
Taniej nie będzie!

powyżej 150 zł

Prezent
za zakup

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!

www.religijna.pl
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Duchowa pomoc 
na Niedzielę 

Słowa Bożego

broszura, 14×20, s. 4 

Tysiąc darów. O sztuce 
codziennego szczęścia

Esprit, 13×20, s. 298, miękka

do każdego
zakupu

Prezent

powyżej 120 zł

Prezent
za zakup

-90%

Herbatka 
krzemionkowa 
5 saszetek

1(5)/2020

www.religijna.pl

Wyprzedaz do 

.

! 

Oferta ważna 
do 15 lutego 2020 r. 
lub do wyczerpania 

zapasów!



6. DZIEŃ:  RZYM – NEAPOL – POMPEJE  (ok. 250 km)

Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. 
Czas na prywatną modlitwę. Nocleg.   
7. DZIEŃ:  POMPEJE – MONTE SAN ANGELO –
SAN GIOVANNI ROTONDO (ok. 250 km)

Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc,
gdzie otrzymał stygmaty św. Ojciec Pio. 
Czas na indywidualną modlitwę. Nocleg.   
8. DZIEŃ:  SAN GIOVANNI – LANCIANO – LORETO  (ok. 350 km)

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

   
9. DZIEŃ:  LORETO – WENECJA – UDINE (ok. 490 km)

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

   
10. DZIEŃ:  UDINE – WARSZAWA  (ok. 1150 km)
Powrotny przejazd tranzytowy do Warszawy. 
Przyjazd na miejsce ok. godz. 12.00.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

1. DZIEŃ:  WARSZAWA – TARVISIO  (ok. 1100 km) 
Wyjazd ok. 6.00 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio. 

   
2. DZIEŃ: TARVISIO – PADWA – FLORENCJA  (ok. 590 km)
Zwiedzanie Padwy: nawiedzenie bazyliki św. Antoniego; 

Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii: miasta Dantego, 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del 
Fiore; kościół Santa Croce; Piazza del Duomo; baptysterium 

   
3. DZIEŃ:  ASYŻ – CASCIA – RZYM (ok. 350 km)

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

przy grobie św. Jana Pawła II; Msza Święta; Piazza Navona; 
Fontanna di Trevi; Panteon. Nocleg.   
5. DZIEŃ:  RZYM
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej (Santa Maria Maggiore), 
Bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;  
bazylika Santa Maria In Cosmedin; Forum Romanum 

   

P R O G R A M  P I E L G R Z Y M K I :

UWAGA: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty. POSIADANY DOKUMENT MUSI BYĆ WAŻNY!

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

oraz przerwania pielgrzymki, które wynosi 2,8% ceny 
pielgrzymki w polskich złotych tj. 72,52 zł i jest zawierane 

AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można rozszerzyć
o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%,

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

6. DZIEŃ:  RZYM – NEAPOL – POMPEJE  (ok. 250 km)

Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. 
Czas na prywatną modlitwę. Nocleg.   
7. DZIEŃ:  POMPEJE – MONTE SAN ANGELO –
SAN GIOVANNI ROTONDO (ok. 250 km)

Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc,
gdzie otrzymał stygmaty św. Ojciec Pio. 
Czas na indywidualną modlitwę. Nocleg.   
8. DZIEŃ:  SAN GIOVANNI – LANCIANO – LORETO  (ok. 350 km)

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

   
9. DZIEŃ:  LORETO – WENECJA – UDINE (ok. 490 km)

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

   
10. DZIEŃ:  UDINE – WARSZAWA  (ok. 1150 km)
Powrotny przejazd tranzytowy do Warszawy. 
Przyjazd na miejsce ok. godz. 12.00.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

1. DZIEŃ:  WARSZAWA – TARVISIO  (ok. 1100 km) 
Wyjazd ok. 6.00 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio. 

   
2. DZIEŃ: TARVISIO – PADWA – FLORENCJA  (ok. 590 km)
Zwiedzanie Padwy: nawiedzenie bazyliki św. Antoniego; 

Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii: miasta Dantego, 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del 
Fiore; kościół Santa Croce; Piazza del Duomo; baptysterium 

   
3. DZIEŃ:  ASYŻ – CASCIA – RZYM (ok. 350 km)

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

przy grobie św. Jana Pawła II; Msza Święta; Piazza Navona; 
Fontanna di Trevi; Panteon. Nocleg.   
5. DZIEŃ:  RZYM
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej (Santa Maria Maggiore), 
Bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;  
bazylika Santa Maria In Cosmedin; Forum Romanum 

   

P R O G R A M  P I E L G R Z Y M K I :

UWAGA: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty. POSIADANY DOKUMENT MUSI BYĆ WAŻNY!

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

oraz przerwania pielgrzymki, które wynosi 2,8% ceny 
pielgrzymki w polskich złotych tj. 72,52 zł i jest zawierane 

AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można rozszerzyć
o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%,

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

6. DZIEŃ:  RZYM – NEAPOL – POMPEJE  (ok. 250 km)

Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. 
Czas na prywatną modlitwę. Nocleg.   
7. DZIEŃ:  POMPEJE – MONTE SAN ANGELO –
SAN GIOVANNI ROTONDO (ok. 250 km)

Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc,
gdzie otrzymał stygmaty św. Ojciec Pio. 
Czas na indywidualną modlitwę. Nocleg.   
8. DZIEŃ:  SAN GIOVANNI – LANCIANO – LORETO  (ok. 350 km)

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

   
9. DZIEŃ:  LORETO – WENECJA – UDINE (ok. 490 km)

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

   
10. DZIEŃ:  UDINE – WARSZAWA  (ok. 1150 km)
Powrotny przejazd tranzytowy do Warszawy. 
Przyjazd na miejsce ok. godz. 12.00.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

1. DZIEŃ:  WARSZAWA – TARVISIO  (ok. 1100 km) 
Wyjazd ok. 6.00 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio. 

   
2. DZIEŃ: TARVISIO – PADWA – FLORENCJA  (ok. 590 km)
Zwiedzanie Padwy: nawiedzenie bazyliki św. Antoniego; 

Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii: miasta Dantego, 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del 
Fiore; kościół Santa Croce; Piazza del Duomo; baptysterium 

   
3. DZIEŃ:  ASYŻ – CASCIA – RZYM (ok. 350 km)

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

przy grobie św. Jana Pawła II; Msza Święta; Piazza Navona; 
Fontanna di Trevi; Panteon. Nocleg.   
5. DZIEŃ:  RZYM
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej (Santa Maria Maggiore), 
Bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;  
bazylika Santa Maria In Cosmedin; Forum Romanum 

   

P R O G R A M  P I E L G R Z Y M K I :

UWAGA: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty. POSIADANY DOKUMENT MUSI BYĆ WAŻNY!

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

oraz przerwania pielgrzymki, które wynosi 2,8% ceny 
pielgrzymki w polskich złotych tj. 72,52 zł i jest zawierane 

AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można rozszerzyć
o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%,

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.
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ZAPISY i INFORMACJE: tel. 512 917 051, 512 917 057
pon. – pt. w godz. 8.00–16.00

www.viasanta.pl

 Przejazd klimatyzowanym autokarem LUX na całej trasie pielgrzymki  Hotele trzygwiazdkowe, pokoje 
dwuosobowe lub na życzenie trzyosobowe (8 noclegów)  Dwa posiłki dziennie z napojami (do śniadania kawa, 
herbata, sok, a do kolacji woda), pierwszego dnia tylko jeden posiłek po zakwaterowaniu w hotelu  Zestawy słu-
chawkowe dla każdego uczestnika pielgrzymki  Opieka wykwalifikowanego przewodnika oraz pilota  Opieka 
duchowa księdza i codzienna Eucharystia  Ubezpieczenie NNW 4.000 euro oraz kosztów leczenia 50.000 euro + 

ubezpieczenie chorób przewlekłych  Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Proponujemy Państwu dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji oraz przerwania pielgrzymki, które 
wynosi 2,8% ceny pielgrzymki w polskich złotych, tj. 72,52 zł i jest zawierane w firmie AXA TUiR S.A. Ubez-
pieczenie można rozszerzyć o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%, czyli 145,04 zł

*  Cena przy grupie min. 42 osób. 120 € nie podlega rozliczeniu; zbiera je przewodnik na wejścia do wszystkich obiektów objętych 
opłatami w trakcie pielgrzymki; parkingi; napiwki oraz wszelkie opłaty związane z realizacją poszczególnych punktów programu.

Serdecznie  
zapraszamy!

7-16.05.2020 r.

w 100-lecie narodzin św. Jana Pawła II i Roku Beatyfikacji 
Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

P R O G R A M  P I E L G R Z Y M K I :

Ś W I A D C Z E N I A  Z A W A R T E  W  C E N I E :

6. DZIEŃ:  RZYM – NEAPOL – POMPEJE  (ok. 250 km)

Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. 
Czas na prywatną modlitwę. Nocleg.   
7. DZIEŃ:  POMPEJE – MONTE SAN ANGELO –
SAN GIOVANNI ROTONDO (ok. 250 km)

Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc,
gdzie otrzymał stygmaty św. Ojciec Pio. 
Czas na indywidualną modlitwę. Nocleg.   
8. DZIEŃ:  SAN GIOVANNI – LANCIANO – LORETO  (ok. 350 km)

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

   
9. DZIEŃ:  LORETO – WENECJA – UDINE (ok. 490 km)

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

   
10. DZIEŃ:  UDINE – WARSZAWA  (ok. 1150 km)
Powrotny przejazd tranzytowy do Warszawy. 
Przyjazd na miejsce ok. godz. 12.00.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

1. DZIEŃ:  WARSZAWA – TARVISIO  (ok. 1100 km) 
Wyjazd ok. 6.00 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio. 

   
2. DZIEŃ: TARVISIO – PADWA – FLORENCJA  (ok. 590 km)
Zwiedzanie Padwy: nawiedzenie bazyliki św. Antoniego; 

Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii: miasta Dantego, 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del 
Fiore; kościół Santa Croce; Piazza del Duomo; baptysterium 

   
3. DZIEŃ:  ASYŻ – CASCIA – RZYM (ok. 350 km)

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

przy grobie św. Jana Pawła II; Msza Święta; Piazza Navona; 
Fontanna di Trevi; Panteon. Nocleg.   
5. DZIEŃ:  RZYM
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej (Santa Maria Maggiore), 
Bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;  
bazylika Santa Maria In Cosmedin; Forum Romanum 

   

P R O G R A M  P I E L G R Z Y M K I :

UWAGA: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty. POSIADANY DOKUMENT MUSI BYĆ WAŻNY!

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

oraz przerwania pielgrzymki, które wynosi 2,8% ceny 
pielgrzymki w polskich złotych tj. 72,52 zł i jest zawierane 

AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można rozszerzyć
o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%,

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

6. DZIEŃ:  RZYM – NEAPOL – POMPEJE  (ok. 250 km)

Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. 
Czas na prywatną modlitwę. Nocleg.   
7. DZIEŃ:  POMPEJE – MONTE SAN ANGELO –
SAN GIOVANNI ROTONDO (ok. 250 km)

Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc,
gdzie otrzymał stygmaty św. Ojciec Pio. 
Czas na indywidualną modlitwę. Nocleg.   
8. DZIEŃ:  SAN GIOVANNI – LANCIANO – LORETO  (ok. 350 km)

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

   
9. DZIEŃ:  LORETO – WENECJA – UDINE (ok. 490 km)

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

   
10. DZIEŃ:  UDINE – WARSZAWA  (ok. 1150 km)
Powrotny przejazd tranzytowy do Warszawy. 
Przyjazd na miejsce ok. godz. 12.00.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

1. DZIEŃ:  WARSZAWA – TARVISIO  (ok. 1100 km) 
Wyjazd ok. 6.00 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio. 

   
2. DZIEŃ: TARVISIO – PADWA – FLORENCJA  (ok. 590 km)
Zwiedzanie Padwy: nawiedzenie bazyliki św. Antoniego; 

Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii: miasta Dantego, 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del 
Fiore; kościół Santa Croce; Piazza del Duomo; baptysterium 

   
3. DZIEŃ:  ASYŻ – CASCIA – RZYM (ok. 350 km)

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

przy grobie św. Jana Pawła II; Msza Święta; Piazza Navona; 
Fontanna di Trevi; Panteon. Nocleg.   
5. DZIEŃ:  RZYM
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej (Santa Maria Maggiore), 
Bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;  
bazylika Santa Maria In Cosmedin; Forum Romanum 

   

P R O G R A M  P I E L G R Z Y M K I :

UWAGA: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty. POSIADANY DOKUMENT MUSI BYĆ WAŻNY!

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

oraz przerwania pielgrzymki, które wynosi 2,8% ceny 
pielgrzymki w polskich złotych tj. 72,52 zł i jest zawierane 

AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można rozszerzyć
o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%,

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA 

10 dni

6. DZIEŃ:  RZYM – NEAPOL – POMPEJE  (ok. 250 km)

Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. 
Czas na prywatną modlitwę. Nocleg.   
7. DZIEŃ:  POMPEJE – MONTE SAN ANGELO –
SAN GIOVANNI ROTONDO (ok. 250 km)

Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc,
gdzie otrzymał stygmaty św. Ojciec Pio. 
Czas na indywidualną modlitwę. Nocleg.   
8. DZIEŃ:  SAN GIOVANNI – LANCIANO – LORETO  (ok. 350 km)

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

   
9. DZIEŃ:  LORETO – WENECJA – UDINE (ok. 490 km)

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

   
10. DZIEŃ:  UDINE – WARSZAWA  (ok. 1150 km)
Powrotny przejazd tranzytowy do Warszawy. 
Przyjazd na miejsce ok. godz. 12.00.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

1. DZIEŃ:  WARSZAWA – TARVISIO  (ok. 1100 km) 
Wyjazd ok. 6.00 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio. 

   
2. DZIEŃ: TARVISIO – PADWA – FLORENCJA  (ok. 590 km)
Zwiedzanie Padwy: nawiedzenie bazyliki św. Antoniego; 

Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii: miasta Dantego, 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del 
Fiore; kościół Santa Croce; Piazza del Duomo; baptysterium 

   
3. DZIEŃ:  ASYŻ – CASCIA – RZYM (ok. 350 km)

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

przy grobie św. Jana Pawła II; Msza Święta; Piazza Navona; 
Fontanna di Trevi; Panteon. Nocleg.   
5. DZIEŃ:  RZYM
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej (Santa Maria Maggiore), 
Bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;  
bazylika Santa Maria In Cosmedin; Forum Romanum 

   

P R O G R A M  P I E L G R Z Y M K I :

UWAGA: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty. POSIADANY DOKUMENT MUSI BYĆ WAŻNY!

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

oraz przerwania pielgrzymki, które wynosi 2,8% ceny 
pielgrzymki w polskich złotych tj. 72,52 zł i jest zawierane 

AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można rozszerzyć
o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%,

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.
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Szanowni 
Państwo!

W Nowym Roku witamy naszych 
Czytelników wyjątkowo obszerną 
ofertą wyprzedażową. Znajdą 
Państwo u nas ok. 400 dobrych 
książek oraz innych produktów 
w bardzo atrakcyjnych cenach. 
Oprócz oferty wyprzedażowej 

dołączamy katalog Nowości i Bestsellery, w którym 
proponujemy kilkadziesiąt nowych tytułów oraz publikacje 
najchętniej kupowane w ostatnich tygodniach. Jak zwykle 
znajdą Państwo u nas także ofertę zdrowotną oraz najlepsze 
propozycje dla dzieci. Wszystkich kupujących zapraszamy 
do konkursu, którego stawką jest dwuoosobowy wyjazd 
na pielgrzymkę (szczegóły obok)!
Życzymy udanych zakupów.

Kierownik sprzedaży 
oraz pracownicy Klubu Książki Katolickiej Prodoks

i księgarni Religijna.pl

Jak złożyć zamówienie?
1. Wyślij pocztą załączoną kartę z zamówieniem.
2. Telefonicznie: 12 345-42-00, 12 446-72-56, 12 418-91-30 

tel. kom.: 695-994-193
(poniedziałek – piątek: 8.00-18.00; sobota: 8.00-13.00)

3. Internetem: www.religijna.pl 
4. E-mailem: klub@religijna.pl 

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!
Zamówienie na kwotę do 120 zł – koszt przesyłki 11,90 zł.
Czas realizacji zamówienia: do 14 dni. Płatność przy odbiorze 
(za pobraniem) lub przedpłata przelewem. 
Numer konta bankowego do przelewów (Idea Bank): 
Dystrybucja AA, 03 1950 0001 2006 0095 0050 0003

Klub Książki Katolickiej Prodoks oprócz sprzedaży wysyłkowej 
 oferuje również możliwość bezpłatnego osobistego odbioru 
zamówień w naszej księgarni w Krakowie (po uprzednim tele-
fonicznym uzgodnieniu szczegółów odbioru).

Punkt odbioru osobistego: „Księgarnia na Retoryka”
Kraków, ul. Retoryka 24 (blisko Wawelu, obok DH „Jubilat”)
Godziny otwarcia: pon.–pt.: 9.30–17.00

o
KSIĘGARNIA
na RETORYKA 

religijna.pl

KSIĘGARNIA
na RETORYKA

Drodzy Czytelnicy,

jesteśmy wdzięczni, że od wielu lat jesteście Państwo z nami. 
To zaszczyt dla nas, że możemy być częścią Waszego życia. 
Rok 2020 będzie dla Kościoła katolickiego w Polsce wyjątko-
wy z dwóch powodów. Będziemy obchodzić 100-lecie naro-
dzin św. Jana Pawła II, a także staniemy się świadkami długo 
wyczekiwanej beatyfi kacji Prymasa Tysiąclecia Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Pragniemy, aby w tym wyjątkowym 
roku mogli Państwo podążyć śladami największych świętych 
Kościoła i odwiedzić miejsca nierozerwalnie związanych z ich 
życiem. Asyż – miasto św. Franciszka; Cascia – przepełnio-
na duchem świętej Rity; Rzym – wieczne miasto Świętych; 
Neapol – na którego ulicach przechadzał się ksiądz Dolindo; 
San Giovani Rotondo – miejsce, gdzie św. Ojciec Pio otrzymał 
stygmaty. Wszystkie te miasta będą mogli Państwo odwiedzić 
podczas Jubileuszowej Pielgrzymki w 100-lecie narodzin 
św. Jana Pawła II i Roku Beatyfi kacji Prymasa Tysiąclecia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego (szczegóły na sąsiedniej 
stronie).

Wraz z pierwszym numerem katalogu Klub Książki Katolickiej 
Prodoks w 2020 r. rozpoczynamy specjalny konkurs. Zwycięzcę 
konkursu pragniemy nagrodzić udziałem w tej Jubileuszowej 
Pielgrzymce.   

Nagrodą dla nabywcy, który w okresie od 1 stycznia 
do 31 marca 2020 r. dokona zakupów na najwyższą 
kwotę, będzie dwuosobowy udział w Jubileuszowej 
Pielgrzymce w 100-lecie narodzin św. Jana Pawła II 
i Roku Beatyfi kacji Prymasa Tysiąclecia Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w dniach od 7 do 16 maja 2020 r. 

W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe, które 
od 1 stycznia 2020 r. dokonają zakupu z dwóch pierwszych 
numerów katalogu KKKP (sumujemy zakupy dokonane 
do 31 marca 2020 r.).

Jednocześnie zapewniamy, że w przypadku losowej niedo-
godności terminu, zwycięzca będzie mógł w ramach równo-
wartości tej nagrody wybrać inną pielgrzymkę. Szczegółowy 
regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.religijna.pl/jubileuszowa-pielgrzymka-regulamin 

Uwaga, 
Konkurs!

Dwuosobowy wyjazd 
dla zwycięzcy!

Wyprzedaż atrakcyjna jak nigdy!



6. DZIEŃ:  RZYM – NEAPOL – POMPEJE  (ok. 250 km)

Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. 
Czas na prywatną modlitwę. Nocleg.   
7. DZIEŃ:  POMPEJE – MONTE SAN ANGELO –
SAN GIOVANNI ROTONDO (ok. 250 km)

Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc,
gdzie otrzymał stygmaty św. Ojciec Pio. 
Czas na indywidualną modlitwę. Nocleg.   
8. DZIEŃ:  SAN GIOVANNI – LANCIANO – LORETO  (ok. 350 km)

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

   
9. DZIEŃ:  LORETO – WENECJA – UDINE (ok. 490 km)

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

   
10. DZIEŃ:  UDINE – WARSZAWA  (ok. 1150 km)
Powrotny przejazd tranzytowy do Warszawy. 
Przyjazd na miejsce ok. godz. 12.00.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

1. DZIEŃ:  WARSZAWA – TARVISIO  (ok. 1100 km) 
Wyjazd ok. 6.00 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio. 

   
2. DZIEŃ: TARVISIO – PADWA – FLORENCJA  (ok. 590 km)
Zwiedzanie Padwy: nawiedzenie bazyliki św. Antoniego; 

Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii: miasta Dantego, 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del 
Fiore; kościół Santa Croce; Piazza del Duomo; baptysterium 

   
3. DZIEŃ:  ASYŻ – CASCIA – RZYM (ok. 350 km)

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

przy grobie św. Jana Pawła II; Msza Święta; Piazza Navona; 
Fontanna di Trevi; Panteon. Nocleg.   
5. DZIEŃ:  RZYM
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej (Santa Maria Maggiore), 
Bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;  
bazylika Santa Maria In Cosmedin; Forum Romanum 

   

P R O G R A M  P I E L G R Z Y M K I :

UWAGA: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty. POSIADANY DOKUMENT MUSI BYĆ WAŻNY!

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

oraz przerwania pielgrzymki, które wynosi 2,8% ceny 
pielgrzymki w polskich złotych tj. 72,52 zł i jest zawierane 

AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można rozszerzyć
o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%,

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

6. DZIEŃ:  RZYM – NEAPOL – POMPEJE  (ok. 250 km)

Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. 
Czas na prywatną modlitwę. Nocleg.   
7. DZIEŃ:  POMPEJE – MONTE SAN ANGELO –
SAN GIOVANNI ROTONDO (ok. 250 km)

Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc,
gdzie otrzymał stygmaty św. Ojciec Pio. 
Czas na indywidualną modlitwę. Nocleg.   
8. DZIEŃ:  SAN GIOVANNI – LANCIANO – LORETO  (ok. 350 km)

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

   
9. DZIEŃ:  LORETO – WENECJA – UDINE (ok. 490 km)

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

   
10. DZIEŃ:  UDINE – WARSZAWA  (ok. 1150 km)
Powrotny przejazd tranzytowy do Warszawy. 
Przyjazd na miejsce ok. godz. 12.00.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

1. DZIEŃ:  WARSZAWA – TARVISIO  (ok. 1100 km) 
Wyjazd ok. 6.00 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio. 

   
2. DZIEŃ: TARVISIO – PADWA – FLORENCJA  (ok. 590 km)
Zwiedzanie Padwy: nawiedzenie bazyliki św. Antoniego; 

Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii: miasta Dantego, 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del 
Fiore; kościół Santa Croce; Piazza del Duomo; baptysterium 

   
3. DZIEŃ:  ASYŻ – CASCIA – RZYM (ok. 350 km)

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

przy grobie św. Jana Pawła II; Msza Święta; Piazza Navona; 
Fontanna di Trevi; Panteon. Nocleg.   
5. DZIEŃ:  RZYM
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej (Santa Maria Maggiore), 
Bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;  
bazylika Santa Maria In Cosmedin; Forum Romanum 

   

P R O G R A M  P I E L G R Z Y M K I :

UWAGA: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty. POSIADANY DOKUMENT MUSI BYĆ WAŻNY!

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

oraz przerwania pielgrzymki, które wynosi 2,8% ceny 
pielgrzymki w polskich złotych tj. 72,52 zł i jest zawierane 

AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można rozszerzyć
o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%,

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

6. DZIEŃ:  RZYM – NEAPOL – POMPEJE  (ok. 250 km)

Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. 
Czas na prywatną modlitwę. Nocleg.   
7. DZIEŃ:  POMPEJE – MONTE SAN ANGELO –
SAN GIOVANNI ROTONDO (ok. 250 km)

Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc,
gdzie otrzymał stygmaty św. Ojciec Pio. 
Czas na indywidualną modlitwę. Nocleg.   
8. DZIEŃ:  SAN GIOVANNI – LANCIANO – LORETO  (ok. 350 km)

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

   
9. DZIEŃ:  LORETO – WENECJA – UDINE (ok. 490 km)

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

   
10. DZIEŃ:  UDINE – WARSZAWA  (ok. 1150 km)
Powrotny przejazd tranzytowy do Warszawy. 
Przyjazd na miejsce ok. godz. 12.00.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

1. DZIEŃ:  WARSZAWA – TARVISIO  (ok. 1100 km) 
Wyjazd ok. 6.00 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio. 

   
2. DZIEŃ: TARVISIO – PADWA – FLORENCJA  (ok. 590 km)
Zwiedzanie Padwy: nawiedzenie bazyliki św. Antoniego; 

Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii: miasta Dantego, 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del 
Fiore; kościół Santa Croce; Piazza del Duomo; baptysterium 

   
3. DZIEŃ:  ASYŻ – CASCIA – RZYM (ok. 350 km)

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

przy grobie św. Jana Pawła II; Msza Święta; Piazza Navona; 
Fontanna di Trevi; Panteon. Nocleg.   
5. DZIEŃ:  RZYM
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej (Santa Maria Maggiore), 
Bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;  
bazylika Santa Maria In Cosmedin; Forum Romanum 

   

P R O G R A M  P I E L G R Z Y M K I :

UWAGA: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty. POSIADANY DOKUMENT MUSI BYĆ WAŻNY!

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

oraz przerwania pielgrzymki, które wynosi 2,8% ceny 
pielgrzymki w polskich złotych tj. 72,52 zł i jest zawierane 

AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można rozszerzyć
o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%,

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.
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ZAPISY i INFORMACJE: tel. 512 917 051, 512 917 057
pon. – pt. w godz. 8.00–16.00

www.viasanta.pl

 Przejazd klimatyzowanym autokarem LUX na całej trasie pielgrzymki  Hotele trzygwiazdkowe, pokoje 
dwuosobowe lub na życzenie trzyosobowe (8 noclegów)  Dwa posiłki dziennie z napojami (do śniadania kawa, 
herbata, sok, a do kolacji woda), pierwszego dnia tylko jeden posiłek po zakwaterowaniu w hotelu  Zestawy słu-
chawkowe dla każdego uczestnika pielgrzymki  Opieka wykwalifikowanego przewodnika oraz pilota  Opieka 
duchowa księdza i codzienna Eucharystia  Ubezpieczenie NNW 4.000 euro oraz kosztów leczenia 50.000 euro + 

ubezpieczenie chorób przewlekłych  Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Proponujemy Państwu dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji oraz przerwania pielgrzymki, które 
wynosi 2,8% ceny pielgrzymki w polskich złotych, tj. 72,52 zł i jest zawierane w firmie AXA TUiR S.A. Ubez-
pieczenie można rozszerzyć o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%, czyli 145,04 zł

*  Cena przy grupie min. 42 osób. 120 € nie podlega rozliczeniu; zbiera je przewodnik na wejścia do wszystkich obiektów objętych 
opłatami w trakcie pielgrzymki; parkingi; napiwki oraz wszelkie opłaty związane z realizacją poszczególnych punktów programu.

Serdecznie  
zapraszamy!

7-16.05.2020 r.

w 100-lecie narodzin św. Jana Pawła II i Roku Beatyfikacji 
Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

P R O G R A M  P I E L G R Z Y M K I :

Ś W I A D C Z E N I A  Z A W A R T E  W  C E N I E :
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6. DZIEŃ:  RZYM – NEAPOL – POMPEJE  (ok. 250 km)

Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. 
Czas na prywatną modlitwę. Nocleg.   
7. DZIEŃ:  POMPEJE – MONTE SAN ANGELO –
SAN GIOVANNI ROTONDO (ok. 250 km)

Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc,
gdzie otrzymał stygmaty św. Ojciec Pio. 
Czas na indywidualną modlitwę. Nocleg.   
8. DZIEŃ:  SAN GIOVANNI – LANCIANO – LORETO  (ok. 350 km)

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

   
9. DZIEŃ:  LORETO – WENECJA – UDINE (ok. 490 km)

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

   
10. DZIEŃ:  UDINE – WARSZAWA  (ok. 1150 km)
Powrotny przejazd tranzytowy do Warszawy. 
Przyjazd na miejsce ok. godz. 12.00.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

1. DZIEŃ:  WARSZAWA – TARVISIO  (ok. 1100 km) 
Wyjazd ok. 6.00 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio. 

   
2. DZIEŃ: TARVISIO – PADWA – FLORENCJA  (ok. 590 km)
Zwiedzanie Padwy: nawiedzenie bazyliki św. Antoniego; 

Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii: miasta Dantego, 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del 
Fiore; kościół Santa Croce; Piazza del Duomo; baptysterium 

   
3. DZIEŃ:  ASYŻ – CASCIA – RZYM (ok. 350 km)

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

przy grobie św. Jana Pawła II; Msza Święta; Piazza Navona; 
Fontanna di Trevi; Panteon. Nocleg.   
5. DZIEŃ:  RZYM
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej (Santa Maria Maggiore), 
Bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;  
bazylika Santa Maria In Cosmedin; Forum Romanum 

   

P R O G R A M  P I E L G R Z Y M K I :

UWAGA: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty. POSIADANY DOKUMENT MUSI BYĆ WAŻNY!

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

oraz przerwania pielgrzymki, które wynosi 2,8% ceny 
pielgrzymki w polskich złotych tj. 72,52 zł i jest zawierane 

AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można rozszerzyć
o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%,

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

6. DZIEŃ:  RZYM – NEAPOL – POMPEJE  (ok. 250 km)

Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. 
Czas na prywatną modlitwę. Nocleg.   
7. DZIEŃ:  POMPEJE – MONTE SAN ANGELO –
SAN GIOVANNI ROTONDO (ok. 250 km)

Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc,
gdzie otrzymał stygmaty św. Ojciec Pio. 
Czas na indywidualną modlitwę. Nocleg.   
8. DZIEŃ:  SAN GIOVANNI – LANCIANO – LORETO  (ok. 350 km)

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

   
9. DZIEŃ:  LORETO – WENECJA – UDINE (ok. 490 km)

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

   
10. DZIEŃ:  UDINE – WARSZAWA  (ok. 1150 km)
Powrotny przejazd tranzytowy do Warszawy. 
Przyjazd na miejsce ok. godz. 12.00.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

1. DZIEŃ:  WARSZAWA – TARVISIO  (ok. 1100 km) 
Wyjazd ok. 6.00 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio. 

   
2. DZIEŃ: TARVISIO – PADWA – FLORENCJA  (ok. 590 km)
Zwiedzanie Padwy: nawiedzenie bazyliki św. Antoniego; 

Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii: miasta Dantego, 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del 
Fiore; kościół Santa Croce; Piazza del Duomo; baptysterium 

   
3. DZIEŃ:  ASYŻ – CASCIA – RZYM (ok. 350 km)

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

przy grobie św. Jana Pawła II; Msza Święta; Piazza Navona; 
Fontanna di Trevi; Panteon. Nocleg.   
5. DZIEŃ:  RZYM
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej (Santa Maria Maggiore), 
Bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;  
bazylika Santa Maria In Cosmedin; Forum Romanum 

   

P R O G R A M  P I E L G R Z Y M K I :

UWAGA: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty. POSIADANY DOKUMENT MUSI BYĆ WAŻNY!

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

oraz przerwania pielgrzymki, które wynosi 2,8% ceny 
pielgrzymki w polskich złotych tj. 72,52 zł i jest zawierane 

AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można rozszerzyć
o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%,

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA 

10 dni

6. DZIEŃ:  RZYM – NEAPOL – POMPEJE  (ok. 250 km)

Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. 
Czas na prywatną modlitwę. Nocleg.   
7. DZIEŃ:  POMPEJE – MONTE SAN ANGELO –
SAN GIOVANNI ROTONDO (ok. 250 km)

Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc,
gdzie otrzymał stygmaty św. Ojciec Pio. 
Czas na indywidualną modlitwę. Nocleg.   
8. DZIEŃ:  SAN GIOVANNI – LANCIANO – LORETO  (ok. 350 km)

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

   
9. DZIEŃ:  LORETO – WENECJA – UDINE (ok. 490 km)

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

   
10. DZIEŃ:  UDINE – WARSZAWA  (ok. 1150 km)
Powrotny przejazd tranzytowy do Warszawy. 
Przyjazd na miejsce ok. godz. 12.00.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

1. DZIEŃ:  WARSZAWA – TARVISIO  (ok. 1100 km) 
Wyjazd ok. 6.00 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio. 

   
2. DZIEŃ: TARVISIO – PADWA – FLORENCJA  (ok. 590 km)
Zwiedzanie Padwy: nawiedzenie bazyliki św. Antoniego; 

Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii: miasta Dantego, 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del 
Fiore; kościół Santa Croce; Piazza del Duomo; baptysterium 

   
3. DZIEŃ:  ASYŻ – CASCIA – RZYM (ok. 350 km)

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

przy grobie św. Jana Pawła II; Msza Święta; Piazza Navona; 
Fontanna di Trevi; Panteon. Nocleg.   
5. DZIEŃ:  RZYM
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej (Santa Maria Maggiore), 
Bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;  
bazylika Santa Maria In Cosmedin; Forum Romanum 

   

P R O G R A M  P I E L G R Z Y M K I :

UWAGA: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty. POSIADANY DOKUMENT MUSI BYĆ WAŻNY!

