwika de Montforta

19,90
24,90 zł

Modlitewnik 
z łańcuszkiem

Łańcuszek 
na rękę

Koronka do krwawych łez Matki Bożej 
Koronkę do krwawych łez Maryi pokochały już miliony ludzi. 
Pragnąc być krzewicielami tej pięknej i niezwykle skutecznej 
modlitwy, oddajemy do rąk czytelników książkę przybliżającą 
historię Koronki do krwawych łez Maryi oraz sposób jej odma-
wiania. Niech stanie się ona dla każdego niezastąpionym orę-
żem w walce ze złem i szatanem.
Ogromna popularność koronki sprawiła, że postanowiliśmy 
przygotować rozszerzone i eleganckie wydanie, które jeszcze 
mocniej podkreśli niezwykłą wagę tej modlitwy. Wraz z nową 
oprawą książka została wzbogacona o informacje o licznych 
obietnicach, które złożyła Maryja swoim czcicielom. 
RafaEl, 14×20, s. 64, twarda

kod: 250512

Koronka 
w prezencie!

24,90
29,90 zł



18

Zagrożenia i wyzwania

Bestseller

Benedykt XVI

Rozmowy między Niebem a Ziemią
Książka zawiera kompletne zapisy rozmów papieża 
Benedykta XVI z przedstawicielami mediów podczas 
podniebnych podróży samolotem. Słowa Ojca Świętego są 
bezcennym drogowskazem oraz światłem wśród mroków 
współczesności, wyrażając jego pragnienie przybliżenia światu 
jedynej prawdy, która odmieniła dzieje świata: Dobrej Nowiny 
o Jezusie Chrystusie.
WYD. aa, 14×20, s. 288, miękka

kod: 647744

24,90
29,90 zł

Antonio Socci

Ostatnie proroctwo
Kontynuacja bestselleru Czy to naprawdę Franciszek? 
W Ostatnim proroctwie Socci przedstawia najpierw stan współ-
czesnego Kościoła w kontekście objawień i orędzi uznawanych 
przez Kościół za autentyczne. Znajdziemy tu wstrząsające ze-
stawienie proroctw i wizji wielkich świętych, papieży i mistyków 
oraz tajemnic przekazanych przez Maryję w objawieniach po-
twierdzonych przez Kościół. W drugiej części, napisanej w for-
mie listu otwartego adresowanego bezpośrednio do papieża 
franciszka, Socci zwraca uwagę na dramatyczne zmiany zacho-
dzące w Kościele podczas obecnego pontyfi katu.
WYD. aa, 14×19, s. 208, miękka

kod: 644538

Saverio Gaeta

Proroctwo o dwóch papieżach
Co anna Katarzyna Emmerich przekazała nam o czasach dwóch 
papieży? Dlaczego Łucja z fatimy mówiła o ojcu świętym i bi-
skupie ubranym na biało, których widziała żyjących jednocześ-
nie? Czy słynne proroctwa Malachiasza odnoszą się do papieży 
naszych czasów? Mistycy to przewidzieli: Kościół ogarnie zamęt. 
Nastąpi apostazja wśród świeckich i duchownych, lobby homo-
seksualne wśród księży, prześladowania chrześcijan. Nadejdzie 
era dwóch papieży. Czy powinniśmy bać się końca Kościoła 
i końca świata? Św. faustyna Kowalska czy luiza Piccarreta mó-
wią, że po okresie ciężkiego ucisku Kościół rozkwitnie na nowo.
ESPRIT, 13×20, s. 272, miękka

kod: 061798

Bestseller

24,90
29,90 zł

Tylko
29,90 zł

79,90
82,95 zł

Czy to już 
koniec naszej 
cywilizacji?

Wojciech Roszkowski

Roztrzaskane lustro
Książka wybitnego uczonego, pisarza i erudyty prof. Wojciecha 
Roszkowskiego to jedno z najważniejszych dzieł współczesnej 
humanistyki, nie tylko polskiej. autor dokonuje w niej rzetelne-
go bilansu naszej cywilizacji. Bilans to dramatyczny. Dziś nasze 
wielowiekowe dziedzictwo zostało przez elity europejskie oraz 
amerykańskie w całości odrzucone, co uznaje się za wyraz… 
postępu. Konsekwencją takiej postawy jest zrównanie zbrodni 
i osiągnięć, wierności i zdrady, bohaterstwa i tchórzostwa, mą-
drości i głupoty, kłamstwa i prawdy. autor w intrygujący i prze-
konujący sposób analizuje setki przejawów dekadencji. 
BIaŁY KRUK, 16×23, s. 560, twarda

kod: 532609
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Zagrożenia i wyzwania

Ross Douthat

Zmienić Kościół
Odważny tekst felietonisty i praktykującego katolika o stylu 
kierowania Kościołem przez papieża franciszka oraz o niepoko-
jących dążeniach wpływowych hierarchów do zmian w nauczaniu 
dotyczącym wiary i moralności, zwłaszcza w sprawach małżeń-
stwa, seksualności i rozwodów. Wielu katolików uznaje te zmiany 
za zdradę nie tylko nauczania Kościoła, lecz także samego Jezusa 
Chrystusa. Douthat uświadamia czytelnikom wielkie niebez-
pieczeństwo, jakie niesie udzielanie Komunii Świętej osobom 
rozwiedzionym, które wstąpiły w nowy związek. Opisuje również 
otwarte konfl ikty między konserwatywnymi katolikami a samym 
papieżem, którego autorytet dociera do punktu krytycznego…
WYD. aa, 14×20, s. 352, miękka

kod: 647669

Mocna, prorocza książka, którą powinni przeczytać wszyscy,
którym leży na sercu los Zachodu i przyszłość chrześcijaństwa.

Rod Dreher, autor bestsellera Opcja Benedykta

Wielu ludzi, tak niewierzących, jak i katolików, widzi we Franciszku bohatera:
z jednej strony skromnego przywódcę Kościoła, a z drugiej superpapieża,
który wykorzystując swoją władzę, czuwa nad światem przeżywającym glo−
balne kryzysy – od zmiany klimatu i masowych migracji po plagę nędzy
i głodu. Jednocześnie Franciszek dzieli swój Kościół, dążąc do zmian, zwłasz−
cza w sprawach małżeństwa, seksualności i rozwodów. Wielu katolików uważa
te zmiany za niedopuszczalne, za zdradę nie tylko nauczania Kościoła, lecz
także słów samego Jezusa Chrystusa. Pontyfikat Franciszka jest oszałamia−
jącym sukcesem, fenomenem medialnym… lecz także ryzykowną rozgrywką,
która doprowadziła autorytet papieża do punktu krytycznego, grożącego nie
tylko buntem, lecz także schizmą.

