
Zamówienia: 
tel. 12 345-42-00, 12 446-72-56 
tel. kom.: 695-994-193
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)
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www.religijna.pl

Przesyłka gratis już od 150 zł!
Więcej: s. 2 katalogu głównego
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BONUS
za zakup powyżej

250 zł

(np. za zakupy na kwotę 
250 zł zamawiający 
zapłaci 225 zł. 
Rabat -10% łączy się 
z innymi promocjami!)

Cała oferta ważna do 20 lutego 2023 r. 
lub do wyczerpania zapasów!

Cen nie Cen nie Cen nie 
zamrażamy!zamrażamy!zamrażamy!

-90%-90%-90%
Rabaty doRabaty doRabaty do

Antonio Socci

Dom młodych bohaterów
AA, 14×20, s. 208, miękka 

Antonio Socci, ojciec chorej Cateriny, 
w poruszający sposób opowiada historię 
swoją i córki. Historię, która doprowa-
dziła go do ponownego duchowego na-
rodzenia. Świadectwo Socciego zostało 
wzbogacone przez historie wielu ludzi 
w podobnych sytuacjach, stając się 
opowieścią o bohaterstwie wielu dzieci, 
ojców i matek, którzy zostali boleśnie do-
świadczeni cierpieniem i nie poddali się.

2,90

Rabat 90%
29,90

Kod: 642701

Niezłomny 
Błogosławiony
Stefan kard. Wyszyński
Album z płytą CD
AA, 17×24, s. 144, twarda 

RABAT 
-10%

Ostateczna wyprzedaż!

s. 63

s. 64

SUPER
rabat!

Prezent
za zakup powyżej

200 zł

abp Fulton J. Sheen
Siedem zagadek 
życia
AA, 13×19, s. 64, miękka

Prezent
za zakup powyżej

150 zł



2 Super okazje

abp Fulton J. Sheen

Dzieła 
wybrane
Każda książka: 
WYD. AA, 17×24, 
twarda z obwolutą  

97,90

100 zł taniej 
197,90

Kod: 644279

Jedyna taka kolekcja dzieł abpa Fultona J. Sheena, jednego 
z najwybitniejszych współczesnych nauczycieli wiary i ży-
cia chrześcijańskiego, a zarazem wiarygodnego świadka 
Chrystusa i kandydata na ołtarze. 
W komplecie:

1. Życie Jezusa Chrystusa, s. 688

2. W co wierzymy, s. 456

3. Pokój duszy. Przewodnik duchowy dla 
poszukujących, s. 320

Komplet 3 książek

Matki Bożej 
w LausUznane przez Kościół

Nieznane
objawienia

Jean-Michel 
di Falco Léandri

Nieznane objawienia 
Matki Bożej w Laus
AA, 14×20, s. 192, miękka

W Saint-Étienne-le-Laus, malowniczej 
miejscowości leżącej we francuskich 
Alpach, w 1664 r. miały miejsce objawie-
nia Maryi, która przez ponad pięćdzie-
siąt lat ukazywała się ubogiej pasterce 
Benedykcie Rencurel. Matka Boża powie-
rzyła niepiśmiennej, prostej dziewczynie 
misję zbudowania sanktuarium w Laus, 
w którym do dziś wielu pielgrzymów do-
świadcza łask uzdrowienia i nawrócenia.

17,50

Rabat 50%
34,90

Kod: 642794

Piekło widziane przez 
świętych i mistyków
AA, 12×16, s. 144, miękka 

Piekło w mistycznych wizjach świętych 
i osób, którym została dana łaska pry-
watnych objawień: św. Teresy z Ávili, 
św. Siostry Faustyny, św. Katarzyny ze 
Sieny, bł. Anny Katarzyny Emmerich, 
św. Jana Bosko, św. Weroniki Giuliani, 
a także Teresy Musco oraz widzących 
z Fatimy i Medjugorie. Książka cytuje 
także słowa szatana nagrane podczas 
egzorcyzmów. 

7,50

Rabat 50%
14,90

Kod: 644323

s. Bożena Maria Hanusiak

Oddanie Maryi
AA, 12×19, s. 208, miękka

Traktat o prawdziwym nabożeństwie 
do Najświętszej Maryi Panny na nowo 
odczytany! Niniejsze opracowanie ściśle 
nawiązuje do jego treści, krok po kroku 
przybliżając ją i wyjaśniając. Książka 
zawiera 54 spotkania z Maryją. Każde 
z nich przeznaczone jest na kolejny 
dzień, stanowiąc rodzaj przygotowania 
do osobistego oddania się w Jej niewo-
lę miłości.

Kod: 644675

17,50

Rabat 50%
34,90

9,90

Rabat 80%
49,90

Monika
Karolczuk 

Polskie 
camino 
WYD. AA, 
17×24, s. 240, 
zintegrowana, 

Przewodnik po drogach św. Jakuba w Polsce

Przewodnik prowadzi po głównych trasach polskiego camino. 
Orientacyjne mapy i piękne zdjęcia, ciekawostki i opisy za-
równo przebiegu szlaku Jakubowego, jak i atrakcyjnych miejsc 
w pobliżu zachęcają do pokonania proponowanych szlaków 
pieszo lub na rowerze. Polskie camino może być doskonałym 
pomysłem na spędzenie udanych wakacji i innych wolnych 
dni, podczas których duchowa refl eksja, poznawanie różnych 
zakątków kraju i ruch na świeżym powietrzu łączą się w ideal-
nych proporcjach!

Kod: 644118

Super
rabat!

Super
rabat!
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Droga do świętości, cz. II
Ścieżka cnót i rad ewangelicznych
AA, 14×20, s. 384, twarda 

Droga do świętości, cz. III
O modlitwie i lekturze duchowej
AA, 14×20, s. 432, twarda 

Droga do świętości, cz. I
W stronę doskonałości
AA, 14×20, s. 320, twarda 

św. Alfons Maria Liguori

Droga do świętości
Komplet 3 książek

89,00

60 zł taniej 
149,70

Kod: 175568

Andrzej Du� fek, Jarosław Mańka

Po drugiej stronie życia
Książka i fi lm dVd
Książka: AA, 14×20, s. 140, twarda 
Film DVD: „Siła modlitwy”, czas: 56 min.

Andrzej Duffek w 2003 r. uległ poważnemu 
wypadkowi. Na długo zapadł w śpiączkę, 
podczas której sztucznie podtrzymywano 
jego funkcje życiowe. Odbył wówczas po-
dróż, która absolutnie zmieniła jego życie. 
Książka i dołączony do niej fi lm dokumen-
talny to jego opowieść o doświadczeniach 
po tamtej stronie życia.

DVD

17,50

Rabat 50%
34,90

Kod: 643050

Bartosz Geisler

Trzy dni ciemności
AA, 14×20, s. 144, miękka

Thriller mistyczny na motywach ob-
jawień św. Faustyny i św. Ojca Pio! 
Bohaterami książki są Marta i Piotr 
z trzema córeczkami, czyli współczesna 
katolicka rodzina, rzucona w wir dra-
matycznych wydarzeń poprzedzających 
paruzję. Czy bohaterowie przetrwają 
czas apokalipsy? Czy przeżyją trzy dni 
całkowitych ciemności pośród piekielnej 
nawałnicy? 