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

oraz przerwania pielgrzymki, które wynosi 2,8% ceny 
pielgrzymki w polskich złotych tj. 72,52 zł i jest zawierane 

AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można rozszerzyć
o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%,

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

Jubileuszowa 12.19.indd   1 2019-12-16   14:51:59

Uwaga, 
Konkurs!
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?Super okazje!

59,00
149,00 zł

Poczet władców polskich w komiksie 
Poczet władców polskich w komiksie jest adresowany do młodych ludzi. Komen-
tarze i dialogi, pisane językiem zrozumiałym dla młodzieży, pełne są odniesień 
do współczesności. Anegdota, humor, żywa i potoczysta narracja książki będą 
najlepsza zachętą dla tych, którzy nie przepadają za historią w szkolnym, pod-
ręcznikowym wydaniu.
WYDAWNICTWO AA, 24×33, s. 272, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 644064

Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury

90 zł

Oszczędzasz

40 zł

Oszczędzasz

Kocham Polskę
Edukacyjna gra planszowa

Gra dla dzieci od 5 lat, liczba graczy: 2-16 (indy-
widualnie lub zespołowo)
Gra na podstawie bestsellerowej serii książek 
dla dzieci i rodziców Kocham Polskę. Znakomicie 
łączy funkcję rozrywkową z walorami edukacyj-
nymi. To propozycja dla dzieci oraz rodziców, 
którzy chcą swym pociechom przekazać wiedzę 
o Polsce, jej historii, tradycji, bohaterach, waż-
nych wydarzeniach i miejscach, którzy chcą za-
szczepić w nich zalążki patriotyzmu i miłości do 
swojego kraju. 
RAFAEL, 20×29 

KOD: 278354

60 %
Rabat

Oszczędzasz 79,00
119,00 zł

Gra dla dzieci od 5 lat, liczba graczy: 2-16 (indy-
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?Wielkie książki w małych cenach!

70 zł

Oszczędzasz

29,90
99,90 zł

29,90
99,90 zł

Cuda, objawienia, 
cudowne wizerunki, 
sanktuaria, relikwie

Adam Andrzej Walczyk

Wielka księga objawień Aniołów i Świętych w Polsce
Na przestrzeni ponad tysiąca lat chrześcijaństwa na naszych ziemiach wielu 
Polaków doznało łaski widzenia Bożych posłańców z Nieba. O tych cudownych 
spotkaniach mówi jedyne w swoim rodzaju dzieło – przedstawiające w porząd-
ku historycznym wszystkie udokumentowane objawienia aniołów i świętych 
w Polsce. Autor opracowania przedstawia sylwetki widzących, którzy otrzymali 
łaskę bezpośredniego spotkania z Aniołami oraz ze świętymi. Prezentuje związa-
ne z tymi objawieniami sanktuaria i miejsca kultu świętych. 
Monumentalne dzieło zostało bogato zilustrowane barwnymi fotografi ami cu-
downych obrazów, fi gur, kościołów i sanktuariów.
WYDAWNICTWO AA, 24×33, s. 240, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 646730

Adam Andrzej Walczyk

Wielka księga objawień i cudów 
Pana Jezusa w Polsce
Znakomicie wydana albumowa publikacja przedstawiająca w porządku histo-
rycznym wszystkie udokumentowane cuda eucharystyczne, objawienia, cudowne 
wizerunki Pana Jezusa oraz relikwie Jezusowe (zwłaszcza relikwie Męki Pańskiej). 
W albumie zaprezentowano sanktuaria Pana Jezusa znajdujące się zarówno 
w obecnych granicach naszego kraju, jak i na Kresach. Przedstawiono tu również 
sylwetki osób, które przeżywały mistyczne spotkania z Chrystusem i przekazały 
nam Jego orędzia otrzymane podczas prywatnych objawień. Księga jest bogato 
ilustrowana barwnymi fotografi ami cudownych obrazów, fi gur, relikwii, świątyń 
oraz innych miejsc kultu Pana Jezusa.
WYDAWNICTWO AA, 23×32, s. 240, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 643173

Unikalne dzieło o dużych 
walorach edytorskich!

70 zł

Oszczędzasz

70 %
Rabat

70 %
Rabat
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yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy%

Rabat

Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

yy,yy54,00
154,50 zł

yy,yy
yy,yy zł
99,00
199,90 złyy,yy

RabatRabat

yy,yy
49,00
149,00 zł

49,90
149,95 zł

Wielka Kolekcja Fatimska
Komplet 5 książek

W komplecie: 
Fatima w relacjach naocznego świadka, s. 256 

Dzieci, które widziały Maryję, s. 488,

Czwarta tajemnica fatimska, s. 352

Fatimskie proroctwo o Rosji, s. 208

Anioł z Fatimy, s. 256

KOD KOMPLETU: 640264

Katedry w Polsce. dziedzictwo wiary 
W znakomicie ilustrowanym dziele przedstawiono 58 katedr. 
W ramach każdej prezentacji zamieszczono: krótkie kalendarium 
historyczne, opis dziejów diecezji, a także sylwetki świętych 
związanych z daną świątynią. W komentarzu i na fotografi ach 
przedstawiono również dzieła sztuki i detale architektoniczne 
znajdujące się w poszczególnych katedrach (np. obrazy, rzeźby, 
elementy ołtarzy, sklepień i naw). Każda z katedr została przed-
stawiona na fotografi i. Zamieszczono tu również: alfabetyczny 
spis katedr, słowniczki trudniejszych terminów kościelnych i ar-
chitektonicznych, indeksy miejscowości i osób oraz bibliografi ę. 
DRAGON, 24×33, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 873075

Poczet władczyń Polski
Monumentalne dzieło przedstawia sylwetki kobiet, które były mał-
żonkami władców Polski (lub przez jakiś czas samodzielnie rządziły 
krajem) – od początku naszej państwowości aż po schyłek wieku 
XVIII. W sumie zamieszczono tu obszerne biogramy 55 władczyń, 
począwszy od Dobrawy, a skończywszy na Marii Józefi nie Habsburg, 
żonie Augusta III. Zamieszczono tu informacje o ich pochodzeniu, 
wykształceniu oraz zaangażowaniu w życie polityczne i kulturowe 
Rzeczypospolitej. Dzieło zostało pięknie zilustrowane szkicami, 
rycinami, reprodukcjami dzieł sztuki oraz fotografi ami obiektów 
związanych z życiem i działalnością polskich monarchiń.
WYD. M, 24×33, s. 384, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje

KOD: 431409

Polska księga zwierząt. Gatunki zagrożone
Wyjątkowe dzieło opracowane przez grono naukowców 
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W pierwszej części księgi 
autorzy szeroko opisują 300 wybranych przez siebie zagrożonych 
gatunków zwierząt. 
W drugiej części zamieszczona została aktualna, kompletna lis-
ta zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. W zamieszczonym 
zestawieniu znajduje się prawie 2 800 gatunków zwierząt, wśród 
których ponad 160 gatunkom przypisano kategorię CR, czyli kry-
tycznie zagrożonych. Na końcu zamieszczono słowniczek trud-
niejszych pojęć oraz obszerną bibliografi ę.
DRAGON, 24×34, s. 376, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 875567

100 zł

Oszczędzasz

100 zł

Oszczędzasz

100 zł

Oszczędzasz

100 zł

Oszczędzasz

65 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

50 %
Rabat

Wielkie książki w małych cenach!
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Wszystko do 5 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

4,90
9,90 zł

3,90
7,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
34,90 zł

Małżeństwo 
fundamentem 
rodziny 
RAFAEL, 10×14, s. 36, miękka

KOD: 698992

Nowenna za 
bliskich zmarłych 
RAFAEL, 11×16, s. 64, miękka

KOD: 698268

Pamiątka 
duchowej adopcji 
Różaniec w prezencie! 
RAFAEL, 10×14, s. 8, miękka

KOD: 250116

Rozważania 
Drogi Krzyżowej 
RAFAEL, 11×16, s. 64, miękka

KOD: 889812

100 klasztorów 
we Włoszech 
Praktyczny przewodnik
RAFAEL, 13×21, s. 224, miękka

KOD: 696103

Wielki pontyfi kat 
św. Jana Pawła II
RAFAEL, 13×20, s. 88, miękka

KOD: 889720

Radość 
nawrócenia
RAFAEL, 11×16, s. 64, miękka

KOD: 250123

4,90
39,90 zł

Samuraje 
Chrystusa 
RAFAEL, 14×20, s. 344, miękka

KOD: 699593

50 %
Rabat

88 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

86 %
Rabat

4,90
9,90 zł
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yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

Wszystko do 5 zł!

75 %
Rabat

4,90
19,90 zł

4,90
14,90 zł

4,90
19,90 zł

4,90
19,90 zł

4,90
19,90 zł

Maryja z Fatimy 
Album

Album wprowadza w historyczne tło wydarzeń w Fatimie 
sprzed ponad stu lat, stanowi rodzaj przewodnika po objawie-
niach i zawartych w nich tajemnicach, pokazuje drogi realizacji 
orędzia fatimskiego, z kultem Niepokalanego Serca Maryi i na-
bożeństwem pierwszych sobót na czele. Przedstawia losy wi-
zjonerów-pastuszków oraz niezwykły splot fatimskich objawień 
z zamachem na Jana Pawła II. 
WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 646136

Fatimska 
droga Krzyżowa
AA, 12×16, s. 112, miękka

KOD: 647331

droga Krzyżowa 
Z Matką Bożą 
z Lourdes
AA, 12×16, s. 96, miękka

KOD: 641308

4,90
14,90 zł

4,90
14,90 zł

O. Maciej Braun

Słyszycie?
AA, 14×20, s 128, miękka 

KOD: 881575

O. Maciej Braun

Ucho igielne
Rzecz o sakramentach
AA,  14×20, s 104, miękka

KOD: 881407

Hakerzy
AA, 13×19, s. 128, miękka

KOD: 642046

O. Maciej Braun

Pokea zawadi
O misjach w Tanzanii
AA, 14×20, s 144, miękka

KOD: 645726

65 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat
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Wszystko do 5 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

4,90
9,90 zł

4,90
19,90 zł

4,90
19,90 zł

4,90
19,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
19,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

W Jego ranach 
jest nasze zdrowie
Kazania pasyjne
HALEEIS, 13×19, s. 60, miękka 

KOD: 402358

O modlitwie 
Medytacje 
Ojca Świętego
AA, 13×19, s. 96, miękka

KOD: 645009

Ks. prof. Józef Kudasiewicz

duch święty 
i jego dary
AA, 11×16, s. 120, miękka

KOD: 648178

Ojciec Święty Franciszek

Przewodnik 
duchowy
AA, 13×19, s. 160, miękka 

KOD: 642688

Walka 
duchowa
AA, 11×16, s. 96, miękka

KOD: 647096

Bł. ks. Władysław 
Bukowiński
Książeczka z fi lmem DVD
Książeczka: WYD. AA, 14×20, s. 32, 
twarda. Film: czas trwania 46 min.

KOD: 646174

Ks. Jan Kaczkowski 
Wspomnienie
Książeczka z fi lmem DVD
Książeczka: WYD. AA, 13×19, s. 48, 
twarda. Film: czas trwania: 53 min.

KOD: 644330

4

Mamy w nim ojcaMamy w nim ojcaMamy w nim ojca
Scenariusz i reżyseria: Grzegorz Sadurski

Zdjęcia: Wojciech Łazarowicz
Montaż: Mieczysław Kazubski

Oprawa muzyczna: Joanna Fidos
Producent: DoReMiFilm dla TVP S.A. (2015)

Czas trwania: 30 min.

Płyta DVD bez licencji do wypożyczania bądź dalszej odsprzedaży. W
szelkie inne praw

a autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprzez RTV całości lu
b fra

gmentó

w ora
z w

tó
rn

y 
ob

ie
g 
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VD

 b
ez

 z
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ą 
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Ojciec Jan Góra
Duchowy testament
Książeczka z fi lmem DVD
Książeczka: WYD. AA, 14×20, s. 22, 
twarda. Film: czas trwania: 30 min.

KOD: 644378

50 %
Rabat

75 %
Rabat

50 %
Rabat
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Wszystko do 5 zł!

4,90
19,90 zł

4,90
14,90 zł

3,00
9,00 zł

4,90
11,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
12,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

Gender 
Kontrrewolucja
WYD. M, 14×20, s. 136, miękka

KOD: 957020

Ks. Andrzej Zwoliński

Sen i jego 
tajemnice
WNSZ, 12×16, s. 112, miękka

KOD: 050037

Ks. Andrzej Zwoliński

W sieci hazardu
PETRUS, 14×20, s. 140, miękka

KOD: K06009

Ks. Andrzej Zwoliński

Reinkarnacja
WNSZ, 12×16, s. 96, miękka

KOD: 600646

Ks. Andrzej Zwoliński

Bioenergoterapia
WNSZ, 12×16, s. 128, miękka

KOD: 050051

Ks. Andrzej Zwoliński

Feng Shui
WNSZ, 12×16, s. 96, miękka

KOD: 050174

O. Rafał Kazimierz Wilk

O sensie życia
WNSZ, 14×20, s. 90, miękka

KOD: 600042

Ks. Andrzej Zwoliński

Reality Tv
WYD. ŚW. STANISŁAWA, 
11×18, s. 44, miękka

KOD: 220803

75 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
Rabat

50 %
Rabat

58 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat
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Wszystko do 5 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

65 %
Rabat

4,90
9,90 zł

4,90
14,90 zł

4,90
9,90 zł

2,90
5,90 zł

4,90
15,50 zł

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

Uwolnienie 
z ciężaru winy 
po grzechu aborcji
AA, 12×16, s. 104, miękka

KOD: 642107

dokończysz 
dzieło Faustyny
WNSZ, 12×17, s. 96, miękka

KOD: 600769

Usunęłam
Wyznania 
aborcjonistek
UNITAS, 13×20, s. 74, miękka

KOD: 071723

Jak dobrze 
pościć?
AA, 11×16, s. 64, miękka

KOD: 647454

F. Fernandez-Carvajal

Jak dobrze skorzystać 
z kierownictwa 
duchowego?
AA, 13×19, s. 80, miękka

KOD: 368471

O. Kazimierz Lubowicki 

Życie małżeńskie 
uczynić Eucharystią
AA, 12×16, s. 128, twarda

KOD: 642145

Pozostań ze mną, 
Panie
Modlitwa wdzięczności Ojca Pio
RAFAEL, 11×14, s. 56, miękka

KOD: 889799

do sukcesu 
życiowego 
przez różaniec i modlitwę
AA, 12×17, s. 96, miękka  

KOD: K01031

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

65 %
Rabat
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Wszystko do 5 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

4,90
14,90 zł

3,90
7,90 zł

4,90
14,90 zł

4,90
19,90 zł

4,90
19,90 zł

1,90
3,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

Św. Nimatullah 
Al-Hardini
Libański mnich cudotwórca
AA, 13×19, s. 144, miękka

KOD: 642534

Modlitwy 
do św. Jana Pawła II 
AA, 10×14, s. 48, miękka

KOD: 646600

O. Jan Góra

Lednicki dekalog
WYD. M, 13×19, s. 96, miękka

KOD: 725924

Humor 
spod piuski
Zasłyszane w zakrystii 3
RAFAEL, 11×18, s. 104, miękka

KOD: 699944

Modlitewnik 
MB Fatimska
WYD. M, 11×16, s. 208, miękka ze 
złoceniami

KOD: 431430

Rzym Jana Pawła II
Przewodnik dla pielgrzymów
WYD. M, 14×20, s. 112. miękka, kolorowe 
ilustracje, kredowy papier

KOD: 957822

Modlitewnik Św. 
Michał Archanioł
WYD. M, 11×16, s. 208, miękka ze 
złoceniami

KOD: 431447

Utkani 
apostołowie 
RAFAEL, 11×16, s. 24, miękka

KOD: 250048

50 %
Rabat
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Wszystko do 5 zł!

83 %
Rabat

83 %
Rabat

75 %
Rabat

4,90
14,90 zł

4,90
39,90 zł

4,90
19,90 zł

4,90
19,90 zł

4,90
34,90 zł

3,90
16,00 zł

4,90
29,90 zł

4,90
29,90 zł

86%

Rabat

Pozwólcie dzieciom 
przychodzić 
do Chrystusa
RAFAEL, 14×20, s. 136, miękka

KOD: 431141

dzień gniewu
Czas Antychrysta
AA, 14×20, s. 256, miękka

KOD: 647003

Pseudo-dionizy 
Areopagita 
AA, FRONDA 14×20, s. 360, miękka

KOD: 335772

Teologia żyjąca 
w liturgii
AA, 14×20, s. 144, miękka

KOD: 881346 

Krzysztof Masłoń

Henryk Sienkiewicz
Śladami polskości
WYD. M, 14×20, s. 108, miękka

KOD: 958850

Szlak bojowy 
Legionów 
Polskich
WYD. M, 14×20, s. 120, miękka

KOD: 958577

Dorota Kania 

Gry tajnych służb
Kim jest „seryjny 
samobójca”?
WYD. M, 14×20, s. 368, miękka

KOD: 430006

Ks. Vito Misuraca

dziennik z piekła
AA, 14×20, s. 128, miękka 

KOD: 642930

86 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

65 %
Rabat

88 %
Rabat
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Wszystko do 5 zł!

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

3,50
6,99 zł

3,50
6,99 zł

3,50
6,99 zł

3,50
6,99 zł

4,90
9,90 zł

4,90
14,90 zł

Płyta CD bez licencji do wypożyczania bądź dalszej odsprzedaży. W
szelkie inne praw

a autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprzez RTV ca
ło
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i lu
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fra

gm
en
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 o
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Czyta: M a ł g o r z at a  W i l c z e w s k aMuzyka: Ja c e k  W i e r z c h ow s k i

A g n i e s z k a  P r z y b y l s k a

zeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprzez RTV ca
ło

śc
i lu

b
fra

gm
en

tó
w

or

A g n i e s z k a  P r z y b y l s k a
A g n i e s z k a  P r z y b y l s k a

Jak Antoś został 
rycerzem
Książeczka z płytą CD
AA, 24×25, s. 16, miękka, 
kolorowe ilustracje

KOD: 644491

O chłopcu trzech 
imion
AA, 21×30, s. 32, miękka, kolorowe 
ilustracje, kredowy papier

KOD: 647973

Księga zabaw 
na nudną podróż
KOD: 873907

Księga zabaw dla 
dzieci i rodziców
KOD: 873938 

Księga zabaw na 
odpoczynek 
po lekcjach 
KOD: 873914

Księga zabaw 
na deszczowe dni
KOD: 873921

Rośliny 
na skalniaki
DRAGON, 14×20, s. 48, miękka, kolo-
rowe ilustracje 

KOD: 872795

Kalendarz 
ogrodniczy
DRAGON, 14×20, s. 48, miękka, kolo-
rowe ilustracje

KOD: 872771

50 %
Rabat

65 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat
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Wszystko do 5 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

43 %
Rabat

38 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

3,90
7,90 zł

50 

3,90
7,90 zł

3,90
7,90 zł

3,90
7,90 zł

3,90
6,90 zł

4,90
7,90 zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

Warzywa 
w ogrodzie
DRAGON, 14×20, s. 48, miękka, kolo-
rowe ilustracje

KOD: 872801

Kwiaty ozdobne
DRAGON, 14×20, s. 48, miękka, kolo-
rowe ilustracje

KOD: 872788

Herbatka 
familijna
(sypana) 
50 g
KOD: 290056

Herbatka 
krzemionkowa
(sypana) 
50 g
KOD: 290025

50 

Ekologiczny 
tłoczony 
sok jabłkowy
270 ml
KOD: 290346

Ekologiczny sok 
z czarnej porzeczki
270 ml
KOD: 290353

Ekologiczny sok 
z kiszonej kapusty
270 ml
KOD: 290360

Ekologiczny sok 
z buraka 
kiszonego
270 ml
KOD: 290377

38 
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40 %
Rabat

45 %
Rabat

45 %
Rabat

45 %
Rabat

Wszystko do 5 zł!

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

2,90
4,99 zł

Potrawy 
regionalne
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807533

Rodzinne obiady
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807588

Potrawy 
z ziemniaków
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807540

Potrawy z drobiu
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807571

dania bez glutenu
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807595

dekoracje potraw 
i stołów
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807700

Potrawy z ryb 
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807670

Potrawy 
jednograrnkowe
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807557

45 %
Rabat

45 %
Rabat

45 %
Rabat

45 %
Rabat
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Wszystko do 5 zł!

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

Pierogi, kluski, 
makarony
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807564

Mięsa 
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807601

Potrawy 
na parze
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807526

Potrawy 
z makaronem
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807724

desery i dania na 
słodko
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807649

Zielone koktajle
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807687

Zupy
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807625

Zioła w kuchni
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807632

45 %
Rabat

45 %
Rabat

45 %
Rabat

45 %
Rabat

45 %
Rabat

45 %
Rabat

45 %
Rabat

45 %
Rabat
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
Rabat

Wszystko do 10 zł!

9,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

7,50
14,90 zł

Koronka do Najświętszej Krwi 
Chrystusa
Modlitewnik zawiera wyjaśnienie duchowości Krwi Pańskiej, 
historię kultu relikwii Krwi Chrystusa (obecnego także w Polsce), 
obietnice dla czcicieli oraz tekst Koronki, Litanii, Nowenny i roz-
ważania różańcowe poświęcone Najświętszej Krwi Chrystusa.
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

KOD: 640974

 KORONKA W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-097-4

Modlitewnik

KORONKA 
do Najświętszej 
Krwi Chrystusa

 KORONKA W PREZENCIE!

Koronka 
w prezencie!

PACIORKI ZE SZKŁA 
KRYSZTAŁOWEGO 
OPALIZOWANEGO

JUBILERSKIE 
OPAKOWANIE 
NA RÓŻANIEC

Cud Miłosierdzia 
Modlitewnik do Bożego Miłosierdzia 
ze św. Janem Pawłem II
W modlitewniku m.in.: modlitwy za przyczyną św. Faustyny 
i św. Jana Pawła II, Koronka do Bożego Miłosierdzia z ko-
mentarzem Papieża, Nowenna przed Świętem Miłosierdzia 
Bożego, Litania do Miłosierdzia Bożego, codzienny rachunek 
sumienia, przygotowanie do Sakramentu Pokuty, modlitwy za 
konających i bliskich zmarłych. 
WYD. AA, 13×16, s. 128, miękka, duża czcionka, ilustracje

KOD: 646242

Aleksandra Zapotoczny

Potężny orędownik
Niniejsza książka jest zaproszeniem do odkrycia błogosła-
wieństwa związanego z zapomnianym przez lata szkaplerzem 
św. Józefa, wykonanym przez Siostry Klaryski Kapucynki 
tradycyjnej obserwancji, zatwierdzonym przez papieża 
Leona XIII w 1891 r. 
WYD. AA, 12×19, s. 112, miękka

KOD: 645788

Tajemnica 
Szkaplerza 
św. Józefa

Szkaplerz św. Józefa 
Modlitewnik
Modlitewnik zawiera obrzęd Błogosławieństwa i nałożenia szka-
plerza oraz inne modlitwy i rozważania związane ze św. Józefem.
Do modlitewnika dołączamy bezpłatnie szkaplerz św. Józefa, 
wykonany we Francji przez klauzurowe Siostry Klaryski 
Kapucynki.
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

KOD: 645740

SZKAPLERZ ŚW. JÓZEFA      G R AT I S !

Modlitewnik

ISBN 978-83-7864-574-0

24,90

SZKAPLERZ 
św. Józefa
SZKAPLERZ ŚW. JÓZEFA      G R AT I S !G R AT I S !

24,90

G R AT I S !
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60 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
Rabat

Wszystko do 10 zł!

9,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

yy zł

7,50
14,90 zł

9,90
24,90 zł

Papieski 
modlitewnik eucharystyczny
Modlitwy i rozważania św. Jana Pawła II służące głębszemu 
przeżywaniu Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Znajdziemy tu także „Obrzędy Mszy Świętej” i śpiewnik pieśni 
eucharystycznych. 
WYD. AA, 12×16, s. 288, twarda ze złoceniami

KOD: 145129

Papieski modlitewnik 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Cykl modlitewnych rozważań Jana Pawła II do każdego wezwania 
Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Cenna pomoc dla czcicieli Serca Jezusowego. 
WYD. AA, 12×16, s. 192, twarda ze złoceniami

KOD: 145112

KORONKA W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-724-9

Nabożeństwo 
do św. Michała 
Archanioła

Modlitewnik 19,90

KORONKA W PREZENCIE!

ModlitewnikModlitewnik 19,90

Nabożeństwo 
do św. Michała Archanioła 
Modlitewnik zawiera naukę Kościoła na temat aniołów oraz 
obszerny zbiór modlitw za wstawiennictwem św. Michała 
Archanioła, m.in. Koronkę, Godzinki, dwie litanie, nowennę 
i inne tradycyjne modlitwy w codziennych sprawach. 
Do modlitewnika dołączono koronkę  
do św. Michała Archanioła.
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

KOD: 647249

Kalwaryjskie Stabat Mater
Nowy przekład łacińskiego hymnu Stabat Mater – poetyc-
kiej interpretacji ewangelicznej sceny ukazującej Matkę 
stojącą pod krzyżem Syna. Przekład został barwnie zilu-
strowany motywami pasyjnymi z sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej.
3 KOLORY, 12×17, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 920600
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60 %
Rabat

40 %
Rabat

Wszystko do 10 zł!

Modlitwy 
do Matki Bożej z Lourdes
Modlitewnik zawiera rozważania różańcowe oparte na papie-
skich Orędziach na Światowy Dzień Chorych oraz inne modlitwy 
związane z kultem Matki Bożej z Lourdes. Do modlitewnika 
w prezencie dołączamy różaniec z wodą z Lourdes w łączniku.
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

KOD: 641025

Miesiąc dla św. Józefa
Modlitwy i nabożeństwa
W Roku Świętego Józefa proponujemy konkretną pomoc w roz-
wijaniu więzi z tym Przemożnym Patronem. Modlitewnik za-
wiera nabożeństwo przeznaczone na 31 dni, Litanię, Nowennę 
w szczególniejszych potrzebach oraz inne tradycyjne modlitwy 
za wstawiennictwem św. Józefa. Na każdy dzień miesiąca prze-
widziano krótkie rozważanie jednej z cnót św. Józefa, konkretne 
postanowienie do wcielenia w życie, akt strzelisty oraz przykład 
wstawiennictwa św. Józefa.  
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

KOD: 641469 

srebrny medalik 
św. Józefa 

24,90

w PrezenCie

miesiąC 
dla św. Józefa 

ISBN 978-83-7864-146-9

św. Józefa w PrezenCie

Medalik ze srebra 

próby 925

Do modlitewnika 
dołączamy 
srebrny medalik 
z wizerunkiem 
św. Józefa

8,90
14,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

RÓŻANIEC 
z wodą z Lourdes 

24,90Modlitwy 
do Matki Bożej 
z Lourdes ISBN 978-83-7864-102-5

W PREZENCIEz wodą z Lourdes 

Święty Józef
Album
Pięknie ilustrowany album opowiada o życiu i osobie św. Józefa, 
o jego zmaganiach, wątpliwościach i o zaufaniu Bogu. Na podsta-
wie badań biblijnych i archeologicznych książka rekonstruuje co-
dzienne życie Józefa i Świętej Rodziny. Obszernie opowiada o roz-
woju kultu św. Józefa i omawia najważniejsze sanktuaria ku jego 
czci, ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Sanktuarium 
w Kaliszu. Zamieszczono tu również modlitwy do św. Józefa.
WYD. M, 21×30, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 433540

60 %
Rabat

50 %
Rabat

Ks. Rufus Pereira

Rekolekcje z egzorcystą
Porady kapłana-egzorcysty, który pomaga rozpoznać i ustrzec 
się działania złych duchów, przestrzega przed okultyzmem, 
wylicza problemy emocjonalne wymagające uzdrowienia 
i analizuje ich przyczyny, uświadamia przeszkody w osiągnię-
ciu uzdrowienia wewnętrznego oraz uczy skutecznej modlitwy 
o uzdrowienie.

WYD. AA, 11×16, s. 192, miękka

KOD: 647133



21Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

50 %
Rabat

60 %
Rabat

Wszystko do 10 zł!

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

Modlitewnik 
Jasnogórski
W Modlitewniku Jasnogórskim zamieszczono zarówno tra-
dycyjne modlitwy, litanie, nowennę i pieśni do Matki Bożej 
czczonej w jasnogórskim wizerunku, jak i piękne słowa mo-
dlitw Jana Pawła II oraz kard. Wyszyńskiego. Zamieszczono 
tu również rozważania różańcowe oparte na Jasnogórskich 
Ślubach Narodu Polskiego. 
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

KOD: 649298

MODLITEWNIK 
JASNOGÓRSKI

ISBN 978-83-7864-929-8

PAMIĄTKOWY RÓŻANIEC W PREZENCIE!

300. Rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

19,90

300. Rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

Modlitewnik 
ze srebrnym 
medalikiem!

SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-988-5

Modlitewnik 19,90

do Matki Bożej Szkaplerznej

SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

Modlitewnik do Matki Bożej 
Szkaplerznej
Matka Boża zapowiedziała, że kto w szkaplerzu umrze, nie do-
zna ognia piekielnego, oraz że ci, którzy za życia zachowywali 
czystość według stanu, odmawiali przepisane modlitwy i nosili 
szkaplerz, już w pierwszą sobotę po śmierci zostaną uwolnieni 
z czyśćca. 
Do modlitewnika dołączono srebrny medalik Matki Bożej 
Szkaplerznej w jubilerskim opakowaniu. 
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

KOD: 649885

Srebrny medalik 
w prezencie!

Cudowny medalik 
Niepokalanej 
Matka Boża poleciła siostrze Katarzynie Labouré: „Postaraj się 
o wybicie medalika według tego wzoru. Wszyscy, którzy będą go 
nosili, dostąpią wielkich łask…”. W modlitewniku znajdują się 
przydatne modlitwy, litanie i nowenny. 
Do modlitewnika dołączono srebrny Cudowny Medalik w jubi-
lerskim opakowaniu.
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

KOD: 649960

MEDALIK W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-996-0

Modlitewnik
ISBN 978-83-7864-996-0

19,90

CUDOWNY MEDALIK 
NIEPOKALANEJ
MEDALIK W PREZENCIE!

Srebrny medalik 
w prezencie!

Nabożeństwo 
do św. Anny i św. Joachima
Wyjątkowy modlitewnik do św. Anny i św. Joachima, rodziców 
Matki Bożej i dziadków Pana Jezusa. Bogaty zbiór modlitw, 
nabożeństw, litanii i koronek do św. Anny i św. Joachima, 
których pobożne odmawianie pomaga wierzącym wypraszać 
łaski w najtrudniejszych życiowych sytuacjach. 
WYD. AA, 12×16, s. 144, miękka

KOD: 642985

KORONKA DO ŚW. ANNY, ŚW. JOACHIMA 
I ŚWIĘTEJ RODZINY w prezencie!

19,90

ISBN 978-83-7864-298-5

NABOŻEŃSTWO 
DO ŚW. ANNY 
I ŚW. JOACHIMA

I ŚWIĘTEJ RODZINY w prezencie!

Koronka 
w prezencie!

9,90
24,90 zł

50 %
Rabat

50 %
Rabat
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Wszystko do 10 zł!

50 %
Rabat

70 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

9,90
34,90 zł

7,50
14,90 zł

 SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-105-6

Modlitewnik

MODLITWY 
do św. Krzysztofa
 SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

Modlitwy do św. Krzysztofa
Św. Krzysztof to patron kierowców, marynarzy, żeglarzy, prze-
woźników, podróżnych i turystów. Zgromadzone w modli-
tewniku teksty modlitw i błogosławieństw pomagają w zwra-
caniu się do św. Krzysztofa w wielu sytuacjach życiowych 
związanych z drogą naszego ziemskiego pielgrzymowania. 
Znajdziemy tu m.in.: błogosławieństwo dla podróżujących, 
rachunek sumienia dla kierowców oraz rozważania różańco-
we w drodze. 
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka 

KOD: 641056

Rozważania tajemnic różańcowych
Medytacje na pierwsze soboty miesiąca 
Głębokie medytacje 20 tajemnic różańcowych przydatne 
w praktykowaniu nabożeństwa pierwszych sobót. Autor przypo-
mina o przywilejach i obietnicach związanych z tym nabożeń-
stwem oraz wyjaśnia jak dobrze wypełnić jego warunki, które 
Matka Boża objawiła siostrze Łucji.
WYD. AA, 12×19, s. 120, miękka

KOD: 644385

Modlitwy do św. Józefa 
z Kupertynu 
Św. Józef z Kupertynu jest patronem lotników, podróżujących 
samolotami i studentów zdających egzaminy. W modlitew-
niku znajdują się liczne prośby o wstawiennictwo św. Józefa 
w chwilach próby, o mądrość w podejmowanych życiowych 
decyzjach, o bezpieczeństwo w czasie lotu, a także modlitwy 
związane z rokiem szkolnym i egzaminami.
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka 

KOD: 641018

 SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-101-8

Modlitewnik

MODLITWY 
do św. Józefa z Kupertynu

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

Modlitwy, które prowadzą do Nieba
Skarbiec najważniejszych i najpotężniejszych modlitw na każdy 
miesiąc roku, zgodny z tradycją Kościoła, rokiem liturgicznym 
i zainspirowany wielowiekową pobożnością ludu Bożego. 
Znajdziemy tu pobożne modlitwy, z których wiele pochodzi 
wprost z objawień prywatnych, przez które Bóg Ojciec, Jezus 
Chrystus, Maryja Dziewica albo święci osobiście przekazali nad-
przyrodzone obietnice. Autor przedstawia historię zamieszczo-
nych tu modlitw, ich nadprzyrodzoną inspirację oraz związane 
z nimi odpusty i praktyki pobożne.
WYD. AA, 12×19, s. 480, zintegrowana

KOD: 647690

Srebrny medalik 
w prezencie!