Badając wiele historycznych, teologicznych i kulturowych batalii, Douthat
dociera do sedna sporu o przyszłość katolicyzmu. Opisuje intrygi i konflikty
wywołane Franciszkowym dążeniem do zmian, watykańskie spiski i kontr−
ofensywy, batalie między biskupami i kardynałami, otwarte konflikty między
konserwatywnymi katolikami wykrzykującymi „herezja!”, a samym papieżem.
Ocenia erę Franciszka zarówno jako krytyczny eksperyment dla katolicy−
zmu i rozstrzygający punkt zwrotny dla Zachodu. Gdy liberalny porządek
chwieje się wśród zalewu populizmu, masowej migracji i przebudzonego
ekstremizmu, Franciszek cieszy się wyjątkowym autorytetem, wykraczają−
cym poza stronnictwa i frakcje. Powstaje pytanie, czy wykorzystuje ten
autorytet mądrze, by zaproponować w pełni chrześcijańską alternatywę
dla status quo, czy raczej nierozważnie usiłuje dostosować Kościół do no−
woczesnego świata, wyjałowionego i zepsutego. To, czy rację ma Franci−
szek czy raczej jego krytycy, określi nie tylko to, czy Franciszek skończy
jako bohater, czy też jako postać tragiczna dla katolików. Określi, czy pa−
pież jest bohaterem, czy może hazardzistą, który zdradza zarówno swój
Kościół, jak i cywilizację, oddając ją w ręce wrogów.

Ross Douthat jest felietonistą New York Timesa, autorem książek Bad
Religion: How We Became a Nation of Heretics; Privilege: Harvard and the
Education of the Ruling Class oraz współautorem, wraz z Reihanem Sala−
mem książki Grand New Party: How Republican Can Win the Working Class
and Save the American Dream. Pisuje recenzje filmowe dla National Re−
view. Mieszka w Connecticut z żoną i trójką dzieci.

Myślę, że elita liberalnego katolicyzmu nie
radzi sobie z faktem, że ktoś może skryty−
kować ich poglądy i to w tak skuteczny
sposób, jak Douthat. Prawda jest taka,
że Douthat, pisząc to, co pisze, w ich
oczach uchodzi za zdrajcę ich intelektual−
nej kasty. Ci ludzie uważają, że są powo−
łani do kierowania Kościołem i nie znoszą,
by ktoś inteligentny i prawowierny podwa−
żał ich twierdzenia. Wszystkie zdania o mi−
łosierdziu, dobrych obyczajach i innych
miłych sprawach są tylko czczym gada−
niem. To trudni ludzie. Znamy to z doświad−
czenia, że gdy teologiczna lewica mówi
o potrzebie „dialogu”, w rzeczywistości ma
na myśli coś takiego: „Rozmawiajmy aż
do momentu, gdy nie zaczniesz wypowia−
dać tego, czego nie chcemy. Po czymś
takim cię wykluczymy”.

Rod Dreher, autor Opcji Benedykta

Po napisaniu tej książki Douthat nie miał
łatwego życia. Niektóre amerykańskie śro−
dowiska postępowe domagały się natych−
miastowego linczu na autorze, oskarża−
no go o posługiwanie się mową nienawi−
ści. Na „Daily Theology” opublikowano
list otwarty do redaktora naczelnego
dziennika New York Times. Próbowano
w nim wykazać, że Douthat „nie ma żad−
nych zawodowych kwalifikacji”, by wypo−
wiadać się w sprawach kościelnych.

Tej książki nie czyta się łatwo i to nie dla−
czego, iżby była napisana nieprzejrzyście
czy też niedostępnym językiem. Jej lektu−
ra sprawia czytelnikowi kłopot, czasem
wręcz przykrość, bowiem odnosi się do
zagadnień i postaci, które dla kochające−
go swój Kościół katolika znaczą wiele.
Analizy Rossa Douthata są nieraz bolesne
i drażniące, choć nie sposób odmówić im
racji. Trafność spostrzeżeń amerykańskie−
go dziennikarza poraża i irytuje, a zara−
zem utwierdza czytelnika w przekonaniu
co do ich szczerości i precyzji.

ks. Robert Skrzypczak

Cena: 34,90 w tym 5% VAT

Franciszek 
a przyszłość 
katolicyzmu

29,90
34,90 zł

Antonio Socci

Tajemnica Benedykta XVI
Dlaczego Benedykt XVI stał się znakiem sprzeciwu? Co takiego 
działo się w środowisku najwyższych hierarchów Kościoła? Kto 
popierał „rewolucję” w Kościele katolickim? Czy papież na-
prawdę zrezygnował? Oto pytania, na które Socci odpowiada 
ukazując fakty, gesty i słowa Benedykta XVI z ostatnich sześciu 
lat. autor głosi tezę, że źródłem decyzji Benedykta XVI i podej-
mowanych przezeń wyborów mogły być również nadprzyrodzo-
ne wydarzenia! Socci zgłębia i rozszyfrowuje starożytne pro-
roctwo dotyczące osoby Benedykta XVI, a także ujawnia nowe 
objawienie z fatimy, które dotyczy Kościoła i całego świata!
aROMaT SŁOWa, 14×20, s. 224, miękka

kod: 645306

Bestseller

24,90
29,90 zł

17
39,90

Rod Dreher

Opcja Benedykta
Chrześcijanie na Zachodzie są świadkami masowej apostazji. 
Jest ona duchowym odpowiednikiem potopu, który pochłonął 
świat w czasach Noego. Wierzący muszą więc budować włas-
ne arki, na których pokładzie przeniosą wiarę przez obecne 
mroczne i burzliwe czasy, dla ratowania własnych dusz i za-
chowania wiary na okres, kiedy trzeba ją będzie odbudować. 
Opcja Benedykta to wołanie, aby Kościół pozostał wierny 
Chrystusowi. Jest to zadanie, przed którym stają wszyscy wie-
rzący chrześcijanie w obecnych postchrześcijańskich, neopo-
gańskich czasach.
WYD. aa, 14×20, s. 320, miękka

kod: 642381

Feniks 2019

,90
39,90 zł

24,90
29,90 zł

Bestseller
Abby Johnson, Cindy Lambert

Nieplanowane
abby Johnson robiła zawrotną karierę. Miała wysokie stano-
wisko i bardzo dobrą pensję. I pracę inną niż wszystkie: na co 
dzień zajmowała się aborcją.
Co takiego wydarzyło się w życiu abby, że po pięciu latach 
pracy na stanowisku dyrektora w klinice Planned Parenthood 
opuściła swoje stanowisko? Co tak bardzo przeraziło ją, że 
przeszła na drugą stronę i dzisiaj walczy o życie nienarodzo-
nych? Z jakimi praktykami miała do czynienia?
Poznaj autentyczną historię kobiety, która wyszła z samego 
jądra ciemności! Oto przerażająca prawda…
ESPRIT, 14×20, s. 304, miękka

kod: 407107

29,90
32,90 zł

Na podstawie 
historii Abby 
Johnson powstał 
głośny fi lm 
„Nieplanowane”!
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34,90
39,90 zł