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 643494

o. Joachim Badeni, Judyta Syrek

Siła nadziei
Uwierzcie w koniec świata
STACJA7, 14×20, s. 268, twarda

Książka wyrywa nas z apatii i zaskakuje. 
Mimo że jej główny wątek stanowi refl ek-
sja poświęcona zagadnieniom czasów 
ostatecznych, ta lektura odświeża du-
cha, zachęca do działania i zadziwiająco 
pokrzepia. Książka jest rozszerzeniem 
wydanych wcześniej wywiadów z ojcem 
Badenim o niepublikowane dotąd wypo-
wiedzi charyzmatycznego dominikanina.

14,90

Rabat 55%
34,90

Kod: 915611

Rifqa Bary

Wyrwana z mroku, 
ukryta w Świetle
AA, 14×20, s. 344, miękka

W tej książce Rifqa Bary  we wstrząsają-
cych szczegółach relacjonuje wydarzenia, 
które doprowadziły ją do podjęcia decy-
zji o ucieczce z muzułmańskiego domu. 
Porzucenie islamu i przyjęcie chrześci-
jaństwa kosztowało ją więcej niż mogła 
sobie wyobrazić, ale też dało jej więcej 
niż mogła sobie wymarzyć…

Dlaczego 
zaryzykowałam 
wszystko, 
by porzucić islam 
i pójść za Jezusem

RIFQA BARY

WYRWANA z MROKU
UKRYTA W ŚWIETLE

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 644996

Super
rabat!

Super
rabat!

Super
rabat!

Luigi gaspari

Zeszyt 

miłości

Luigi Gaspari

Zeszyt miłości
AA, 14×20, s. 112, miękka 

Luigi Gaspari to włoski pisarz mistycz-
ny, a zarazem duchowy syn Ojca Pio 
i „ambasador” jego dzieł. W 1968 roku, 
za radą Ojca Pio, Gaspari spisał własne 
duchowe przeżycia, w formie książki 
zatytułowanej Zeszyt miłości. Książka ta 
mocno poruszyła Ojca Pio, który zlecił 
Luigiemu, by jak najszybciej przedstawił 
ją papieżowi…

14,90

Rabat 40%
24,90

Kod: 640714
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o. Leon Knabit 

Modlitewnik 
ZNAK, 12×20, s. 224, zintegrowana

Zbiór modlitw i osobistych refl eksji ojca 
Leona Knabita na każdą niedzielę roku 
oraz na wybrane uroczystości, święta 
i wspomnienia liturgiczne świętych. 
Znajdziemy tu również m.in. modlitwy co-
dzienne, okolicznościowe, modlitwy świę-
tych oraz litanie, koronkę i rozważania 
różańcowe. Autor modlitewnika, o. Leon 
Knabit to najpopularniejszy polski mnich, 
znany z dobrego kontaktu z młodzieżą 
i poczucia humoru. Autor wielu książek.

17,90

Rabat 40%
29,90

Kod: 053780

Karol Wojtyła

Dzieła literackie 
i teatralne
Tom I: Juwenilia
ZNAK, 17×24, s. 542, twarda

Literatura i teatr – te dziedziny twór-
czości były bliskie Karolowi Wojtyle. 
Tom pierwszy poezji i dramatów Karola 
Wojtyły obejmuje juwenilia, utwo-
ry, które powstały w okresie od 1938 
do 1946 roku. Zawiera również teksty 
nieznane czytelnikom, do tej pory 
niepublikowane.

39,90

Rabat 43%
69,90

Kod: 058372

Gianfranco Ravasi

Biblia we fragmentach
JEDNOŚĆ, 14×20, s. 360, miękka

Inspirujące spojrzenie na tekst Pisma 
Świętego. Dzięki cytatom z pisarzy, artystów, 
fi lozofów, które rzucają światło i aktualizu-
ją najgłębszy sens Słowa, kard. Ravasi ze 
swoją wiedzą teologiczną i niestrudzoną 
ciekawością dotyczącą każdego aspektu 
życia pomaga nam uchwycić niezrównany 
splot tego, co ludzkie, i tego, co Boskie, 
historii i wieczności, treści religijnej i poezji, 
czyniący z Biblii nieoceniony skarb kultury 
światowej.

16,00

Rabat 50%
32,00

Kod: 712663

Nowy słownik 
teologii biblijnej
JEDNOŚĆ, 16×23, s. 1024, twarda,  

Fachowy i praktyczny słownik, zawierający 
kilkaset haseł, w których zawarto najnow-
szą wiedzę naukową z zakresu teologii 
biblijnej, literatury i historii starożytnej. 
Publikację cechuje wysoki poziom mery-
toryczny i edytorski. Istotnym uzupełnie-
niem strony naukowo-literackiej słownika 
są piękne reprodukcje dzieł sztuki pocho-
dzących z zasobów Muzeów Watykańskich. 
Prawdziwe wydarzenie w świecie polskiej 
biblistyki!

39,00

50 zł taniej
89,00

Kod: 716036

Jarosław Gałuszka

Dom Ojca
BERNARDINUM, 13×20, s. 224, twarda

Powieść biblijna, która wprowadza nas 
w wartki nurt wydarzeń historycznych. 
Na tle upadku herodowej dynastii, 
buntu zelotów i interwencji Imperium 
Rzymskiego, autor kreśli obraz dorasta-
jącego, nastoletniego Jezusa. Jego rela-
cja z Józefem ukazana jest we wspólnej, 
ciesielskiej pracy, świętowaniu i piel-
grzymowaniu do Jerozolimy. Tu młody 
Jezus stanie wobec uczonych w Piśmie. 
Tutaj objawi się swoim rodzicom jako 
Syn Ojca…

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 275040

Trzej Królowie
ZNAK, 14×20, s. 384, miękka

Trzej królowie należą do najbardziej 
tajemniczych bohaterów Biblii. Napisano 
w niej o nich dwanaście zdań, do któ-
rych tradycja dopisała setki następnych. 
Dlaczego od wiekow Kościół taką czcią 
otacza mężczyzn, o których tak napraw-
dę niezbyt wiele wiadomo? Co sprawiło, 
że Kacper, Melchior i Baltazar stali si ę 
bohaterami tak wielu obrazów, książek i 
fi lmów, a o ich relikwie wybuchały woj-
ny? Z jakiej przyczyny stali się tak rozpo-
znawalni wśród świętych Kościoła?

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 061099

Super
rabat!
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Kresy to nie tylko historia, legenda, nostalgia. Kresy to także 
kuchnia – kusząca, pachnąca, pełna niezwykłych aromatów 
i oryginalnych smaków. Od Wilna do Bakczysaraju rozciąga 
się wielki obszar kulinarnej swojskości i egzotyki. Pełno tu 
dań bardziej lub mniej znanych, które – przygotowane według 
receptur zaskakujących zderzeniem tradycji i nowoczesności 
– odkrywają przed nami nieznane dotąd smakowe wrażenia. 
To wyjątkowy zbiór unikalnych przepisów czerpiących pełnymi 
garściami z kuchni wielu ludów, narodów i kultur, których mie-
szanka stanowiła o niepowtarzalnej specyfi ce Kresów. 