Srebrny medalik 
w prezencie!
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Wszystko do 10 zł!

65 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

60 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

O. Joseph-Marie Verlinde 

Cud uzdrowienia wewnętrznego
O. Verlinde omawia drogi wyzwolenia z najcięższych zniewoleń 
i perwersji, takich jak m.in. homoseksualizm, ideologia gender, 
pedofi lia, zoofi lia, fetyszyzm, transwestytyzm, podglądactwo, 
sadyzm, masochizm, nimfomania, kazirodztwo, fascynacja 
magią, gnozą i okultyzmem, sakralizacja seksualności w hindu-
izmie (tantryzm), narkotyki, próby samobójcze. 
WYD. AA, 14×20, s. 384, miękka

KOD: 640578  

Św. Piotr z Alkantary

Jak człowiek powinien się modlić?
Znakomity XVI-wieczny traktat o modlitwie i medytacji au-
torstwa św. Piotra z Alkantary, hiszpańskiego franciszkanina, 
kapłana, ascety i mistyka. Klasyczne dzieło katolickiej literatury 
ascetycznej, będące jednym z owoców złotego wieku mistyki 
hiszpańskiej.
WYD. AA, 14×20, s. 144, twarda

KOD: 647058

Jan Paweł II

Jak żyć po chrześcijańsku?
Książka, utrzymana w formie rozmowy z Janem Pawłem II, jest 
wyborem licznych wypowiedzi Papieża na temat życia ducho-
wego. Jan Paweł II odpowiada na najważniejsze pytania: Jak 
odnaleźć sens życia? Jak radzić sobie z problemami duchowy-
mi? Jak się modlić? Jaki jest sens cierpienia? 
WYD. AA, 14×20, s. 400, miękka

KOD: 645443

Francisco Luna 

Przewodnik dla tych, 
którzy nie lubią się modlić
Osobom znudzonym modlitwą, którzy potrzebują pomocnej 
rady, polecamy podręcznik dobrej modlitwy. Z książki dowiemy 
się, jak przezwyciężyć ociężałość, lenistwo, pokusę zniechęce-
nia, rozproszenia, rutynę oraz przygnębiające wrażenie, że Bóg 
nas nie słyszy, a modląc się tracimy czas.
WYD. AA, 13×19, s. 192, miękka  

KOD: 642282
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Wszystko do 10 zł!

60 %
Rabat

60 %
Rabat

60 %
Rabat

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

Orygenes, Eustacjusz z Antiochii i Grzegorz z Nyssy 

O wywoływaniu duchów
Jak starożytni oceniali praktykę wywoływania duchów? 
Przeciętny Grek nie widział w niej nic groźnego, ale już prawo 
rzymskie zakazywało magii i przepowiadania śmierci. Książka 
prezentuje trzy starożytne pisma Ojców Kościoła na ten te-
mat: homilię Orygenesa, rozprawę Eustacjusza z Antiochii i list 
Grzegorza z Nyssy. 
WYD. M, 14×20, s. 160, miękka

KOD: 431775

Czy wróżka 
z Endor 
wywołała ducha 
Samuela?

Św. Franciszek, św. Klara

Pisma
Nowe wydanie pism świętych Franciszka i Klary w przekładzie 
na język polski. Pisma obydwojga świętych odkrywają przed 
nami specyfi kę duchowości franciszkańskiej oraz oparty na tej 
duchowości obraz Boga, człowieka i świata. Dzięki tym pismom 
Franciszek i Klara wskazują nam drogę do świętości. Książka 
zawiera również analityczne opracowania zamieszczonych tek-
stów oraz indeksy rzeczowe. 
WYD. M, 11×16, s. 424, twarda

KOD: 959642

Św. Franciszek Salezy

Traktat o miłości Bożej
Dzieło św. Franciszka Salezego, jest owocem kontemplacji 
Chrystusa Ukrzyżowanego, duszpasterskiego doświadczenia 
autora oraz jego wnikliwej wiedzy o rzeczywistości życia du-
chowego. Autor, doktor Kościoła, pisze o różnych aspektach 
miłości Bożej doświadczanej przez człowieka wierzącego. 
Wybitne dzieło, które należy do kanonu katolickiej 
duchowości!
WYD. M, 11×16, s. 244, twarda

KOD: 430785

Św. Tomasz a Kempis

Pasja. Przez Maryję do Jezusa
Książka zawiera dwa klasyczne dzieła św. Tomasza a Kempis. 
Pasja to medytacja nad Męką Pana Jezusa – od pojmania 
w Ogrójcu do śmierci krzyżowej. Przez Maryję do Jezusa zawiera 
zbiór tekstów o tajemnicy Maryi, wraz z fragmentami psalmów, 
hymnów oraz natchnionych myśli i modlitw. Obydwa dzieła 
w doskonałym przekładzie o Wiesława Szymony OP.
WYD. M, 11×16, s. 368, twarda

KOD: 959376

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł
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dvd

Wszystko do 10 zł!

40 %
Rabat

60 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
24,90 zł

yy zł

Miłość nie zna granic
Zapiski Erzsébet Galgóczy, węgierskiej katoliczki, która przez 
42 lata trwała w doświadczeniu choroby, przyjęła i nosiła 
na swoim ciele widoczne znaki męki Chrystusa – stygmaty. 
Fascynująca historia mistyczki żyjącej w trudnych czasach, gdy 
Węgry zanurzone były najpierw w mroku wojen, a potem w cho-
rej rzeczywistości ateistycznego komunizmu.
WYD. AA, 14×20, s. 272, miękka

KOD: 645207

Ks. Franciszek Blachnicki

Biografi a
Obszerna biografi a założyciela Ruchu Światło-Życie. Swoją 
charyzmą przyciągał wielu entuzjastów nowej ewangelizacji, 
wśród których był m.in. bp Karol Wojtyła. Biografi a została 
wzbogacona osobistymi wspomnieniami i zdjęciami żyjących 
jeszcze współpracowników ks. Blachnickiego oraz uczestników 
pierwszych oaz rekolekcyjnych. Swoimi refl eksjami podzielili 
się m.in. bp Jan Szkodoń i bp Grzegorz Ryś.
WYD. M, 14×20, s. 264, miękka

KOD: 431201

Mała Arabka i Matrix
Książeczka z fi lmem DVD

Gorąco polecamy poruszający fi lm dokumentalny pt. Mała 
Arabka i Matrix (scenariusz i realizacja Jarosław Mytych i Rafał 
Tichy).
W książce zamieszczono świadectwa twórców fi lmu, m.in. cieka-
wy tekst Rafała Tichego o nadzwyczajnym życiu Małej Arabki.
Książeczka: WYD. AA, 14×19, s. 64, twarda, kolorowe zdjęcia
Film DVD: czas trwania: 47 min.

KOD: 649847

8,90
14,90 zł

Ojcze nasz 
ze świętą Teresą z Avila
Książka pełna zdumiewających nauk, jakie św. Teresa z Avila 
skierowała niegdyś do do swoich sióstr z Karmelu. Dziś św. 
Teresa kieruje te słowa do współczesnych kobiet: nie tylko do 
tych, które już doświadczyły miłości Chrystusa, ale również 
do tych poszukujących, odurzonych światem, zawiedzionych 
i uwikłanych w tak trudne historie, w jakie tylko szatan duszę 
wplątać potrafi…
WYD. AA, 14×20, s. 96, miękka

KOD: 641346 



26 Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

Wszystko do 10 zł!

65 %
Rabat

60 %
Rabat

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
39,90 zł

Ks. Marcello Stanzione

Św. Faustyna i dusze czyśćcowe 
Książka przedstawia życie, doświadczenia mistyczne i przesła-
nie miłosierdzia głoszone przez świętą Siostrę Faustynę w per-
spektywie nauczania Kościoła o duszach cierpiących w czyśćcu. 
Ponadto zawiera bogaty zbiór modlitw do Miłosierdzia Bożego 
i za dusze czyśćcowe.
WYD. AA, 14×20, s. 228, miękka

KOD: 648963

Joanna Wieliczka-Szarkowa, Jarosław Szarek

Jestem święty Andrzej Bobola
Zacznijcie mnie czcić!
Fascynująca opowieść o „niezwyciężonym bohaterze 
Chrystusowym”, zamęczonym w okrutny sposób przez Kozaków 
świętym jezuicie, który zapomniany po śmierci, sam upomniał się 
o swój kult, obiecując swoje wstawiennictwo i opiekę w najtrud-
niejszych sprawach dla Polski i Polaków. Dzieje jego kultu i relikwii 
związane są z najważniejszymi wydarzeniami w naszej historii…  
WYD. AA, 14×20, s. 192, miękka

KOD: 643852

Arturo Mari, ks. Robert Skrzypczak

dotknąć świętości
Książka jest podróżą przez życie i pontyfi kat Jana Pawła II, a dro-
gę przemierzają dwaj świadkowie. Arturo Mari – wieloletni osobi-
sty fotograf Papieża – opowiada o świętości Jana Pawła II. Drugi 
z autorów, ks. Robert Skrzypczak przenika myśl Ojca Świętego 
i towarzyszy nam w duchowej podróży śladami wielkiego Papieża. 
Książka urzeka bogactwem fotografi i z kolekcji Arturo Mariego! 
Do książki dołączono fi lm DVD „Moje życie dla Niego” – osobis te 
świadectwo Arturo Mariego o Świętym Papieżu.
Książeczka: WYD. AA, 17×24, s. 272, twarda, kolorowe fotografi e 
Film na płycie DVD: czas trwania: 53 min.

KOD: 645689

Ks. Marcello Stanzione

Święta Siostra Faustyna i aniołowie
Faustyna już w młodości miała niemal codzienne objawienia 
anioła stróża, a wraz z upływem czasu troskliwa obecność jej 
anioła stawała się coraz częstsza. Aniołowie towarzyszyli świętej 
Faustynie w podróżach, prowadzili ją przez czyściec i piekło, 
przychodzili do jej celi i wspierali w walce z szatanem. Wszystko 
to opisano w pasjonującej książce.
WYD. AA, 13x19, s. 272, miękka

KOD: 641131

75 %
Rabat
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Wszystko do 10 zł!

65 %
Rabat

65 %
Rabat

70 %
Rabat

50 %
Rabat

yy zł

9,90
29,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
34,90 zł

Kobiety Boga
Objawienia w życiu świętych niewiast
Przeżycia 12 wielkich mistyczek, którym udzielona została 
łaska prywatnych objawień (Hildegarda z Bingen, Gertruda 
z Helfty, Małgorzata z Kortony, Angela z Foligno, Brygida 
Szwedzka, Joanna d’Arc, Katarzyna z Genui, Teresa z Avila, 
Małgorzata Alacoque, Siostra Łucja z Fatimy, Siostra Faustyna, 
Rozalia Celakówna). 
WYD. AA, 14×21, s. 224, twarda

KOD: K01062

Stygmatycy i aniołowie
Dzieje ekstaz, cudów i świętych ran od św. Franciszka 
po dzień dzisiejszy
W tej książce odnotowano blisko 400 potwierdzonych przypad-
ków stygmatyzacji. Zostały tu opisane m.in. anielskie ingerencje 
w życiu wielu znanych stygmatyków: św. Franciszka z Asyżu, 
św. Rity, św. Teresy z Avila, św. Małgorzaty Marii Alacoque, 
bł. A.K. Emmerich, św. Ojca Pio, Natuzzy Evolo oraz innych osób. 
WYD. AA, 14×20, s. 288, miękka 

KOD: 649168

Wróg Miłosierdzia
Spotkania i walka św. Siostry Faustyny z szatanem
Zmagania św. Siostry Faustyny z szatanem. Dzięki jej świadec-
twu możemy się przekonać, jak ważna i trudna to walka, jak 
podstępnym przeciwnikiem jest szatan i jakie metody stosuje, 
chcąc zniszczyć człowieka. 
WYD. AA, 13×19, s. 144, miękka

KOD:  645481

Święty Mikołaj cudotwórca
Historia życia świętego Mikołaja, niezwykłe cuda oraz liczne 
świadectwa uzdrowień za jego wstawiennictwem. W książ-
ce omówiono również szczególne miejsca kultu i sanktuaria 
św. Mikołaja, także te znajdujące się w Polsce, wraz ze świa-
dectwami łask, jakich doświadczyli modlący się tam wierni. 
Znajdziemy tu także modlitwy do św. Mikołaja.
WYD. AA, 14×20, s. 336, miękka

KOD: 642695
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Wszystko do 10 zł!

60 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
24,90 zł

Św. Ojciec Pio
Mój kierownik duchowy
Niezwykłe świadectwo Emanuele Brunatto, który nawrócił się 
pod wpływem świętego stygmatyka i został jego pierwszym 
duchowym podopiecznym. Przez kilka lat Emanuele mieszkał 
w klasztorze, tuż obok Ojca Pio, którego codziennie spotykał 
będąc świadkiem niesamowitych zjawisk, cudów, uzdrowień 
i wielkich nawróceń.

WYD. AA, 14x20, s. 256, miękka

KOD: 648765

Ziemia św. Ojca Pio Album
Barwnie ilustrowany album przedstawia miejsca, po których 
stąpał święty stygmatyk. Oprowadza po Pietrelcinie, w której 
się urodził, po klasztorach, w których spędził pierwsze lata 
życia zakonnego, po Benewencie, gdzie otrzymał święcenia 
kapłańskie czy wreszcie po San Giovanni Rotondo, które przez 
przeszło pół wieku było domem Ojca Pio, a dziś jest sank-
tuarium, do którego pielgrzymują miliony ludzi! Liczne foto-
grafi e ukazują piękno pejzażu południowych Włoch, pamiątki 
związane z Ojcem Pio, a także powstałe ku jego czci świątynie 
w Pietrelcinie, San Giovanni Rotondo a także w Polsce.
WYD. AA, 21×30, s. 56, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 643067

SREBRNY MEDALIK ŚW. OJCA PIO GRATIS!

24,90

ISBN 978-83-7864-418-7

Modlitewnik 
za wstawiennictwem
św. Ojca Pio

Modlitewnik za wstawiennictwem 
św. Ojca Pio
Nowy modlitewnik wydany w 50. rocznicę śmierci o. Pio i 100. 
rocznicę otrzymania stygmatów. Znajdziemy tu m.in. prośby 
o specjalną łaskę za przyczyną św. Ojca Pio, o uzdrowienie 
z choroby, o uwolnienie z sideł szatana czy o nawrócenie grzesz-
ników, a także litanie i nowenny oraz jego ulubione modlitwy, 
dzięki którym wypraszał wiele łask u Boga i Koronkę do Matki 
Bożej Pośredniczki Łask z San Giovanni Rotondo. Modlitewnik 
zawiera także Przygotowanie do sakramentu spowiedzi. 
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

KOD: 644187

Jak Ojciec Pio zmienił moje życie
Piero Drioli po swoim nawróceniu zaangażował się w propagowa-
nie Zeszytu Miłości, niewielkiej książeczki spisanej przez Luigiego 
Gaspariego na polecenie jego duchowego ojca i przewodnika 
św. Ojca Pio. W tej książce Drioli ujawnia, że przesłanie zawarte 
w Zeszycie Miłości przyczynia się do nawrócenia wielu osób, a nawet 
skrywa w sobie nieujawnione treści Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej! 
Daje też świadectwo osobistej przemiany duchowej. Opowiada, jak 
swoją wiarą zdołał przyczynić się do nawrócenia wielu słynnych 
osób. Wspomina doświadczenia mistyczne własne i innych ludzi, 
m.in. tajemnicze sny oraz objawienia prywatne.  
WYD. AA, 14×20, s. 228, miękka, cz.-b. fotografi e

KOD: 646495

Bóg, Ojciec Pio
i futbol!

9,90
24,90 zł

Do modlitewnika 
dołączamy srebrny 
medalik z wizerun-
kiem św. Ojca Pio.

60 %
Rabat
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Wszystko do 10 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

70 %
Rabat

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy zł

9,90
34,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

Litania Loretańska
Album

Bogato ilustrowany album opowiada historię jednej z najstar-
szych modlitw maryjnych oraz dzieje sanktuarium w Loreto. 
Z albumu dowiemy się, jak powstały wezwania słynnej litanii, 
co one oznaczają oraz jakie bogactwo kryje się w zwrotach 
i tytułach, którymi określamy Maryję w tej modlitwie. W opar-
ciu o najnowsze badania archeologiczne i biblijne przedsta-
wiono, jak głęboko wezwania Litanii Loretańskiej są osadzone 
w Piśmie Świętym i w nauczaniu Kościoła o Matce Bożej. 
WYD. M, 20×28, s. 60, twarda

KOD: 433021

Wszystko o cudach
Cuda w Piśmie Świętym!
Bogato ilustrowany album omawia cudowne wydarzenia 
 opisane w Biblii. Znajdziemy tu liczne i cenne wskazówki, jak 
rozumieć biblijne teksty o nadprzyrodzonych interwencjach 
Boga oraz odpowiedzi na ciekawe pytania, m.in. Ile cudów 
opisano w Biblii? Jak dokładnie przebiegały plagi egipskie? 
Czy Jezus przepowiadał przyszłość? Ile wina było w stągwiach 
w Kanie Galilejskiej? 
WYD. M, 21×30, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 432208

Kwiatki 
Matki Teresy z Kalkuty
Żywe słowa Matki Teresy, Myśli, refl eksje, przemówienia, 
opowieści i anegdoty – opracowane w sposób podobny do 
Kwiatków św. Franciszka. 
WYD. AA, IN VERSO, 
14×21, s.224, twarda

KOD: 881674

Św. Ojciec Pio 
i św. Michał Archanioł
W książce: katolickie nauczanie o św. Michale i aniołach, histo-
ria sanktuarium św. Michała Archanioła w Gargano oraz wątki 
z życia św. Ojca Pio, które dotyczą jego nabożeństwa i czci dla 
św. Michała. W książce znajdziemy również modlitwy do Michała 
Archanioła, Matki Bożej i aniołów w intencji naszych bliskich 
zmarłych oraz prośby o wsparcie w obliczu prób i pokus.
WYD. AA, 13×19, s. 120, miękka

KOD: 647362

7,50
14,90 zł



yy zł

Oszczędzasz
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Wszystko do 10 zł!

60 %
Rabat

yy yy zł

Oszczędzasz

9,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

Bł. Anna Katarzyna Emmerich

droga krzyżowa
Mistyczne wizje Męki Pańskiej, których doświadczyła bł. Anna 
Katarzyna Emmerich, od niemal dwóch wieków są światowym 
bestsellerem, będąc dla kolejnych pokoleń czytelników inspi-
racją do modlitwy, nawrócenia i adoracji cierpiącego Chrystusa. 
Jej świadectwo stało się jeszcze bardziej znane dzięki fi lmowi 
Pasja w reż. Mela Gibsona, który został nakręcony w oparciu 
o wizje Anny Katarzyny. Droga Krzyżowa, którą oferujemy, jest 
wyborem fragmentów z mistycznych wizji błogosławionej 
stygmatyczki, z wykorzystaniem kadrów z fi lmu Mela Gibsona. 
WYD. AA, DĘBOGÓRA, 15×21, s. 56, twarda, ilustracje w kolorze sepii

KOD: 481338

Ks. Zbigniew Pytel

Pieśni wielkopostne i wielkanocne
53 pieśni liturgiczne o Eucharystii, Męce Pańskiej 
i Zmartwychwstaniu – z zapisem nutowym. Barwne foto-
grafi e przedstawień Grobu Pańskiego z kościołów Krakowa 
i Małopolski!
WYD. AA, 17×24, s. 112, twarda

KOD: 645849

Tuniki Chrystusa
Chrześcijanie wielką czcią otaczają relikwie Męki Pańskiej. 
Należy do nich wspomniana w Ewangelii tunika, o którą żołnie-
rze, po ukrzyżowaniu Jezusa, zagrali w kości. W dwóch miejscach 
– niemieckim Trewirze i francuskim Argenteuil – przechowy-
wane są szaty, które mogły należeć do Jezusa. Czy któraś z nich 
jest ewangeliczną tuniką? W albumie opisano dzieje obydwu 
relikwii, sanktuaria, w których się znajdują oraz kult, jaki je ota-
cza. Całość zilustrowano efektownymi fotografi ami i reproduk-
cjami dzieł sztuki.
WYD. M, 21×30, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 433960

Massimo Olmi 

drzewo życia. Tajemnica relikwii Krzyża Świętego 
Massimo Olmi – badacz i naukowiec specjalizujący się w histo-
rii starożytnej – w sposób niezwykle wiarygodny i przekonujący 
przedstawia pasjonujące dzieje relikwii Krzyża Świętego, podcho-
dząc do tematu z zupełnie nowego punktu widzenia i omawiając 
go w sposób fascynujący zarówno dla wiernych, jak i dla scepty-
ków. Stając wobec wielkiej tajemnicy, autor prowadzi fascynujące 
śledztwo na temat Krzyża Chrystusa i jego odnalezienia po wielu 
latach. Inspirujący tekst uzupełniono o liczne, barwne fotografi e.
WYD. AA, 21×30, s. 88, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 641780

7,50
29,90 zł

50 %
Rabat

75 %
Rabat

50 %
Rabat



31

yy,yy
yy,yy zł

Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów
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65 %
Rabat

65 %
Rabat

45 %
Rabat

65 %
Rabat

6,90
12,90 zł

9,90
29,90 zł

Antonio Clementi

Pasja Jezusa w wizjach i doświadczeniach 
mistycznych św. Weroniki Giuliani
Święta Weronika Giuliani (1660-1727), mniszka (klaryska-ka-
pucynka), mistyczka i stygmatyczka, która poświęciła życie 
uczestnictwu w Męce Jezusa Chrystusa. Książka przedstawia 
Mękę Chrystusa, widzianą przez nią w mistycznych wizjach i do-
świadczaną w nadprzyrodzonych przeżyciach, stygmatach oraz 
znakach męki, jakie zostały wyryte na jej sercu.
WYD. AA, 14×20, s. 288, miękka

KOD: 648925

Pasja 
Według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich
Szczegółowy opis wydarzeń z życia Pana Jezusa pomiędzy 
Ostatnią Wieczerzą a Zmartwychwstaniem – na podstawie ob-
jawień błogosławionej mistyczki. Pasja od wielu lat jest jednym 
z najpoczytniejszych dzieł chrześcijańskich. Doczekała się setek 
wydań i wznowień w wielu językach. Przez dekady książką za-
chwycały się kolejne pokolenia chrześcijan. 
Na podstawie tej książki Mel Gibson nakręcił głośny 
fi lm „Pasja”. 
KKK, 13×20, s. 352, miękka

KOD: 276226

Hieronim Savonarola

O miłości Jezusa
Historycy nazywali go szaleńcem i fantastą. Ale naprawdę był 
to pobożny i gorliwy dominikanin. „Chrystus wiele za mnie wy-
cierpiał” – ostatnie słowa, które Savonarola wypowiedział przed 
spaleniem na stosie z wyroku Inkwizycji, były jego najważniej-
szym kazaniem. Niniejszy wybór pism tłumaczy głęboki sens 
tych słów i odkrywa święte oblicze Savonaroli. 
WYD. AA, KKK, 14×21, s. 228, twarda 

KOD: 060932

Szaleństwo Krzyża
W tej książce przedstawiono postaci wielkich mistyków, któ-
rzy z miłością przyjęli Krzyż do swojego życia: św. Bernarda, 
św. Franciszka z Asyżu, św. Ignacego Loyolę, św. Teresę od Jezusa, 
św. Franciszka Salezego, św. Małgorzatę Marię Alacoque oraz 
kilku innych mistyków, aż po wiek XX. Książka przedstawia he-
roiczną ofi arę ich życia w zjednoczeniu z Chrystusem cierpią-
cym poprzez doświadczenia, wizje, przeżycia i kontemplację. 
Współczuć, zadośćuczynić, dopełniać – oto wielkie pragnienie 
i program życia tych najbardziej żarliwych i najhojniejszych serc.
WYD. AA, 14×20, s. 240, twarda

KOD: 641223

Krzyż w życiu 
wielkich 

mistyków

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł
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50 %
Rabat

60 %
Rabat

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

Różaniec Album
Autorka przedstawia dzieje modlitwy różańcowej oraz odkrywa 
tajemnice jej niezwykłej popularności na przestrzeni wieków. 
Odpowiada na ważne pytania: Jak powstała modlitwa różańco-
wa? Czy zawsze miała tę formę, którą dzisiaj znamy? W czym tkwi 
tajemnica tej modlitwy, która odmawiana jest każdego dnia na 
wszystkich kontynentach? Dlaczego ludzie tak odmiennych kultur 
i języków sięgają po różaniec? Dlaczego Bóg tak wielkie obietnice 
złożył tym, którzy tej prostej modlitwie będą wierni? W książce 
zamieszczono również rozważania pomocne w modlitwie różań-
cowej. Treść została wzbogacona barwnymi ilustracjami.
WYD. M, 21×30, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 433847

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Jestem Królową Polski
Książka o Maryi, która sama wybrała nasz kraj za  swoje 
królestwo, objawiając się włoskiemu jezuicie Juliuszowi 
Mancinellemu jako Królowa Polski (w 1608 r. w Neapolu, 
a w 1610 r. w Krakowie). Przedstawia także niezwykłe dzieła 
Maryi w historii naszej ojczyzny wskazując, jak przez wieki ra-
towała Ona Polskę przed niebezpieczeństwami i pomagała jej 
podnosić się z upadków.
WYD. AA,, 14×20, s. 192, miękka, cz.-b. fotografi e

KOD: 647652

Tajemnica objawień 
Najświętszej Maryi Panny w Ropczycach
W sanktuarium Maryi Królowej Rodzin w Ropczycach znajduje 
się ukoronowany w 2001 roku wizerunek Matki Bożej. Ta słynąca 
łaskami, cudownie znaleziona fi gura jest świadectwem niezwy-
kłych wydarzeń, które miały miejsce w Ropczycach pod koniec 
XVI wieku. Maryja objawiła się wówczas młodej dziewczynie, do-
konała cudownego uzdrowienia jej ran, wspierała swoich czcicieli 
prześladowanych wówczas przez protestantów, spośród których 
wielu doprowadziła do nawrócenia.  
WYD. AA, 14×20, s. 176, miękka, cz.-b. fotografi e

KOD: 649373

9,90
19,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

Pieśni maryjne
Książeczka z płytą CD

Zapraszamy do przeżycia kilkudziesięciu minut na modlitwie 
w innej formie niż zwykle, w otoczeniu muzyki i śpiewu. W ko-
lejnych pieśniach znajdujących się na płycie, podobnie jak na 
ikonach, możemy medytować różne oblicza Najświętszej Panny 
– Matkę Litościwą, Panią Świata, Matkę Bolesną, Rodzicielkę, 
Królową Polski itd. Subtelna, spokojna, wręcz mistyczna aranża-
cja ma sprzyjać wyciszeniu i zanurzeniu się w obecności Maryi.
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 16, miękka
Płyta CD: czas trwania 47 min. 

KOD: 889485

50 %
Rabat
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50 %
Rabat

60 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
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9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

Maryja z Lourdes
Album

Bogata w fotografi e publikacja przedstawia największe euro-
pejskie sanktuarium odwiedzane corocznie przez 6 milionów 
pielgrzymów. Album prezentuje tło wydarzeń z 1858 r. Opisuje 
poszczególne objawienia i historię uznania ich przez Kościół. 
Przedstawia sylwetkę i losy św. Bernadetty Soubirous.  
Do każdego egzemplarza albumu dołączono płytę DVD z pasjonującym 
fi lmem dokumentalnym o św. Bernadetcie Soubirous i cudownych objawie-
niach Najświętszej Maryi Panny w Lourdes.

WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640981

Maryja Królowa Polski Album
Piękny album upamiętniający 300. rocznicę koronacji obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej. Prezentuje historię kultu Maryi 
Królowej Polski na tle burzliwych dziejów naszej Ojczyzny. 
Przybliża dzieje obrazu Czarnej Madonny, ze szczególnym 
uwzględnieniem uroczystej koronacji Cudownego Wizerunku 
koronami papieża Klemensa XI 8 września 1717 r. Opowiada 
historię jasnogórskiego sanktuarium. Wśród bogactwa foto-
grafi i są ilustracje wymodlonych za wstawiennictwem Matki 
Najświętszej cudów, składanych Jej w podzięce wotów oraz 
zdjęcia najpiękniejszych zakątków Jasnej Góry.
WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

KOD: 647812

Ks. Jarosław Wąsowicz

Maryja Z Ostrej Bramy
Strażniczka Polskich Kresów
Album

Bogato ilustrowany album autorstwa ks. Jarosława Wąsowicza 
przedstawia historię, kult i cuda związane z obrazem Matki 
Bożej z Ostrej Bramy, ze szczególnym uwzględnieniem koronacji 
tego cudownego wizerunku w 1927 r., podczas którego obecni 
byli najwyżsi dostojnicy kościelni i państwowi, z marszałkiem 
Józefem Piłsudskim na czele.
WYD. AA, 21×30, s. 72, kolorowe fotografi e, kredowy papier

KOD: 649618

Ziemia św. Rity Album
Starannie wydany i bogato ilustrowany album zaprasza, by wyru-
szyć w duchową pielgrzymkę do włoskiej Umbrii – ziemi św. Rity. 
Najważniejsze miejscowości na tym szlaku to Roccaporena, miej-
sce urodzin i życia w małżeństwie św. Rity oraz Cascia, gdzie znaj-
duje się klasztor, w którym Święta spędziła ponad czterdzieści 
lat życia, oraz bazylika, będąca dziełem wielu włoskich artystów. 
Publikacja zawiera biografi ę Świętej, opis miejsc jej kultu poza 
rodzinną Italią (także tych znajdujących się w Polsce) oraz modli-
twy za wstawiennictwem św. Rity w trudnych sprawach. 
Do albumu „Ziemia św. Rity” dołączamy koronkę św. Rity!
WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, papier kredowy, kolorowe fotografi e

KOD: 642299

50 



34 Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

Wszystko do 10 zł!

65 %
Rabat

65 %
Rabat
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9,90
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9,90
19,90 zł

Wincenty Łaszewski

7 dni Fatimy
Siostra Łucja stwierdziła, że na pełne i bezapelacyjne zwycię-
stwo serca Maryi musimy czekać siedem długich dni od Cudu 
Słońca w Fatimie. Dodała, że w momencie, w którym wypowiada 
te słowa, znajdujemy się w trzecim dniu fatimskim. Jak rozu-
mieć fatimskie przesłanie w świetle nowych objawień i współ-
czesnych znaków?
FRONDA, 12×19, s. 176, miękka

KOD: 791466

José Milhazes

Fatimskie proroctwo o Rosji
Maryja w Fatimie wyraziła pragnienie, aby Rosja została poświę-
cona Jej niepokalanemu Sercu, by mogła uniknąć błędów i zła, 
które może zagrozić całemu światu. Życzenie Matki Bożej nie zo-
stało spełnione i dlatego bezbożna propaganda zdołała wyrzą-
dzić wiele zła, o czym świadczy poruszający opis prześladowań 
Kościoła w kraju rządzonym przez bolszewików. Autor przytacza 
wiele dokumentów pochodzących z sowieckich archiwów. 
WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

KOD: 648819

Anioł z Fatimy
Książka o tajemniczych objawieniach anielskich, które miały 
miejsce w Fatimie w 1916 roku! Anioł trzy razy zjawił się trojgu 
pastuszków z Fatimy, przygotowując objawienia maryjne. Te zja-
wienia anielskie, z jednej strony podobne do opisów biblijnych, 
z drugiej zaskakują nowymi motywami (np. podanie trojgu pa-
stuszkom Hostii i kielicha Eucharystycznej Krwi). Ks. Stanzione 
bada i relacjonuje wszystkie te wydarzenia oraz pomaga nam 
zrozumieć ich głęboki sens. 
WYD. AA, 14×20, s. 256, miękka

KOD: 649724

Wincenty Łaszewski

Czwarty wizjoner 
z Fatimy
Mimo, iż osobiście nie dostąpiliśmy łaski oglądania czy słucha-
nia głosu Maryi, to Ona nieustannie przynagla nas do głębsze-
go rozeznawania Jej orędzia oraz do konsekwentnej realizacji 
wymagań, jakie przed nami stawia. W ten sposób każdy z nas 
może stać się czwartym wizjonerem z Cova da Iria.
FRONDA, 12×19, s. 160, miękka

KOD: 791480
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Wszystko do 10 zł!