Historia Polski

Wybór i opracowanie: Justyna Chłap-Nowak 

…Nie zginęła!
Antologia współczesnej polskiej poezji patriotycznej 
od roku 1918 po wiek XXI 
Wydanie dwutomowe

Twórczość ponad 100 autorów po roku 1918. Wśród prezentowa-
nych poetów są m.in.: L. Staff, K. Makuszyński, M. Pawlikowska-
-Jasnorzewska, K. Iłłakowiczówna, K. Wierzyński, J. Tuwim, 
A. Słonimski, K. Wojtyła, Cz. Miłosz i inni.
WYD. AA, 17×24, t. 1 – s. 512, t. 2 – s. 584, 
twarda z obwolutą, czarno-białe ilustracje

KOD: 644026 

89,00
99,00 zł

Prawie 
1100 stron!

34
39,90

Wojna 1920
100-lecie Cudu nad Wisłą
Unikatowy, bogato ilustrowany album zawiera opis wszystkich 
najważniejszych wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej w latach 
1919-1921. Oprócz szczegółowego opisu samych działań wojen-
nych album przedstawia m.in. relacje z codziennego żołnier-
skiego życia, cenne uwagi o stosunku polskiego społeczeństwa 
do całej kampanii, nawiązania do ówczesnej sytuacji między-
narodowej oraz inne ważne informacje. Całość – wzbogacona 
wspaniałą szatą grafi czną – w kompetentny sposbób przybliża 
czytelnika do pełniejszej wiedzy o wydarzeniach sprzed stu lat.
DEMART, 24×34, s. 456, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 122837

99,00
119,00 zł

Ponad 
450 stron!
Duży format!

79,00
82,95 zł

79,00
82,95 zł

79,00
82,95 zł

Prof. Andrzej Nowak

Dzieje Polski, t. 3
1340-1468, 
Królestwo zwycięskiego 
orła
Trzecia część przedstawia 
wzrost potęgi państwa polskie-
go w latach 1340-1468, czyli od 
rządów Kazimierza Wielkiego 
do panowania Kazimierza 
Jagiellończyka.
BIAŁY KRUK, 19×24, s. 464, 
twarda ze złoceniami, kolorowe 
ilustracje

KOD: 532234 

Prof. Andrzej Nowak

Dzieje Polski, t. 1 
do 1202, 
Skąd nasz ród
Pierwsza część poświęcona 
jest początkom narodu i pań-
stwa polskiego i opowiada 
o wydarzeniach, które nastą-
piły do 1202 r. 
BIAŁY KRUK, 19×24, s. 384, 
twarda ze złoceniami, kolorowe 
ilustracje

KOD: 531602

Prof. Andrzej Nowak

Dzieje Polski, t. 2 
1202-1340, 
Od rozbicia do nowej 
Polski
Druga część, obejmują-
ca lata 1202-1340, omawia 
okres rozbicia dzielnicowe-
go, a następnie odrodzenia 
Polski pod berłem ostatnich 
Piastów. 
BIAŁY KRUK, 19×24, s. 384, 
twarda ze złoceniami, kolorowe 
ilustracje

KOD: 531961

Prof. Andrzej Nowak

Dzieje Polski, t. 4
1468-1572, Trudny złoty wiek
Rzeczpospolita lat 1468-1572 to 
wielkie mocarstwo, potęga mi-
litarna i kulturalna. Fascynująca 
i świetnie napisana historia 
naszego kraju jest zwieńczona 
w IV tomie Dziejów Polski ślubem 
przyszłego wielkiego króla Stefana 
Batorego z Anną Jagiellonką oraz 
jego przyrzeczeniem (dotrzyma-
nym!) m.in. odebrania ziem zagra-
bionych przez Rosję.
BIAŁY KRUK, 19×24, s. 424, twarda

KOD: 532777

79,00
82,95 zł

Bestseller
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Joanna Wieliczka-Szarkowa 

Polska i Polacy. Dzieje narodu do 1795 roku
Monumentalna ilustrowana historia Polski została opracowana z niezwykłą starannością. 
autorka tekstu, Joanna Wieliczka-Szarkowa, stworzyła syntetyczny utwór obejmujący dzieje 
Polski od początków państwowości. Opisano w nim najważniejsze wydarzenia polityczne, 
kulturalne i gospodarcze do III rozbioru i upadku I Rzeczypospolitej.
Księgę uzupełniono o reprodukcje unikatowych dzieł sztuki takich jak obrazy, mapy i obiekty 
architektury. Oprócz dokonań wielkich mistrzów malarstwa, rysunku i grafi ki w tym unikato-
wym wydaniu przedstawione są również dzieła mniej znane lub nieznane: studia do obra-
zów, rysunki, grafi ki, a także dzieła reprodukowane po raz pierwszy, wydobyte z muzealnych 
archiwów. Zaprezentowano tu zbiory pochodzące z różnych muzeów polskich i europejskich, 
m.in. z wielu oddziałów Muzeum Narodowego i z Muzeów Watykańskich. 
Drugi tom – od rozbiorów do czasów współczesnych – ukaże się już wkrótce.
aROMaT SŁOWa, 24×33, s. 336, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 758088

Wielka ilustrowana historia Polski!

Dofi nansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

Dzieło zawiera cztery składane 
(trójdzielne) reprodukcje obrazów Jana 
Matejki (Bitwa pod Grunwaldem, Hołd 
Pruski, Zawieszenie dzwonu Zygmunta 
i Jan Sobieski pod Wiedniem)

Bestseller

149,00
199,00 zł
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Świadectwa

Świadectwa 
przywróconych do życia
komplet 5 książek
W komplecie:
Byłem w Niebie, s. 224

Widziałam Niebo, s. 160

Moja podróż do Nieba, s. 208

Przeżyłem własną śmierć, s. 208

Życie po śmierci, s. 248

Każda książka: WYD. aa, 14×20, miękka

kod koMpletu: 647140

Świadectwa

Świadectwa 

Oni byli 
po drugiej 
stronie 
życia! 

Tylko
79,00 zł

Ponad 
1000 stron!