Zbigniew 
T. Nowak

Wielka 
kolekcja 
zdrowia
AROMAT SŁOWA, 
17×24, twarda, 

129,00

155 zł taniej 
284,50

Kod: 758408

Komplet 5 książek
Wyjątkowa kolekcja poradników autorstwa znanego i cenio-
nego telewizyjnego eksperta od ziół i zdrowego żywienia, 
Zbigniewa T. Nowaka.
W komplecie:
• Apteka natury ma leki na wirusy, s. 328
• Ekodetoks od stóp do głów, s. 240
• Jak odzyskać zdrowie po COVID-19?, s. 320
• Zioła z polskich łąk, s. 320
• Naturalne kuracje w przeziębieniu i grypie, s. 328

14,90

Rabat 55%
33,00

Kod: 717019

Naturalne metody leczenia cukrzycy
JEDNOŚĆ, 17×20, s. 128, miękka

Książka zawiera m.in. przejrzysty opis cukrzycy typu 1 i typu 2, 
a także wskazówki jak zapobiegać tym chorobom oraz jak 
zatrzymać ich postęp. Zamieszczono tu informacje o ponad 
50 naturalnych specyfi kach, które pomagają w walce z cuk-
rzycą. To sprawdzone preparaty z roślin leczniczych, pomocne 
mikroelementy oraz wiele dodatkowych, wspierających spo-
sobów. Znajdziemy tu również opis 15 najważniejszych chorób 
wtórnych cukrzycy oraz porady, jak można ich uniknąć dzięki 
metodom medycyny naturalnej.

Niższy 
poziom cukru 
dzięki medycynie 
naturalnej!

Mykoła Mańko

Współczesna 
kuchnia 
dawnych 
Kresów
WYD. AA, 17×24, s. 208, 
twarda, 

24,90

Rabat 50%
49,90

Kod: 645917

19,90

Rabat 65%
59,90

Kod: 758378

Jak odzyskać zdrowie po COVID-19?
AROMAT SŁOWA, AA, 17×24, s. 320, twarda, 

Książka ta doradzi, jak poprzez umiejętne zastosowanie wy-
branych ziół i produktów pszczelich pomóc w przywracaniu 
zdrowia i sił po COVID-19. Dowiemy się z niej m.in. jak pokonać 
zespół przewlekłego zmęczenia, kłopoty z pamięcią i koncen-
tracją, stany depresyjne i lękowe, bezsenność, utratę węchu 
i smaku, duszność wysiłkową oraz inne powikłania po COVID-19.

Super
rabat!

Super
rabat!

Super
rabat!
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ks. prof. Edward Staniek

Oko w oko ze złem 
RAFAEL, 14×20, s. 144, zintegrowana

Ks. Staniek ukazuje Jezusa, który prze-
chodzi przez labirynt zła i wyznacza 
nam drogę. Jezus nie tylko spojrzał 
w oczy zła, ale wytrzymał jego spojrze-
nie i zniósł wszystkie zabiegi zła zmie-
rzające do zgaszenia Jego wzroku. Ocalił 
serce i miłość, sprawiedliwość i mą-
drość. Trzeba za Nim wędrować krok po 
kroku, by poznać wszystkie zakamarki 
owego labiryntu. Szatan bowiem nadal 
działa na tej ziemi… 

Kod: 560901

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 826990

12,50

Rabat 50%
24,90

Kod: 828697

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 827355 

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 828970

11,90

Rabat 50%
23,90

ks. prof. Edward Staniek

Paradoksy Ewangelii
RAFAEL, 14×20, s. 120, twarda, 

Jeden z najlepszych badaczy i znawców 
Biblii odkrywa dla nas ewangeliczne sce-
ny, które mają swe odzwierciedlenie w ta-
jemnicach różańcowych. Wielką siłą książ-
ki jest zrozumiały przekaz tych wydarzeń, 
które ludzką miarą są niewytłumaczalne 
i niepojęte. Autor, odkrywając przed nami 
znaczenia Bożego objawienia, formułuje 
pytania o naszą osobistą relację z Bogiem 
i podsuwa odpowiedzi na nie. 

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 560789

kard. Franciszek Macharski

Z bratem naszego Boga
ESPE, 14×20, s. 376, miękka

Unikalny zbiór tekstów inspirowanych 
postacią św. Brata Alberta, którego życie 
przepełniał duch ewangelicznego rady-
kalizmu. Książka zawiera rozważania śp. 
kard. Franciszka Macharskiego osnute 
wokół tajemnicy miłosierdzia - prawdzi-
wie odkrywcze, poruszające, pozwalają-
ce dostrzec nowe aspekty przesłania św. 
Brata Alberta.

Ważne rozmowy
Czego uczy mnie Jezus?
ESPE, 14×20, s. 120, miękka

Przepięknie ilustrowane, krótkie opo-
wieści dla starszych przedszkolaków i 
uczniów najmłodszych klas szkoły pod-
stawowej, odnoszące się do wybranych 
fragmentów Ewangelii. Dla dzieci będą 
wartościową propozycją wciągającej lek-
tury, a dla rodziców – źródłem inspiracji 
do osobistego i rodzinnego rozważania 
słowa Bożego.

Łukasz Nauman

Co wypełnia lukę? 
Codzienna zachęta na życia 
zakrętach
ESPE, 14×20, s. 242, miękka

Autor pisze krótko i dosadnie – o Bogu, 
o miłości, o męskości, o rodzinie. Unika 
przy tym utartych i nieraz banalnych 
kościelnych formułek. Swe przemyślenia 
mieści w kilku wersach, idealnie wpisu-
jących się w codzienny grafik współczes-
nego, zabieganego człowieka. Czytane 
oddzielnie mogą stanowić odżywcze 
porcje Bożej mądrości na każdy dzień. 

ks. Krzysztof Porosło

Miłosierni jak Ojciec 
ESPE, 14×20, s. 328, miękka

Praktyczny przewodnik w indywidu-
alnych rekolekcjach, oparty na frag-
mentach Pisma Świętego, w  których 
ukazana została tajemnica miłosierdzia. 
W każdym rozdziale znajdują się: wybra-
ny tekst biblijny do osobistej medytacji, 
pogłębione wskazówki do jego zrozu-
mienia, propozycje postanowień i zadań 
w pracy nad sobą, specjalna modlitwa 
oraz miejsce na zapiski duchowego 
dziennika.

Super 
rabat!
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Pamięć Warszawy
BIAŁY KRUK, 23×27, s. 184, twarda, 

Wyjątkowy album, na którego kar-
tach widzimy najpierw przedwojenną 
Warszawę – tętniącą życiem europejską 
metropolię, która wskutek wojny zniknę-
ła nieomal z powierzchni ziemi. A jednak 
dumna i niezłomna stolica zdołała się 
podnieść, co widać na współczesnych 
zdjęciach Warszawy wykonanych przez 
mistrza Adama Bujaka. Ukazują one no-
woczesne miasto, które nie zapomniało 
o swoich bohaterach.

49,90

Rabat 50%
99,00

Kod: 533088Kod: 532814

39,90

Rabat 50%
79,00

Panorama 
siedmiogrodzka
BIAŁY KRUK, 27×33, s. 120, twarda, 

Unikalna albumowa publikacja poświę-
cona monumentalnemu malowidłu Jana 
Styki z 1897 r. Dzieło ukazuje zdobycie 
Sybinu w 1849 r. przez powstańców wę-
gierskich pod dowództwem polskiego 
generała Józefa Bema. Przedstawiony 
został również jego adiutant, węgier-
ski poeta romantyczny Sándor Petőfi . 
Fragmenty tego dzieła można dziś 
podziwiać w Muzeum Okręgowym 
w Tarnowie. 

Éric Zemmour

Francuskie samobójstwo
BIAŁY KRUK, 16×23, s. 440, twarda, 
Książka analizuje przypadek Francji, ale 
bez trudu odnajdziemy w niej symptomy 
zaraźliwej choroby, która toczy dziś także 
Polskę i całą cywilizację Zachodu. Autor 
tej znakomitej publikacji to kandydat 
prawicy na prezydenta Francji w wyborach 
2022 r. Éric Zemmour błyskotliwym i cię-
tym językiem nazywa po imieniu znamio-
na dzisiejszej katastrofy i radzi, co zrobić, 
by uniknąć tytułowego samobójstwa.