65 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
Rabat

55 %
Rabat

9,90
19,90 zł

9,90
29,90 zł

7,90
17,90 zł

Wyzwolenie kontynentu 
Jan Paweł II i upadek komunizmu
Książeczka z fi lmem DVD
Dołączony do książeczki fi lm to obsypany nagrodami (m.in. dwie 
nagrody Emmy) dokument ukazujący jeden z największych w hi-
storii przykładów triumfu mocy ducha nad systemowym złem. 
Narratorem w fi lmie jest Jim Caviezel, znany m.in. z roli Jezusa 
w Pasji Mela Gibsona. Sylwetkę Jana Pawła II przybliżają widzom 
m.in. George Weigel i kard. Stanisław Dziwisz.   
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 8, miękka
Film: czas trwania: 92 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 699760

Modlitewnik 
dla nauczycieli 
i katechetów

Podążać za Jezusem
Niezwykle pomocny modlitewnik opracowany specjalnie dla 
nauczycieli, katechetów i wychowawców. Będzie on niezastą-
pioną pomocą w osobistym rozwoju duchowym oraz w prowa-
dzeniu katechez i w pracy wychowawczej.   
Nowoczesna oprawa sprawia, że jest to niezwykle poręczne 
i użyteczne wydanie, a ozdobne uszlachetnienia sprawiają, 
iż idealnie nadaje się na prezent z okazji Dnia Nauczyciela, 
jak też przy wszelkich innych okazjach, w których pragnęliby-
śmy podziękować za trud pedagogiczny!
RAFAEL, 11×16, s. 168, zintegrowana, wstążka

KOD: 250550

Potęga relacji z Bogiem
Przymierze krwi
Autor książki Potęga relacji z Bogiem. Przymierze Krwi 
Sten Nilsson z przekonaniem pisze o tym, co konieczne dla 
każdego chrześcijanina: o mocnym fundamencie poznania 
Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym. Mamy polegać 
na prawdzie Objawienia, a nie na swoich subiektywnych 
doświadczeniach.
GLORIA24, 14×20, s. 192, twarda

KOD: 014872

Podróż do wnętrza 
Pan Bóg daje nam łaskę wyzwolenia z grzechów oraz dar ro-
zeznawania w sumieniu własnych błędów i słabości oraz ich 
przyczyn. Ta książka mówi o konkretnej, bazującej bazujące na 
wielowiekowej, potężnej praktyce Kościoła Katolickiego – o ra-
chunku sumienia.
GLORIA24, 14×20, s. 144, miękka

KOD: 014827

60 %
Rabat

7,90
19,90 zł
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Wszystko do 10 zł!

70 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
Rabat

60 %
Rabat

6,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

Sekret kobiecej duszy
Przewodnik duchowy nie tylko dla kobiet
Niezwykły przewodnik odkrywający prawdziwe sekrety kobiecej 
duszy.
Przewodnik zawiera też modlitwy do Ducha Świętego, do Matki 
Bożej, aniołów, św. Józefa, św. Rity, m.in.: o miłość i wierność 
w małżeństwie, za małżonków, o łaskę macierzyństwa, dla ko-
biet oczekujących dziecka, za dzieci. 
WYD. AA, 12×19, s. 192, twarda  

KOD: K01144 

O. Leon Knabit 

Kogo kochają kobiety?
O. Leon Knabit o kobietach oraz o ich relacjach 
z mężczyznami. 
Pożyteczna lektura dla mężczyzn, którzy pragną kochać mądrze 
i odpowiedzialnie. A także dla samych kobiet.
WYD. AA, 13×19, s. 112, twarda

KOD: 648000

Rodzice w separacji
Książka, która doradza, jak w skomplikowanej sytuacji se-
paracji wyjść naprzeciw swojemu małżonkowi, by wspólnie 
w spokoju wypracować tak ważny dla wszystkich kompro-
mis. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w przypadku małżeństw 
posiadających potomstwo, gdyż one muszą pamiętać, że 
cokolwiek by się stało, nie przestają być rodzicami i nadal 
ciąży na nich obowiązek podejmowania decyzji dotyczących 
przyszłości swoich dzieci.
RAFAEL, 13×19, s. 128, miękka

KOD: 911121

Wychowanie do czystej miłości
Wskazania dla wychowania w rodzinie
Przewodnik dla rodziców, którzy pragną wychować swoje dzieci 
w czystości! Wskazówki Papieskiej Rady ds. Rodziny opraco-
wane w przystępny sposób, adresowane do chrześcijańskich 
rodziców.
WYD. AA, 12×19, s. 160, twarda

KOD: K01187

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł
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Wszystko do 10 zł!

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej 
Z Matką Bożą Fatimską
Minęło już ponad 100 lat od objawień Matki Bożej w Fatimie. 
Pastuszkowie z Fatimy, błogosławieni Franciszek i Hiacynta, tak-
że dzisiaj mogą być przewodnikami dzieci w drodze do Jezusa 
Eucharystycznego. W albumie, oprócz licznych zdjęć (również 
archiwalnych), zamieszczono strony przeznaczone na pamiątko-
we wpisy i dedykacje (Moja Rodzina, Sakramenty, Świętowanie, 
Życzenia Gości) oraz tematyczny przewodnik dla dzieci Czego 
możemy nauczyć się od bł. Franciszka i Hiacynty?.
WYD. AA, 21×30, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 647294

9,90
19,90 zł

9,90
25,00 zł

yy yy zł

Oszczędzasz

Wszystko do 10 zł!

yy,yy
yy,yy zł

Poznaję kształty
25 otwieranych okienek! 
Kartonowe kartki!
WILGA, 21×21, 7 kartonowych kartek

KOD: 001381

Benedykt XVI

dlaczego wierzę?
Wiara prowokuje miłość. 
Miłość jest możliwa i możemy ją realizować, bo jesteśmy 
stworzeni na obraz Boga. 

Benedykt XVI

Książka Ojca Świętego Benedykta XVI na temat wiary. 
Wartościowa lektura dla całej rodziny, opracowana tak, aby 
również dzieci mogły zrozumieć papieskie słowa o najważniej-
szych sprawach wiary chrześcijańskiej.
WAM, 24×26, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 678794

Świat ikon
Uchyl drzwi tajemnicy
Książka zawiera 78 wizerunków Jezusa, Maryi, aniołów i świętych 
do kolorowania. Ze względu na dużą szczegółowość i misterną 
ornamentykę kolorowanki te polecamy osobom posiadającym 
już wprawę i umiejętności plastyczne. Atutem wydania jest 
wysoka jakość obrazków.  
FIDES, 23×23, s. 80, miękka

KOD: 860587

9,90
29,90 zł

9,90
24,90 zł

60 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
Rabat

65 %
Rabat
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65 %
Rabat

Wszystko do 10 zł!

65 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Chodzi mi tylko o prawdę
Ksiądz Isakowicz-Zaleski w rozmowie z Tomaszem 
Terlikowskim porusza trudne i kontrowersyjne tematy. Wśród 
nich m.in.: homoseksualiści w sutannach, niedokończona 
lustracja w polskim Kościele, celibat, odejścia z kapłaństwa, 
zaangażowanie polityczne księży, relacje biskupów z podwład-
nymi i wiele innych.
FRONDA, 14×21, s. 180, miękka 

KOD: K02017

Serge Abad-Gallardo

Wyznania 
nawróconego masona
Po 25 latach spędzonych w lożach masońskich Serge Abad-
Gallardo powoli otwiera się na prawdę, zaczyna dostrzegać 
antagonizm pomiędzy ezoteryczną wizją masonerii a humani-
styczną myślą chrześcijaństwa. W tej książce dzieli się z nami 
historią swojego nawrócenia.
WYD. AA, 14×20, s. 232, miękka

KOD: 648857

François Dabezies

Rozmowy z ludźmi, 
którzy spotkali Jezusa
Książka zawiera rozmowy z jedenastoma osobami, które 
w szczególnych i niezwykle dramatycznych momentach swo-
jego życia realnie, wręcz namacalnie doświadczyły spotkania 
z Jezusem. 
WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

KOD: 648017

Antonio Socci

dom młodych bohaterów
Antonio Socci, ojciec chorej Cateriny, w poruszający sposób 
opowiada historię swoją i córki. Historię, która doprowadziła 
go do ponownego duchowego narodzenia. Świadectwo Antonio 
Socciego zostało wzbogacone przez historie wielu ludzi w po-
dobnych sytuacjach, którzy zawierzyli nadziei i postanowili 
nigdy się nie poddawać. Dom młodych bohaterów jest więc 
również opowieścią o bohaterstwie wielu dzieci, ojców i ma-
tek, którzy zostali boleśnie dotknięci przez życie i dają z siebie 
wszystko, aby odzyskać wolność, którą odebrała im choroba.
WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

KOD: 642701

Osobiste 
świadectwo 
Antonio 
Socciego!
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Wszystko do 10 zł!

50 %
Rabat

60 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
24,90 zł

Łukasz Adamski

Bóg w Hollywood 
Bóg i wiara w życiu znanych postaci z Hollywood: aktorów, reży-
serów, producentów fi lmowych. Obecność w tej książce niektó-
rych osób będzie dla nas zaskoczeniem. 
Do książki dołączono płytę DVD z fi lmem fabularnym „Droga 
życia”, reż.: Emilio Estevez, w rolach głównych: Martin Sheen, 
Deborah Kara Unger (czas trwania: 115 min).
WYD. AA, 14×20, s. 304, miękka, cz.-b. zdjęcia, fi lm DVD

KOD: 644842

Dr Michael Sabom

Światłość i śmierć
Naukowe śledztwo w sprawie śmierci klinicznej – sporządzone 
na podstawie dziesiątków lat badań przez wybitnego leka-
rza, kardiologa ze szpitala w Atlancie dr. Michaela Saboma. 
Dr Sabom w naukowy i rzetelny sposób przedstawia relacje 
pacjentów, którzy doświadczyli śmierci klinicznej oraz podsu-
mowuje wyniki badań nad ich doznaniami. 
WYD. AA, 14×20, s. 352, miękka

KOD: 643135

Dr Maurice S. Rawlings

Za bramą śmierci
Doktor Rawlings, instruktor Amerykańskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego przeprowadził wnikliwe badania pacjentów, 
którzy przeżyli śmierć kliniczną. Korzystając z ich doświadczeń 
(które radykalnie zmieniły bieg jego własnego życia) oraz ze 
zgromadzonej dokumentacji medycznej dr Rawlings napisał 
znakomitą książkę, która wprowadza nas w tajemnice życia 
po śmierci.
WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

KOD: 643098

Krzysztof Ziemiec

Rozmowy z dystansu
Zbiór wywiadów Krzysztofa Ziemca ze znanymi osobami. 
Wśród nich m.in. Jarosław Kaczyński, kard. Stanisław Dziwisz, 
ks. Tadeusz  Isakowicz-Zaleski, Norman Davis, Adam Daniel 
Rotfeld, Anna Dymna, Paweł Kukiz, Waldemar Skrzypczak, a tak-
że Hanna Suchocka i Roman Kluska. Wywiady dotyczą m.in. 
polityki, roli Kościoła we współczesnym świecie, niepokojącej 
sytuacji na Ukrainie i osobistych spraw rozmówców. 
WYD. M, s. 120, 14×20, miękka

KOD: 958737

65 %
Rabat
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Wszystko do 10 zł!

50 %
Rabat

40 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
19,90 zł

6,90
11,90 zł

256 stron!

Popularny słownik terminów 
literackich i gramatycznych
Praktyczny poradnik zawierający ponad tysiąc sześćset haseł 
wszechstronnie wprowadzających w zagadnienia związane 
z nauką o języku i literaturoznawstwem. Przydatny uczniom, 
studentom kierunków humanistycznych oraz miłośnikom lite-
ratury pięknej. 
ARTI, 17×24, s. 256, twarda

KOD: 826829

Bartosz Geisler

Galeria szeptów
Fascynujący, trzymający w napięciu thriller szpiegowski, na któ-
ry składają się sensacyjna fabuła, nieoczekiwane zwroty akcji 
i pełna suspensu historia głównego bohatera – uwikłanego 
w spisek, którego stawką są losy świata. Klasyka gatunku, przy-
prawiona zaskakującym wątkiem metafi zycznym. Druga powieść 
Bartosza Geislera, którego debiutancka książka – thriller mi-
styczny Trzy dni ciemności – spotkała się z uznaniem czytelni-
ków i stała się szlagierem na rynku wydawniczym. 
WYD. AA, 14×20, s. 288, miękka

KOD: 644460

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

Robert Hugh Benson

Światło niewidzialne
Zbiór głębokich, prawdziwie mistycznych tekstów. Ich treścią 
są opowiadania starego księdza posiadającego niezwykły dar 
wglądu w rzeczywistość nadprzyrodzoną – niewidoczną dla 
ludzkich oczu. 
Klasyczna angielska literatura wysokiej próby, która dotyka 
rzeczy wielkich!
WYD. AA, 14×20, s. 144, miękka

KOD: 649250

Robert Hugh Benson

Świt nowej ziemi
Mistyczna powieść Roberta H. Bensona (angielskiego katolic-
kiego kapłana-konwertyty oraz wybitnego pisarza i intelek-
tualisty) przedstawiająca proroczą wizję świata przyszłości, 
wizję alternatywną do tej, którą ten sam autor przedstawił 
w słynnym Władcy świata.
WYD. AA, 17×24, s. 320, miękka

KOD: 640745

9,90
29,90 zł
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65 %
Rabat

60 %
Rabat

65 %
Rabat

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
29,90 zł

yy zł

Krzyż Celtów
Książka pełna mądrości! 
Bogaty zbiór celtyckich modlitw, obrzędów liturgicznych, ry-
tuałów, pieśni i poezji religijnej autorstwa wielkich świętych 
Irlandii: św. Patryka, św. Kolumbana, św. Bedy Czcigodnego 
i innych. Do tego liczne reprodukcje celtyckiej ikonografi i i or-
namentyki (m.in. krzyże, węzły, plecionki, koła, okręgi, spirale, 
motywy zwierząt) wraz z fachowymi komentarzami znawców 
celtyckiej kultury.
WYD. AA, 15×24, s. 176, twarda

KOD: K06047

C. S. Lewis a Kościół Katolicki
Pasjonująca historia nawrócenia na chrześcijaństwo C. S. Lewisa. 
Autor biografi i (sam nawrócony na katolicyzm) opisuje skom-
plikowaną drogę Lewisa do wiary w Boga: od dzieciństwa w at-
mosferze purytańskiego Belfastu, poprzez młodzieńczy ateizm, 
do nawrócenia. Stara się zrozumieć, dlaczego Lewis, mimo że 
tak wiele łączyło go z Kościołem katolickim, nie zrobił ostatecz-
nego kroku i nie nawrócił się na katolicyzm.
DĘBOGÓRA, 12×19, s. 208, miękka

KOD: 481606

Pamiętnik 
Anioła Stróża
Urzekająca historia przyjaźni anioła 
z człowiekiem!
Fascynująca opowieść, której bohaterem jest człowiek oraz jego 
najwierniejszy, chociaż niewidzialny przyjaciel – Anioł Stróż, 
który towarzyszy mu przez całe jego życie.
WYD. AA, 14×20, s. 176, miękka

KOD: K01120

Cristeros 
Meksyk, rok 1917. Zbezczeszczone kościoły, klasztory i seminaria… 
Zakaz publicznego wyznawania wiary… Kapłani – torturowani i za-
bijani bez procesu sądowego… Po rewolucji ateistyczny reżim bu-
duje „nowy świat” usiłując terrorem zniszczyć Kościół w Meksyku. 
Jednak terror natrafi a na opór, a w ogniu prześladowań wzrasta 
świętość i odwaga wyznawców Chrystusa… 
WYD. AA, DĘBOGÓRA, 14×20, s. 296, miękka 

KOD: 642725
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Rabat
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Rabat
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60 %
Rabat

50 %
Rabat

9,90
24,90 zł

9,90
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9,90
29,90 zł

9,90
19,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

1918 Polonia Restituta
Bogato ilustrowany album przedstawia okoliczności, najważ-
niejsze wydarzenia, ojców i bohaterów polskiej drogi do nie-
podległości w 1918 roku. Mamy tu ukazaną sytuację ziem Polski 
u zarania zwycięskiego boju o niepodległość, walki żołnierzy 
polskich w czasie I wojny światowej, życiorysy wielkich archi-
tektów niepodległej Polski, opis przejęcia władzy w kraju przez 
Polaków jesienią 1918 roku, obronę Lwowa, walki powstańcze 
w Wielkopolsce i na Śląsku oraz wielki zwycięski bój z bolszewi-
kami w obronie odrodzonej Ojczyzny w 1920 r.  
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe fotografi e

KOD: 649731

Orlęta lwowskie
Fabularyzowana opowieść o obronie Lwowa w latach 1918-1919 
przez jego nastoletnich mieszkańców – młodych polskich pa-
triotów. Bez ich heroicznej walki nie byłoby polskiego Lwowa 
i wielkiej legendy Orląt Lwowskich! Historia  najwspanialszych 
czynów młodych bohaterów wprowadza nas w  dramatyczne 
wydarzenia tamtych dni, gdy ważyły losy odrodzonej 
Rzeczpospolitej i przebieg jej granic. 
Jenö Szentiványi (1909-1986), węgierski prozaik i autor powieści 
młodzieżowych, napisał tę książkę przed drugą wojną światową.   
WYD. M, 14×20, s. 276, miękka

KOD: 956382

Joanna Wieliczka-Szarkowa, Jarosław Szarek

Kronika dziejów Polski
Pasjonująca podróż w czasie przez najważniejsze wydarzenia 
naszych dziejów – od chrztu w 966 r. aż po współczesność. 
Bogato ilustrowana kronika opisuje nie tylko same fakty histo-
ryczne, ale przypomina barwne cytaty z epoki i przywołuje głos 
świadków. Książka pozwala poznać bogactwo naszej historii od 
najdawniejszych czasów, zarówno chwile wielkości jak i upad-
ków. Pokazuje dzieje dumnego narodu, który pozostaje wierny 
chrześcijańskiej tradycji oraz wartościom, które inni porzucili.
WYD. AA, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 643302

Pod czerwoną okupacją
Pasjonujący wywiad-rzeka Adama Macedońskiego (patrioty, 
założyciela Komitetu Katyńskiego, artysty plastyka, pieśniarza, 
poety) to opowieść o naszej najnowszej historii, począwszy od 
sowieckiej okupacji Lwowa i Kresów, poprzez okupację hitlerow-
ską, ponowne wejście Sowietów, komunistyczną niewolę, walkę 
o wolność i prawdę, aż po katastrofę Smoleńską. 
WYD. AA, 14×20, s. 448, miękka, cz.-b. zdjęcia 

KOD: 643289
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Jak Kościół katolicki 
ocalił zachodnią cywilizację
Pasjonująca opowieść o islamskiej agresji na Europę, powstrzy-
manej w niezwykłych okolicznościach. Przeczytamy w tej książce 
o cierpieniu milionów chrześcijańskich rodzin na okupowanych 
ziemiach, poznamy tragiczny upadek Konstantynopola, dowie-
my się o okolicznościach zwycięstw pod Lepanto i Wiedniem.
WYD. AA, 14×20, s. 288, miękka 

KOD: 642084

Tomasz P. Terlikowski

Herezja kardynałów
Tomasz Terlikowski podejmuje temat nowej herezji zainicjowa-
nej przez grupę wpływowych zachodnich hierarchów – wymie-
rzonej przede wszystkim w prawdę o nierozerwalności małżeń-
stwa. Głównymi postaciami tej inicjatywy stali się niemieccy 
kardynałowie Walter Kasper i Reinhard Marx, co uzasadnia 
nazwanie jej „herezją kardynałów”.
WYD. AA, 14×20, s. 304, miękka

KOD: 642213

Kamienie wracają nocą
Wspomnienia więźnia politycznego 
z okresu stalinowskiego
Wspomnienia więzienne Krzysztofa Czerwińskiego, ucznia szkoły 
średniej w Staszowie, uwięzionego za działalność konspira-
cyjną. Autor przedstawia swój pobyt w więzieniu w Strzelcach 
Opolskich oraz w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa w Opolu. 
WYD. AA, 14×20, s. 192, miękka

KOD: 647683

Andrea Tornielli

Pius XII
Papież, który ratował żydów
W oparciu o niepodważalne dokumenty i relacje wiarygod-
nych świadków autor rozprawia się z kampanią oszczerstw 
i kłamstw wymierzonych w dobre imię papieża Piusa XII, 
niesłusznie oskarżanego przez wrogów Kościoła o bierne przy-
zwolenie na zagładę Żydów w latach drugiej wojny światowej. 
Książka, którą trzeba przeczytać!
WYD. AA, 14×20, s. 448, twarda

KOD: 649649
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Jędrzej Majka

Mistyczne Wilno
Ostra Brama to niekwestionowany symbol Wilna. Z Wilnem 
mocno związana jest postać św. Siostry Faustyny, która tu 
zaczęła pisać swój Dzienniczek. W Wilnie namalowany został 
pierwszy obraz „Jezu, ufam Tobie”. Autor oprowadza nas po tych 
miejscach najświętszych, a także po kilkunastu innych świąty-
niach i po cmentarzu na Rossie, przedstawiając jednocześnie 
historię miasta.
WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

KOD: 647577

Jędrzej Majka

Mistyczny Lwów
Na blisko stu fotografi ach album przedstawia niepowtarzalne 
piękno Lwowa, opisuje jego najwspanialsze zabytki oraz opo-
wiada dzieje tego wyjątkowego miasta. Autor przedstawia kilka-
naście najwspanialszych lwowskich świątyń: katedr, kościołów 
i cerkwi. Prezentuje nam rynek, ratusz, słynny gmach lwowskiej 
opery oraz Ossolineum. Zabiera nas także na wyjątkowe lwow-
skie cmentarze: Łyczakowski, Orląt Lwowskich i mniej znany 
cmentarz Janowski.
WYD. AA, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

KOD: 647539

Szlak Orlich Gniazd
Szlak Orlich Gniazd – nr 1 w krajowym rejestrze szlaków turystycz-
nych – poprzez połączenie walorów przyrodniczych i historycz-
nych stanowi jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych naszej 
Ojczyzny. Album w barwnych fotografi ach przedstawia zamki i ru-
iny warowni jurajskich z takich miejscowości jak Korzkiew, Ojców, 
Pieskowa Skała, Rabsztyn, Bydlin, Smoleń, Pilica, Ogrodzieniec, 
Morsko, Bobolice, Mirów, Olsztyn. Barwnym fotografi om towa-
rzyszy interesujacy komentarz dotyczący historii poszczególnych 
obiektów oraz związanych z nimi ciekawostek i legend.
ARTI, 21×30, s. 64, twarda

KOD: 400326

Szlakiem Bożego Miłosierdzia 
ze św. Siostrą Faustyną
Książka przedstawia narodziny kultu Bożego Miłosierdzia poprzez 
pryzmat życia św. Siostry Faustyny. Prowadzi nas ścieżkami jej 
posłannictwa od narodzin do śmierci: od rodzinnego Głogowca 
i Świnic Warckich poprzez Warszawę, Płock i Wilno, aż do krakow-
skich Łagiewnik, gdzie Apostołka Bożego Miłosierdzia mieszkała 
najdłużej w swym życiu zakonnym i gdzie zakończyła ziemską wę-
drówkę. Album prezentuje też miejsca w Polsce i na świecie, w któ-
rych kult Bożego Miłosierdzia ma szczególnie znaczący wymiar.
WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

KOD: 645139
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Grzegorz Górny

Armenia. Między rajem a piekłem
Dokładnie 100 lat temu doszło do pierwszego ludobójstwa 
w XX wieku – rzezi Ormian w imperium osmańskim. Jednak hi-
storia Armenii to nie tylko ludobójstwo. Jest to jeden z najstar-
szych narodów na świecie, istniejący już w czasach antycznych. 
Armenia była pierwszym na świecie państwem, które w 301 roku 
przyjęło ofi cjalnie chrześcijaństwo! Niniejsza książka Grzegorza 
Górnego zawiera szereg tekstów, które lepiej pozwolą zrozumieć 
zarówno historię, jak i współczesność Armenii, na przykład to, 
dlaczego obecna Armenia jest prorosyjska. 
WYD. AA, 14×20, s. 128, miękka, czarno-białe ilustracje

KOD: 649489

Jędrzej Majka

W poszukiwaniu arki przymierza. Etiopia
Podróż do Etiopii, kolebki Nilu Błękitnego, do krainy soczyście 
zielonych lasów i dymiących wodospadów. Pamiętając, że Etiopia 
to jeden z pierwszych krajów chrześcijańskich na świecie, a pierw-
szy w Afryce, odwiedzamy tajemnicze wyspy-klasztory na jeziorze 
Tana oraz Nową Jerozolimę – święte miasto Lalibela, gdzie w wul-
kanicznych skałach wydrążono jedenaście niezwykłych kościołów. 
Poznajemy także odpowiedź na pytanie, co etiopscy mnisi mają 
wspólnego ze sztuką uprawy i parzenia kawy.
WYD. AA, 21×30, s. 64, kolorowe fotografi e, kredowy papier

KOD: 649694

Cracovia Sacra
W przewodniku opisano zabytki sakralne i znane miejsca kultu 
religijnego w Krakowie: od katedry wawelskiej, przez kościoły 
Starego Miasta i Kazimierza, klasztory i sanktuaria usytuowa-
ne w różnych częściach Krakowa (m.in. Tyniec, Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana 
Pawła II) aż po najważniejsze świątynie i sanktuaria w okoli-
cach Krakowa (Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Ludźmierz, 
zakopiańskie Krzeptówki, Wieliczka). W przewodniku uwzględ-
niono również krakowski szlak św. Jana Pawła II oraz najcie-
kawsze atrakcje turystyczne w pobliżu miejsc świętych. 
WYD. AA, 17×24, s. 112, zintegrowana, kolorowe fotografi e

KOD: 643692

Kraków. Miasto świętych
Poczet krakowskich świętych i błogosławionych. Wśród nich: 
św. Stanisław, bł. Wincenty Kadłubek, bł. Salomea, bł. Bronisława, 
św. Jacek Odrowąż, św. Królowa Jadwiga, św. Jan Kanty, św. Szymon 
z Lipnicy, św. Stanisław Kazimierczyk, bł. Zofi a Czeska, bł. Angela 
Truszkowska, św. Zygmunt Szczęsny Feliński, bł. Jan Beyzym, 
św. Brat Albert, bł. Klara Szczęsna, bł. Aniela Salawa, św. Józef 
Sebastian Pelczar, św. Siostra Faustyna, bł. Bernardyna Jabłońska, 
św. Maksymilian Maria Kolbe, bł. Anastazy Pankiewicz, bł. Hilary 
Paweł Januszewski, św. Jan Paweł II.
WYD. AA, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

KOD: 644170
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Jeszcze Polska nie zginęła 
Kocham Polskę 
Kolorowa książka dla dzieci, w której omówione zostały rozbiory 
Rzeczypospolitej oraz lata walk o odzyskanie niepodległości. 
W książce m.in.: okoliczności historyczne rozbiorów, powstania 
przeciwko zaborcom, najwybitniejsi Polacy w czasach zaborów, 
odzyskanie niepodległości, sylwetki polskich przywódców za-
służonych dla niepodległej Ojczyzny (z Józefem Piłsudskim na 
czele), pleśni legionowe, bohaterstwo Orląt Lwowskich oraz 
przebieg walk o granice odrodzonej Ojczyzny.
RAFAEL, 17×24, s. 32, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 690668

Nutka na Pierwszą Komunię Świętą
Piosenki na Pierwszą Komunię Świętą będą wspaniałym moty-
wem przewodnim dla wszystkich dzieci przygotowujących się 
do przyjęcia Pana Jezusa, a wyśpiewane podczas mszy pierw-
szokomunijnej staną się piękną oprawą samej uroczystości.
Kolorowo ilustrowaną książeczkę ze słowami i nutami uzupeł-
nia płyta audio CD z nagraniami wszystkich utworów oraz pod-
kładami muzycznymi.
RAFAEL, 20×29, s. 24, miękka

KOD: 889423

8,90
14,90 zł

6,90
11,90 zł

9,90
25,00 zł

Przygoda ze świętym papieżem 
Janem Pawłem II
177 stron do kolorowania z łamigłówkami
Życie Jana Pawła II w obrazach do kolorowania, m.in. dzieciń-
stwo i młodość, lata przeżyte w Krakowie, podróże apostolskie, 
Papież w drodze do domu Ojca. Szczególnie dużo miejsca 
przeznaczono na papieskie wizyty w Polsce. Całość jest ubo-
gacona łamigłówkami, zawiera też rysunki ukryte, które należy 
pokolorować według zadanego klucza.  
FIDES, 20×20, s. 192, miękka

KOD: 860402

60 %
Rabat

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

Herbatka żurawinowa
(sypana)
100g

Składniki: owoc żurawiny 50%, owoc róży, jabłka, bzu czarnego, tarniny, jarzę-
biny (w różnych proporcjach). 