34,90
39,90 zł

Magdalena Wolińska-Riedi

Kobieta w Watykanie
Jak żyje się w najmniejszym państwie świata
Magdalena Wolińska-Riedi, żona gwardzisty szwajcarskiego, 
jako jedna z nielicznych kobiet mieszkała za Spiżową Bramą 
przez kilkanaście lat. Teraz opowiada czytelnikom o tym, jak 
wygląda codzienne życie za murami Watykanu. Odsłania za-
skakujące fakty i ciekawostki. Dlaczego w Watykanie nie można 
pójść do restauracji? Jak można stracić watykański paszport? 
Ile cel ma tamtejsze więzienie i czy w watykańskim mieszkaniu 
można urządzać imprezy? Na te i wiele innych pytań znajdzie-
my odpowiedź w tej intrygującej książce.
ZNaK, 14×20, s. 366, miękka

kod: 059003

Ks. Giuseppe Tomaselli

Sekretny dziennik duchowy mistyka, 
cudotwórcy egzorcysty
Osobisty dziennik duchowy ks. Giuseppe Tomasellego – wiel-
kiego salezjańskiego kapłana, mistyka, cudotwórcy i egzorcysty, 
zmarłego w 1989 roku opinii świętości. To świadectwo gorli-
wego kapłana i świadka Chrystusa biorącego na siebie walkę 
z demonicznymi pokusami, która dla innych była zbyt ciężka. 
liczne osoby poświadczyły, że za sprawą o. Tomasellego otrzy-
mały szczególne łaski lub doznały nadzwyczajnych uzdrowień. 
Świadectwa są bardzo liczne. Oto kapłan na nasze, tak trudne 
dla Kościoła i kapłaństwa czasy!
WYD. aa, 14×20, s. 176, miękka

kod: 646464

34,90
39,90 zł

Poruszające 
świadectwo!ks. Giuseppe Tomaselli

SEKRETNY 
DZIENNIK 
DUCHOWY 
mistyka, cudotwórcy, 
egzorcysty 

19,90
24,90 zł

Watykan 
od środka!

34,90
39,90 zł

Kard. Konrad Krajewski

Zapach Boga
Mówią o nim: kardynał ubogich, biskup ulic i cierpienia, jał-
mużnik i „Robin Hood papieża”. 
Zapach Boga to Ewangelia przełożona przez kard. Krajewskiego 
na konkret codziennego życia. Jałmużnik papieski robi to, bo 
uważa, że ludziom trzeba pomagać dziś, a nie jutro, że trzeba 
się dzielić tym, co mamy najdroższego! Choć woli pozostać 
w cieniu, w sposób konkretny pokazuje, czym jest chrześcijań-
stwo, bo sam na co dzień żyje Ewangelią. 
ZNaK, 14×20, s. 320, miękka

kod: 058938

34,90
39,90 zł

Bestseller
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34,90
39,90 zł

Świadkowie

Polskie 
mistyczki, które 
rozmawiały 
z Jezusem!

Ewa K. Czaczkowska

Mistyczki. Historie kobiet wybranych
Ewa K. Czaczkowska opisuje zadziwiające historie czterech 
polskich mistyczek. Czy wszystkie umiały rozeznać, co chce 
powiedzieć im Bóg? Czy wszystkie były Mu wierne? Trzy z nich 
odeszły do Pana w opinii świętości, jedna przyczyniła się do 
rozłamu w polskim Kościele…
Wanda Boniszewska. Alicja lenczewska. Wanda Malczewska
Maria Franciszka kozłowska (miała objawienia, które dopro-
wadziły do schizmy. Założycielka Kościoła mariawitów. Watykan 
obłożył ją ekskomuniką).
ZNaK, 14×20, s. 384, miękka

kod: 059461

34,90
39,90 zł

DVD

24,90
29,90 zł

Andrzej Duff ek, Jarosław Mańka

Po drugiej stronie życia
książka i fi lm dVd

andrzej Duffek, gdański przedsiębiorca i oddany kibic lechii 
Gdańsk, w 2003 r. uległ poważnemu wypadkowi. Na blisko dwa 
miesiące zapadł w śpiączkę, podczas której sztucznie podtrzy-
mywano jego funkcje życiowe. Odbył wówczas podróż, która 
absolutnie zmieniła jego życie. Książka i dołączony do niej fi lm 
dokumentalny to jego opowieść o doświadczeniach po tamtej 
stronie życia, o wielkiej radości nieba, ale także o potwornym 
dotknięciu piekła. To także świadectwo o wielkiej sile modlitwy.
Książka: WYD. aa, 14×20, s. 140, twarda, zdjęcia
film DVD: „Siła modlitwy”, reż. Jarosław Mańka, czas trwania: 56 min.

kod: 643050

Agata Puścikowska

Wojenne Siostry
agata Puścikowska opisuje ukrywane przez lata poruszające 
historie sióstr, które nie chowały się przed wojną i okupacją 
w zakonach, ale niosły pomoc wszystkim, którzy tego po-
trzebowali. Pomagały ukrywać się partyzantom i Żydom, do-
starczały żywność, oddawały własne życie za innych, czasem 
chwytały nawet za broń. Również po wojnie niektóre z nich 
walczyły z komunistami. O ich bohaterstwie do dziś mówi się 
niewiele. 
ZNaK, 16×23, s. 336, twarda

kod: 059072

39,90
44,90 zł

Bonnie L. Engstrom

61 minut do cudu
61 minut dzieliło małego Jamesa od śmierci… Gdy po godzinie 
reanimacji lekarze zamierzali wypisać akt zgonu, serce nowo 
narodzonego dziecka zaczęło bić. Jego matka nie miała wątpli-
wości: przez cały ten czas czuwał nad nim słynny amerykań-
ski biskup i kaznodzieja fulton Sheen, którego imię wzywała 
w krytycznej godzinie narodzin i konania jej syna. Pisma abp. 
fultona J. Sheena już od wielu lat zmieniają serca Polaków. Ten 
wybitny duchowny był błyskotliwym mówcą, a dziś skutecznie 
wstawia się za nami w najtrudniejszych sytuacjach, gdy pozo-
staje już tylko nadzieja…
ESPRIT, 13×20, s. 192, miękka

kod: 407213

24,90
29,90 zł

Cudowne 
uzdrowienie 
za wstawien-
nictwem 
abp. Fultona 
J. Sheena!
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Monika Rzepiela