Kod: 533323

34,50

Rabat 50%
69,00

Wojciech Roszkowski
Komunizm światowy
BIAŁY KRUK, 16×23, s. 424, twarda, 
Komuniści stworzyli przyczółki do swej 
imperialnej ekspansji dosłownie na 
całym świecie. Ich idee zatruły niejeden 
umysł, także na Zachodzie, i zachwiały 
systemami politycznymi. Dzięki wybitne-
mu znawcy tematu i znakomitemu pisa-
rzowi prof. Wojciechowi Roszkowskiemu 
poznajemy rozwój komunizmu w skali 
całego świata. Dzieło dokumentuje hi-
storię światowego komunizmu. Zawiera 
140 ilustracji.

KOMUNIZM 
ŚWIATOWY

OD TEORII DO ZBRODNI

WOJCIECH ROSZKOWSKI

KO
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K siążka ta dowodzi, jak szybko może rozprzestrzeniać się zło, jeśli nie 
napotka od razu zdecydowanego sprzeciwu. Komunizm nie zaczął 
się od łagrów, mordów i zniewolenia narodów. Zaczął się od teorii 
– zupełnie utopijnej, ale pozornie niezwykle zatroskanej o dobro ca-
łej ludzkości. Wielu dało się nabrać; jak się to skończyło, to Polacy 

wiedzą najlepiej. Posługujący się ideą marksistowsko-leninowską bolszewi-
cy stworzyli przyczółki do swej imperialnej ekspansji dosłownie na całym 
świecie. Idee te zatruły niejeden umysł, także na Zachodzie, i zachwiały sys-
temami politycznymi. Dzięki wybitnemu znawcy tematu i znakomitemu pi-
sarzowi prof. Wojciechowi Roszkowskiemu poznajemy rozwój komunizmu 
w skali całego świata. Autor przestrzega:

„Oba najbardziej znane dwudziestowieczne totalitaryzmy – nazizm i komu-
nizm – nie miały precedensu w historii. Obrońcy komunizmu argumentują, 
że  ich sprawa była słuszna, a  straszliwe środki, miliony pomordowanych, 
często ukryte przed światem, usprawiedliwiały cel. Tymczasem cel był uto-
pijny, a podejmowane środki – przestępcze i nie przybliżające celu. Trafnie 
przewidział to już w XIX wieku markiz Astolphe de Custine, pisząc, iż de-
spotyzm nigdy nie jest tak straszliwy jak wtedy, gdy obiecuje dobro. Wtedy 
najgorsze postępki są  usprawiedliwiane przez dobre intencje. Granice zła 
przestają wtedy istnieć. Oczywista zbrodnia tryumfuje krótko, fałszywe 
wartości na zawsze prowadzą ducha ludzkiego na manowce. Na nieszczęście 
słowa te są prawdziwe również dziś. Odwracanie się od rzeczywistości jest 
reakcją patologiczną. Praktykowane przez przywódców politycznych i roz-
powszechnione w szerokich kręgach społeczeństwa doprowadzi do nowych 
postaci totalitaryzmu”.

Żywo napisane i klarownie podzielone dzieło prof. W. Roszkowskiego przy-
ciąga uwagę także bogatą warstwą graficzną; 140 ilustracji dodatkowo do-
kumentuje tę  historię światowego komunizmu. Książka-ostrzeżenie. Pod-
stawowa lektura dla tych, którzy chcą wiedzieć, w  jakim kierunku może 
pójść świat.

Patronat medialny:Projekt powstał dzięki darowiźnie  
Fundacji Banku Pekao S.A.

44,50

Rabat 50%
89,00

Kod: 533330

Janusz Szewczak

Pandemia grzechu, 
czyli śmierć nauczycielką życia

BIAŁY KRUK, 16×24, s. 232, twarda, 
Janusz Szewczak wykazuje, jak małym 
staje się człowiek w konfrontacji z nie-
widzialnym wirusem. Znacznie jednak 
wcześniej, przed covidem, do rozmia-
rów pandemicznych rozprzestrzenił się 
grzech. Chronić się przed tą zarazą i wal-
czyć z nią jest naszym chrześcijańskim 
obowiązkiem i zadaniem. Lektura tej 
pożytecznej książki dostarcza nam wielu 
argumentów w obronie cywilizacji życia.

Kod: 533309

29,90

Rabat 50%
59,00

Bohdan Urbankowski

Bohaterowie i zdrajcy
BIAŁY KRUK, 17×24, s. 600, twarda

Kontynuacja bestsellerowego Gniazda 
polskiego – znakomita synteza dziejów 
Polski, prezentująca wybitne postaci 
z naszej historii, dawniejszej i najnow-
szej. Są wśród nich m.in. artyści, myśli-
ciele, działacze i wielcy wodzowie, jak 
Chodkiewicz, Żółkiewski, Kościuszko, 
Piłsudski i wielu innych. Autor przed-
stawia również sylwetki zdrajców naszej 
Ojczyzny. Dzieło pełne erudycji i błyskot-
liwych myśli!

39,90

Rabat 50%
79,00

Kod: 533156

Super
rabat!
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kard. Luis Antonio Tagle

Radość Ewangelii
WAM, 14×20, s. 240, twarda

Kard. Luis Antonio Tagle co roku głosi 
rekolekcje w różnych zakątkach globu 
i cieszy się dużym uznaniem. Od kilku 
lat wymienia się go w gronie kandyda-
tów na przyszłego papieża. W pierwszym 
książkowym wywiadzie kard. Tagle opo-
wiada o swoim życiu i wizji przyszłości 
Kościoła. Rozmowa została uzupełniona 
o zapis słynnych rekolekcji, które kard. 
Tagle wygłosił w łódzkiej archikatedrze.

Wojciech Ziółek 

Minihistorie 
o Maksisprawie
Jezusowe przypowieści 
WAM, 12×19, s. 200, miękka

Jako młody, dwudziestosześcioletni jezu-
ita, o. Wojciech Ziółek był na dnie egzy-
stencjalno-duchowego kryzysu. Właśnie 
wtedy poruszyła go opowieść o miło-
siernym Samarytaninie. Poruszyła i prze-
mieniła. Po niemal trzydziestu latach od 
tego wydarzenia wciąż naznacza i kształ-
tuje go to, czego wtedy doświadczył.

Dominik W. Rettinger

Wiara i tron
Święty Wojciech i początki Polski
WAM, 14×20, s. 464, miękka

Ostatnia misja – męczeństwo, które 
wstrząsnęło średniowieczną Europą! 
Niezwykła panorama żarliwego, okrutne-
go i zmysłowego średniowiecza – epoki, 
w której władza nierozerwalnie wiązała się 
z religią. Tajemnicze początki imperium 
Piastów i polskiego Kościoła. Prawdziwa 
historia św. Wojciecha. Książka, która 
wciąga mocniej niż najlepsze kino akcji!

o. Józef Augustyn

Sztuka modlitwy
Życie duchowe w praktyce
WAM, 15×23, s. 656, twarda

Praktyka modlitwy w ujęciu chrześcijań-
skim! Książka pod redakcją cenionego 
jezuity, kapłana i kierownika ducho-
wego. Jego teksty ujawniają głęboką 
znajomość zagadnień biblijnych, teolo-
gicznych czy etycznych. Cenna pomoc 
nie tylko dla modlących się często, lecz 
również dla tych, którzy nie potrafią się 
modlić.