Bogaty skład herbatki żurawinowej sprawia, że wykazuje ona 
wiele cennych właściwości zdrowotnych.
KOD: 290001
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Notes 
„Zioła” 
AROMAT SŁOWA, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

KOD: 290278

Notes „Mam 
w sobie to coś”
AROMAT SŁOWA, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

KOD: 290261

Notatnik
„Herbatka ziołowa”
AROMAT SŁOWA, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

KOD: 290254

Notes 
„Zielone liście” 
AROMAT SŁOWA, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

KOD: 290285

Atlas Polski dla dzieci 
Polska w pigułce dla najmłodszych!
Podstawowe źródło wiedzy geografi cznej o Polsce zawarte 
w barwnym, bardzo atrakcyjnym wydaniu! Oprócz krótkich, 
przystępnych opisów zamieszczono tu liczne mapy i kolorowe 
rysunki.
Fizyczna mapa polski, rzeki, morza i jeziora, wyżyny i niziny, góry, parki 
narodowe, zwierzęta i rośliny, mapa administracyjna, miasta , regiony, 
mapa turystyczna.
FENIKS, 20×28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 321742

Atlas Europy dla dzieci
Znakomity, barwnie ilustrowany atlas przedstawia różne zakąt-
ki naszego kontynentu. Najmłodsi znajdą w nim podstawowe 
informacje o europejskich krajach i ich mieszkańcach oraz 
przystępne opisy, wzbogacone kolorowymi mapami i pięknymi 
fotografi ami. Zamieszczono tu liczne ciekawostki dotyczące 
tradycyjnych potraw, najciekawszych miejsc i wybitnych postaci 
pochodzących z poszczególnych państw Europy. Atlas Europy 
dla dzieci to udane połączenie zabawy i nauki!
FENIKS, 20×28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 322916

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł
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Święta Bernadeta Soubirous
Objawienia w Lourdes  Książeczka z filmem DVD
Nakręcony w 1965 roku w Hiszpanii, dołączony do książki film 
fabularny w reż. Leona Klimovskyego to jedno z najlepszych 
dzieł poświęconych św. Bernadecie z Lourdes. Reżyser prosty-
mi środkami stara się zgłębić duchową istotę przeżyć prostej 
dziewczyny, której objawiła się Maryja. Prawie neorealistyczny 
styl opowieści nadaje filmowi niezwykły autentyzm, nie brakuje 
w nim też humoru. 
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 26, twarda 
Film: czas trwania: 98 min, polskie napisy, polski lektor

KOD: 242251

Św. Jan Bosko
Książeczka z filmem DVD

Wraz z książeczką otrzymujemy filmową biografię św. Jana Bosko, 
który będąc pod wpływem duchowości św. Franciszka Salezego, 
utworzył zakłady salezjańskie dla młodzieży, w których mieszkali 
i uczyli się chłopcy różnych wyznań. Jan Bosco stosował własne 
metody wychowawcze określane systemem prewencyjnym. Unikał 
stosowania kar, wyeliminował zupełnie kary fizyczne. System był 
nowością, który nie od razu znalazł zwolenników…
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 20, twarda 
Film: czas trwania: 108 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 377466

Jan Paweł I. Uśmiech Boga
Książeczka z filmem DVD

Film fabularny o Janie Pawle I, który zmarł w 33 dniu swoje-
go pontyfikatu. Premierowy pokaz filmu odbył się z udzia-
łem Benedykta XVI, który po projekcji powiedział: Mogliśmy 
przypomnieć sobie miłą i łagodną postać Papieża mocne-
go w wierze, trzymającego się zasad, ale zawsze otwartego 
i uśmiechniętego...
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 24, twarda 
Film: czas trwania: 210 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 377091

Św. Jan XXIII
Książeczka z filmem DVD
Załączony do książki film przedstawia pełną biografię papieża, od 
czasów młodości aż do Soboru Watykańskiego II i śmierci papie-
ża Roncallego. To niezwykle poruszający obraz z świetną kreacją 
Edwarda Asnera w roli Jana XXIII, jedynego amerykańskiego ak-
tora, który w swojej karierze zdobył aż 7 statuetek Emmy. Angelo 
Roncalliego z lat młodości zagrał Massimo Ghini. Film zrealizowa-
no w międzynarodowej obsadzie, z udziałem tak znanych aktorów 
jak Claude Rich, Sydne Rome czy Franco Interlenghi.
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 26, twarda 
Film: czas trwania: 180 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 377923

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł



49

yy,yy
yy,yy zł

Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

Wszystko do 10 zł!

dvddvd
65 %
Rabat

70 %
Rabat

65 %
Rabat

70 %
Rabat

dvd

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Pod płaszczem gwiazd 
Książeczka z fi lmem DVD

Książeczka zawiera zarys historyczny okrutnych prześladowań 
Kościoła ze strony władz i bojówek republikańskich podczas 
hiszpańskiej wojny domowej. Dołączony do książki fi lm Pod 
płaszczem gwiazd to oparta na faktach opowieść o domini-
kańskich męczennikach z hiszpańskiego klasztoru w Almagro – 
okrutnie torturowanych i ostatecznie zamordowanych przez siły 
republikańskie latem 1936 r.
Książeczka: E-LITE, 13×19, s. 24, twarda
Film: czas trwania: 92 min., lektor polski, napisy polskie

KOD: 377756

Misja 
Książeczka z fi lmem DVD

Ambitny fi lm Rolanda Joffe opowiada historię krwawej rozpra-
wy z Indianami z jezuickich redukcji w Ameryce Południowej 
w XVIII w. Na tle dramatycznych wydarzeń historycznych decydują 
się losy głównych bohaterów fi lmu. Wielokrotne nagradzane 
fi lmowe arcydzieło znajduje się na watykańskiej liście 45 fi lmów 
fabularnych, które propagują szczególne wartości religijne, mo-
ralne lub artystyczne. 
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 16, twarda
Film: czas trwania: 120 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 126121

W rolach głównych: 

Jeremy Irons 
Robert de Niro
Muzyka: 

Ennio Morricone

Pius XII
Książeczka z fi lmem DVD

Bardzo ciekawy, świetnie zrealizowany fi lm fabularny 
o Piusie XII, dołączony do znakomitej publikacji obalającej naj-
bardziej popularny mit lewicowej propagandy dotyczący Piusa 
XII. Autor przekonuje, że oskarżenia wobec Piusa XII to wyjątko-
wo perfi dny zamach na dobre imię papieża, który przyczynił się 
do ocalenia kilkuset tysięcy Żydów. 
Książeczka: RAFAEL, 13×18, s. 32, miękka
Film: czas trwania: 101 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 696967

Zakazany Bóg
Książka 

Poruszająca historia 51 błogosławionych męczenników 
z Barbastro, księży i kleryków, którym przyszło oddać życie 
za wiarę podczas wojny domowej w Hiszpanii. Ich cudem 
ocalałe notatki z więzienia, napisane niedługo przed egzeku-
cją, to jedno z najpiękniejszych świadectw wiary w dziejach 
chrześcijaństwa. 
RAFAEL, 14×20, s. 300, miękka

KOD: 698381
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Młody Mesjasz
Książeczka z fi lmem DVD

Filmowa opowieść o niezwykłych wydarzeniach w życiu sied-
mioletniego Jezusa. Szalenie elektryzujący i inspirujący obraz 
z gwiazdorską obsadą (Sean Bean, David Bradley). Całości 
dopełniają znakomite zdjęcia (Joel Ransom) i muzyka Johna 
Debneya. Znakomity fi lm, który trzeba obejrzeć!
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 16, twarda
Film: czas trwania: 106 min., dubbing polski, napisy polskie 

KOD: 699333

Judasz z Kariotu
Książeczka z fi lmem DVD

Judasz był tym uczniem Jezusa, który go zdradził. Był synem Szymona, 
nosił przydomek Iskariota, co prawdopodobnie wskazuje na miejsce 
jego pochodzenia, czyli mąż z Kariotu w Judei. Oznaczałoby to, że 
był jedynym uczniem Jezusa spoza Galilei. Twórcy dość swobodnie 
traktują losy Judasza. Wynika to z faktu, że informacje na temat czło-
wieka, który zdradził Jezusa, są w Nowym Testamencie bardzo skąpe, 
dlatego też scenarzyści mogli popuścić wodze fantazji.
E-LITE, 14×19, s. 24, twarda
Film: czas trwania: 91 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 377015

Apostoł Piotr i Ostatnia Wieczerza
Książeczka z fi lmem DVD

Dołączony do książeczki fi lm fabularny rozpoczyna się u schyłku 
życia św. Piotra, który oczekuje w więzieniu na egzekucję. Jeden 
z pilnujących go strażników chce się dowiedzieć czegoś więcej 
na temat wiary, za której wyznawanie Piotr ma wkrótce umrzeć, 
a szczególnie o ostatnich dniach Zbawiciela i jego śmierci. 
W serii retrospekcji zbudowanych ze wspomnień apostoła po-
znajemy najważniejsze chwile z życia Jezusa i jego nauczania. 
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 20, twarda
Film: czas trwania: 90 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 377626

Sekrety Szawła
Książeczka z fi lmem DVD

Dołączony do książki fi lm „Sekrety Szawła” stara się zgłębić ta-
jemnicę przemiany Szawła, gorliwego prześladowcy wyznawców 
Chrystusa, w świętego Pawła, wiernego głosiciela Ewangelii. 
W fi lmie wypowiadają się naukowcy, zarówno duchowni, 
jak i świeccy, którzy przybliżają widzowi życie i przesłanie 
św. Pawła, a sceny fabularyzowane realizowano w autentycznych 
plenerach.
RAFAEL, 14×19, s. 30, twarda
Film: czas trwania: 55 min., polski lektor, polskie napisy.

KOD: 377992
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Św. Józefi na Bakhita. Od niewoli do świętości
Książeczka z fi lmem DVD

Kiedy miała siedem lat, porwali ją muzułmańscy handlarze niewol-
ników. Traumatyczne przeżycia sprawiły, że zapomniała swojego 
imienia. Nadano jej nowe, Bakhita, czyli Szczęściara. Została świętą 
Kościoła Katolickiego. Dołączony do książki fi lm Campotiego nie 
jest wiernym zapisem życia św. Józefi ny Bakhity. To dramatyczna 
opowieść o wierze, nadziei, poświęceniu i miłości ofi arowanej 
w imię Jezusa nawet tym, którzy stali się przyczyną cierpienia.
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 22, twarda
Film: czas trwania: 180 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 126022

Św. Józef Kalasancjusz 
Książeczka z fi lmem DVD

Dołączony do książki fi lm przedstawia historię życia założyciela 
pijarów, twórcy bezpłatnych szkół dla dzieci. Fabularyzowany 
dokument nie pomija też spraw trudnych, m.in. aresztowania 
Kalasancjusza przez Inkwizycję oraz intryg, które doprowadziły 
do czasowej likwidacji zakonu.
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 24, twarda
Film: czas trwania: 55 min., polski lektor

KOD: 377916

Ojciec Miłosierdzia
Bł. Karol Gnocchi
Książeczka z fi lmem DVD

Poruszający fi lm fabularny o kapłanie, który zasłynął jako „apo-
stoł kalekich dzieci”. Głęboko przejęty cierpieniem młodych 
ludzi okaleczonych fi zycznie i duchowo przez II wojnę światową, 
poświęcił życie opiece nad jej najmłodszymi ofi arami.
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 24, twarda 
Film: czas trwania: 240 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 377589

Księga Rut
Książeczka z fi lmem DVD

Pełnometrażowa ekranizacja wydarzeń opowiedzianych 
w Księdze Rut – zrealizowana zgodnie z biblijnym przesłaniem. 
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 24, twarda
Film: czas trwania: 91 min., polski lektor, polskie napisy 

KOD: 377664
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Objawienia
Książeczka z fi lmem DVD

Film o ludzkich dramatach, w które wkracza sam Bóg!
Choroba, uzależnienia, samotność – to dramaty wpisane w co-
dzienność wiernych jednej z amerykańskich parafi i. Bóg wydaje 
się być głuchy na ich prośby. Nawet nie przypuszczają, że jest 
bliżej, niż się pozornie wydaje. A gdyby Chrystus w ludzkim ciele 
stanął dziś przed Tobą? Potrafi łbyś Go rozpoznać? Ambitny fi lm 
młodego, niezależnego twórcy, chętnie podejmującego tematy 
związane z wiarą.
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 16, miękka
Film: czas trwania 98 min., polskie napisy

KOD: 699715

Kapłan poniżonych. Założyciel Caritas w Rzymie
Książeczka z fi lmem DVD

Poruszający trzygodzinny dramat przedstawia życie założyciela 
rzymskiego Caritasu, ks. Don Luigi di Liegro.
Dołączony do książki fi lm „Kapłan poniżonych” pokazuje ży-
cie takim jakim ono jest, czyli trudnym, pełnym zmagania się 
z obojętnością społeczną, z barierami instytucjonalnymi, z wła-
sną słabością. 

Paweł Kęska, rzecznik prasowy Caritas Polska
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 26, twarda
Film: czas trwania: 190 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 405043

Córka Hioba
Książeczka z fi lmem DVD

Małe, spokojne miasteczko dotyka tragedia: niezrównoważony psy-
chicznie nastolatek w akcie zemsty wkracza z bronią do lokalnego 
sklepu i otwiera ogień do przypadkowych osób. Giną niewinni 
ludzie. Film śledzi losy kilku rodzin, które straciły bliskich tamtego 
strasznego dni. Ile czasu potrzeba, by się otrząsnąć z tak wielkiej 
i tak niespodziewanej straty? Mówi się, że czas leczy rany. W tym 
wypadku wydaje się jednak, że czas niczego nie zmienia. W sprawie 
prowadzonych jest kilka śledztw mających ustalić winnych zaistnia-
łej sytuacji. Czy wskazanie palcem winnego pomoże złagodzić ból?
RAFAEL 14×19, s. 8, miękka

KOD: 889164

Oblicze miłosierdzia
Książeczka z fi lmem DVD

Dołączony do książeczki amerykański fi lm dokumentalny (reż. David 
Naglieri) opowiada o wizjach doświadczanych przez św. Siostrę 
Faustynę i o roli Jana Pawła II, który rozpowszechnił orędzie o Bożym 
Miłosierdziu. W fi lmie wypowiadają się m.in.: prezydent Polski 
Andrzej Duda, kard. Stanisław Dziwisz oraz matka Petra Kowalczyk, 
przełożona Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pośród 
tych historii są również świadectwa zwykłych ludzi. 
RAFAEL, 14×19, s. 8, miękka
Film: czas trwania: 57 min.

KOD: 889379
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Święty Izydor Oracz
Książeczka z fi lmem DVD

Dodany do książki fi lm Rafaela J. Salvia, to fabularna biografi a 
jednego z najpopularniejszych hiszpańskich świętych, patrona 
rolników żyjącego na przełomie XI i XII w. Film pełną garścią czer-
pie z tradycji i ludowego folkloru oraz przedstawia niezwykłe ży-
cie św. Izydora i jego żony, bł. Marii Toribia. Reżyser pokazuje tak-
że rzadko prezentowany w światowej kinematografi i obraz życia 
w średniowiecznej Hiszpanii, nękanej najazdami muzułmanów.
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 26, twarda
Film: 101 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 242268

Święty Marcin de Porres. „Brat Miotła”
Książeczka z fi lmem DVD

Wzruszająca fabularna opowieść o życiu peruwiańskiego 
świętego Marcina de Porres, dominikańskiego „Brata Miotły”, 
który zasłynął jako człowiek głębokiej wiary oraz cudotwórca 
(cudowne rozmnażanie żywności, zdolność bilokacji oraz 
szczególna znajomość sekretów serc otaczających go ludzi). 
Klasyka starego kina, w którym prostota i autentyczność 
emocji nieodmiennie wzruszają także współczesnego widza. 
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 18, twarda
Film: 101 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 242237

Zanim kogut zapieje...
Książeczka z fi lmem DVD

Tytuł dołączonego do książki fabularnego fi lmu nawiązuje do 
sceny z Ewangelii, gdy Piotr zaparł się Jezusa. Bohaterem fi lmu 
jest postawiony w sytuacji ekstremalnej ksiądz, który nie spro-
stał swojemu powołaniu. Czy podniesie się z upadku? „Zanim 
kogut zapieje...” to dramatyczna, błyskotliwie nakręcona opo-
wieść, rozgrywająca się w nieokreślonym państwie opanowa-
nym przez lewicowy reżim, który wydał wojnę Kościołowi.
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 26, twarda
Film: 98 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 242275

Anne Rice

Młody Mesjasz
Książka 

Najbardziej zaskakujące dzieło Anne Rice! Mistrzyni powieści 
grozy w wyniku swojego nawrócenia stworzyła książkę o dzie-
jach dorastającego Jezusa! Pasjonująca książka, na podstawie 
której zrealizowano głośny fi lm pod tym samym tytułem.
RAFAEL, 13×20, s. 384, miękka

KOD: 698831
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Arka Przymierza
Książeczka z filmem DVD

Prof. Giuseppe Claudio Infranca nie ma wątpliwości, że odkrył 
tajemnicę Arki Przymierza. „Wdziałem Arkę Przymierza” – mówi 
profesor w dołączonym do książki filmie dokumentalnym 
Czyjego świadectwo jest wiarygodne? Czy Arka Przymierza 
rzeczywiście znajduje się w Etiopii? Rozwiązanie fascynującej 
tajemnicy związanej z zaginięciem Arki Przymierza znajdziemy 
w filmie, Mariny Rico, korespondentki w Watykanie.
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 26, twarda 
Film: czas trwania: 60 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 405074

Historia św. Franciszka
Książeczka z filmem DVD

Dołączony do książeczki film dokumentalny jest próbą odpo-
wiedzi na wiele pytań związanych z biografią i działalnością 
św. Franciszka. Jak to się stało, że pełen zapału wojennego mło-
dzieniec stał się orędownikiem pokoju? Co miał na myśli, wzywa-
jąc do ubóstwa, pokory i „radości doskonałej”? Zdjęcia do filmu 
realizowano w miejscach związanych z biografią św. Franciszka. 
Występują w nim znani we Włoszech historycy Kościoła.
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 28, twarda 
Film: czas trwania: 60 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 377749

Sekrety dominikanów
Książeczka z filmem DVD

Publikacja z dokumentalnym filmem o dziejach i dokonaniach 
Zakonu Kaznodziejskiego. Od ponad 800 lat bracia dominikanie 
głoszą Ewangelię na całym świecie – przez kaznodziejstwo, pracę 
naukową, uroczyste sprawowanie liturgii oraz pracę w mediach. 
Mogą się poszczycić wieloma świętymi i doktorami Kościoła. 
Prowadzone przez nich duszpasterstwa są przestrzenią, w której 
ludzie odkrywają wspólnotę Kościoła i dojrzałą wiarę. 
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 30, twarda 
Film: czas trwania: 50 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 126169

Sekrety jezuitów
Książeczka z filmem DVD

Załączony do książeczki film dokumentalny opowiada pasjonujące 
dzieje zakonu jezuitów powołanego do istnienia w XVI w. przez 
św. Ignacego z Loyoli. Dowiemy się o początkach zakonu, o jego 
zasługach (na przestrzeni wieków jezuici byli kaznodziejami i spo-
wiednikami władców oraz prowadzili szkolnictwo średnie i wyższe), 
a także o jezuickich misjonarzach i świętych. Poznamy również 
zasady, na których opiera się duchowość i dyscyplina tego zakonu.
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 22, twarda 
Film: czas trwania: 45 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 126084
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domy Matki Bożej
Książeczka z fi lmem DVD

W różnych zakątkach świata, w Ziemi Świętej, Jerozolimie znaj-
dują się miejsca czczone przez chrześcijan, a związane z Maryją, 
Matką Jezusa. W dołączonym do książki fi lmie dokumentalnym 
udajemy się szlakiem tych historii, domów, miejsc kultu. Wizje 
bł. Anny Katarzyny Emmerich wskazują dom między miastecz-
kiem Selcuk a ruinami Efezu. Czy są jakieś dowody potwierdza-
jące, że Matka Boża przebywała w Efezie?
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 26, twarda
Film: czas trwania: 55 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 405081

Całun. Tajemnica płótna z Turynu
Książeczka z fi lmem DVD

Czy przechowywany w Turynie Całun, na którym widnieje odcisk 
ciała mężczyzny, jest rzeczywiście tym, w który zawinięto Ciało 
Jezusa po zdjęciu z krzyża? Film dokumentalny Davida Rolfe 
przedstawia historię najnowszych badań Całunu, fascynują-
cą historię wędrówki płótna na przestrzeni wieków z Edessy 
i Konstantynopola aż do Turynu. Centralny punkt fi lmu stanowi 
wizualizacja Całunu w 3D.
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 30, twarda
Film: czas trwania: 50 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 377824

dvd

Celestyn v czyli papieska tajemnica
Książeczka z fi lmem DVD

Postać Celestyna V budziły zawsze ogromne zainteresowanie. 
Dlaczego? Był pierwszym papieżem w historii Kościoła, który 
dobrowolnie abdykował. Film dokumentalny Alessandry Gigante 
próbuje odpowiedzieć na wiele pytań wiążących się z osobą tego 
papieża: Dlaczego przyjął papieską tiarę i dlaczego ją odrzucił? 
Czemu obrał imię „Celestyn”? Czemu budził niepokój swego na-
stępcy? Jak zmarł? Kto w 1988 roku skradł ciało świętego?
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 28, twarda
Film: czas trwania: 55 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 377701

dvd

Ciemna strona 
Kodu Leonarda 
Książeczka z fi lmem DVD

E-LITE, 14×19, s. 24, twarda
Film: czas trwania: 50 min., 
polski lektor, polskie napisy

KOD: 377350

Tajemnice 
Bożego Ciała 
Książeczka z fi lmem DVD

E-LITE, 14×19, s. 24, twarda
Film: czas trwania: 60 min., 
polski lektor, polskie napisy

KOD: 377473

dvd
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24,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

60 %
Rabat

60 %
Rabat

60 %
Rabat

60 %
Rabat

60 %
Rabat
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

O. Józef Maria Verlinde 

Zakazany owoc 
Prostym językiem, z wielkim szacunkiem i subtelnością, Józef 
Maria Verlinde analizuje wielkie fi lozofi e Wschodu, konfrontu-
jąc je z prawami Chrystusa. Zabiera tym samym głos w jednej 
z najważniejszych dyskusji naszych czasów. Nie jest to jednak 
debata czysto akademicka. Konfrontację autor przeżył w głębi 
swej duszy i swego ciała. Przekazuje nam zarazem żywe świa-
dectwo i wnikliwą refl eksję.
WYD. M, 14×20, s. 292, miękka 

KOD: 211330 

Abp Alban Goodier

doskonalenie duchowe
Praktyczny przewodnik na drodze do chrześcijańskiej doskona-
łości: od etapu początkowego po duchową dojrzałość wyrażają-
cą się w modlitwie i dziełach miłosierdzia. Z tej książki dowiemy 
się, jak przezwyciężyć rozproszenia i roztargnienie podczas 
modlitwy, jak mówić do Boga sercem, a nie tylko ustami oraz 
jak uniknąć zagrożeń związanych z naturalnym entuzjazmem 
początkujących.
WYD. AA, 14×20, s. 144, miękka

KOD: 641063

Ks. Aleksander Żychliński

duchowość świętych
Wielu ludzi żywi autentyczne pragnienie wejścia na ścieżkę 
głębszego życia duchowego, jednak nie wie, jakie kroki podjąć. 
Co robić? Jak wejść na drogę doskonałości i jak nie poddawać 
się zniechęceniu, wspinając się wciąż wyżej? Na takie pytania 
odpowiada ta książka, oparta na doświadczeniach świętych, 
którzy tę drogę przebyli: św. Tomasza z Akwinu, św. Teresy 
z Avila i św. Jana od Krzyża.
WYD. AA, 14×20, s. 160, miękka

KOD: 641148

Abp Alban Goodier

Życie duchowe katolika
Dzieło abpa Goodiera wyznacza właściwy kierunek myślenia 
i działania człowieka wierzącego oraz wskazuje drogę auten-
tycznie katolickiego życia. To kompas dla tych, którzy się po-
gubili. To świeży powiew orzeźwienia dla zmęczonych i znie-
chęconych. To umocnienie dla tych, którzy odważnie wędrują 
w górę trudną i wąską ścieżką Chrystusa.
WYD. AA, 14×20, s. 192, miękka

KOD: 646853
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50 %
Rabat

70 %
Rabat

60 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
34,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
24,90 zł

Syndrom Judasza
Współczesny świat wskrzesza starożytne herezje i wznieca na 
nowo spory, które dawno wygasły. Fałszywi prorocy znów sie-
ją wątpliwości w sercach i umysłach chrześcijan, podważając 
zaufanie do Jezusa i Kościoła. Ta książka jest ważnym ostrzeże-
niem przed powielaniem starych błędów. Autor nie tylko dzieli 
się obszerną wiedzą o dawnych herezjach, ale też demaskuje 
ich współczesne formy identyfi kując osoby i instytucje, które 
propagują błędne nauki.
WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

KOD: 643012

Uzdrowiona
Kostarykański cud Jana Pawła II
Fascynująca opowieść, której bohaterką jest Floribeth Mora 
Diaz, mieszkanka Kostaryki cudownie uzdrowiona ze śmier-
telnej choroby za wstawiennictwem Jana Pawła II. Książka 
przedstawia relacje samej Floribeth oraz innych osób będących 
świadkami cudu. Zawiera zdjęcia z prywatnego archiwum ro-
dzinnego Floribeth Mory Diaz.
ZNAK, 12×19, s. 288, miękka

KOD:  031085

Czym jest dla mnie Msza Święta?
Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski przez długie lata swej posługi ka-
płańskiej zebrał kilkadziesiąt świadectw o Mszy Świętej od znanych 
osób. Wśród nich m.in. takie osobowości jak: bp Jan Chrapek, 
abp Henryk Hoser, o. Mieczysław Albert Krąpiec, Andrzej Łapicki, 
Anna Nehrebecka, ks. Janusz St. Pasierb, ks. Roman M. Rogowski, 
o. Jacek Salij, ks. Ireneusz Skubiś, ks. Jan Sochoń, ks. Marek 
Starowieyski, Andrzej Szczepkowski, Ewa Szumańska, Stefan 
Swieżawski, abp Ignacy Tokarczuk, ks. Jan Twardowski, Jerzy Zelnik.
WNSZ, 14×20, s. 224, miękka

KOD: 050167

Świadectwa 
znanych osób 
o Eucharystii

Raport o gender w Polsce
Pierwszy – oparty wyłącznie na faktach – obszerny opis działań 
inicjatyw genderowych w Polsce. Napisany przez reporterkę, 
która przeniknęła do środowisk związanych z ideologią gender, 
brała udział w organizowanych przez nie zajęciach dydaktycz-
nych, warsztatowych i kulturalnych, poznała metody fi nansowa-
nia i sposoby lobbowania za zmianami legislacyjnymi.
FRONDA, 12×20, s. 368, miękka

KOD: 095467



yy zł

Oszczędzasz

58 Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów
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40 %
Rabat

5,90
14,90 zł

Akt poświęcenia Kościoła w Polsce 
Niepokalanemu Sercu Maryi 
Obrazek z płytą CD

Obrazek na ścianę (tekturowy) z tekstem Aktu poświęcenia 
Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Do obrazka 
dołączono płytę CD z recytacją modlitwy różańcowej. 
Płyta może służyć cenną pomocą do osobistej modlitwy 
w domu lub w podróży.
RAFAEL, wymiary obrazka: 21×30 cm

KOD: 046273

Krucjata
Książeczka z fi lmem DVD

Film o Krucjacie Różańcowej w Obronie Przed Terroryzmem 
pod patronatem bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa 
Strzałkowskiego. To 24-minutowy dokument przetłumaczony na 
8 języków. Film opowiada o genezie, historii i przebiegu tego 
dzieła oraz przedstawia świadectwa osób związanych z Krucjatą. 
Płyta z fi lmem dołączona jest do książeczki w 8 językach zawie-
rającej podstawowe informacje o Krucjacie Różańcowej.
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 38, twarda
Film: czas trwania: 24 min.

KOD: 250000

8,90
14,90 zł

yy,yy
yy,yy zł

8,90
14,90 zł

8,90
14,90 zł

O dwóch takich co nie bali się 
terrorystów
Komiks
Oddali życie dla Chrystusa! Historia heroicznej postawy pol-
skich misjonarzy-męczenników z Pariacoto w Peru: bł. Zbigniewa 
Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka. Dwaj polscy franciszkanie 
ponieśli tam śmierć z rąk komunistycznych partyzantów z organi-
zacji „Świetlisty szlak”. Zginęli dla Chrystusa, stając się patronami 
walki ze światowym terroryzmem. Opowieść dla młodych o nie-
złomności, sile wiary i wierności aż po śmierć.
RAFAEL, 21×29, s. 32, miękka

KOD: 889980

SMS od Świętej Siostry Faustyny
Dla wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia przygotowaliśmy 
niezwykłą edycję najważniejszych i najpiękniejszych myśli 
zaczerpniętych z Dzienniczka św. Siostry Faustyny. Są one zapi-
sem bezpośredniego spotkania Apostołki Bożego Miłosierdzia 
ze Zbawicielem. Przygotowane jako krótkie, proste do zrozumie-
nia komunikaty, ujęte zostały w formę podobną do SMS-ów. 
RAFAEL, 12×17, s. 120, twarda

KOD: 889782

40 %
Rabat

40 %
Rabat

60 %
Rabat
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50 %
Rabat

63 %
Rabat

9,90
26,90 zł

Koronka do św. Józefa
Modlitewnik zawiera koronkę do św. Józefa oraz inne modlitwy 
ku jego czci. Dużą wartością dla czytelnika będzie też możliwość 
poznania sylwetki świętego, któremu sam Bóg powierzył wycho-
wanie swojego Syna. Każdy, kto z otwartym sercem przeczyta 
tę książkę, zrozumie, jak w swoim życiu naśladować obrońcę 
Świętej Rodziny.
RAFAEL, 11×18, s. 104, miękka

KOD: 698459

9,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

Pani Nadziei
Modlitewnik dla chorych z Matką Bożą z Lourdes
Matka Boża wspomaga nas w zmaganiach z doświadczeniem 
choroby i cierpienia. Modlitewnik przygotowany został z myślą 
o chorych oraz ich bliskich. Dobór modlitw pomaga zrozumieć 
i przyjąć krzyż cierpienia, dając nadzieję na zrozumienie Bożych 
planów i uzdrowienie. Odpowiednio duża czcionka i czytelny 
rozkład modlitw pozwalają korzystać z modlitewnika osobom 
o słabszym wzroku, także przy gorszym świetle, w kościele czy 
na łóżku szpitalnym.
RAFAEL, 11×16, s. 176, twarda

KOD: 250031

Piotr Szubarczyk

Inka
Album

Jedna z najbardziej wstrząsających, wzruszających, ale i bu-
dujących historii czasów wojny i powojennej rzeczywistości. 
Historia młodziutkiej sanitariuszki AK Danki Siedzikówny 
„Inki” to opowieść, wobec której żaden czytelnik nie przejdzie 
obojętnie… 
RAFAEL, 20×29, s. 64, twarda 

KOD: 889430

9,90
39,90 zł

Wincenty Łaszewski

Ilustrowany przewodnik po Fatimie
Wyjątkowy przewodnik po sanktuarium i okolicach!

• Zwiedzanie sanktuarium i doliny Cova da Iria.
• Klasztory Alcobaca, Batalha i Hieronimitów w Lizbonie
• Sanktuarium w Nazaré.
• Miejsca objawień. Fakty. Rozważania. Modlitwy.
• Trójka wizjonerów i fatimskie przesłanie Maryi.
• Świadectwa siostry Łucji.
• 500 barwnych fotografi i, kolorowe mapki i plany.

FRONDA, 14×22, s. 320, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 791633

60 %
Rabat

75 %
Rabat
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65 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
30,00 zł

O. Joachim Badeni OP

Kobieta i mężczyzna
Boska miłość
Pasjonująca rozmowa z o. Joachimem Badenim na temat mło-
dości, miłości i małżeństwa. Książka dla narzeczonych, nowoza-
ślubionych i tych, którzy są małżonkami od lat. Polecana rów-
nież małżonkom pogrążonym w kryzysie, aby ich miłość mogła 
zapłonąć na nowo. 
WYD. AA, 14×20, s. 160, miękka 

KOD: K01061

Bob Schuchts

Bądź przemieniony
Każdy sakrament leczy z jedną z 7 ran, które są skutkiem 
grzechu pierwszych ludzi: chrzest uzdrawia rany odrzucenia, 
Komunia Święta leczy rany porzucenia, bierzmowanie pokonuje 
naszą bezsilność, sakrament kapłaństwa leczy rany zamieszania 
i nieładu, sakrament małżeństwa leczy rany strachu i nieufno-
ści, sakrament pojednania przywraca czystość, a namaszczenie 
chorych leczy rany beznadziei.
WYD. ZACHEUSZ, 14×21, s. 232, miękka

KOD: 869991

Kard. Raymond Burke 

Boża Miłość stała się ciałem 
Piękno i moc Najświętszej Eucharystii w świetle nauczania 
św. Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Autor prowadzi czytelnika 
przez nauczanie Kościoła o Eucharystii i o jej miejscu w życiu 
każdego ucznia Jezusa Chrystusa. Ten duchowy traktat łączy 
w sobie bogatą teologię Kościoła z praktyką życia duchowego. 
Cechująca kardynała Burke’a zdolność docierania do wiernych 
za pomocą prostego, lecz inspirującego języka niewątpliwie roz-
budzi miłość do Eucharystii w sercach wszystkich czytelników. 
WYD. AA, 14×22, s. 224, twarda z obwolutą

KOD: 642893

60 %
Rabat

9,90
25,00 zł

Jacek Kowalski i Klub Świętego Ludwika

Grunwald 1410 po Kowalsku
Płyta CD

Płyta koncertowa (nagrana podczas festiwalu Maj z Muzyką 
Dawną, 20 maja 2010 we wrocławskim Ratuszu). Zawiera wyko-
nania utworów muzyki dawnej, wśród nich m.in.: Bogurodzica, 
Pieśń o bitwie pod Grunwaldem, Godła czyli chorągwie i inne.
DĘBOGÓRA, czas trwania: 65 min.

KOD: 114491
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65 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

HEREZJA 
reformacji

Hilaire Belloc

yy,yy
yy,yy zł

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

Mary Eberstadt

Adam i Ewa po pigułce
Książka o przełomowym znaczeniu wynalezienia nowoczesnej an-
tykoncepcji oraz o katastrofalnych skutkach cywilizacyjnych, jakie 
ona przyniosła, stając się głównym motorem rewolucji seksualnej. 
O tym właśnie pisze w tej książce Mary Eberstadt, nie uciekając od 
ukazywania najbardziej bulwersujących wydarzeń i zmian, jakie 
dokonały się w kulturze i obyczajach współczesnego świata, oraz 
kontrowersyjnych opinii, bezlitośnie obnażających zaślepienie 
i ukryte motywy działania współczesnych szermierzy postępu.
WYD. AA, 14×20, s. 240, miękka

KOD: 644781

Paradoksy 
rewolucji 
seksualnej

Hilaire Belloc

Herezja reformacji
Prawdziwe oblicze reformacji!
Autor odsłania przyczyny i kulisy wielkiego dramatu począt-
ków reformacji, który wstrząsnął ówczesnym światem. Belloc 
ujawnia prawdziwe oblicze protestantyzmu. Reformację (za-
początkowaną wystąpieniem Lutra w przeddzień Wszystkich 
Świętych roku 1517) przedstawia jako jedno z największych 
zagrożeń cywilizacji europejskiej.
WYD. AA, 14×20, s. 252, miękka

KOD: 648574

W jaskinii bestii
Opowieści o egzorcyzmach
Świadectwo człowieka, który 
rozmawiał z szatanem! 
Prawdziwe historie opowiedziane przez Arrigo Muscio, który był 
pomocnikiem egzorcysty i osobiście uczestniczył w sprawowa-
nych przez niego rytuałach.
WYD. AA, 14×20, s. 320, twarda

KOD: 927500

O. Joseph-Marie Verlinde 

Na drogach uzdrowienia 
wewnętrznego 
Znakomita książka o. Josepha-Marie Verlinde’a, która wskazuje 
drogi uzdrowienia w różnych przypadkach zranień: spowodo-
wanych wypaczeniami miłości ojcowskiej lub macierzyńskiej, 
wywołanych konfl iktami wśród rodzeństwa, pochodzących 
z chorobliwego poczucia winy, mających źródło w nadużyciach 
natury seksualnej lub wynikających z braku dojrzałości emo-
cjonalnej czy z potrzeby uznania i akceptacji.
WYD. AA, 14×20, s. 296, miękka ze skrzydełkami

KOD: 640530
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65 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

O. Jacek Woroniecki

Pełnia modlitwy
Książka o. Jacka Woronieckiego w niezwykle uporządkowany 
sposób mówi o tym, czym w istocie jest modlitwa i jakie są jej 
rodzaje. Pokazuje, co wpływa na jej „jakość”, co pomaga, a co 
może w niej przeszkadzać. Przypomina, jak ważne jest czytanie 
i rozważanie Pisma Świętego. Mówi także o tym, jaka modlitwa 
jest skuteczna. 
WYD. AA, 14×20, s. 224, miękka

KOD: 642268

Scott Hahn

Uzdrawiająca moc spowiedzi
Niezwykła, pełna duchowego żaru książka katolickiego teologa, 
nawróconego z protestantyzmu, który odkrył wielki dar spowie-
dzi sakramentalnej w Kościele katolickim. Scott Hahn pokazuje, 
że jeśli mamy wieść życie wierne Bogu, nie możemy żyć bez 
częstej spowiedzi, starannie przygotowanej i wprowadzonej do 
naszych praktyk modlitewnych. 
WYD. AA, 13×19, s. 224, zintegrowana

KOD: 649205

Spowiedź sakramentalna 
Praktyczny przewodnik dla penitentów 
i spowiedników
W przewodniku m.in.:
• Jak skutecznie korzystać z sakramentu pojednania?
• Rachunki sumienia i modlitwy.
• Zasady dobrej spowiedzi i ważności sakramentu.