Saga polska
komplet 4 książek
Słowiańskie siedlisko i Dar Rzepki to napisane z epickim rozmachem powieści ukazujące świat 
nowych idei, będących konsekwencją przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Świat starych pogańskich 
wierzeń z wolna ustępuje miejsca nowej wierze, która na zawsze odmieni oblicze rodzącego się 
Piastowego państwa. Przygoda, miłość, historia i czas wielkiej zmiany – to wszystko zawiera Saga 
Polska. Dwór w Czartorowiczach i Nowe pokolenie to dwie powieści, których fabuły rozgrywają 
się po upadku powstania styczniowego na dalekim Podolu: w czasach i miejscach, których już 
nie ma, ale które rzewnie wspominamy. Śledzimy losy jego mieszkańców od narodzin aż po grób, 
towarzysząc im w salonie i w kuchni, w alkowie i w ogrodzie, przy ołtarzu i nad mogiłą.
komplet dostępny tylko dla klientów katalogu!
SZaRa GODZINa, 14×20 s. 1360 (łącznie), miękka

kod: 201187

Monika Rzepiela

Szlacheckie 
gniazdo
Najnowszy tom bestsellerowej 
„Sagi polskiej”!
autorka przenosi czytelników 
w drugą połowę XVIII wieku na 
malownicze Pogórze Karpackie. 
fascynujące losy dwóch boha-
terek wplecione w codzienne 
życie osiemnastowiecznej 
szlachty i chłopów pańszczyź-
nianych, przeplatane bolesną 
historią Polski. 
SZaRa GODZINa, 14×20, s. 296, miękka

KOD: 201255

Porywająca czterotomowa „Saga polska” 
poruszy serce każdego czytelnika. 
Ponad 1300 stron!

24,90
34,90 zł

Su

per cena!

99,90

Aleksandra Katarzyna 
Maludy

Wisznia 
ze słowiańskiej 
głuszy
Pasjonująca, pełna przygód 
historia Wiszni jest wędrówką 
po terenach Rusi, Bizancjum 
i ziemiach, na których kiedyś 
powstanie państwo Polan. 
Rzeczywistość miesza się z le-
gendą, a w ludzkich duszach 
nienawiść walczy z miłością 
silniejszą od śmierci. 
SZaRa GODZINa, 14×20, s. 368, miękka

kod: 201248

29,90
39,90 zł

Bestseller

Weronika Wierzchowska

Służąca
los trzydziestoletniej służą-
cej, Marianny Zaczkiewicz, 
zdaje się przesądzony. 
Wyrokiem sądu w roku 1896 
zostaje skazana na wielolet-
nie ciężkie roboty na Syberii. 
Poruszająca historia kobiety 
zdradzonej i wykorzystanej, 
która postanowiła sama 
wymierzyć sprawiedliwość 
i odnaleźć odebrane jej 
szczęście.
SZaRa GODZINa, 14×20, s. 400, miękka

kod: 201361

29,90
39,90 zł

59,90
89,70 zł

Aneta Krasińska

Trylogia „Gdy…”
Trylogia Gdy… to historia grupy dorosłych ludzi, którzy spoty-
kają się po latach na spotkaniu klasowym. Spotkanie otwiera 
niezabliźnione rany – w tym zagadkową i niewyjaśnioną 
śmierć licealisty. 
Każdy tom poświęcony jest rozterkom innej osoby w związku 
z wydarzeniami z czasów liceum, gdy tworzyli zgraną grupę 
z nadzieją patrzącą w przyszłość. Na trylogię składają się: Gdy 
opadły emocje, Gdy nadeszło życie, Gdy powrócił spokój.
SZaRa GODZINa, 14×20, s. 720 łącznie, miękka

kod: 201705
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dvd

Literatura i film

Zwierciadło
z Shalott
Opowieści niesamowite

Robert Hugh Benson

69,90
100,70 zł

Dorota Schrammek

Trylogia „Zakątek szczęścia”
Matylda prowadzi pensjonat w Pobierowie i nawet nie przy-
puszcza, co przyniesie nadchodzący rok. Przyjazd wyjątkowych 
gości sprawi bowiem, że ten czas będzie inny niż wszystkie do tej 
pory. Rok z życia miejscowości, przez którą przewijają się turyści, 
stali mieszkańcy, tajemnice z przeszłości i ludzkie problemy… 
Wspaniała, tętniąca życiem trylogia, w której Autorka prezentu-
je różne zachowania ludzkie, motywy podejmowanych decyzji, 
a przede wszystkim podpowiada czytelnikom, co i jak warto 
zmienić, aby życie było bardziej udane i szczęśliwsze. Na trylogię 
składają się: Horyzonty uczuć, Na brzegu życia, Wiatr wspomnień.
SzARA GodziNA, 14×20, s. 856 łącznie, miękka

KOD: 201712

Robert Hugh Benson

Zwierciadło z Shalott
Opowieści niesamowite
Zwierciadło z Shalott to zbiór opowiadań dotyczących zjawisk 
i doświadczeń nadprzyrodzonych napisanych w konwencji 
horroru. Benson w niezwykle sugestywny sposób oprowadza 
nas po złowrogim labiryncie mrocznego duchowego świa-
ta. znajdziemy tu opowieści o duchach, o proroczych snach, 
o bezpośrednim kontakcie z dawno minioną przeszłością oraz 
o przypadkach demonicznego opętania. Każda z tych opowie-
ści niesie ze sobą przestrogę i jest szczególną lekcją, ukazaną 
w formie klasycznego horroru…
WYd. AA, 14×20, s. 272, miękka

KOD: 646587

24,90
29,90 zł

Chleb z Nieba 
Książeczka z filmem DVD

Lilli i Annibale mieszkają w Mediolanie, choć „mieszkają” to 
niekoniecznie właściwe określenie. Są bezdomni. W Wigilię 
znajdują w śmietniku niemowlę – małego i bardzo radosnego 
chłopca. Para zabiera go do najbliższego szpitala, ale tam 
czeka ich nie lada niespodzianka. Ani lekarze, ani pielęgniar-
ki… nie widzą dziecka! okazuje się, że ten wyjątkowy chłopiec 
jest widoczny tylko dla niektórych. Co sprawia, że jedni mogą 
go zobaczyć, a inni nie? Jak rozwikłać tę niezwykłą zagadkę?
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 24, twarda  
Film: czas trwania: 100 min.

KOD: 250741

dvd

29,90
34,90 zł

Kamerdyner
Książka

AGoRA, 13×21, s. 376, twarda

KOD: 826917

39,90

Kamerdyner
Płyta DVD

AGoRA, czas trwania filmu: 150 min.