Arlette Cousture

Dzieci stamtąd
WAM, 14×20, s. 568, miękka

Przejmująca saga o polskich uchodźcach 
wojennych, którzy w Kanadzie odbu-
dowują swoje życie. Pasjonujący, pełen 
dramatyzmu i emocji fresk rodzinny 
osadzony w czasach wojennej migracji 
– to książka niepozbawiona delikatnego 
humoru oraz wzruszających obrazów 
tego, co utracone.

To porywająca powieść o tym, czym jest 
polskość (Małgorzata Kożuchowska)

Szlaki św. Jana Pawła II
Przewodnik

JEDNOŚĆ, 17×24, s. 336, twarda, 
Szlaki przedstawiono w 17 rozdziałach – 
będących nazwami geograficznych krain 
lub miast. Każda trasa posiada szczegó-
łową mapę, precyzyjny opis przebiegu, 
informację kilometrażową i szacunkowy 
czas potrzebny do pokonania kolejnych 
odcinków. Trasy zilustrowano fotogra-
ficznie prezentując ich kluczowe atrak-
cje. Łącznie publikacja zawiera dzie-
więćset kolorowych zdjęć wykonanych 
osobiście przez autorów.

14,90

Rabat 60%
37,00

Kod: 442541

14,90

Rabat 40%
24,90

Kod: 713339

24,90

Rabat 45%
44,90

Kod: 714831

39,90

Rabat 43%
69,90

Kod: 710451

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 711465

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 713681
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Powstanie Warszawskie 
Puzzle ramkowe
DEMART, 37×29, 72 elementy

Z 72 elementów ułożonych w ram-
ce powstanie opowieść o Powstaniu 
Warszawskim. Ta układanka jest jedną 
z licznych prób dotarcia z przekazem 
historycznym do najmłodszych. Obraz 
tworzą różne sceny uzmysłowiające mło-
dym odbiorcom heroizm walki i trudy 
życia w czasie tego polskiego niepod-
ległościowego zrywu. Sceny zostały fa-
chowo zakomponowane i opisane przez 
profesjonalistów (historyk i grafi k).

9,90

Rabat 42%
16,90

Kod: 122721

Ignaś. Opowieści patriotyczne

NIKO, 21×30, s. 80, twarda, 

Bohaterem tej barwnie ilustrowanej 
książki jest Ignacy Jan Paderewski: pia-
nista, kompozytor, działacz niepodle-
głościowy, mąż stanu i polityk. To histo-
ria niezwykłego chłopca, który miał tylko 
dwa marzenia: być kimś i zrobić coś dla 
Polski. Młodzi czytelnicy z tej lektury 
dowiedzą się, czy jego pasja i ciężka 
praca wystarczyły, by pokonać liczne 
przeciwności losu i w szczególny sposób 
przysłużyć się Ojczyźnie.

Andersen
W poszukiwaniu szczęścia

NIKO, 21×30, s. 80, twarda, 

Ta książka jest opowieścią o losach 
Hansa Christiana Andersena, który 
dla wielu pokoleń wyczarował świat 
najwspanialszych baśni. Książka przed-
stawia prawdziwą historię najznako-
mitszego bajkopisarza świata, który do 
końca życia nie radził sobie z czytaniem 
i pisaniem. Jego przykład pokazuje, jak 
wielka siła drzemie w każdym z nas i jak 
wiele możemy dokonać, jeżeli nie straci-
my wiary w sens tego, co czynimy.

12,50

Rabat 50%
24,90

Kod: 531865

12,50

Rabat 50%
24,90

Kod: 531537

14,90

Rabat 62%
39,90

Kod: 122196

69,00

120 zł taniej
189,95

Kod: 741834

Niepodległa
Legiony Piłsudskiego 1918

DEMART, 24×16, s. 272, twarda, 
Barwna, albumowa panorama czynu 
legionowego. Autor zaskakuje szczegó-
łowymi informacjami oraz bogactwem 
około 500 ilustracji, dokumentów i map! 
Przytacza utwory literackie dotyczące 
Legionów i napisane przez samych le-
gionistów. Korzysta z bogatego zasobu 
pamiętników i wspomnień. Prezentuje 
rysunki, szkice i obrazy znanych, a także 
anonimowych twórców. Zawiera również 
rozdział poświęcony odznaczeniom 
i ubiorom. 

39,90

Rabat 43%
69,90

Kod: 821725

Sprytni ogrodnicy
Gra planszowa
EDGARD, liczba graczy 2-4, wiek 6+

Wciel się w rolę ogrodników biegłych 
w trudnej sztuce kształtowania roślin 
i oprowadź po niezwykłym parku grup-
kę gości, zapewniając im jak najlepsze 
widoki. Jednocześnie staraj się utrud-
nić pozostałym graczom realizację 
ich planów. W zestawie: 40 kafelków 
z niezwykłymi rzeźbami, 32 pionki gości 
parku, 4 żetony i plansza do oznaczania 
punktacji.

Marek Czerwiński

Broń myśliwska
DRAGON, 21×29, s. 352, twarda, 
Bogato ilustrowana książka o nowej 
i historycznej broni myśliwskiej oraz 
amunicji i optyce, ale przede wszyst-
kim pełen praktycznych wskazówek 
i cennych  podpowiedzi poradnik prze-
znaczony zarówno dla poczatkujących, 
jak i zaawansowanych łowców. Autor 
jest niekwestionowanym autorytetem 
w dziedzinie broni i myślistwa oraz au-
torem wielu bestsellerów.

Super
rabat!

Puzzle!
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CD

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 222633

Przebudzeni
RAFAEL, 14×20, s. 232, miękka

Czy wartość życia da się dostrzec, gdy 
wydaje się, że ono już przeminęło? Nad 
kartami powieści rozbłyska światło na-
dziei, gdy okazuje się, że nawet z najtrud-
niejszych opresji można się podnieść, 
gdy znajdzie się w sobie wiarę i gotowość 
przebaczenia. To właśnie wiara i przeba-
czenie prowadzą do duchowego przebu-
dzenia bohaterów powieści.

14,90

Rabat 55%
34,90

Kod: 043236

12,50

Rabat 50%
24,90

Kod: 043229

Kołysanki 
naszego 
dzieciństwa
Śpiewnik z płytą cd
MARTEL, 21×30,  
s. 52, twarda,  

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 przepięknymi 
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.

Gwiazdy mundialu
Komplet 3 książek

ARENA, 17×24, s. 192 (łącznie), miękka, 

Zestaw przedstawia sylwetki piłkarzy, którzy przed zakoń-
czonym niedawno mundialem w Katarze byli typowani jako 
gwiazdy światowego futbolu.

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

Weronika
RAFAEL, 14×20, s. 100, miękka

Pełna ciepła, pogodna i nostalgiczna 
powieść. Przed oczami czytelni-
ka przewijają się jak kadry z filmu 
obrazy z przeszłości i teraźniejszości 
głównej bohaterki. Powracamy do jej 
lat dzieciństwa, młodości, pierwszych 
zauroczeń, małżeństwa, macierzyń-
stwa, ale owo rozliczenie z przeszłoś-
cią pełne jest tajemnic....

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

Odlot Motyla
RAFAEL, 14×20, s. 116, miękka

Jakich wyborów dokonywać, by nie 
zmarnować danych nam szans? Życie to 
nieustanny czas podejmowania decyzji, 
które wpływają na losy nasze i innych. 
To codzienna rzeczywistość.Autorka 
odmalowuje ją, pomagając i nam zna-
leźć właściwe drogi. Uzmysławia czytel-
nikom, że życie jest jak motyl – ulotne 
i delikatne, ale i równie jak on barwne, 
choć zwykle tego nie dostrzegamy.