Książka, napisana przystępnym językiem, służy pomocą zarów-
no osobom przystępującym do spowiedzi, jak i spowiednikom. 
WYD. AA, 12×19, s. 128, twarda

KOD: K01151

Ks. Tournyol du Clos

Uwolnienie z mocy złego ducha
Praktyczny poradnik uwalniania 
od złych mocy 
W książce:

• wskazówki egzorcysty,
• modlitwy o uwolnienie,
• egzorcyzmy,
• uzdrowienie międzypokoleniowe.

WYD. AA, 14×21, s. 176, twarda

KOD: K01170

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł
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65 %
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65 %
Rabat

70 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

yy zł

9,90
34,90 zł

Św. Ignacy Loyola

Ćwiczenia duchowe
Autobiografi a
Interesujące wydanie pism św. Ignacego z Loyoli. Obok Ćwiczeń 
duchowych – od wieków cieszących się zasłużoną sławą – znaj-
dziemy tu jego Autobiografi ę. Książka zawiera również tekst 
o zasadach przyjmowania kandydatów do stanu duchownego 
(napisany przez uczniów św. Ignacego) oraz Porady Ignacego 
– zbiór duchowych rad sformułowanych jako sentencje 
w  brzmieniu łacińskim i polskim.
WYD. AA, 14×20, s. 232, twarda

KOD: 641544

Św. Bernard z Clairvaux

Kazania o Najświętszej Maryi Pannie
Zbiór kazań o Matce Bożej autorstwa Jej gorliwego czciciela – 
św. Bernarda z Clairvaux – średniowiecznego mistyka, ascety 
i odnowiciela życia monastycznego. 
Wybitne dzieło mistrza duchowego!
WYD. AA, 14×20, s. 320, twarda

KOD: 640028

Kwiatki świętego Antoniego
Oświecony przez Ducha Świętego Antoni wykładał słowo Boże 
tak dobrze, nabożnie, głęboko, jasno i zrozumiale, że wszyscy 
zebrani, choć posługiwali się różnymi językami, dokładnie 
rozumieli jego słowa jak gdyby mówił w ich własnym języku. 
Wydanie zawiera 40 opowiadań z życia św. Antoniego oraz 
„Myśli świąteczne”, czyli wybór z jego „Kazań niedzielnych 
i świątecznych”.
WYD. AA, KKK, 14×21, s. 144, twarda

KOD: K01312

Św. Jan Maria Vianney

drogowskazy dla grzeszników
Unikalny wybór przestróg i porad św. Jana Marii Vianneya do-
tyczących kluczowych spraw życia chrześcijańskiego: tajemnicy 
grzechu, Sakramentu Pokuty i ostatecznych losów człowieka.
WYD. AA, 12×17, s. 240, twarda

KOD: 881179

9,90
29,90 zł
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yy zł

Oszczędzasz

Wszystko do 10 zł!

9,90
39,90 zł

9,90
39,90 zł

9,90
39,90 zł

9,90
39,90 zł

9,90
34,90 zł

9,90
34,90 zł

9,90
34,90 zł

9,90
29,90 zł

Kuchnia 
sióstr sercanek
AA, 14×21, s. 232, twarda 

KOD: 368744

Ciasta
AA, 17×24, s. 160, twarda, kredowy 
papier, kolorowe ilustracje

KOD: 927944

Ryby i dania 
postne
AA, 17×24, s. 160, twarda, kredowy 
papier, kolorowe ilustracje

KOD: 927951

Zupy 
i przystawki
AA, 17×24, s. 160, twarda, kredowy 
papier, kolorowe ilustracje

KOD: 927975

Ciasta
Domowy wyrób
AA, 17×24, s.160, twarda

KOD: 881384

Grill 
Domowy wyrób
AA, 17×24, s. 224, twarda

KOD: 060826

Przyprawy, zioła
Domowy wyrób
AA, 17×24, s. 160, twarda

KOD: 881483

Przetwory
Domowy wyrób
AA, 17×24, s. 224, twarda

KOD: 060338

75 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

70 %
Rabat

70 %
Rabat

70 %
Rabat

65 %
Rabat
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yy,yy
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Wszystko do 15 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

14,90
34,90 zł

Koronka do świętej Zofi i
Imię św. Zofi i nawiązuje do Bożej Mądrości, która wypełniała 
całe jej życie. Barwnie ilustrowana książka zawiera modlitwy za 
wstawiennictwem św. Zofi i, opowieść o jej życiu i męczeńskiej 
śmierci oraz o losach jej córek (noszących imionach Wiara, 
Nadzieja i Miłość), a także instrukcję odmawiania koronki za 
jej wstawiennictwem. 
Do książki dołączono ozdobną koronkę św. Zofi i w praktycznym 
etui.
RAFAEL, 14×20, s. 64, twarda

KOD: 699678

14

Regina Breul

Śmierć mózgu
Autorka poddaje głębokiej krytyce kryterium śmierci mózgowej, 
będącej granicą, po przekroczeniu której pobiera się od dawców 
organy do przeszczepu. Doktor Regina Breul przekonuje, że organy 
te pobiera się od osób żywych! Wskazuje również na niebezpieczeń-
stwa i nadużycia praktyk transplantologicznych. Swoje opinie odno-
si przy tym do nauczania Kościoła w zakresie organodawstwa i kon-
frontuje z katolicką etyką. Czytelnik po lekturze zostanie z pytaniem: 
„A co, jeśli autorka ma rację?”. Odpowiedź pilnie poszukiwana…
RAFAEL, 13×20, s. 216, miękka

KOD: 889645 

Czy istnieją 
granice 
organodawstwa?
Kiedy umiera 
człowiek?

Bóg nie umarł 2
Film DVD

Film: DVD, czas trwania: 115 min.,
polski lektor, polskie napisy 

KOD: 699210

Bóg nie umarł
Film DVD

MONOLITH FILMS, RAFAEL
Film: DVD, czas trwania: 108 min., 
polski lektor, polskie napisy

KOD: 995066

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

Fireproof 
Książka

Historia heroicznego kapitana brygady strażackiej, który ponad 
wszystko ceni sobie poświęcenie i służbę dla innych. Ale naj-
ważniejszy związek jego życia, jego własne małżeństwo, może 
wkrótce pójść z dymem. Książka opowiada historię człowieka, 
który pragnie zmienić swoje życie i uratować własne małżeń-
stwo dzięki uzdrawiającej mocy wiary oraz wierności podstawo-
wej zasadzie strażaka: „Nigdy nie porzucaj swojego partnera”. 
RAFAEL, 14×20, s. 340, miękka

KOD: 147994

50 %
Rabat

55 %
Rabat
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Wszystko do 15 zł!

40 %
Rabat

55 %
Rabat

45 %
Rabat

40 %
Rabat

Cudowny medalik. Niezwykły dar z Nieba
W 1830 roku siostrze Katarzynie Labouré ukazała się Maryja 
i polecając rozpowszechnianie Cudownego Medalika obiecała: 
„Wszystkie osoby, które nosić go będą na szyi, otrzymają wielkie 
łaski. Łaski będą obfi te dla tych, którzy nosić go będą z ufno-
ścią”. Ten najsłynniejszy medalik świata – dzisiaj noszony przez 
miliony ludzi – przyczynił się do wielu nawróceń i uzdrowień. 
Do książki dołączono Cudowny Medalik w opakowaniu jubiler-
skim (0,8 g, srebro próby 925).
RAFAEL, 11×18, s. 104, miękka

KOD: 692778

14,90
26,90 zł

14,90
24,90 zł

14,90
34,90 zł

14,90
24,90 zł

Róża duchowna
Objawienia i orędzia na podstawie dzienniczka 
Pieriny Gilli
Objawienia trwały od 1947 do 1976 roku. Dziś kult płaczącej 
Madonny z trzema różami i trzema mieczami kwitnie na całym 
świecie, a w 2000 r. Kościół ofi cjalnie uznał kult Matki Bożej 
Róży Duchownej w Montichiari. Maryja dała w tych objawie-
niach światu dwa dary: Godzinę Łaski dla Świata (obchodzoną 
każdego roku w południe 8 grudnia) oraz Medalion Matki Bożej 
Róży Duchownej, który nazwała „darem macierzyńskiej miłości”. 
RAFAEL, 14×20, s. 352, miękka

KOD: 698374

Maryja płacze na Ukrainie
W 2005 roku, w małym kościółku tuż za granicą Polski z Ukrainą, 
w Niżankowicach, zapłakała fi gura Matki Bożej. Nie towarzyszyły 
temu objawienia, nie było orędzi, były tylko łzy… Dlaczego Maryja 
zapłakała na tamtej ziemi? Czy Matka Boża płakała tylko nad 
Ukrainą, czy może nad całym światem? Czy Jej łzy były zapowiedzią 
wydarzeń, do których doszło za naszą wschodnią granicą?
RAFAEL, 13×20, s. 152, miękka

KOD: 06798E

Nie o Mary Wagner
Książeczka z fi lmem DVD

Poruszająca historia kanadyjskiej działaczki pro-life, która spę-
dziła kilka lat w więzieniu tylko dlatego, że kobietom udającym 
się do kliniki aborcyjnej proponowała rozmowę! 
Kupując pozycję Nie o Mary Wagner otrzymują Państwo dwa 
egzemplarze fi lmu: jeden dla siebie, a drugi do przekazania 
drugiej osobie. Książeczka zawiera wywiad z Mary Wagner.
Książeczka: GLORIA24, 13×18, s. 18, miękka
Film: łączny czas trwania: 58 min.

KOD: 014810

Jeden 
z najważniejszych 
fi lmów w obronie 
życia poczętego!
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

40 %
Rabat

14,90
24,90 zł

14,90
29,90 zł

yy zł

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

Ewa J. P. Storożyńska
ks. dr Józef Maria Bartnik SJ

Matka Boża Zwycięska
Cuda Maryi w historii Polski i świata 
Fascynujące historie cudów Maryi 
w Polsce i na świecie! 
Wśród nich: bitwa pod Lepanto, zwycięstwo pod Wiedniem, 
Cud nad Wisłą i wiele innych…
WYD. AA, 14×20, s. 264, miękka  

KOD: P04011

Ewa J. P. Storożynska,
ks. dr Józef Maria Bartnik SJ

Przepowiednie Maryi o losach Polski
Książka przedstawia historie objawień Bronisławy Kuczewskiej 
na warszawskich  Siekierkach oraz nadprzyrodzone zjawiska 
obecne w jej życiu: świadectwa uzdrowień i nawróceń oraz dary 
proroctwa,  lewitacji i potężnej modlitwy  wstawienniczej.
WYD. AA, 14×20, s. 256, miękka 

KOD: K05025

Jean-Baptiste Estrade

Lourdes 
w relacjach naocznego świadka
Jean-Baptiste Estrade stał się świadkiem ekstazy Bernadety 
23 lutego 1858 roku. Pod wpływem tego, co zobaczył, przeżył 
głębokie nawrócenie… Był świadkiem większości objawień. 
Dokładnie notował słowa przekazywane przez św. Bernadetę 
oraz wydarzenia, których był świadkiem. Jego relacje znajdziemy 
w tej fascynującej książce.
WYD. AA, 14×20, s. 336, miękka, cz.-b. fotografi e

KOD: 641421

Jędrzej Majka

Maryja z Guadalupe
Cudowny wizerunek z Guadalupe jest jednym z najbardziej 
tajemniczych przedstawień Maryi. Wielu naukowców usiłowało 
rozwikłać zagadki z nim związane. Niestety, nie udało im się 
odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wizerunek Matki Bożej 
z meksykańskiego Guadalupe, patronki Ameryki Łacińskiej, 
wciąż skrywa wiele tajemnic. W czym tkwi jego wielka siła? 
Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w nowym znakomicie 
ilustrowanym albumie. 
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 643869
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Historie świętych grzeszników
Fascynujące opowieści o świętych, którzy – podobnie jak my 
– musieli walczyć ze swoimi wadami i pokusami (Augustyn 
z Hippony, Małgorzata z Kortony, Jan Boży, Franciszek Ksawery, 
Jan od Krzyża, Kamil de Lellis, Józef z Copertino, Klaudiusz 
de la Colombière, Benedykt Józef Labre). 
WYD. AA, 12×19, s. 256, twarda

KOD: K01050

Ks. Manuel Fernando Silva

Bóg wie lepiej
Poznaj moc modlitwy: „Bóg wie lepiej”!
Pasjonująca książka o św. Józefi e! Autor zatrzymuje się nad 
fragmentami Pisma Świętego, które odnoszą się do Męża Maryi. 
Pod wpływem tej lektury postać św. Józefa wzbudza w nas coraz 
większy zachwyt, coraz bardziej olśniewa, a plastycznie przed-
stawione obrazy wprowadzają w medytację Bożych tajemnic. 
Zamieszczono tu również świadectwa cudów uczynionych za 
sprawą św. Józefa.
WYD. AA, 14×20, s. 224, miękka

KOD: 641827

Życie Józefa, 
Męża Maryi

Anatolij Bajukański

Święci, którzy leczą
Pasjonująca opowieść o wielkich świętych cudotwórcach 
przychodzących z pomocą ludziom wszystkich czasów, co po-
świadczają liczne zamieszczone tu relacje i świadectwa. Autor 
opowiada o wielkich i znanych świętych, np.: o Najświętszej 
Maryi Pannie czczonej w jasnogórskim wizerunku, o Apostołach 
i Ewangelistach, o świętych z różnych wieków chrześcijaństwa 
(np. św. Mikołaj, Ojcowie Pustyni, św. Maron, św. Charbel). 
WYD. AA, 14×20, s. 320, miękka

KOD: 641292

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

50 %
Rabat

Nowenna do Matki Bożej Zwycięskiej 
za chorych 
Nowenna za wstawiennictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
i jej Rodziców! Do modlitewnika dołączamy srebrny medalik 
z czcigodnym wizerunkiem Matki Bożej Zwycięskiej.
Duży srebrny medalik o wadze 2,1 g!
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

KOD: 645146

SREBRNY MEDALIK GRATIS!

Modlitewnik

ISBN 978-83-7864-514-6

29,90
N OW E N N A 
do Matki Bożej Zwycięskiej 
za chorych

14,90
29,90 zł
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50 %
Rabat

55 %
Rabat

50 %
Rabat

55 %
Rabat

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Franciszek od Brata Alberta
Biografi czna książka ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na-
pisana jest w żywym, porywającym stylu. Ów autorski szkic do 
portretu kardynała wzbogacony został licznymi anegdotami 
i wspomnieniami. Rzetelna faktografi a połączona z opisem 
wydarzeń, których autor był świadkiem lub wie o nich z pierw-
szej ręki, dają czytelnikom szalenie ciekawą lekturę o niezwykłej 
postaci żyjącej w przełomowych czasach. 
RAFAEL, 14×20, s. 164, miękka

KOD: 997403

DVD

14,90
29,90 zł

yy zł

14,90
34,90 zł

Księża bez cenzury
Odważna książka o tym, o czym wielu kapłanów nie mówi, 
a świeccy boją się zapytać! Intrygujące wywiady czterech sza-
nowanych księży z archidiecezji gdańskiej. Kapłani bez patosu 
mówią o swoim życiu, opowiadają anegdoty o życiu kapłańskim 
i o seminarium. Podejmują również trudne i niewygodne tematy:

Czego wierni nie wybaczą kapłanowi?
Co mówią księża o celibacie?
O karierze i karierowiczach w Kościele.
O kryzysach kapłańskich.

WYD. AA, 14×20, s. 256, miękka

KOD: 643708

Niebo istnieje… naprawdę 
Niebo istnieje… naprawdę to fi lm zrealizowany na motywach be-
stsellerowej książki pod tym samym tytułem. Jest to prawdziwa 
historia ojca z małego miasteczka, który musi znaleźć w sobie od-
wagę, by uwierzyć i dzielić ze swoim synem niesamowite przeżycie, 
którego chłopiec doświadczył podczas operacji. Colton twierdzi, że 
podczas gdy był bliski śmierci, odwiedził niebo i na dowód tego 
podaje szczegóły tej niesamowitej podróży z dziecinną wiarą i nie-
winnością, opowiadając o rzeczach, o których po prostu nie mógł 
wiedzieć. Książeczka zawiera wywiad z Coltonem Burpo.
GLORIA24, Książeczka: 14×20, s. 48, twarda 
Film DVD: czas trwania: 96 min., lektor polski, napisy polskie 

KOD: 736171

Krzysztof Ziemiec

Niepokonani
Krzysztof Ziemiec przygotował książkę, która już w dniu premie-
ry stała się wydarzeniem wydawniczym! Ogromna popularność, 
wielkie emocje i duże kontrowersje, jakie towarzyszyły jego au-
torskiemu programowi „Niepokonani”, w którym znane postacie 
po raz pierwszy odkrywały dramatyczne wydarzenia ze swojego 
życia, sprawiły, że Autor postanowił opisać te historie, a także 
kulisy ich poznania.
RAFAEL, 14×20, s. 250, miękka  

KOD: 694116

14,90
29,90 zł

14,90
34,90 zł
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50 %
Rabat

40 %
Rabat

55 %
Rabat

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

Puskás. Najsłynniejszy Węgier
Ilustrowana biografi a najsłynniejszego Węgra i być może 
najlepszego piłkarza w historii futbolu, kapitana słynnej wę-
gierskiej „Złotej jedenastki” gromiącej w ówczesnym czasie 
wszystkie inne reprezentacje. W burzliwych politycznie czasach 
Ferenc Puskas poprowadził Węgry po złoty medal olimpijski. Po 
powstaniu węgierskim wyemigrował do Hiszpanii, gdzie stał się 
legendą Realu Madryt. Zmarł w swojej ojczyźnie w 2006 roku 
i został pochowany z honorami w budapesztańskiej katedrze. 
RAFAEL, 25×21, s. 48, twarda, cz.-b. i kolorowe ilustracje

KOD: 889102

14,90
24,90 zł

Jarosław Szarek

Powstanie styczniowe
Zryw wolnych Polaków
Porywająca opowieść rzetelnego historyka i znakomitego publi-
cysty, doktora Jarosława Szarka, przy pomocy słowa podejmuje 
walkę o pamięć Powstania Styczniowego. W barwnych obrazach 
tym słowem wyczarowanych przypomina historię 1863, 1864, 
1865 roku.  (prof. Andrzej Nowak)
WYD. AA, 14×20, s. 416, miękka 

KOD: 644644

Józef Piłsudski

Moje pierwsze boje
Moje pierwsze boje to spisane przez Marszałka w czasie niewo-
li magdeburskiej wspomnienia wydarzeń z początków Legionów 
Polskich. Jest to bezcenne świadectwo pierwszych wojennych szlifów 
Komendanta Piłsudskiego i Legionów Polskich – żołnierzy, którzy wy-
walczyli Niepodległość dla Polski. Marszałek Piłsudski opowiada tu 
o pierwszych bitwach legionistów oraz ułanów Beliny-Prażmowskiego, 
o swoich wojennych doświadczeniach, o trafnych i błędnych decy-
zjach, rozterkach, taktyce, trudach, odwadze i bohaterstwie żołnierzy.  
WYD. AA, 14×20, s. 272, miękka

KOD: 643227

14,90
34,90 zł

14,90
29,90 zł

Ks. Andrzej Zwoliński

Lwowskie okruchy historii
Po ruszającą opowieść o Kresach i legendarnym Lwowie, a jed-
nocześnie rzetelnym źródłem wiedzy o historii tego ważnego 
miasta, tak zasłużonego dla polskiej kultury i ducha narodowego. 
Autor przechadza się wraz z czytelni kiem ulicami miasta, zagląda 
w mniej i bardziej znane miejsca, z ogromną dbałością o szcze-
góły opisuje każdy zakątek. Przygląda się zabytkom, ale dotyka 
też niezwy kłej, nieraz bolesnej i trudnej, historii. Przybliża ducha 
Lwowa, bogactwo jego kultury oraz przypomina o bo haterstwie 
Lwowiaków, którzy dochowali wierności Rzeczypospolitej.
WYD. AA, 14×20, s. 256, miękka, cz.-b. ilustracje

KOD: 644828
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yy,yy zł

45 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

55 %
Rabat

yy zł

14,90
34,90 zł

14,90
28,00 zł

Monika Kicman

Pokonać strach
Dramatyczne wspomnienia Moniki Kicman, młodej żony i mat-
ki, której przyszło wraz mężem i małym synkiem przeżywać 
tragiczne lata II wojny światowej. Była ona naocznym świad-
kiem rzezi Woli oraz innych zbrodni dokonanych przez hitle-
rowskich oprawców w okupowanej Polsce. Autorka przeżyła 
wojnę i przez lata dawała świadectwo o gigantycznej zbrodni, 
jakiej okupanci dopuścili się na mieszkańcach Warszawy.  
WYD. AA, 14×20, s. 384, miękka

KOD: 643265

Do książki dołączono 
fi lm dokumentalny TVP o rzezi Woli

Płyta DVD bez licencji do wypożyczania bądź dalszej odsprzedaży. W
szelkie inne praw

a autorskie są zastrzeżone. Kopiow
anie, rozpow

szechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprzez RTV całości lub fragmentów oraz wtórny obieg płyt D
VD bez zezwole

nia
 są

 za
br

on
io

ne
.

Producent: Telewizja Polska S.A.

Scenariusz i reżyseria: Rafał Geremek

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 48:26 min

RZE
ZWOLI,

PłytaDVDbezlicencj cj cidowypożyczaniabądźdalszej ej eodsprzedaży.W
szelkie

inne
praw

a
autorskie

są
zastrzeżone. Kopiow

anie

RZE
ZWOLI,

RZE
Z

,

RZE
Z

Scenariusz i reżyseria: 
Rafał Geremek

Rzez
WOLI

,

Joanna Wieliczka-Szarkowa, Franciszek Szarek

dziś idę walczyć, Mamo
Książka przedstawia wybrane postaci z Panteonu Polskich Dzieci, 
czyli tych najmłodszych Polaków, którzy stawali w obronie ojczy-
stego języka, wiary i niepodległości. W walce o te wartości byli go-
towi do największych poświęceń aż do ofi ary życia. Są wśród nich 
kilkunastoletni Powstańcy Styczniowi, strajkujący uczniowie we 
Wrześni, nieletni legioniści Józefa Piłsudskiego, Orlęta Lwowskie 
i Przemyskie, obrońcy Płocka w roku 1920 i Grodna w 1939, 
Powstańcy Warszawscy, Żołnierze Wyklęci, polegli w Poznaniu 
w 1956 roku i zabici przez komunistów w stanie wojennym.
WYD. AA, 17×24, s. 192, twarda, cz.-b ilustracje

KOD: 644743

Najmłodsi 
w walce 
o wolną Polskę 
1863-1989

Jan Karski 
człowiek, który chciał zatrzymać Holokaust 
Portret wybitnego Polaka, który podczas II wojny światowej do-
konał czynów heroicznych. Nie walczył na polach bitewnych, ale 
na tajnym froncie zmagał się z hitlerowskim imperium zbrodni, 
niejednokrotnie ryzykując życie. Dostarczywszy niezbędne infor-
macje o zbrodniach, apelował do aliantów, by zrobili cokolwiek, 
aby przerwać ten mord…
WYD. AA, 21×30, s. 104, miękka, cz.-b. ilustracje

KOD: 881230

Tadeusz Dytko

Liberatorem do Polski
Prawdziwa historia jednego z najlepszych pilotów lotnictwa bom-
bowego i specjalnego RAF, Jana Cholewy, opowiedziana w konwen-
cji „Dywizjonu 303”. Fascynująca biografi a pilota została ukazana 
na tle wojennych losów dywizjonu bombowego 300 i 1586 Polskiej 
Eskadry Specjalnego Przeznaczenia. Opowieść została uzupełniona 
o unikatowy pamiętnik bohaterskiego pilota, który w czasie wojny 
wykonał 110 lotów operacyjnych, co stawia go w rzędzie rekordzi-
stów lotnictwa bombowego i specjalnego RAF. 
WYD. AA, 14×20, s. 400, miękka, cz.-b. ilustracje

KOD: 643784

Prawdziwa 
historia 
małego Janka 
z RAF

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł
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50 %
Rabat

50 %
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Sakralny Kraków 
Kompletny przewodnik od A do Z
Kraków to miasto kościołów, słynących łaskami cudownych 
wizerunków oraz zastępów świętych i cennych relikwii. To tak-
że miasto papieskie, a od niedawna światowe centrum kultu 
Miłosierdzia Bożego. Po raz pierwszy czytelnicy otrzymują 
tak kompletną, bogato ilustrowaną publikację o sakralnym 
Krakowie, która łączy w sobie cechy leksykonu i przewodnika. 
Publikacja niezbędna dla przyjeżdżających do Krakowa pielgrzy-
mów i dla wszystkich mieszkańców.
RAFAEL, 14×20, s. 452, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 698695

14,90
49,90 zł

Jędrzej Majka

Lwów i okolice. Przewodnik
Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewodnik 
po zabytkach Lwowa! W przewodniku m.in.: stolica Galicji i jej 
historia, katedry lwowskie, kościoły i cerkwie, muzea we Lwowie, 
ciekawostki i opisy miejsc niezwykłych, szczegółowe mapy z za-
znaczonymi zabytkami, plany lwowskich nekropolii, mnóstwo 
informacji praktycznych, aktualny schemat linii tramwajowych, 
prawie 400 kolorowych zdjęć, lwowskie wspomnienia Kazimierza 
Górskiego oraz okolice Lwowa (Żółkiew, Krechów, Olesko, 
Podhorce, Złoczów, Rudki, Sambor, Drohobycz, Truskawiec).
WYD. AA, 17×24, s. 144, zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 640615

Nowe wydanie!   2018-2019

Jędrzej Majka

Wilno i okolice. Przewodnik
Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewodnik 
po zabytkach Wilna, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc sa-
kralnych. W przewodniku zostały zaprezentowane: Góra Zamkowa 
i Plac Katedralny, Od katedry do ratusza, Wokół Ostrej Bramy, 
Rossa – dzielnica cmentarzy, Zarzecze, Antokol, Aleja Giedymina 
i Zwierzyniec, Śnipiszki. Każda część została poprzedzona szcze-
gółowym wycinkiem z planu miasta. Przewodnik zawiera pakiet 
niezbędnych informacji dotyczących planowania podróży na 
Litwę. Zamieszczono również rozdział „Okolice Wilna”.
WYD. AA, 17×24, s. 144, zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 641704

Polska. Uzdrowiska. Przewodnik
W przewodniku:
• dokładny opis wszystkich 45 polskich uzdrowisk (od słynnych 

kurortów jak Ciechocinek, Sopot, Krynica, Busko, Polanica, po 
rozwijające się od niedawna jako uzdrowiska Dąbki, Gołdap, 
Uniejów czy Supraśl) oraz podziemnego uzdrowiska w kopalni 
soli w Wieliczce, 

• profi le lecznicze i możliwości terapii,
• atrakcje turystyczne w obrębie uzdrowisk i w okolicy,
• plany blisko 30 uzdrowisk, dziesiątki znakomitych zdjęć.

WYD. AA, 17×24, s. 160, zintegrowana

KOD: 641742

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł
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W drewnianej szufl adzie 
mieszka pięcioosobowa 
rodzina. Dziadek Nóż 
o ciętym języku, Tata Widelec 
z potężną szczęką, Mama Łyżka 
o opływowych kształtach, 
i dzieci: Łyżeczka i Widelczyk. 
Nie da się powiedzieć, że żyją 
zgodnie. Ale na pewno żyją 

ciekawie. 

yy,yy
yy,yy zł

Tekst: Madlena Szeliga, ilustracje: Sławomir Zalewski

Czego tu się bać?
Opowieści dla dzieci o tym, co jednocześnie niepokoi i intry-
guje. W okolicy dość zgodnie żyją niezliczone gatunki owadów 
i innych stworzeń. Każdy z nich o czym innym marzy i czego 
innego się boi. Pająk boi się… pająków. Tak naprawdę są to 
strachy, które dobrze znają i dzieci i dorośli. Z pomocą ROBALI 
znacznie łatwiej sobie z nimi poradzić. Puenta tej historii na 
pewno ucieszy i rozbawi dzieci, może również zadziwić ich 
rodziców. 
AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 28, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 758026 

Tekst: Madlena Szeliga, ilustracje: Sławomir Zalewski
Przedstawiamy dwie części nowej serii kolorowych, niebanalnie ilustrowa-
nych książek o wyjątkowej rodzinie Sztućców. Znajdziemy w nich ciepłe i za-
bawne historie o tym, co dzieje się w naszej kuchni, kiedy z niej wychodzimy. 
Opowieści o perypetiach rodziny Sztućców rozbudzają wyobraźnię i pomaga-
ją wprowadzić dzieci w zaczarowany świat kuchni. 
Każda książka: AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje

Rodzina Sztućców
KOD: 758033 

Rodzina Sztućców 2
KOD: 758040 

Witaminy dla chłopaka i dziewczyny
Elementarz zdrowia dla naszych dzieci!
Wiedzę na temat konieczności wprowadzania witamin i mine-
rałów do codziennej diety należy kształtować już od najmłod-
szych lat. Dzieci, których rodzice nie przestrzegali uczenia ich 
właściwych nawyków żywieniowych, znacznie częściej chorowa-
ły i nie rozwijały się prawidłowo. Książka ta w sposób zabawny, 
a jednocześnie przekonujący zachęca naszych najmłodszych 
do spożywania wybranych owoców, warzyw i innych produktów 
dostarczających cennych składników odżywczych!
WYD. AA, 26×29, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640547

14,90
34,90 zł

14,90
29,90 zł

14,90
34,90 zł

14,90
34,90 zł
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Smaki świata
Gra edukacyjna memory 

EDIPRESSE

KOD: 596466

I am – jestem
Gra edukacyjna memory 

EDIPRESSE

KOD: 596688

I like – lubię
Gra edukacyjna memory 

EDIPRESSE

KOD: 596640

It is – to jest
Gra edukacyjna memory 

EDIPRESSE

KOD: 596633

I want – chcę
Gra edukacyjna memory 

EDIPRESSE 

KOD: 596657

Pierwsza taka kolekcja gier memory – z autorskimi fotografi ami 
słynnej podróżniczki Beaty Pawlikowskiej oraz ze słówkami 
w polsko-angielskiej wersji językowej. 
Dobry pomysł na naukę języka angielskiego dla najmłodszych dzieci. 
Zagraj razem z dzieckiem w memory i poćwicz wraz z nim słówka 
w języku angielskim!

Każdy zestaw zawiera 24 pary zdjęć! 

Gry edukacyjne Smaki świata, Przymiotniki i Rysunkowe 
pochodzą z kolekcji autorskiej Beaty Pawlikowskiej.