KOD: 493042

34,90

opowiedziana z epickim rozmachem, inspirowana praw-
dziwymi wydarzeniami historia splątanych losów Polaków, 
Kaszubów i Niemców na tle burzliwych wydarzeń pierwszej 
połowy XX stulecia. Porywająca historia wpisana w przepiękną 
kaszubską przyrodę i scenerię.
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Boże Narodzenie i Nowy Rok

Marcello Stanzione 

365 dni 
z aniołami
Książka jest zbiorem 
inspirujących myśli 
i modlitw do aniołów 
na każdy dzień roku, 
zaczerpniętych z dzieł 
świętych, mistyków i mi-
strzów duchowych. Dzięki 
tej książce odkryjemy 
na nowo głęboką więź 
łączącą człowieka z jego 
aniołem Stróżem. 
aa, 14×20, s. 384, twarda

kod: 646303

Marcello Stanzione

365 dni 
z aniołami24,90

29,90 zł

14,90
19,90 zł

Ks. Dolindo Ruotolo

Myśli na każdy 
dzień
Wybór myśli Ks. Dolindo 
Ruotolo (1882-1970), neapoli-
tańskiego kapłana i mistyka, 
który przekazał nam spisaną 
pod natchnieniem modlitwę 
Jezu, Ty się tym zajmij. Myśli 
pochodzą z licznych pism 
ks. Dolindo, w których bardzo 
przystępnym, współczesnym 
językiem wyjaśniał on Pismo 
Święte i naukę Kościoła.
WYD. M, 13×19, s. 128, miękka

kod: 435148

Opracowanie: Jan Gołaski, wstęp: Jacek Kowalski

Niepojęte dary. Kolędy i pastorałki
Niniejszy śpiewnik zawiera sto najczęściej śpiewanych kolęd 
i pastorałek. Pieśni podane są w całości, ze wszystkimi zwrotka-
mi! Śpiewnik dzieli się na dwie części: kolędy kościelne i domo-
we. Każdemu utworowi w śpiewniku towarzyszy kompetentna 
informacja o czasie powstania, autorach, najstarszych źródłach 
tekstu i melodii, oraz źródłach, na których oparto opublikowaną 
wersję. Tekstom towarzyszą nuty umieszczone na końcu śpiew-
nika. Do książki dołączona jest płyta CD z jedenastoma wybra-
nymi kolędami i pastorałkami w wykonaniu Jacka Kowalskiego, 
Zespołu Monogramista JK i towarzyszących im dzieci. 
DĘBOGÓRa, WYD. aa, 17×24, s. 272, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 644903

39,90
49,90 zł

Tradycyjne 
Boże Narodzenie 
Świąteczny album ilustrowany najwybitniejszymi dziełami 
malarstwa europejskiego.
Zbiór ponad 90 tradycyjnych dań wigilijnych i świątecznych.
Dziesięć najpiękniejszych polskich kolęd.
We wstępie – historia oraz opis tradycji 
i zwyczajów bożonarodzeniowych.
Do książki dołączono płytę CD z kolędami w wykonaniu 
artystów Capelli Gedanensis i chóru Collegium Musicum.
WYD. aa, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 648208

Capella Gedanensis
Tradycyjne polskie kolędy

Capella Gedanensis 
i chór Collegium Musicum

TRADYCYJNE 
polskie kolędy

24,90
29,90 zł

Capella Gedanensis 
i chór Collegium Musicum

TRADYCYJNE 
polskie kolędy

Płyta bez licencji do w
ypożyczania bądź dalszej odsprzedaży. W

szelkie inne praw
a autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprzez RTV ca

ło
śc

i l
ub

 fr
ag

m
en

tó
w

 o
ra

z 
w

tó
rn

y 
ob

ie
g 

pł
yt

 b
ez

 z
ez

w
ol

en
ia

 są
 z

ab
ro

nio
ne.

Licencja SOLITON 2015 (C) (P)

SL 078 2
ZAIKS/Biem
2011

Najpopularniejszy 
codziennik 
z Ewangelią 
i komentarzem 
na każdy dzień!

Ewangelia 2020
Droga, Prawda i Życie
Propozycja dla tych, którzy chcą zaprosić Pana Boga i Jego sło-
wo do swojego życia. Publikacja jest ułożona zgodnie z rytmem 
roku liturgicznego. Zawiera tekst Ewangelii na każdy dzień 
2020 r. oraz odnośniki do czytań biblijnych. Każdy przytoczony 
fragment Ewangelii został opatrzony rozważaniem oraz krótką 
modlitwą inspirowaną słowem Bożym. Znajdują się tu rów-
nież informacje o uroczystościach i świętach kościelnych oraz 
o liturgicznych wspomnieniach świętych i błogosławionych. 
Znajdziemy tu również rozważania Drogi krzyżowej, Różańca 
i niektóre litanie.
EDYCJa ŚWIĘTEGO PaWŁa, 14×20, s. 512, twarda

kod: 310475

25,00
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Terminarze

Pan Jezus Miłosierny
kod: 647348

Matka Boża 
Częstochowska
kod: 647508

Duch Święty
kod: 647386

Jezu, Ty się tym zajmij
kod: 647584

Matka Boża 
Rozwiązująca Węzły
kod: 647461

Św. Jan Paweł II
kod: 647621

W „poradniku katolika 2020” zostały zamieszczone następujące 
informacje i porady: 

czytania liturgiczne na każdy dzień roku; komentarze św. Jana Pawła II do 
niedzielnej Ewangelii; tydzień brewiarza; daty świąt nakazanych i ruchomych; 
imiona świętych w układzie alfabetycznym wraz z datami wspomnień; nazwy 
rocznic małżeńskich; tajemnice Różańca Świętego; warunki, jakie należy 
spełnić, aby otrzymać odpust; nabożeństwa w ciągu tygodnia; wskazówki jak 
się przygotować do wizyty duszpasterskiej; codzienny rachunek sumienia; 
nabożeństwo pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca; Koronka do 
Miłosierdzia Bożego; a ponadto materiały poświęcone 100. rocznicy urodzin 
św. Jana Pawła II oraz 100-leciu Bitwy Warszawskiej.

WYDaWNICTWO aa, 10×14, s. 160, miękka

każdy z Poradników ma tę samą zawartość, różnią się jedynie okładkami. 
W celu złożenia zamówienia prosimy o wskazanie właściwej okładki wraz 
z odpowiadającym jej kodem.

Poradnik katolika 2020

Cud nad Wisłą
kod: 647546

17,90

39,90 zł

34,90
39,90 zł

Słowa Jana 
Pawła II 
na każdy 
dzień roku 
2020!