12,50

Rabat 50%
24,90

Kod: 043212

49,90

Rabat 33%
74,70

Kod: 246071

Super 
rabat!
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Mój tata mieszka 
w innym świecie
BERNARDINUM, 21×21, s. 44, zintegrowana

Książka porusza istotne tematy, które 
dotyczą nas wszystkich. Główny autor 
to dziesięcioletni Krzyś, który opisuje 
siebie, swoją rodzinę, wartości, w któ-
re wierzy, oraz nieobecnego już tatę. 
Forma, w jakiej to robi, jest jednak 
niezwykle prosta, intuicyjna, a zarazem 
ukazująca głęboką wrażliwość i mądrość 
życiową. Całość wypełniona jest prze-
pięknymi grafi kami, również rysowanymi 
przez dziecko, Tymka – kolegę Krzysia.

14,90

Rabat 40%
24,90

Kod: 271400

Miasta Polski
Pokoloruj
ARYSTOTELES, 28×20, s. 48, miękka

Dzięki kolorowance dzieci poznają naj-
piękniejsze zabytki Polski. Zastosowana 
perforacja wzdłuż grzbietu celem wyry-
wania pokolorowanych stron.

7,50

Rabat 50%
14,90

Kod: 380554

Kod: 382961

4,90

Rabat 50%
9,90

4,90

Rabat 50%
9,90

Kod: 385016

Święty Józef
ARYSTOTELES, 17×24, s. 64, miękka

Józef z Nazaretu – małżonek Marii, 
Matki Jezusa, tradycyjnie nazywany jej  
Oblubieńcem, opiekun Świętej Rodziny, 
święty Kościoła powszechnego, uznany 
za patrona chrześcijańskich małżeństw, 
rodzin, ludzi pracy oraz dobrej śmierci, 
częstokroć porównywany do Abrahama. 
Książka prostym językiem przedstawia 
wyjątkową postać świętego Józefa.

4,90

Rabat 45%
8,90

Kod: 385207

4,90

Rabat 45%
8,90

Kod: 385160

4,90

Rabat 45%
8,90

Kod: 385900

Pan Twardowski
ARYSTOTELES, 17×24, s. 48, twarda

Legenda o Panu Twardowskim to histo-
ria słynnego czarnoksiężnika z Krakowa, 
który w zamian za spełnienie wszystkich 
życzeń, miał w Rzymie ofi arować swoją 
duszę diabłu. Jednak ani przez chwilę 
nie myślał, aby to zrobić. Gdy w końcu 
został schwytany przez Mefi stofelesa, 
dzięki własnemu sprytowi uniknął 
złego losu. Legenda głosi, że Mistrz 
Twardowski przebywa teraz na księżycu.

Encyklopedia zdrowia

Kręgosłup 
i bóle stawów
ARYSTOTELES, 17×24, 
s. 32, miękka

Cholesterol 
i miażdżyca
ARYSTOTELES, 17×24, 
s. 32, miękka

Nadciśnienie
ARYSTOTELES, 17×24,
s. 32, miękka

Encyklopedia Zdrowia to seria poradników dla osób zmagających się z uciążliwymi 
dolegliwościami. Przybliżają one chorobę, jej przyczyny, skutki oraz dają receptę na 
dalsze życie po diagnozie.
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Św. Nimatullah 
Al-Hardini
Libański mnich cudotwórca
AA, 13×19, s. 144, miękka

Droga Krzyżowa 
bł. A.K. Emmerich
AA, 10×14, s. 64, miękka

1,90

Rabat 50%
3,90

Kod: 927838Kod: 927838

Papieski 
modlitewnik 
do Miłosierdzia Bożego
AA, 10×14, s. 64, miękka

Boże obietnice 
wsparcia dla 
umierających
Modlitwy o dobrą śmierć.
AA, 14×20, s. 64, miękka

1,90

Rabat 50%
3,90

Kod: 641889

1,90

Rabat 50%
3,90

Kod: 927036

4,90

Rabat 65%
14,90

Kod: 641308
Nabożeństwo
siedmiu radości i siedmiu 
smutków świętego Józefa  
Modlitewnik
AA, 12×16, s. 64, miękka 

2,50

Rabat 50%
4,90

Kod: 643593

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

Medytacje 
o św. Józefi e
AA, 12×19, s. 104, miękka 

Potężny 
Orędownik 
Tajemnica szkaplerza 
św. Józefa 
AA, 12×19, s. 112, miękka  

4,90

Rabat 65%
14,90

Kod: 645788

Medytacje 
o św. Józefie

Brat Dominique-Joseph

4,90

Rabat 50%
9,90

Kod: 648987

ROK ŚWIĘTY JAKUBOWY

MODL I T EWN I K

ŚWIĘTY JAKUB
OPIEKUN PIELGRZYMÓW

Ze świętym 
Józefem w nowe 
tysiąclecie
AA, 11×15, s. 28, miękka

Święty Jakub
Opiekun pielgrzymów
Modlitewnik
AA, 12×16, s. 64, miękka

2,50

Rabat 50%
4,90

Kod: 642756 

2,50

Rabat 50%
4,90

Kod: 881247

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

2,90

Rabat 70%
9,90

Kod: 889799

Kod: 642534

4,90

Rabat 75%
19,90

 SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-101-8

Modlitewnik

MODLITWY 
do św. Józefa z Kupertynu

Modlitwy do 
św. Józefa 
z Kupertynu 
AA, 12×16, s. 64, miękka 

4,90

Rabat 75%
19,90

Kod: 641018
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o. Jan Góra

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

Kod: 725924

4,90

Rabat 65%
14,90

Aldo Maria Valli

Sprawa Viganò
Arcybiskup przeciw gorszycielom

AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 144, 
miękka

Benedykt XVI 

List o przyczynach 
kryzysu Kościoła
AA, 12×16, s. 32, miękka

Kod: 646228

2,90

Rabat 40%
4,90

4,90

Rabat 75%
19,90

Kod: 758132

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

3,90

Rabat 60%
9,90

Kod: 645009

4,90

Rabat 75%
19,90

Kod: 647522

Błogosławiony 
Paweł VI
Życie, cuda, modlitwy
AA, 14×20, s. 160, miękka

Bł. ks. Władysław 
Bukowiński
Książeczka z fi lmem dVd
AA, 14×20, s. 32, twarda, Film 46 min.

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

4,90

Rabat 75%
19,90

Kod: 644330

Nabożeństwo 
do Dzieciątka Jezus
AA, 12×16, s. 48, miękka

Kod: 644989

4,90

Rabat 80%
24,90

RAFAŁ SZYMKOWIAK OFM CAP

ŁAM, CZEGO ROZUM NIE ZŁAMIE
Życie chrześcijanina to życie tajemnicami wiary. Żeby nimi żyć, 
trzeba próbować te tajemnice odkryć, przeniknąć, złamać. Książ-
ka o. Szymkowiaka jest właśnie próbą „łamania kodów”: odkry-
wania tajemnic wiary i życia w Chrystusie. Przedstawia też świa-
dectwa osób, które osobiście doświadczyły mocy Chrystusa.