Gry edukacyjne Memory

Przymiotniki
Gra edukacyjna memory 

EDIPRESSE

KOD: 596664 

Rysunkowe
Gra edukacyjna memory 

EDIPRESSE

KOD: 596671

PrzymiotnikiRysunkowe

74

14,90
31,90 zł

14,90
31,90 zł

14,90
31,90 zł

14,90
31,90 zł

14,90
31,90 zł

14,90
31,90 zł

14,90
31,90 zł

53 %
Rabat

53 %
Rabat

53 %
Rabat

53 %
Rabat

53 %
Rabat

53 %
Rabat

53 %
Rabat

Wszystko do 15 zł!
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Benedykt XVI

Ostatnie rozmowy
Ostatni publiczny wywiad 
Benedykta XVI!
Emerytowany papież mówi wprost o powodach złożonej re-
zygnacji, o kluczowych momentach swojego pontyfi katu oraz 
o kontrowersyjnych wydarzeniach, które miały miejsce, gdy 
zasiadał na Tronie Piotrowym.
RAFAEL, 14×20, s. 312, twarda

KOD: 699005

Śladami męczenników z Pariacoto
Pierwszy album o męczennikach z Pariacoto, błogosławio-
nych franciszkanach Zbigniewie Strzałkowskim i Michale 
Tomaszku, którzy w czasach nam współczesnych zginęli za 
wiarę w Chrystusa. Zostali oni zamordowani przez komunistycz-
na partyzantkę w Peru w 1991 r. Album przybliża czytelnikom 
sylwetki obydwu polskich misjonarzy oraz ich prace misyjna 
wśród Indian. Zapis podroży do Peru śladami polskich zakon-
ników uzupełniony został bogactwem barwnych fotografi i pre-
zentujących egzotyczny kraj pełen kontrastów.
RAFAEL, 21×29, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 889225

19,90
39,90 zł

19,90
34,90 zł

Autopsja Człowieka z Całunu
Autorzy niniejszej książki sięgnęli po najnowsze osiągnięcia nauko-
we, by ponownie zbadać zagadkowe płótno z Turynu. Zastosowanie 
nowoczesnych metod badawczych pozwoliło im odkryć nowe 
fakty i kolejne tajemnice Całunu. Wnioski z zastosowania badania 
typowego dla analizy anatomicznej i medyczno-sądowej, w której 
zamiast ciała poddano wizerunek, podane zostały w fascynującej 
formie popularnonaukowego śledztwa. Daje ono odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania o Człowieka z Całunu: Kim był, jaki 
był, skąd pochodził, jaka była przyczyna Jego śmierci.
RAFAEL, 13×20, s. 144, miękka

KOD: 889119

Najnowsze 
odkrycia 
tajemnic Całunu 
Turyńskiego

Rice Brooks

Człowiek. Mit. Mesjasz 
Rice Broocks, autor bestsellerowej książki, która doczekała się 
szlagierowej adaptacji w postaci fi lmu Bóg nie umarł, rozpra-
wia się ze sceptykami, którzy podważają ewangeliczne treści. 
W pasjonującym śledztwie przywołuje dowody na historycz-
ność postaci Jezusa i demaskuje poglądy agnostyków, twier-
dzących iż jest On wytworem starożytnej mitologii. Przedstawia 
wiarygodność Ewangelii jako dowodu na zmartwychwstanie, 
potwierdzając tożsamość Jezusa jako obiecanego Mesjasza.
KCHK, 14×20, s. 256, miękka

KOD: 676712

Książka jest 
literacką wersją 
fi lmu 
„Bóg nie umarł 2”
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40 %
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19,90
34,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Peter Seewald 

Benedykt XvI
Portret z bliska
Droga Josepha Ratzingera do urzę-
du Piotrowego, dokładnie udoku-
mentowana, pisana z wrażliwością 
na treść jego nauczania. Wydanie 
uzupełniono o obszerne kalenda-
rium pontyfi katu Benedykta XVI. 
WYD. AA, 15×21, s. 350, twarda z obwolutą

KOD: 368560

Bez lęku
Benedykt XVI 
Film dokumentalny na DVD

Film dokumentalny w reży-
serii Elżbiety Ruman o ży-
ciu i działalności Josepha 
Ratzingera – Ojca Świętego 
Benedykta XVI.
Film: TVP S.A., czas trwania: 40 min.

Do książki 
dołączamy 
fi lm DVD

Guadalupe. Żywy obraz
Pasjonujący fi lm dokumentalny o cudownym wizerunku Matki 
Bożej z Guadalupe. Film opowiada historię objawień maryjnych 
z 1531 r. Przedstawia postać Indianina Juana Diego, któremu 
objawiła się Matka Boża oraz cudowne wydarzenie, w wyniku 
którego biskup miejsca uwierzył w prawdziwość objawień. Film 
zwraca uwagę m.in. na nadzwyczajną trwałość płótna cudow-
nego wizerunku oraz na zawarty w nim aztecki kod kulturowy.  
W książeczce, do której dołączony jest fi lm, znajdziemy materia-
ły uzupełniające wiedzę o cudownym wizerunku.
Książeczka: WYD. M, 14×20, s. 28, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
Film: czas trwania: 54 min., polski lektor

KOD: 956214

Święty Jan Bosko
Cuda, wizje, proroctwa
Na kartach tej książki poznamy nadprzyrodzone dzieła, jakich 
Bóg dokonał przez osobę św. Jana Bosko: cudowne uzdrowie-
nia, cud rozmnożenia pokarmu (w tym także eucharystycznych 
hostii), wskrzeszanie zmarłych, walkę (często wręcz fi zyczną) 
z szatanem, dar proroctwa i przewidywania przyszłości, wgląd 
w sekrety ludzkich myśli i sumień oraz zdolność bilokacji. 
WYD. AA, 14×20, s. 368, twarda

KOD: 648567

Jan Paweł II

Jestem bardzo w rękach Bożych
Notatki osobiste 1962-2003
Zapiski, które były jednym z najważniejszych dokumentów 
całego procesu beatyfi kacyjnego i kanonizacyjnego, to 
ostatnie, niezwykle osobiste przesłanie Świętego Papieża 
dla każdego wierzącego.
ZNAK, 14×20, s. 640, twarda

KOD: 029907
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Gorzkie żale
Snopek miry z Ogroda Getsemańskiego 
albo żałosne gorzkiej męki Syna Bożego […]
Reprodukcja i edycja pierwodruku z 1707 roku – najstarszego 
w Polsce źródła z zapisem Gorzkich Żali!
Dzięki znakomitemu wprowadzeniu Jacka Kowalskiego książka 
pełni także rolę ekskluzywnego przewodnika po pobożności 
i kulturze staropolskiej. Dzieło zestawia stary, pierwotny tekst 
Gorzkich Żali z obecnie śpiewaną wersją. Znajdziemy tu również 
modlitwy eucharystyczne towarzyszące Gorzkim Żalom w 1707 
roku, przede wszystkim Krótkie nabożeństwo do Najświętszego 
Sakramentu. 
DĘBOGÓRA, 15×24, s. 100, twarda

KOD: 645924

Reprodukcja najstarszego 
wydania Gorzkich Żali!

Do książki dołączono płytę CD 
z nagraniem Gorzkich Żali w wykonaniu 
Zespołu Muzyki Dawnej Liquescentes

Spisek przeciwko Całunowi
To nie jest po prostu jedna z książek o Całunie Turyńskim. Jest 
absolutnie wyjątkowa z kilku względów. Po pierwsze – jej autor 
nie jest katolikiem. Po drugie – prowadzi swoje śledztwo tylko 
i wyłącznie z punktu widzenia nauki. Po trzecie – nie waha się ob-
nażyć rażących błędów i manipulacji, jakie miały miejsce podczas 
badań prowadzonych nad Całunem. A w końcu – co wcale nie jest 
najmniej istotnie – to naukowe śledztwo niekatolika doprowadziło 
go do przekonania, które żywi wielu katolików: o autentyczności 
płótna, na którym widnieje wizerunek Ukrzyżowanego. 
WYD. AA, 14×20, s. 512, miękka 

KOD: 647881

Jak zmanipulowano 
badania nad 
najsłynniejszą 
chrześcijańską 
relikwią?

Janice Bennett

Święta chusta, święta krew
Sudarion z Oviedo to starożytna zakrwawiona chusta, czczona 
od stuleci w Kościele katolickim jako prawdziwa szata pogrzebo-
wa Jezusa. Jedna z najważniejszych relikwii chrześcijaństwa jest 
od ponad 1200 lat przechowywana w katedrze w hiszpańskim 
mieście Oviedo. Janice Bennett prowadzi fascynujące śledztwo, 
poszukując odpowiedzi na podstawowe pytania. Czym jest owa 
tajemnicza relikwia? Czy to jest chusta okrywająca głowę Jezusa, 
opisana w Ewangelii św. Jana? Dlaczego Jan tak szczegółowo 
opisuje położenie chusty w grobie? I dlaczego „ujrzał i uwierzył”? 
WYD. AA, 14×21, s. 312, twarda, kolorowe ilustracje 

KOD: 881919

40 %
Rabat
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Wszystko do 20 zł!

yy,yy
yy,yy zł

Bł. BARTOLO LONGO 
i tajemnice 
MATKI BOŻEJ z Pompejów 

Pier Marino Frasconi

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Rozważania różańcowe z tradycji 
katolickiej
Zbiór 7 medytacji do wszystkich 4 części Różańca! Tajemnice 
światła uzupełniono współcześnie. Tematy medytacji: życie 
Jezusa, życie Maryi, intencje osób będących w potrzebie, akty 
miłości w Różańcu, słowo Boże, dar Eucharystii oraz praktycz-
ne owoce modlitwy różańcowej.
WYD. AA, 14×20, s. 496, zintegrowana

KOD: 649335

Bł. Bartolo Longo 
i tajemnice Matki Bożej z Pompejów
Biografi a bł. Bartolo Longo,który przeszedł drogę nawróce-
nia, by całkowicie oddać się Maryi. Dzięki jego działalności 
na ruinach Pompejów (pogańskiego miasta dotkniętego 
kataklizmem) powstało najważniejsze na świecie miejsce 
kultu Matki Bożej Różańcowej, przyciągające nieustannie 
rzesze pielgrzymów. 
WYD. AA, 14×20, s. 560, twarda

KOD: 649854

Modlitwy na cały rok
Komplet 10 książeczek! 
Nabożeństwo pierwszych sobót, s. 64 

Modlitwy do św. Jana Pawła II, s. 48 

Modlitewnik za wstawiennictwem św. Ojca Pio, s. 64

Modlitwy za bliskich zmarłych, s. 48

Droga krzyżowa bł. A.K. Emmerich, s. 64

Papieski modlitewnik do Miłosierdzia Bożego, s. 64

Boże obietnice wsparcia dla umierających, s. 64

Nabożeństwo do Najświętszego Serca, s. 64

Modlitwy małżonków i dzieci, s. 64

Nowenny i modlitwy do ducha świętego, s. 64

Każda książeczka: WYD. AA, 10×14, miękka

KOD KOMPLETU: K06003

Łzy Maryi nad Polską
Płaczące wizerunki Matki Bożej
Kilkadziesiąt historii płaczących wizerunków Maryi na terenie Polski, 
z różnych okresów historii. Książka m.in. wyjaśnia symbolikę znaków 
oraz sens nadprzyrodzonych zjawisk towarzyszących omawianym 
przypadkom, przede wszystkim prywatnych objawień. W bogato 
ilustrowanej książce zamieszczono fragmenty licznych dokumentów: 
protokołów obrad kościelnych komisji, biskupich dekretów, zeznań 
świadków, starodruków. Przedstawiono również historię każdego 
wizerunku, historyczne miejsca jego przechowywania i dzieje kultu. 
WYD. AA, 17×24, s. 256, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 642800

yy,yy
yy,yy zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
49,90 zł

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
Rabat
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Wszystko do 20 zł!

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Czyściec 
w wizjach mistycznych
Świadectwa kobiet, które doświadczyły wizji czyśćca (m.in.: 
św. Siostry Faustyny, św. Weroniki Giuliani, św. Teresy z Avila, 
św. Katarzyny z Genui, św. Katarzyny ze Sieny, św. Brygidy 
Szwedzkiej, św. Gertrudy z Helfty, bł. Anny Katarzyny Emmerich, 
siostry Józefy Menendez, Marii Simmy, Natuzzy Evolo, 
Teresy Musco.
WYD. AA, 14×20, s. 352, twarda

KOD: 641414

Aniołowie 
w wizjach wielkich mistyczek
Dzięki świadectwu wielkich mistyczek (m.in.: Hildegardy 
z Bingen, Klary, Gertrudy, Brygidy, Anieli Merici, Teresy z Avila, 
Róży z Limy, Małgorzaty Marii Alacoque, Gemmy Galgani, Anieli 
Salawy, Teresy Musco, Natuzzy Evolo) poznajemy życie aniołów 
oraz rolę, jaką pełnią dla dobra ludzi. 
WYD. AA, 14×20, s. 352, twarda

KOD: 645054

19,90
34,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Zrywając z diabłem
Wciągająca powieść oparta na faktach. Bohater zostaje pochło-
nięty przez sprawy zawodowe i coraz bardziej wciągnięty w sieć 
uzależnienia od swojego biznesowego mentora. Zanim się 
obejrzy będzie stał przed dylematami moralnymi i życiowymi 
wyborami, które zaważą na jego przyszłości. Czy własna fi rma, 
luksusowy apartament z widokiem na morze i wysokie docho-
dy są warte pozbycia się zasad? Czy w takim życiu jest miejsce 
dla Boga?
RAFAEL, 14×20, s. 272, zintegrowana

KOD: 650100

19,90
39,90 zł

Boże Miłosierdzie
Potęga łaski, orędzie nadziei
Album z fi lmem DVD

Jezus, przychodząc do prostej zakonnicy św. Faustyny, prosił, 
aby ludzie głosili Boże miłosierdzie całemu światu.
Do książki dołączono głośny fi lm w reżyserii Jerzego 
Łukaszewicza przedstawiający historię św. Siostry Faustyny – 
z Dorotą Segdą w roli głównej.
Książeczka: RAFAEL, 18×29, s. 64, twarda
Film: czas trwania: 70 min.

KOD: 02486C

40 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat
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Wszystko do 20 zł!

50 %
Rabat

50 %
RabatTeksty 

Modlitwy Wiernych 
na cały rok liturgiczny

Sławomir Zatwardnicki

Pomoc przeciw nieprzyjaciołom Twoim
Katolickie odpowiedzi na zarzuty i wątpliwości zgłaszane przez 
przeciwników wobec osoby Matki Chrystusa i otaczającego 
Ją kultu. Katolicy często słyszą pytania typu: Skąd wiadomo, 
że Jezus nie miał braci? Co myśleć o wiecznym dziewictwie 
Najświętszej Maryi Panny? Nie zawsze potrafi ą znaleźć argu-
menty, aby skutecznie bronić godności Matki Bożej. Autor do-
starcza czytelnikowi wiele takich argumentów.
WYD. M, 14×20, s. 448, miękka

KOD: 958522

Kard. Henry Manning

Przewodnik życia w duchu Świętym
Rzecz o współpracy człowieka z łaską Ducha Świętego, której 
owocami są cnoty wiary, nadziei i miłości oraz siedem darów 
Ducha Świętego. Autor wyjaśnia, na czym owe dary polegają, 
udziela wskazówek, jak je w sobie rozwijać i wylicza okolicz-
ności, w jakich możemy je uszczuplić bądź utracić. Uczy też 
życia według rad ewangelicznych oraz jak modlić się do Ducha 
Świętego.
WYD. AA, 14×20, s. 400, twarda

KOD: 649533

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Orate fratres 
Modlitwa wiernych (wydanie dwutomowe) 
Pozycja została podzielona na dwa tomy. W pierwszym z nich 
zostały umieszczone formularze przeznaczone na cały rok 
liturgiczny, natomiast w drugim teksty przydatne podczas 
Mszy o świętych i Mszy wotywnych. W pierwszym tomie zo-
stał zachowany schemat Mszału Rzymskiego (za wyjątkiem 
Uroczystości Chrystusa Króla, która została potraktowana jako 
34 niedziela zwykła). W drugim tomie znajdują się formularze 
przeznaczone na uroczystości, święta i wspomnienia (zarów-
no obowiązkowe, jaki dowolne), a także obchody liturgiczne 
w poszczególnych diecezjach czy kościołach.
Poszczególne formularze modlitw składają się z 6 wezwań 
(z wyjątkiem dni powszednich okresu zwykłego, które liczą 
po 5 wezwań).
KURIA METROPOLITALNA OLSZTYN,
17×24, t. I s. 520, t. II s. 304, twarda płócienna

KOD: 142708

Oferta specjalna dla kapłanów, 
zgromadzeń, wspólnot i parafi i

19,90
49,90 zł

60 %
Rabat
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Cd

Wybudzenia
Poruszające historie osób, które wyszły ze śpiączki, a także tych, 
które nadal o to walczą. Połowa osób nazywanych czasem „ro-
ślinami” czuje, widzi, słyszy. Gdzie są, kiedy wydaje się, że „tu” 
ich nie ma? Wybudzenia to także poruszające rozmowy z ludź-
mi, którzy walczą o powrót do świadomości osób pogrążonych 
w śpiączce. Rozmowy będące próbą odpowiedzi na pytania 
o sens życia, o jego wartość i jego koniec.
EUREKA, 15×22, s. 272, miękka

KOD: 791114

Kołysanki naszego dzieciństwa
Śpiewnik z płytą CD

W barwnie ilustrowanej książce zebrano teksty najpopularniej-
szych kołysanek zasłużonych twórców poezji dziecięcej, m.in.: 
Janiny Porazińskiej, Marii Konopnickiej czy Ewy Szelburg-
-Zarembiny. Do śpiewnika dołączamy płytę CD z przepiękny-
mi nagraniami kołysanek w wykonaniu: Majki Jeżowskiej, Olgi 
Bończyk, Joanny Kurowskiej, Kasi Wilk, Joanny Jabłczyńskiej, 
Małgorzaty Bernatowicz, Kuby Badacha, Pawła Królikowskiego, 
Kacpra Kuszewskiego i Macieja Jachowskiego.
MARTEL, 21×30, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 546259

Cd

Beata Andrzejczuk 

Tatusiada. Ja, mój tata i reszta świata 
Książka z płytą CD

Zabawne historie rodzinne okraszone pełnymi humoru rysunkami 
opowiadają o tym, jak tatusiowie radzą sobie z prowadzeniem domu 
i swoimi pociechami, kiedy zostają sami. Choć mają swoje słabości, 
to jednak można na nich liczyć w trudnych sytuacjach. Tatusiowie 
i dzieci zobaczą tu siebie w „krzywym zwierciadle”... a mamy dowie-
dzą się, co się dzieje w domu podczas ich nieobecności. Do książki 
dołączona jest płyta CD z audiobookiem (tekst czyta Artur Barciś). 
RAFAEL, 15×23, s. 128, zintegrowana 

KOD: 250420

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Wszystko do 20 zł!

Ks. Tadeusz Pater 

Listy o Kresach 
południowo-wschodnich
Ks. Tadeusz Pater skupia wokół siebie ludzi, którzy pomagają 
mu w propagowaniu wiedzy o historii i zabytkach kresowych 
oraz biorą udział w pracach na rzecz Kresów Wschodnich, daw-
niej integralnej części naszego kraju. Te wspólne doświadczenia 
opisał starannie w książce Listy o Kresach.  
WYD. AA, 17×24, s. 574, miękka
KOD: 36834X
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Wszystko do 20 zł!

50 %
Rabat

40 %
Rabat

55 %
Rabat

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Józef Piłsudski 1867-1935 
Wszystko dla Niepodległej
Nazwisko Józefa Piłsudskiego jest nierozerwalnie związane 
z wydarzeniem odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 
1918 oraz obroną przed sowiecką agresją w roku 1920. Biografi a 
Józefa Piłsudskiego, szczególnie uwzględniająca pisma i wspo-
mnienia samego Marszałka oraz innych osób, przedstawia całe, 
zarówno publiczne jak i prywatne życie bohatera: od działalno-
ści konspiracyjnej pod zaborem rosyjskim do śmierci w 1935 r. 
WYD. AA, 14×20, s. 336, twarda, cz.-b. zdjęcia 

KOD: 649809

Doskonałe 
kompendium 
wiedzy o życiu 
Marszałka

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Powstanie warszawskie 1944. Gloria victis
Książka wprowadza nas w rzeczywistość Powstania – począwszy 
od przygotowań i nastrojów przed jego wybuchem. Autorka 
opisuje pierwsze zwycięskie walki Powstańców, najważniejsze 
boje z wojskami okupanta, kreśli sylwetki bohaterów Powstania. 
Przedstawia dramat mieszkańców Warszawy opuszczonych 
przez aliantów i skazanych wraz ze swym miastem na całkowitą 
zagładę. Choć miasto legło w gruzach, a Powstańcy ulegli przy-
tłaczającej sile nieprzyjaciela, pozostali bohaterami, gotowymi 
poświęcić dla Ojczyzny to, co najdroższe. Gloria victis!
WYD. AA, 14×20, s. 320, twarda

KOD: 646563

Bałak lwowski. Mowa przedwojennego Lwowa
Unikatowy słownik przedwojennej lwowskiej mowy, słyn-
nego bałaku, z którego słynęło to piękne miasto w okresie 
II Rzeczpospolitej. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane 
przez rodowitego lwowiaka. Słownik zawiera m.in. przykłady 
użycia bałakowych zwrotów w potocznej mowie galicyjsko-lwow-
skiej. Po raz pierwszy podjęto też próbę przekładu współczesnej 
polszczyzny na ówczesny język lwowski, dodając słowniczek 
„z tutejszego na tamtejsze”. Publikacja jest bogato ilustrowana 
zdjęciami ulic, placów i parków Lwowa z lat 20. i 30. XX wieku.
WYD. AA, 14×20, s. 256, twarda, cz.-b. fotografi e

KOD: 648499

Prezent do książki 
Bałak lwowski
płyta CD „Tylko we Lwowie” 
15 piosenek lwowskich!

Arkady Fiedler

dywizjon 303
Znakomita, kultowa książka Arkadego Fiedlera o słynnym polskim 
dywizjonie myśliwskim 303. Autor przenosi nas w czasy Bitwy 
o Anglię w 1940 r., kiedy to ważyły się losy Europy zniewolonej pod 
jarzmem III Rzeszy. W tym niezwykłym boju brali udział Polacy, 
a wśród nich – bohaterscy piloci z legendarnego 303. Dywizjonu 
Myśliwskiego, którzy w godzinie ciężkiej próby spisali się znakomi-
cie, osiągając imponującą skuteczność. Arkady Fiedler towarzyszył 
im w czasie bitwy o Anglię i barwnie opisał ich służbę. 
BERNARDINUM, 14×20, s. 152, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 271738

19,90
39,90 zł

19,90
44,90 zł

19,90
34,90 zł

19,90
39,90 zł
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

55 %
Rabat

55 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Bitwy polskich żołnierzy 1940-1944
Historyczna opowieść o wielkich bitwach polskich 
 żołnierzy (Narwik, Bitwa o Anglię, Tobruk, Monte Cassino, 
Falaise, Arnhem). Przedstawia losy obrońców Ojczyzny z wrze-
śnia 1939 r., którzy po klęsce nie złożyli broni, lecz sformowali 
nowe polskie oddziały wojskowe we Francji, Wielkiej Brytanii 
i na Bliskim Wschodzie, widząc przed sobą tylko jeden cel – 
wolną Polskę. 
WYD. , 14×20, s. 384, twarda

KOD: 645887

Niezatapialni i Łódź Podwodna
Pasjonująca opowieść o losach bohaterskiej rodziny 
Rodowiczów oraz o ich warszawskim domu przy ul. Fortecznej 4, 
w którego piwnicy podczas okupacji znajdowała się „Łódź 
Podwodna” – najnowocześniejsza konspiracyjna radiostacja 
Polski Podziemnej. Niemcy poszukiwali jej bezskutecznie…
FRONDA, 16×22, s. 304, zintegrowana, cz.-b. i kolorowe ilustracje

KOD: 791305

Do książki dołączamy gratis: 

Zdobyć więzienie 
Film dokumentalny 
DVD

Historia śmiałej operacji 
uwolnienia kilkuset osób 
z więzienia UB w Kielcach 
w sierpniu 1945 r.

RAFAEL, reż. Dariusz Walusiak 
Czas trwania: 25 min.

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Bohaterskie akcje 
żołnierzy wyklętych
Żołnierze wyklęci rozbijali więzie-
nia i areszty, atakowali posterunki 
MO, siedziby UB i urzędy, wygrywali 
bitwy z grupami operacyjnymi KBW, 
UB, MO i NKWD. O wielu brawuro-
wych akcjach Żołnierzy Wyklętych 
przeczytamy w fascynującej książce.
WYD. AA, 14×20, s. 336, twarda 

KOD: 643333

Prof. Ryszard Terlecki

Solidarność 1980-1989 
Polska droga do wolności
Polska droga do wolności, której siłą i symbolem stała się 
„Solidarność.” Autor przedstawia dzieje „Solidarności” w pierwszej 
i najważniejszej dekadzie jej istnienia, omawiając kolejno: kulisy 
wydarzeń, które doprowadziły do strajków sierpniowych, czas 
legalnej działalności „Solidarności”, okres stanu wojennego, lata 
działalności konspiracyjnej, aż do strajków w roku 1988 i wyda-
rzeń z roku 1989, które doprowadziły do gruntownych przemian.
WYD. AA, 14×20, s. 304, twarda

KOD: 643623

19,90
44,90 zł

19,90
44,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł
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domowa kuchnia Św. Hildegardy
Unikalny zbiór przepisów na doskonałe, smaczne i zdrowe 
dania domowej kuchni stworzone w oparciu o zalecenia 
dietetyczne św. Hildegardy, potwierdzone przez współczesną 
medycynę. W książce zaprezentowano przepisy na śniadania 
i pieczywo, zupy i dania jednogarnkowe, przystawki i dodat-
ki, sałatki i przekąski, dania bezmięsne, dania mięsne, ryby, 
sosy, ciasta i desery, przetwory i napoje. 
WYD. AA, 14×20, s. 384, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 642374

domowa apteka Św. Hildegardy 
Książka – oparta na wiedzy i wskazówkach św. Hildegardy 
zweryfi kowanych przez współczenych lekarzy – zawiera 
przepisy na naturalne mikstury, syropy, maści i eliksiry, le-
czące różne choroby i dolegliwości, takie jak schorzenia jelit 
i żołądka, przepuklina, choroby płuc i dróg oddechowych, 
choroby skóry i paznokci, choroby serca i nerek, dolegliwości 
wątroby, bóle głowy, problemy mięśniowe, alergie. 
WYD. AA, 14×20, s. 320, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 647843

Klasztorne sałatki
200 przepisów na każdą porę roku!
Przepisy na sałatki ze składników naturalnych, zharmonizowa-
nych z rytmem pór roku: począwszy od pierwszych nowalijek, 
przez obfi tość darów lata, aż po mroźną zimę, domagającą się 
potraw obfi tych i krzepiących. 
WYD. AA, 16×24, s. 304, miękka, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 642749

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Nalewki
Domowy wyrób
Ponad 360 receptur na wyśmienite nalewki: owocowe, ziołowe, 
wytrawne i słodkie, lecznicze dla ciała i ducha, niezbędne dla 
dobrego nastroju. 
Na zdrowie!
WYD. AA, 14×21, s. 256, twarda

KOD: K01195

50 %
Rabat

50 %
Rabat
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Zioła dla zdrowia dzieci
Oparte o najnowsze zdobycze medycyny kompendium wiedzy 
o naturalnych kuracjach stosowanych u dzieci w różnych rodza-
jach schorzeń, takich jak: grypa, przeziębienie, gorączka, stany 
zapalne, afty, pleśniawki, kolka niemowlęca, biegunka, choroba 
lokomocyjna, anemia, pobudliwość nerwowa, trądzik młodzień-
czy, alergie, ADHD i moczenie nocne.  
WYD. AA, 14×20, s. 280, 
twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 642497

Zioła dla chorego serca
Autor proponuje doskonałe naturalne środki na wzmocnienie 
i poprawę pracy serca, takie jak głóg, serdecznik, winorośl, 
czosnek, cebula, awokado, melisa, miłorząb, aronia, porzeczka 
czarna, borówka czernica, tasznik pospolity, wiesiołek, galgant, 
róża dzika i pomarszczona, szanta zwyczajna, żurawina. 
Sprawdzone receptury!
WYD. AA, 14×20, s. 224, 
twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 642251

Zbigniew T. Nowak

Ziołowa klinika odchudzania
Jak skutecznie walczyć z nadwagą i otyłością? Autor wyjaśnia 
to opisując odchudzające właściwości takich roślin leczniczych 
jak: mniszek lekarski, pokrzywa, perz, karczoch, topinambur, 
zielona herbata, skrzyp polny, rzodkiew czarna, morwa biała, 
cynamonowiec, bazylia, cykoria, fasolka szparagowa, rzodkiew-
ka i inne.
WYD. AA, 14×20, s. 352, 
twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 640011

Księga owoców leśnych
Godne polecenia kompendium medycyny naturalnej opartej na 
dziko rosnących owocach, takich jak m.in.: borówka czernica, 
głóg, jarzębina, jeżyna, malina, poziomka, dzika róża, rokitnik, 
tarnina, żurawina, dzika śliwa oraz dzika jabłoń.
Przewodnik po świecie owoców leśnych i sposobach ich 
wykorzystania!
WYD. AA, 14×20, s. 256, 
twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 649977

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł
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Moc kokosa
Włączenie tego niezwykłego owocu do diety może nieść szereg 
korzyści dla zdrowia, pięknej sylwetki, wyglądu skóry, włosów 
i paznokci. Miąższ, sok oraz olej są doskonałym źródłem witamin 
i minerałów, tłuszczów sprzyjających odchudzaniu oraz błonnika. 
Książka przedstawia szerokie i uniwersalne zastosowanie tego 
niezwykłego owocu. Znajdziemy w niej liczne przepisy na śniada-
nia i kolacje, zupy i dania główne oraz sałatki i koktajle z zasto-
sowaniem kokosa. Zamieszczono tu również zestaw receptur na 
naturalne, kokosowe kosmetyki: kremy, balsamy, okłady i odżywki. 
DRAGON, 21×29, s. 144, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 874768

Zielony detoks
Rzecz o roślinach niszczących wolne rod-
niki, chroniących przed nowotworami, 
miażdżycą i chorobą Alzheimera oraz 
spowalniających starzenie się organizmu. 
Należą do nich m.in.: aronia, bakopa, 
borówka czernica, czosnek, cebula, głóg, 
czarna porzeczka, dzika róża, różeniec gór-
ski, rokitnik, wąkrota azjatycka, żeń-szeń 
i żurawina. Autor podaje proste receptury 
na soki, napary i nalewki.
FRONDA, 17×24, s. 184, zintegrowana

KOD: 791503

Zdrowie i odporność. 
Reaktywacja
Zbigniew T. Nowak udziela wskazówek, 
jak wybrać, gdzie znaleźć oraz jak bez-
piecznie i skutecznie zastosować nieza-
wodne leki z apteki przyrody. Niektóre 
z nich można mieć nawet za darmo. 
Zamieszczono tu proste i wypróbowane 
receptury na napary, nalewki, syropy 
i soki, a także na zdrowe surówki i sałatki.
FRONDA, 17×24, s. 176, zintegrowana

KOD: 799806

Nie lecz się 
reklamami leków
Nie trzeba łykać pigułek, by ratować 
zdrowie! Nowoczesny „zielony detoks” to 
skuteczna medycyna XXI wieku, a pigułki 
produkowane przez przemysł farmaceu-
tyczny możemy skutecznie zastąpić ich 
naturalnymi odpowiednikami. W książce 
zamieszczono przepisy na sałatki, nalew-
ki, napary i dodatki do prostych dań.
FRONDA, 17×24, s. 176, zintegrowana

KOD: 793514

19,90
39,90 zł

19,90
44,90 zł

19,90
44,90 zł

19,90
39,90 zł

dieta warzywno-owocowa 
dr Ewy dąbrowskiej
I co dalej?
Czytając tę książkę, poznasz: 5 fi larów zdrowego odżywiania, 
sekrety dietetyków, reguły prawidłowego komponowania po-
siłków, zasady efektywnej aktywności fi zycznej i sekret trwałej 
motywacji.
WAM, 16×23, s. 256, twarda płócienna, kolorowe ilustracje

KOD: 714596

50 %
Rabat

50 %
Rabat

55 %
Rabat
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Babeczki
Pakiet: książka 
+ 6 silikonowych foremek

Książka: WILGA, 20×20, s. 48, miękka, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 815853

Czekoladki
21 Przepisów
Pakiet: książka 
+ 8 silikonowych foremek

Książka: WILGA, 20×20, s. 48, miękka, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 815860

55 %

Zatrzymać lato
Letnie słońce wypełnia owoce i warzywa smakiem, kolorem i aro-
matem. Jesienią chcemy zatrzymać to wspomnienie w słoikach 
w postaci przetworów, nalewek, soków, by móc rozkoszować się 
smakiem lata przez cały rok! Koneserom kuchni, smakoszom, go-
spodyniom i wszystkim miłośnikom letnich specjałów odpowiemy 
na wiele ważnych i dociekliwych pytań: Jaka papryka najlepiej 
nadaje się do przetworów? Co można zrobić z kwiatów czarnego 
bzu? Grzyby w oliwie czy suszone? Jakie czereśnie konserwuje się 
w alkoholu? Jak przygotować suszone pomidory? Kiedy zbierać 
jeżyny, fasolkę szparagową, cukinię, morele czy pigwy? 
RAFAEL, 17×24, s. 320, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 698886

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

19,90
44,90 zł

19,90
44,90 zł

19,90
59,90 zł

Makarony!
Ponad 50 sprawdzonych przepisów na makarony (gotowe i do-
mowe), lasagne, cannelloni, gnocchi, zapiekanki, ravioli i inne 
specjały. Znajdziemy tu m.in. proste instrukcje, jak krok po kroku 
zrobić samemu domowy makaron. Dzięki temu poradnikowi do-
wiemy się, jak przygotować smaczne posiłki z dbałością o dobór 
naturalnych składników. 
BUCHMANN, 19×25, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 007116

Zapomniana kuchnia polskich Kresów
Domowy wyrób
345 przepisów polskiej kuchni kresowej, inspirowanej kuchnią 
litewską, białoruską, ukraińską i tatarską! Warto spróbować 
niezwykłego smaku blinów, cepelinów, kołdunów, rejbaków, 
kindziuka i wielu innych potraw. Kuchnia bez szaleństw, ale za 
to z przeogromnym bogactwem zdrowia!
WYD. AA, 17×24, s. 256, twarda

KOD: 060512
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Przewodnik po Kresach 
Ukraina. Białoruś. Litwa
W przewodniku omówiono m.in.: Ukraina: Lwów, Żółkiew, 
Krechów, Stare Sioło, Drohobycz, Sambor, Rudki, Truskawiec, 
Olesko, Złoczów, Podhorce, Podkamień, Brody, Kamieniec 
Podolski, Żwaniec, Okopy Świętej Trójcy, Chocim, Buczacz, 
Kudryńce, Skałat, Sutkowce, Berdyczów, Latyczów, Łuck, 
Ołyka, Włodzimierz Wołyński, Ostróg, Poczajów, Krzemieniec, 
Stanisławów, Kołomyja, Jaremcze, Worochta, Kosów. Białoruś: 
Grodno, Stare Wasiliszki, Nowogródek, Zaosie, Mir, Nieśwież, 
Kosów Poleski, Różana, Brześć. Litwa: Wilno, Troki, Kowno.
WYD. AA, 17×24, s. 264, zintegrowana, kolorowe ilustracje

KOD: 647560

Mapy 
samochodowe 
i plany miast!