AD 2020 
ze świętym papieżem Janem Pawłem II
Terminarz i agenda biblijna
Terminarz zawiera: teksty Ewangelii na wszystkie dni roku, 
codzienny komentarz św. Jana Pawła II do Ewangelii, każdy 
dzień roku na osobnej stronie, miejsce na notatki, obszerny, 
praktyczny informator.
WYD. aa, 14×20, s. 400, twarda ze wstążką 

kod: 646549

24,90
29,90 zł

34,90
39,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Terminarz polski 2020 
Unikatowy terminarz opracowany przez autorkę wielu historycz-
nych bestsellerów. Każdy dzień opatrzono informacją o najważ-
niejszych wydarzeniach z dziejów Polski i o wybitnych Polakach. 
W części informacyjnej zamieszczono m.in. Kronikę dziejów Polski, 
Poczet władców Polski, Polskie Hymny, teksty opisujące najważ-
niejsze wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920 oraz 
omówienie innych ważnych rocznic obchodzonych w 2020 r.
WYD. aa, 14×20, s. 416, twarda

kod: 646266

24,90
29,90 zł

BestsellerBestseller

Tylko
6,90 zł

Tylko
6,90 zł

Tylko
6,90 zł

Tylko
6,90 zł

Tylko
6,90 zł

Tylko
6,90 zł

Tylko
6,90 zł
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Dewocjonaliaewocjonalia

24,90
Jubileuszowy różaniec papieski

Pamiątka 100-lecia urodzin 
św. Jana Pawła II

Specjalnie zaprojektowany jubileuszowy różaniec pamiątkowy 
wykonany dla uczczenia 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.

KOD: 039541

Na zaprojektowanym na tę okoliczność łączniku 
zamieszczono pamiątkowe inskrypcje i daty, 
wizerunek Świętego oraz herb papieski. 

Koraliki nawiązują wyglądem do 
różańców, które przez ponad ćwierć 
wieku pontyfi katu rozdawał wiernym 

papież Polak.

Hit!

Jubileuszowy różaniec 
wykonany z okazji 
100-lecia niepodległości
Jeden z najchętniej nabywanych ostatnio w Polsce 
różańców, który wśród wiernych zyskał przydomek „różańca 
patriotycznego”. Został zaprojektowany, by podkreślić wagę 
i łączność wartości katolickich i patriotycznych. Warto mieć 
go nie tylko do częstego wykorzystywania, lecz także jako 
piękną pamiątkę czasu jubileuszu 100-lecia niepodległości 
oraz na upominki dla wszystkich, którym szczególnie na 
sercu leżą losy Ojczyzny.
KOD: 168760

Na specjalnie 
zaprojekto-
wanym na tę 
okoliczność 
łączniku oraz 
etui zamieszczo-
no pamiątkowe 
inskrypcje.

Na speccN

ajchętniej nabywanych ostatnio w Polsce 
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19,90

Hit!

Różaniec z płatkiem róży 
z grobu św. Jana Pawła II
Wyjątkowy różaniec papieski. W jego łącz-
niku umieszczono płatek róży z grobu 
św. Jana Pawła II. Paciorki w kolorze 
białokremowym. Praktyczne etui 
z herbem Ojca Świętego. Każdy 
różaniec posiada certyfi kat. 
Kupując go, wspierasz budo-
wę sanktuarium św. Jana Pawła II 
w Radzyminie. W związku z tym 
zachęcamy do nabywania tych po-
dwójnie wartościowych różańców 
dla siebie, a także jako upominki dla 
swoich bliskich czy kół różańcowych.
KOD: 168753

29,90

W łączniku 
różańca 
umieszczono 
płatek róży z grobu 
(ex sepulchrum) 
św. Jana Pawła II.

Hit!

Różaniec wieńczy 
krzyż – replika 
z pastorału 
św. Jana Pawła II. 

Różaniec 
w dedykowanym 

etui pamiątkowym.
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24,90
Jubileuszowy różaniec papieski

Pamiątka 100-lecia urodzin 
św. Jana Pawła II

Specjalnie zaprojektowany jubileuszowy różaniec pamiątkowy 
wykonany dla uczczenia 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.

KOD: 039541

Na zaprojektowanym na tę okoliczność łączniku 
zamieszczono pamiątkowe inskrypcje i daty, 
wizerunek Świętego oraz herb papieski. 

Koraliki nawiązują wyglądem do 
różańców, które przez ponad ćwierć 
wieku pontyfi katu rozdawał wiernym 

papież Polak.

Hit!

Jubileuszowy różaniec 
wykonany z okazji 
100-lecia niepodległości
Jeden z najchętniej nabywanych ostatnio w Polsce 
różańców, który wśród wiernych zyskał przydomek „różańca 
patriotycznego”. Został zaprojektowany, by podkreślić wagę 
i łączność wartości katolickich i patriotycznych. Warto mieć 
go nie tylko do częstego wykorzystywania, lecz także jako 
piękną pamiątkę czasu jubileuszu 100-lecia niepodległości 
oraz na upominki dla wszystkich, którym szczególnie na 
sercu leżą losy Ojczyzny.
KOD: 168760

Na specjalnie 
zaprojekto-
wanym na tę 
okoliczność 
łączniku oraz 
etui zamieszczo-
no pamiątkowe 
inskrypcje.

Na speccN

ajchętniej nabywanych ostatnio w Polsce 
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19,90

Hit!

Różaniec z płatkiem róży 
z grobu św. Jana Pawła II
Wyjątkowy różaniec papieski. W jego łącz-
niku umieszczono płatek róży z grobu 
św. Jana Pawła II. Paciorki w kolorze 
białokremowym. Praktyczne etui 
z herbem Ojca Świętego. Każdy 
różaniec posiada certyfi kat. 
Kupując go, wspierasz budo-
wę sanktuarium św. Jana Pawła II 
w Radzyminie. W związku z tym 
zachęcamy do nabywania tych po-
dwójnie wartościowych różańców 
dla siebie, a także jako upominki dla 
swoich bliskich czy kół różańcowych.
KOD: 168753

29,90

W łączniku 
różańca 
umieszczono 
płatek róży z grobu 
(ex sepulchrum) 
św. Jana Pawła II.

Hit!

Różaniec wieńczy 
krzyż – replika 
z pastorału 
św. Jana Pawła II. 

Różaniec 
w dedykowanym 

etui pamiątkowym.
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99,90
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6969,9090

129,90129129,9090

9999,9090

99,90

kształt i kolor:

Oliwka 
duża, 
koniakowy
KOD: 039596

kształt i kolor:

Kulka duża, 
koniakowy
KOD: 039589

9999,909099,90

kształt i kolor:

Oliwka 
duża, 
koniakowy

,
KOD: 039596

Bransoletki-różańce z bursztynu bałtyckiego z wyjątkowym krzyżykiem!