Współczesny świat przynosi ze sobą wiele zagadnień, które cią-
gle wzbudzają niepokój w ludzkich sercach i wprowadzają zamęt 
w codzienne życie chrześcijan. Ma to miejsce szczególnie wtedy, 
gdy chrześcijanie doświadczają sytuacji granicznych, gdzie wy-
magana jest konkretna postawa świadcząca o przynależności do 
Kościoła i opowiedzenie się po stronie Boga…

Mam nadzieję, że ta niewielka książeczka rzuci światło na spra-
wy ważne i pozwoli czytelnikom ujrzeć w trochę innym świetle 
istotę filarów chrześcijaństwa. Aby to zrobić, trzeba przełamać 
pewne stereotypy, które od lat są nam wpajane i które tak moc-
no zakorzeniły się w naszej chrześcijańskiej świadomości, że ich 
wyrugowanie może okazać się trudniejsze niż zmiana myślenia 
u faryzeuszów i uczonych w Piśmie w czasach Jezusa! Tak bardzo 
potrzeba nam dzisiaj docierania do serca Ewangelii, która zawsze 
i dla każdego jest światłem na życiowych ścieżkach. Łammy więc 
to, czego rozum nie złamie i nie bójmy się, że połamani nie doj-
dziemy do celu, ponieważ to Bóg łamie cedry, sprawia, że one 
rosną i swoimi konarami świadczą o Jego potędze (por. Ps 29). 
                                     

Autor

ŁAM
, CZEGO ROZUM

 NIE ZŁAM
IE

H
A

K
E

R
Z

Y
RAFAŁ SZYM

KOW
IAK OFM

 CAPISBN 978-83-7864-204-6

Cena: 14,90 w tym 5% VAT

2,90

Rabat 80%
14,90

Kod: 642046

Hakerzy
AA, 13×19, s. 128, miękka

ks. Andrzej Zwoliński

Lenistwo
Wyrzucony skarb
AA, 12×16, s. 128, miękka 

4,90

Rabat 62%
12,90

Kod: 600271

Nabożeństwo 
do Św. Rafki 
AA, 12×16, s. 64, miękka

1,90

Rabat 50%
3,90

Kod: 059242

Nowenna do 
Matki Bożej 
Zwycięskiej 
za chorych 
AA, 12×16, s. 64, miękka

4,90

Rabat 84%
29,90

Kod: 645146

4,90

Rabat 75%
19,90

Kod: 646174
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Biblijne proroctwo 
o końcu świata
AA, 12×16, s. 128, miękka 

Losy Kościoła u kresu czasów… Człowiek 
grzechu… Cesarstwo Antychrysta 
w wizjach proroka Daniela i św. Jana… 
Ostateczny upadek… Nawrócenie 
Żydów… Przybycie Najwyższego 
Sędziego… Biblijne proroctwa o czasach 
ostatecznych w ujęciu ojca Emmanuela 
– tajemniczego mnicha i kapłana z XIX w. 
Książka służy lepszemu rozumieniu ka-
tolickiego nauczania o końcu świata.

4,90

Rabat 50%
9,90

Kod: 644125

Teresa Neumann
Mistyczka i stygmatyczka
AA, 13×19, s. 80, miękka 

Sługa Boża Teresa Neumann do-
świadczała ekstatycznych wizji. Odkąd 
otrzymała stygmaty, przez 36 lat, aż do 
śmierci nie jadła ani nie piła, przyjmo-
wała jedynie Eucharystię. Najsłynniejsze 
z jej proroctw odnoszą się do narodów 
świata, w tym także do Polski, dla której 
Teresa Neumann przepowiedziała wiel-
ką przyszłość…

4,90

Rabat 65%
14,90

Kod: 645177

Ukrzyżowana z Valdarno
Historia Nelli Pratesi 
AA, 13×19, s. 128, miękka

Historia niezwykłego życia Nelli Pratesi, 
pokornej i prostej kobiety z toskańskiego 
Valdarno, która otrzymała stygmaty na 
nadgarstkach, na stopach i na klatce pier-
siowej. Jej historia opowiedziana została 
na podstawie Dziennika, sporządzonego 
przez nią na polecenie biskupa, a także 
w oparciu o dziennik zredagowany przez 
jej spowiednika i kierownika duchowego. 

4,90

Rabat 65%
14,90

Kod: 643944

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Falaise ‘44
AA, 12×19, s. 128, miękka

Na początku lipca 1944 roku Polacy wy-
lądowali w Normandii. Miesiąc później 
rozpoczęła się bitwa pod Falaise – jedno 
z najwspanialszych zwycięstw polskich 
żołnierzy w II wojnie światowej, o któ-
rym opowiada ta książka, przedstawia-
jąc wojenne losy generała Stanisława 
Maczka oraz historię formowania się 
i szlak bojowy 1 Dywizji Pancernej, pol-
skiej „Czarnej Kawalerii”. 

Kod: 646341

4,90

Rabat 65%
14,90

4,90

Rabat 65%
14,90

Kod: 641667

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Rotmistrz Pilecki 
AA, 12×19, s. 160, miękka

Fascynująca opowieść o rotmistrzu 
Witoldzie Pileckim, który był jednym 
z najodważniejszych żołnierzy II wojny 
światowej! Na ochotnika dał się zamknąć 
w Auschwitz, gdzie organizował konspira-
cję. Przeżył za drutami 2 lata i 7 miesięcy. 
Po brawurowej ucieczce napisał słynne 
raporty z Auschwitz. Walczył w Powstaniu 
Warszawskim. Po wojnie został areszto-
wany przez UB i zamordowany 25 maja 
1948 roku.

Józef Piłsudski

Moje pierwsze boje
AA, 14×20, s. 272, miękka
Spisane przez Marszałka w czasie niewoli 
magdeburskiej wspomnienia wydarzeń 
z początków Legionów Polskich. Bezcenne 
świadectwo pierwszych wojennych szli-
fów Komendanta Piłsudskiego i Legionów 
Polskich. Marszałek Piłsudski opowiada 
tu o pierwszych bitwach legionistów oraz 
ułanów Beliny-Prażmowskiego, o swoich 
wojennych doświadczeniach, o trafnych 
i błędnych decyzjach, rozterkach, taktyce, 
trudach, odwadze i bohaterstwie żołnierzy.

4,90

Rabat 84%
29,90

Kod: 643227

Super
rabat!
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1,60

Rabat 90%
16,00

Kod: 881346

2,90

Rabat 90%
29,90

Kod: 040109

4,90

Rabat 50%
9,90

Kod: 433731
ks. Andrzej Zwoliński

Dlaczego warto 
kochać Polskę
AA, 12×16, s. 144, miękka

4,90

Rabat 84%
29,90

Kod: 647485

Żywot człowieka 
wiernego
bł. Alvaro del Portillo
AA, 14×20, s. 160, miękka

Kod: 642022

3,90

Rabat 73%
14,90

Polska droga 
do niepodległości
WYD. M, 14×20, s. 120, miękka

Mary Renault

Król musi umrzeć
ESPRIT, 13×20, s. 430, miękka

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

PILNUJCIE
POLSKI!

Kazania wygłoszone podczas
Patriotycznych Pielgrzymek Kibiców na Jasną Górę

Ogólnopolskie Patriotyczne Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę są 
fenomenem tak w skali kraju, jak i całej Europy. Od lat gromadzą tysiące 
osób z najróżniejszych środowisk. Ich idea zrodziła się w sercu legendar-
nego kibica Lechii Gdańsk i działacza opozycyjnego Tadeusza Duffeka, 
zmarłego po ciężkiej chorobie w 2005 r. Zainspirował on ks. Jarosława 
Wąsowicza, który od samego początku jest organizatorem Pielgrzymek
i duchowym przewodnikiem pielgrzymujących do Jasnogórskiego Sanktu-
arium kibiców z całej Polski.