101 skarbów historii w Polsce
Przewodnik turystyczny z atlasem samochodowym Polski 
w skali 1:750 000! 
Miejsca historyczne oznaczono na mapach i dokładnie omó-
wiono w przewodniku. Zamieszczono tu również informacje 
praktyczne (inscenizacje, festyny, dane adresowe).

250 kolorowych zdjęć!
WYD. AA, 17×24, s. 252, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje 

KOD: 646648

Stanisław Markowski
Wstęp: ks. prof. Waldemar Chrostowski

Grecja. Ziemia apostoła Pawła Album
Album przedstawia zabytki i pejzaże obecnej Grecji, ze szczegól-
nym uwzględnieniem miejsc związanych z działalnością misyjną 
św. Pawła oraz głównych ośrodków życia duchowego Kościoła 
prawosławnego (Góra Atos, Meteory). Obok zdjęć zamieszczono 
fragmenty Listów św. Pawła oraz krótkie cytaty z pism mnichów 
prawosławnych. Na końcu książki umieszczona została mapa 
ilustrująca podróże apostolskie św. Pawła.
WYD. AA, 21×30, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 641858

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Jędrzej Majka

Kresy
Bogato ilustrowana podróż po ziemi drogiej sercu każdego 
Polaka. Album zawiera ponad 130 fotografi i i opowiada o miej-
scach niezwykłych. Wśród nich: Lwów, Żółkiew, Drohobycz, 
Olesko, Podhorce, Kamieniec Podolski, Żwaniec, Chocim, Okopy 
Świętej Trójcy, Kudryńce, Sidorów, Skałat, Podkamień, Poczajów, 
Krzemieniec, Brześć, Różana, Kosów Poleski, Mir, Nieśwież, 
Nowogródek, Stare Wasiliszki, Grodno, Wilno, Troki, Kowno. 
WYD. AA, 21×29, s. 168, twarda, papier kredowy, kolorowe fotografi e 

KOD: K01003

50 %
Rabat
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Ocalenie dla świata
Cuda, które zmieniły bieg historii!
Fascynująca podróż w czasie poprzez wydarzenia, które zawa-
żyły na losach świata (m.in. bitwy pod Tours i pod Lepanto, 
krucjaty, rewolucje we Francji i Rosji, objawienia w Fatimie). 
W tych wydarzeniach sam Bóg okazał swą moc, w cudowny 
sposób niosąc ocalenie dla Kościoła i świata.
WYD. AA, 14×20, s. 320, twarda

KOD: K01108

Ludzie czerwonego mroku
Jakub Maciejewski – redaktor czasopisma „Arcana” i pracow-
nik IPN – przedstawia tło Rewolucji Październikowej z 1917 r. 
i krwawe dzieje czerwonego terroru, m.in. triumfy militarne 
Związku Sowieckiego. Omawia biografi e czołowych postaci 
ruchu bolszewickiego i teoretyków komunizmu. Znajdziemy tu 
historię narodzin ideologii społecznych oraz opinię Kościoła na 
temat poszczególnych doktryn. Autor poruszył również zagad-
nienie współczesnych organizacji, które nawiązują marksizmu 
i leninizmu.
WYD. M, 17×24, s. 400, miękka

KOD: 432130

Krzysztof Ziemiec

Wysiedleni. Akcja Wisła 1947
Krzysztof Ziemiec opowiada o przebiegu i historycznych okolicz-
nościach tzw. Akcji Wisła, czyli wojskowej operacji wysiedlenia 
ludności ukraińskiej i łemkowskiej z południowo-wschodniej 
Polski po II wojnie światowej. W ciągu kilku miesięcy na polskie 
ziemie zachodnie i północne przymusowo przesiedlono ponad 
140 tys. Ukraińców. Krzysztof Ziemiec przytacza relacje świad-
ków tamtych wydarzeń. 
ZYSK I S-KA, 14×20, s. 280, miękka

KOD: 160971

Ks. Andrzej Zwoliński

Historie ludzkich wędrówek
Książka o różnych aspektach drogi oraz podróżowania. 
Autor omawia obecność motywu drogi w Biblii, antropolo-
gii i kulturze. Wyjaśnia symbolikę i teologię drogi. Porusza 
tematykę pielgrzymowania, emigracji, tułaczki, uchodźctwa, 
deportacji, odkryć geografi cznych, turystyki oraz zagadnienie 
analogii do ludzkiego życia. Analizuje również motyw drogi 
w dziełach literackich. 
PETRUS, 14×20, s. 368, miękka

KOD: 200865

19,90
39,90 zł

19,90
44,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł
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Złoty łańcuch
Złoty łańcuch należy do najbardziej znanych dzieł Akwinaty. Księga 
obejmuje obszerny zbiór tekstów patrystycznych odpowiednio 
powiązanych i uporządkowanych, tak że tworzą jeden wspólny ko-
mentarz do czterech Ewangelii. Święty Tomasz, czerpiąc z bogatego 
skarbca dokumentów soborowych pierwszych wieków chrześcijań-
stwa oraz z pism wschodnich i zachodnich ojców Kościoła, pozwala 
odkryć głębię poszczególnych fragmentów Ewangelii.
WYD. AA, KKK, 14×21, s. 626,  twarda  

KOD:  881452

Dante Alighieri

Boska komedia
Genialny poemat Dantego Alighieri – przedstawia wizję jego 
mistycznej wędrówki przez Piekło, Czyściec i Raj. Dzieło roztacza 
proroczą wizję wiecznych kar, jakie czekają grzeszników w Piekle 
oraz wizję Raju jako miejsca wiecznego szczęścia dla sprawie-
dliwych. Arcydzieło literatury światowej w nowym przekładzie 
Agnieszki Kuciak.
WYD. AA, KKK, 14×21, s. 680, twarda  

KOD: 060901

Maryja z Civitavecchia
Komplet 2 książek 

W komplecie: 

Cuda i tajemnice Matki Bożej z Civitavecchia, s. 200

Orędzia, cuda i łzy Matki Bożej, s. 208

Krwawe łzy oraz objawienia Matki Bożej 
z Civitavecchia!
WYD. AA, 14×20, miękka

KOD KOMPLETU: 648802

Dwie książki 
w cenie jednej!

Ewa K. Czaczkowska, Tomasz Wiścicki

Ksiądz Jerzy Popiełuszko 
Wyjątkowa książka o życiu, męczeńskiej śmierci, kulcie i cudach 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Autorzy książki opisują liczne cuda za 
sprawą błogosławionego, również medycznie niewytłumaczalne 
uzdrowienie w 2012 r. François Audelana z Francji, które otworzyło 
drogę do zbliżającej się kanonizacji ks. Jerzego. W książce przed-
stawiono również hipotezy na temat przyczyn porwania oraz 
czasu i miejsca zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki.
EDIPRESSE, 16×23, s. 500, twarda

KOD: 170963

50 %
Rabat



yy zł

Oszczędzasz

yy zł

Oszczędzasz

91

yy,yy
yy,yy zł

Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

Wszystko do 30 zł!

40 %
Rabat

55 %
Rabat

yy zł

Oszczędzasz

50 %
Rabat

dvd

dvd

yy,yy
yy,yy zł

yy yy yy yy yy yy zł

Oszczędzasz

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł
29,90
59,80 zł

29,90
59,90 zł

29,90
69,90 zł

29,90
49,90 zł

50%

Rabat

Mojżesz Prawodawca
Komplet 2 książeczek i 2 płyt DVD

Bestsellerowa ekranizacja historii Mojżesza – jednej z najważ-
niejszych postaci Starego Testamentu. Polecamy dwupłytową 
edycję 6-częściowego miniserialu z udziałem wielu znanych 
gwiazd. W roli tytułowej występuje Burt Lancaster, któremu 
partnerują m.in. Irene Papas, Michele Placido (znany m.in. 
z głównej roli w serialu Ośmiornica) i Ingrid Thulin. Muzykę do 
fi lmu skomponował sam Ennio Morricone.
Książeczki: E-LITE, 14×19, cz. I: s. 24, cz. II: s. 24, twarda
Filmy: cz. I: 145 min., cz. II: 145 min., polski lektor, polskie napisy

KOD KOMPLETU: 131795

O. Thomas Wegener

Bł. Anna Katarzyna Emmerich 
Stygmaty i wizje
Pasjonująca biografi a 
Anny Katarzyny Emmerich, 
błogosławionej wizjonerki 
i stygmatyczki.
WYD. AA, 14×20, s. 640, miękka 

KOD: 647218

Rodzinna encyklopedia katolicka
Skarbnica wiedzy o Piśmie Świętym, o Kościele katolickim i jego 
historii, o wierze, nauce, duchowości, modlitwie, sakramentach 
i świętych. Ta bogato ilustrowana encyklopedia pozwoli każde-
mu odkryć oraz zrozumieć duchowe i kulturowe korzenie chrze-
ścijaństwa, źródła, początki, dzieje i współczesność Kościoła 
katolickiego. Treść dzieła uporządkowana jest według klucza 
tematycznego. Na końcu zamieszczono alfabetyczny indeks ha-
seł z odnośnikami do właściwych stron. Znajdziemy tu również 
słownik imion świętych oraz poczet papieży.
WYD. AA, 17×24, s. 320, twarda z obwolutą, kolorowe zdjęcia, ilustracje, mapy

KOD: 648048

Ks. Andrzej Zwoliński

Encyklopedia 
końca świata
Pierwsza tak obszerna publikacja, dotycząca życia po śmierci 
i końca świata. Jedno z najlepszych opracowań napisanych 
w języku polskim. Pozycja zawiera wiele haseł z zakresu fi lozofi i, 
teologii, fi zyki, astronomii, biologii, medycyny, socjologii i wielu 
innych dziedzin. Każde z haseł uzupełniono o bibliografi ę. 
PETRUS, 14×20, s. 440, miękka

KOD: 533290

50 %
Rabat
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Wszystko do 30 zł!

60 %
Rabat

80 %
Rabat

50 %
Rabat

Aleksander B. Skotnicki, Władysław Klimczak

Społeczność żydowska w Polsce
Monografi a przedstawia wybrane aspekty z życia, głównie 
z okresu międzywojennego. Ukazuje dawne i obecne życie cha-
sydów, rolę żołnierzy żydowskiego pochodzenia w walce o nie-
podległość w Legionach Polskich, a także w porozbiorowym 
scalaniu kraju, w jego rozwoju gospodarczym, kulturowym i na-
ukowym. W książce zamieszczone są fragmenty kroniki szkolnej 
dzieci żydowskich, jak również powojenne wywiady z ocalonymi 
z Holokaustu.
WYD. AA, 21×28, s. 272, twarda

KOD: 368577

120 zł

Oszczędzasz

50 zł

Oszczędzasz

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Geniusz niepodległości
Album Geniusz Niepodległości opiera się na książce o tym 
samym tytule wydanej w 1932 roku we Lwowie w „święto 
zmartwychwstania Polski” i stanowi hołd dla Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Publikacja zawiera bogaty zbiór tekstów poświę-
conych Marszałkowi, m. in. takich postaci jak Walery Sławek, 
Juliusz Kaden-Bandrowski, bp Władysław Bandurski, Julian 
Ejsmond, Stanisław Mackiewicz. Ponadto znajdziemy tu relacje 
z walk i wspomnienia. Album został bogato zilustrowany archi-
walnymi zdjęciami związanymi z tematyką legionową.
WYD. M, 24×33, s. 304, 
twarda, cz.-b. i kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 433878

Jerzy Tomaszewski, Elżbieta Berus-Tomaszewska 

Walcząca Warszawa ‘44
Unikalne fotografi e i relacje korespondenta wojennego!
Powstanie Warszawskie w fotoreportażu i relacjach Jerzego 
Tomaszewskiego – korespondenta i sprawozdawcy z ramienia 
Delegatury Rządu na Kraj i Komendy Głównej Armii Krajowej. 
Powierzone mu zadania wykonywał od 1 sierpnia do 6 wrześ nia 
1944 roku – do dnia, w którym został ciężko ranny i aresztowany 
przez Niemców… 
WYD. AA, 20×29, s. 256, twarda, cz.-b. i kolorowe ilustracje

KOD: 646686

Aleksander B. Skotnicki

Oskar Schindler w oczach uratowanych przez 
siebie krakowskich żydów
Autentyczne relacje osób uratowanych z Holokaustu przez 
Oskara Schindlera. Ocaleni opowiadają intrygującą historię życia 
i działalności człowieka gnanego wichrami wojny, który przeciw-
stawił się planom całkowitej eksterminacji narodu żydowskiego 
i uratował w swojej fabryce – krakowskiej „Emalii” – tysiąc współ-
obywateli Krakowa! Książka zawiera liczne czarno-białe fotografi e, 
m.in. z czasów okupacji.
WYD. AA, 21×28, s. 442, twarda, cz.-b. zdjęcia

KOD: 368621

29,90
149,90 zł

29,00
59,00 zł

29,90
59,90 zł

29,90
79,90 zł

50 %
Rabat
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55 %
Rabat

50 %
Rabat

40 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Salon malarzy polskich Henryka Frista 
Barwnie ilustrowana książka upamiętnia dorobek znanego 
i renomowanego wydawnictwa z przełomu XIX i XX w. – Salonu 
Malarzy Polskich przy ul. Floriańskiej w Krakowie. Firmę w 1885 
roku założył przedsiębiorca żydowskiego pochodzenia Henryk 
Frist. Salon wydawał karty pocztowe z reprodukcjami malarstwa 
polskiego, a także pocztówki o tematyce patriotycznej oraz z wi-
dokami miast, górskimi pejzażami i okolicznościowe. W książce 
zaprezentowano wyjątkową kolekcję reprodukcji pocztówek 
zgromadzonych przez Henryka Frista i jego kontynuatorów.
WYD. AA, 21×30, s. 232, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 641186

Legendy polskich zamków
27 legend związanych z najsłynniejszymi zamkami znajdującymi 
się na terenie Polski – jurajskimi orlimi gniazdami, krzyżackimi 
warowniami, stolicami królów, siedzibami książąt i magnatów. 
Niezwykłe wydarzenia, tajemnicze postaci, zagubione skarby, 
tajne przejścia, zamkowe, lochy, opowieści o wielkiej miłości 
i tajemniczych zjawach… Legendarne opowieści zostały wspa-
niale zilustrowane oraz wzbogacone o informacje dotyczące 
historii i aktualnego stanu zamków opisywanych w przedsta-
wionych tu opowieściach. 
WYD. AA, 23×33, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640066

Prof. Ryszard Terlecki

Polska w niewoli 1945-1989
Historia sowieckiej kolonii
Książka prezentuje dzieje Polski zniewolonej przez Sowietów, 
a wcześniej zdradzonej przez zachodnich sprzymierzeńców 
i wydanej na pastwę komunistycznego imperium zła. To trud-
na i bolesna historia zbrodni, represji i ucisku narodu przez 
sprawujących nad nim władzę sowieckich namiestników, m.in. 
Bieruta, Gomułki, Cyrankiewicza, Różańskiego, Spychalskiego, 
Gierka, Babiucha, Jaruzelskiego i wielu innych. 
WYD. AA, 14×20, s. 496, twarda, fotografi e

KOD: 648529

Czarna księga 
PRL

Jarosław Szarek

1920. Prawdziwy cud nad Wisłą
Przebieg dramatycznych wydarzeń poprzedzających bitwę 
warszawską w 1920 roku. Prawdziwa historia sowieckiej agresji 
odzwierciedlona w postawach Polaków, działaniach polityków 
i bierności Zachodu. Jak w tej skrajnie niekorzystnej sytuacji 
udało się ocalić niepodległość? Jak doszło do niezwykłej mo-
bilizacji narodu? Jaką rolę w ocaleniu Polski i świata przed 
bolszewikami odegrały Kościół i nagłe przebudzenie religijne 
Polaków?
WYD. AA, 14×20, s. 496, twarda, zdjęcia czarno-białe 

KOD: 641490

24,90
49,90 zł

29,90
49,90 zł

24,90
49,90 zł

29,90
69,90 zł

50 %
Rabat
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50 %
Rabat

50 %
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50 %
Rabat

55 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Resortowe dzieci
Politycy
Rzecz o polskich politykach, których życiorysy i kariery korze-
niami sięgają PRL. Wielu z nich wykorzystało wpływy i koneksje 
uzyskane w poprzednim systemie, aby osiągnąć wysoką pozycję 
w dyplomacji, polityce, biznesie, nauce. Ponad 700 stron twar-
dych danych; historii, powiązań, dat, liczb i dokumentów. 
FRONDA, 15×21, s. 700, miękka

KOD: 790995

Prezydent Lech Kaczyński 
2005-2010
Sławomir Cenckiewicz i Adam Chmielecki – w oparciu o re-
lacje świadków i dokumentację zgromadzoną w archiwach – 
szczegółowo omawiają lata prezydentury Lecha Kaczyńskiego. 
Owocem ich pracy jest rzetelne i obiektywne opracowanie, 
z którego dowiemy się jak Lech Kaczyński sprawował swój 
urząd i jakie są efekty jego prezydentury.
FRONDA, 16×24, s. 508, twarda 
kolorowe i cz.-b. fotografi e

KOD: 790490

yy,yy
yy,yy zł

Bł. bp Grzegorz Chomyszyn

dwa królestwa
Polskie tłumaczenie zapisków bł. biskupa Grzegorza 
Chomyszyna, greckokatolickiego ordynariusza Stanisławowa 
w latach 1904-1945, beatyfi kowanego przez Jana Pawła II. Dzieło 
jest świadectwem mężnego oporu biskupa wobec zagrożeń 
związanych z ekspansją fałszywej ideologii nacjonalizmu ukra-
ińskiego. Bp Chomyszyn zawarł tu druzgocącą ocenę ideologii 
banderyzmu. Poddał również krytyce postawę metropolity 
lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego.  
WYD. AA, 17×24, s. 448, twarda, cz.-b. fotografi e

KOD: 648376

Błogosławiony 
przeciw 
banderyzmowi

Ks. Andrzej Witko

W przedsionku niebios
Sztuka w Hiszpanii doby El Greca
Wszechstronne, napisane z rozmachem i fachowością studium 
hiszpańskich dokonań artystycznych w czasach działalności 
w tym kraju genialnego malarza rodem z Krety, znanego w histo-
rii jako El Greco. Z kart tego unikalnego opracowania poznamy 
ówczesne wybitne dzieła hiszpańskiego malarstwa, rzeźby i ar-
chitektury. Opracowanie zostało uzupełnione o liczne kolorowe 
oraz czarno-białe ilustracje przedstawiające omawiane dzieła. 
WYD. AA, 14×20, s. 304, twarda, kolorowe i cz.-b. ilustracje, kredowy papier

KOD: 641971

24,90
49,90 zł

29,90
59,90 zł

29,90
59,90 zł

29,90
69,90 zł
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50 %
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65 %
Rabat

yy,yy
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yy,yy
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yy,yy
yy,yy zł

Kościoły w Polsce
Ponad 70 najpiękniejszych i najcenniejszych świątyń 
katolic kich w Polsce!
Niemal 400 unikalnych fotografi i!
Na zdjęciach: wspaniała architektura i wystrój kościołów oraz 
zawarte w nich skarby sztuki, relikwie i przedmioty kultu. 
Przepięknym fotografi om towarzyszy przystępny i kompetentny 
komentarz historyka sztuki. Znajdziemy tu również m.in. omó-
wienie kościołów ze względu na funkcję i rangę oraz słowniczek 
pojęć z zakresu architektury sakralnej i liturgii.
CARTA BLANCA, 25×35, s. 272, twarda, płócienny grzbiet, kolorowe ilustracje  

KOD: K05092

Mnisi wschodu i zachodu
Historia monastycyzmu chrześcijańskiego
Ilustrowana podróż w czasie!
Fascynujące dzieje monastycyzmu od starożytności po czasy 
współczesne! 
Podobieństwa i różnice w życiu zakonnym wspólnot chrześci-
jańskich Wschodu i Zachodu! 
Liczne ilustracje, mapy, indeks osób oraz indeks nazw 
geografi cznych. 
CARTA BLANCA, 24×31, s. 272, twarda

KOD: K05093

Pierwsze tysiąc lat. Historia chrześcijaństwa
Znakomite dzieło historyczne o pierwszym tysiącleciu chrześci-
jaństwa. W książce m.in.: początki chrześcijaństwa w Jerozolimie, 
pierwsze wspólnoty (m.in. Efez, Rzym, Edessa), prześladowania, 
katakumby, monastycyzm, architektura i sztuka, muzyka i li-
turgia, narodziny szpitali, Kościoły chrześcijańskiego Wschodu, 
wielkie postaci chrześcijaństwa w I tysiącleciu (m.in. Orygenes, 
św. Cyprian z Kartaginy, św. Ambroży, św. Augustyn i wielu in-
nych), chrześcijaństwo w średniowiecznej Europie, Bizancjum 
oraz narodziny i ekspansja islamu.  
WYD. M, 17×24, s. 432, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 210240

Polska według świętych
Polecamy państwu unikalny wybór tekstów wybitnych ludzi 
Kościoła skierowanych do Polaków na przestrzeni ponad tysiąc-
letnich dziejów naszej Ojczyzny. W przytoczonych fragmentach 
zawiera się prawdziwa historia Polski, widziana z perspektywy 
duchowych przywódców narodu polskiego. Słowa te dotykają 
tematów zawsze ważnych i najbardziej podstawowych: wol-
ności, sprawiedliwości, honoru, prawości sumienia, nakazów 
moralnych, obowiązków rządzących oraz zagrożeń dla narodu 
i państwa.
WYD. AA, 17×24, s. 440, twarda

KOD: 641865

29,90
59,90 zł

29,00
89,00 zł

29,90
99,90 zł

60 zł

Oszczędzasz

70 zł

Oszczędzasz

29,90
99,90 zł

70 zł

Oszczędzasz

70 %
Rabat

70 %
Rabat
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55 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Biblia – Komiks
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w postaci komik-
su! Historie biblijne opowiedziane zostały w sposób wierny 
nauczaniu Pisma Świętego i zrozumiały dla młodzieży. Książka 
posiada Imprimatur. 
Piękne wydanie: twarda oprawa, ponad 750 stron w pełnym ko-
lorze! Na końcu książki zamieszczono indeks tekstów biblijnych, 
w oparciu o które opracowano poszczególne fragmenty.
WYD. M, 17×24, s. 752, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 210431

Słownik wszystkich biblijnych nazw 
i imion własnych
„Słownik (…) zawiera wszystkie toponimy (nazwy miast, wiosek, 
krajów, rzek, mórz, jezior, zatok, pustyń, krain, gór i dolin) oraz an-
troponimy, które choć jeden raz zostały wspomniane w Starym lub 
Nowym Testamencie. (…) Autor nie tylko przytacza niezwykle boga-
ty biblijny materiał onomastyczny, ale także podaje poszczególne 
hasła słownikowe w brzmieniu hebrajskim, aramejskim, arabskim, 
łacińskim czy greckim. (…) Pracę uzupełnia bogata bibliografi a.

dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
PETRUS, 16×24, s. 458, twarda

KOD: 204979

Breviarium Fidei
Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła
Najbardziej obszerny wybór ofi cjalnych dokumentów kościel-
nych – orzeczeń soborów i ważniejszych synodów oraz bulli, 
listów i przemówień papieskich (od czasów apostolskich do 
pontyfi katu Benedykta XVI). Znakomity wykład prawd i dog-
matów wiary katolickiej.
KSW, 17×24, s. 744, miękka

KOD: 160765

Ks. Andrzej Witko

Cud w Sewilli
Barwna panorama wybitnych dzieł 
barokowego malarstwa w Sewilli!
Ponad 300 kolorowych ilustracji!
Reprodukcje dzieł należących do kanonu 
sztuki europejskiej!
WYD. AA, JEDNOŚĆ, 17×24, s. 806, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier, twarda z obwolutą

KOD: 641926

39,00
79,00 zł

39,00
89,00 zł

39,00
79,00 zł

50 zł

Oszczędzasz

39,00
99,00 zł

60 zł

Oszczędzasz

60 %
Rabat
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Wielkie książki w małych cenach!

50 %
Rabat

60 %
Rabat

50 %
Rabat

55 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
Rabat

60 zł

Oszczędzasz

50 zł

Oszczędzasz

59,00
129,95 zł

yy,yy
yy,yy zł

Komplet 
„Arcydzieła 
Sienkiewicza”
KOD KOMPLETU: 147482

Najwybitniejsze dzieła wielkich autorów w ekskluzywnym jubileuszowym 
wydaniu! Twarda oprawa z gąbkowym wypełnieniem i złoceniami!

Henryk Sienkiewicz

Quo vadis
DRAGON, 29×21, s. 608, 
twarda ze złoceniami

KOD: 873969

Henryk Sienkiewicz

Trylogia
DRAGON, 29×21, s. 1008, 
twarda ze złoceniami

KOD: 872719

Henryk Sienkiewicz

Krzyżacy
DRAGON, 29×21, s. 640, 
twarda ze złoceniami

KOD: 873976

Czarna księga komunizmu
Nowe wydanie bestsellerowego dzieła opracowanego 
przez wybitnych autorów pod redakcją Stéphana Courtois. 
Wśród nich m.in. Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej 
Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin i inni. Książka 
przedstawia bilans ofi ar krwawych represji i prześladowań 
w krajach rządzonych przez komunistów – od rewolucji bol-
szewickiej 1917 r. po lata osiemdziesiąte XX wieku.
DĘBOGÓRA, WYD. AA, 17×24, s. 768, twarda z obwolutą

KOD: 641094

Roman dmowski 
w świetle listów i wspomnień
Monumentalna biografi a lidera obozu narodowego dotycząca 
jego kariery politycznej i życia osobistego. Książka zawiera pra-
wie 900 stron niezwykle oryginalnego materiału, m.in.: wspo-
mnienia i fotografi e nieznane szerokiemu gronu czytelników. 
A przede wszystkim listy pisane do ówczesnej polskiej elity 
politycznej i intelektualnej, m.in. do Reymonta, Żeromskiego, 
Paderewskiego i wielu innych. 
DĘBOGÓRA, 17×24, s. 892, twarda z obwolutą

KOD: 374107

49,90
99,90 zł

39,00
99,00 zł

49,00
99,95 zł

49,00
99,95 zł

129,00
329,85 zł

200 zł

Oszczędzasz
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Modlitwa kierowców
Boże, daj mi pewną rękę i bystre 
oko, abym nikomu nie wyrządził 

żadnej szkody.
Nie pozwól, Dawco życia, bym stał 
się przyczyną śmierci lub kalectwa, 

a także zachowaj od nieszczęścia 
i wypadku.

Pohamuj pokusę nadmiernej 
szybkości.

Oby piękno stworzonego przez 
Ciebie świata i radość

Twej łaski towarzyszyły 
mi na zawsze. Amen. 

www.sangabriele.pl

Modlitwa kierowc

b i l

Końcówki limitowanych edycji. Do wyczerpania zapasów.

Srebro 
i kamienie korala 
bambusowego
Waga: 11,0 g (srebro: 3,0 g)
KOD: 042817

Srebro 
i kamienie 
agatu 
indyjskiego 
Waga: 10,6 g (srebro: 3,0 g)
KOD: 042800

Srebro 
i kamienie 
„Nocy Kairu”
Waga: 9,9 g (srebro: 3,0 g)
KOD: 042794

KAŻDY RÓŻANIEC 
W PREZENTOWYMN ETUI.

LIMITOWANE SERIE. 
KAŻDY EGZEMPLARZ 

Z CERTYFIKATEM 
I NUMEROWANYM 

HOLOGRAMEM

LIMITOWANE SERIIEERIIE

Hymn o miłości
Obrazek na drewnie z najpiękniejszym 
fragmentem Hymnu o miłości z Pierwszego 
Listu do Koryntian św. Pawła. Polecamy 
do każdego domu, ale także na upominek 
zamiast zwyczajowej kartki, na ślub, jubile-
usz małżeński oraz przy okazji odwiedzin u 
bliskich, szczególnie młodych małżeństw. 
Wymiary: 12x22 cm
KOD: 042824

Hymn o miłości

Krzyż 
Jerozolimski
KOD: 042855

Krzyż 
z medalikiem 
św. Benedykta
KOD: 042848

Krz
li ki

m 
kta

zyż 
a

Emaliowane breloki 
do kluczy

Modl
daj m
bym 

ża
zwól,
yczyn
e zac

amuj

piękn
Ciebi

Twej ł
mi na

gabr

Modl

b z
ś

litwa kierowców
mi pewną rękę i bystre 
nikomu nie wyrządził 

adnej szkody.
, Dawco życia, bym stał

ną śmierci lub kalectwa,a,
chowaj od nieszczęściaa 
i wypadku.

j pokusę nadmierneejj 
szybkości.

no stworzonego przzezz 
ie świata i radość
aski towarzyszyły 
a zawsze. Amen. 

iele.pl

litwa kierowc

i l

RÓŻAŃCE „DZIESIĄTKI” Z KAMIENI JUBILERSKICH I SREBRA. PIĘKNE I PRAKTYCZNE.

12,90
19,90 zł

9,90
14,90 zł

9,90
14,90 zł

9,90
14,90 zł

Różaniec do samochodu 
z krzyżem św. Franciszka 
i modlitwą kierowcy
KOD: 042831

Su
per cena!

79,90 zł
49,90

Su

per cena!

79,90 zł
49,90

Oszczędzasz 30 zł

Praktyczna 
pętelka 
z elastycznej 
linki umożliwia 
zawieszenie na 
lusterku.  

Znakomite na prezent
KTYCZNAK

Su

per cena!

79,90 zł
49,90

Noc Kairu

Agat

Koral

9,90
14,90 zł

9,90
14,90 zł

49,90
79,90 zł

49,90
79,90 zł

49,90
79,90 zł

9,90
14,90 zł

12,90
19,90 zł



99Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 15 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

?

Dwutomowe wydanie w futerale! 
912 stron! 
3000 przepisów polskiej kuchni, 
tradycyjnej i współczesnej! 
2000 znakomitych ilustracji: zdjęć, 
obrazów, grafi k, rysunków!

Wielka Księga Kuchni 
Polskiej 
WYDAWNICTWO AA, 25×34, 
t. I – s. 432, t. II – s. 480, twarda z obwolutą

KOD: K01182

Największe dzieło na rynku książek kucharskich!

Doskonały prezent z okazji 
ślubu, imienin, jubileuszy 
i innych uroczystości!Do każdego egzemplarza 

Wielkiej Księgi Kuchni Polskiej 
– ZNAKOMITE NALEWKI 
W PREZENCIE!
17×24, s. 256, twarda

Wersja ekonomiczna!

Wersja ekskluzywna!

Wersja ekonomiczna!

Wielka Księga Kuchni Polskiej (tańsza wersja) t. I, II
Dwutomowe wydanie Wielkiej Księgi Kuchni Polskiej oferujemy także w wersji eko-
nomicznej: bez etui i dodatkowego prezentu, za to w bardzo atrakcyjnej cenie!
WYDAWNICTWO AA, 25×34, s. 432 + 480, twarda z obwolutą, bez etui

KOD: 646051

Cenna pomoc 
dla każdej 
Pani domu!

Ponad
900 stron!

3000
przepisów!

179,00
299,00 zł

149,00
299,00 zł

120 zł

Oszczędzasz

150 zł

Oszczędzasz

40 %
Rabat

50 %
Rabat



Największe rabaty!

2,50
24,90 zł

2,90
29,90 zł

2,90
29,90 zł

2,90
29,90 zł

2,90
29,90 zł

1,90
19,90 zł

1,50
14,90 zł

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!

www.religijna.pl

Jan Paweł II

Myśli 
o kapłaństwie
AA, 12×17, s. 128,  twarda 

KOD:  881193

Święci i moce 
ciemności
AA, 14×20, s. 256, miękka

KOD: 644804

Andreas Widmer

Strażnik świętego 
papieża
AA, 14×20, s. 256, miękka

KOD: 643920

Kard. Loris Capovilla

U boku dobrego 
papieża
AA, 14×20, s. 208,  miękka 

KOD: 645085

Livio Fanzaga, 
Andrea Tornielii

Szatańskie oszustwo
AA, 14×21, s. 128, twarda

KOD: 881896

Śledztwo 
w sprawie cudów
AA, 14×20, s. 288, miękka

KOD: 927982

Pamiątki cierpienia 
Jana Pawła II
AA, 13×19, s. 80, miękka

KOD: 645535

90 %
Rabat

90 %
Rabat

90 %
Rabat

90 %
Rabat

90 %
Rabat

90 %
Rabat

90 %
Rabat

Maryja – sekret 
Papieża Franciszka
AA, 13×19, s. 224, miękka 

KOD: 642961

90 %
Rabat

2,50
24,90 zł
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