Rękodzielnicze bransoletki z kolekcji „Różańcowy skarb”, do 
których wykonania użyto bursztynu bałtyckiego. Paciorki 
o przyjaznych do noszenia i modlitwy regularnych kształ-
tach osiąganych dzięki technice „prasowania” bursztynu. 
Każda bransoletka zakończona wyjątkowym krzyżykiem. 
W jego ramionach zatopiono drobinki ziemi z Jerozolimy, 
miejsca drogi krzyżowej Pana Jezusa. Bransoletki posiadają 
regulowaną długość. Pakowane są w prezentowe etui. 

55959,

miejsca drogi krzyżowej Pana Jezusa. Bransoletki posiadają m
egulowaną długość. Pakowane są w prezentowe etui. re

5959,9090

,9090

kształt i kolor:

Oliwka duża, 
cytrynowy
KOD: 039602

kształt i kolor:

Oliwka, cytrynowy 
matowy

KOD: 039558

kształt i kolor:

Oliwka, 
koniakowy
KOD: 039565

kształt i kolor:

Oliwka, ciemny 
koniakowy

KOD: 039572

W każdej bransoletce-różańcu 
wyjątkowy krzyżyk!

W jego ramionach zatopiono drobinki ziemi 
z Via Dolorosa w Jerozolimie. 
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Dewocjonalia

Awers

Różańce wykonane w całości ze srebra! 
Zwieńczone krzyżykiem papieskim. 
Łącznik na awersie z wizerunkiem 

Jezusa Miłosiernego, na rewersie wygrawe-
rowana dedykacja: „Z miłością dla Babci”. 
Do wyboru pełne różańce lub „dziesiątki”. 
Wraz z pełnym różańcem dwa rodzaje etui: 
prezentowe oraz praktyczne, codzienne. 
Każdy różaniec posiada odpowiedni cer-
tyfi kat i hologram.
Próba srebra: 925,  waga: 16 g 

Pre z e n t  n a  D z i e ń  B a b c i !
Różańce srebrne z grawerunkiemóżańce sreb

Dzień Babci i Dziadka to także okazja, by okazać 
miłość wnukom i obdarować ich wartościowymi 
duchowo i materialnie pamiątkami na całe życie.
Polecamy srebrne różańce z grawerem na łączni-
ku „Pamiątka od Babci” i „Pamiątka od Dziadka”. 
Dostępne są pełne różańce i „dziesiątki”.

  Pełny różaniec
KOD: 039688
  Dziesiątka
KOD: 039695

  Pełny różaniec
KOD: 039800
  Dziesiątka
KOD: 039817

  Pełny różaniec
KOD: 039701
  Dziesiątka
KOD: 039718

Rewers

Dewocjonalia

249,00

119,00

Różańce-bransoletki „pamięciowe”ki „pamięciowe„p

19,90

„Pastelowa 
perła”
KOD: 038209

Łatwe zakładanie i ściąganie, 
dzięki czemu w każdej chwili można 

odmówić modlitwę różańcową. 

„PPPP

Różańce bransoleRóżańce-bransoRóżańce bran

19,90
„Stare złoto” 
KOD: 038223

Dostosowują 
się do wielkości 

nadgarstka!

19,90

„Rubin”
KOD: 038216KOD: 0382168216

9,90

Różaniec na rękę
KOD: 168784

Estetyczne i praktyczne różańce-
-bransoletki „pamięciowe” z lekkich 

koralików syntetycznych.

  P
KO
  D
KO

tka o
ziesiątki”.

Pe
KKKO
 Dz
KO

ku „P
Dostępne są p

 P

odpowiedni

Z miłością 
dla Babci

Pamiątka
od Babci

Pamiątka
od Dziadka

Pełne różańce

Dziesiątki

 Bransoletka na każdą 
rękę – regulowana wielkość. 

Uniwersalny wzór zarówno dla 
kobiet, jak i dla mężczyzn. 

Polecamy jako wartościowy 
upominek!
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Krzyżyk ze srebra 
próby 925

Srebrny łącznik 
z Matką Bożą Fatimską

(srebro próby 925) krzyżyk i łącznik w powiększeniu: 

Krzyżyk: 
3,5 g

Łącznik: 
2,6 g

Jubileuszowy różaniec fatimski 
z prawdziwych pereł w etui
Piękny różaniec z prawdziwych pereł – drogocenna pamiątka 100. rocznicy 
objawień Matki Bożej w fatimie! Starannie wykonany ze szlachetnych mate-
riałów. Na rewersach krzyżyka i łącznika zamieszczono pamiątkowe inskrypcje 
w języku portugalskim. 
kod: R13

Kunsztownie wykonany 
różaniec z prawdziwych pereł.
Zawiera ponad 6 g srebra! 
W komplecie – jubilerskie etui 
z jubileuszowym wpisem. 

199,00

Medalik św. Rita
kod: M02

Waga medalika: 2,0 g
Waga łańcuszka: 1,6 g 

długość łańcuszka: 50 cm

Srebrne medaliki ze srebrnymi łańcuszkami w jubilerskich opakowaniach. Srebro próby 925

Cudowny Medalik
kod: M04

Waga medalika: 1,2 g
Waga łańcuszka: 1,6 g

długość łańcuszka: 50 cm

Medalik Matka 
Boża Szkaplerzna

kod: M09
Waga medalika: 1,2 g
Waga łańcuszka: 1,6 g

długość łańcuszka: 50 cm

29,90 29,90 29,90
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54,90

Jak 
ateiści 
i homoseksualiści 
opanowali amerykańskie 
seminaria

MICHAEL S. ROSE

ŻEGNAJCIE, 
dobrzy 

ludzie

POLSKIE WYDANIE BESTSELLEROWEJ KSIĄŻKI 

                                                             GOODBYE, GOOD MEN

Jak ateiści i homoseksualiści  
opanowali amerykańskie seminaria

Zamówienia: 

tel. 12 345-42-00, 12 446-72-56, 12 418-91-30  
tel. kom.: 695-994-193
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Michael S. Rose 

Żegnajcie, dobrzy ludzie
Można by o niej napisać krótko: Nie do uwierzenia! Bulwersujące! Wstrząsające! autor 
odwołując się do doświadczeń i wspomnień wielu księży lub niedoszłych księży opisu-
je, jak działało lobby homoseksualne w seminariach amerykańskich.
Książka przynosi wstrząsające opisy praktyk, które „zbyt tradycyjnych”, pobożnych i he-
teroseksualnie zorientowanych młodych ludzi nie dopuszczano do studiów w semina-
riach, a także jak nielicznych szczęśliwców tam traktowano.
WYDaWNICTWO aa, 14×20, s. 448, miękka

kod: 648420

29,90
34,90 zł

Nowość
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