    Jarosław Wąsowicz SDB – salezjanin kapłan, 
historyk, publicysta magazynu salezjańskiego „Don 
Bosco”, „Gazety Polskiej Codziennie”, „Kuriera Wnet”, 
„Tygodnika Noteckiego”, „Magazynu Kurier Wileński”, od 
października 2016 roku związany także z Radiem 
Poznań. Współpracuje również z kwartalnikiem „Wyklęci” 
oraz Biuletynem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
PoliPolitycznych PRL w Warszawie „Rakowiecka 39”. Dyrek-
tor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. 
Wykładowca historii Kościoła w WSD Towarzystwa Salez-
jańskiego w Lądzie. W latach 2003-2011 był wicepostu-
latorem procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny 
światowej. Od 2018 roku jest członkiem Rady Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku, a od 2017 roku wice-
prezesem Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Nau-
kowo zajmuje się badaniem dziejów antykomunistycznej 
konspiracji po 1945 roku, młodzieżowej opozycji i NSZZ 
„Solidarność” w PRL-u, historią Kościoła w tym okresie, 
martyrologią duchowieństwa w czasie II wojny świa-
towej, historią salezjanów w Polsce oraz naukami 
pomocniczymi historii. Od 2008 roku jest organizatorem 
Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na 
Jasną Górę.
Jest również ogólnopolskim kapelanem Towarzystwa 
Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej i Stowarzyszenia 
FFederacji Młodzieży Walczącej; pomysłodawcą akcji 
„Serce Dla Inki”, upamiętniającej Danutę Siedzikównę, 
sanitariuszkę 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, 
koordynatorem „Pilskich Dni Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”, współorganizatorem akcji „Naród ponad 
granicami”, wspierającej biedne rodziny na Kresach. 
OdOd wielu lat współorganizuje wyjazdy wakacyjne do 
Polski dla dzieci i młodzieży z Wileńszczyzny.

Chrześcijańska miłość do Ojczyzny jest 

wypełnieniem czwartego przykazania Deka-

logu, ukazującego obowiązki zarówno tych, 

którzy sprawują władzę, jak i tych, dla 

których dobra jest ona sprawowana. Wydaje 

się jednak, że problemu patriotyzmu nie 

można zatrzymać w wymiarze teoretycznych 

rozważań.rozważań. Patriotyzm to codzienne życie, 

ciągłe stawanie w postawie miłości do ojczy-

zny. To dobra praca, troska o swoją rodzinę, 

o dobro wspólne, szanowanie tradycji 

i pamięci narodowej, to poznawanie nowych 

zakątków ojczyzny, dbanie o jej piękno 

i czystość. Być patriotą to stawiać ojczyznę 

ponad sławę i pieniądze, to być dumnym z 

tego, że się jest Polakiem.

fragment homilii ks. Jarosława Wąsowicza
z 13 grudnia 2008 r.
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ks. Jarosław Wąsowicz

Pilnujcie Polski!
AA, 13×19, s. 168, miękka

4,90

Rabat 75%
19,90

Kod: 648628

Bartosz Geisler

Galeria szeptów
AA, 14×20, s. 288, miękka

2,90

Rabat 90%
29,90

Kod: 644460 

Idziemy do Pana 
Jezusa Przygotowanie do 
Pierwszej Komunii Świętej

WAM, 14×20, s. 60, miękka

Kod: 058406

2,90

Rabat 50%
5,99

Fatima
Modlitwy
WAM, 10×15, s. 112, twarda

2,90

Rabat 40%
4,90

Kod: 713391

4,90

Rabat 50%
9,90

Kod: 058375

Różaniec
świętej Rafki

o. Maciej Braun

Słyszycie?
AA, 14×20, s 128, miękka 

Stanąć przed 
Bogiem w prawdzie
Pomoc w rachunku 
sumienia
AA, 10×14, s. 64, miękka

1,90

Rabat 50%
3,90

Kod: 645245

3,90

Rabat 80%
19,90

Kod: 881575

Super
rabat!

Super
rabat!

Super
rabat!
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4,90

Rabat 50%
9,90

Kod: 640820
Zbigniew T. Nowak

Ziołowa apteczka 
dla przeziębionych
AA, 14×20, s. 128, miękka,   

Zbigniew T. Nowak

Leki z klasztornej 
spiżarni
AA, 14×20, s. 128, miękka,   

Zbigniew T. Nowak

Leki z polskich 
lasów 
AA, 14×20, s. 128, miękka,   

Zbigniew T. Nowak

Ziołowe sposoby 
na depresję i zły 
nastrój
AA, 14×20, s. 128, miękka,   

Kod: 641384

4,90

Rabat 50%
9,90

Kod: 648734

4,90

Rabat 50%
9,90

Kod: 640103

4,90

Rabat 50%
9,90

Reumatyzm, 
artretyzm, 
podagra 
AA, 14×20, s. 88, miękka, 

Włosy, skóra, 
paznokcie 
AA, 14×20, s. 88, miękka, 

Kod: 648697

3,90

Rabat 60%
9,90

Kod: 640905

3,90

Rabat 60%
9,90

Kod: 641629

3,90

Rabat 60%
9,90

Zbigniew T. Nowak

Naturalne kuracje 
przedłużające życie

AA, 14×20, s. 128, miękka,   

Rodzinne obiady
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii

MARTEL, 14×20, s. 112, miękka, 

2,90

Rabat 40%
4,90

Kod: 807588

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

4,90

Rabat 75%
19,90

Kod: 881384

Rośliny
na skalniaki
DRAGON, 14×20, s. 48, miękka, 

Kod: 872795

4,90

Rabat 50%
9,90

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

3,90

Rabat 60%
9,90

Kod: 642107

Bóle głowy, 
migrena i inne 
bolesne dolegliwości 

AA, 14×20, s. 80,  miękka, 

4,90

Rabat 50%
9,90

Kod: 160030
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Różaniec 
z dopowiedzeniami
AA, 12×16, s. 216, miękka

Bogata skarbnica dopowiedzeń do 
Różańca, czyli krótkich zdań dotyczących 
danej tajemnicy, wypowiadanych w środ-
ku każdej „Zdrowaś Maryjo”, po Imieniu 
Jezus. Zaproponowany tu sposób modlitwy 
różańcowej mocniej angażuje myśl i serce 
modlącego się. Podane przykłady są jedy-
nie propozycjami, które mają czytelnika 
zainspirować do układania (na bieżąco, 
w czasie modlitwy) własnych dopowiedzeń.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów!

Różaniec 
z dopowiedzeniami

ks. Piotr Markielowski 

Barbara Klimek OCDS

Sposób na pogłębienie modlitwy

9,90

Rabat 60%
24,90

Kod: 646785

Nie wypuszczajcie z rąk 
różańca!
AA, 12×19, s. 112, miękka 

Modlitwa różańcowa przemienia życie. 
Wiele takich przykładów znajdziemy w tej 
książce, która wprowadza nas w medytację 
nad tajemnicami z życia Jezusa i Maryi. 
W ich świetle będziemy starali się odgad-
nąć własną tajemnicę życia, która została 
również wpisana w odwieczne plany Boże. 
Rozważania stanowią pomoc w głębszym 
przeżywaniu osobistej modlitwy różań-
cowej, a także nabożeństwa pierwszych 
sobót miesiąca.

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 640912

Tomasz à Kempis

Medytacje różańcowe
AA, 9×13, s. 241, miękka

Rozważania wszystkich 20 tajemnic ró-
żańcowych oparte na tekstach z Pisma 
Świętego oraz na medytacjach Tomasza 
à Kempisa. Ponadto praktyczny „kurs” 
modlitwy różańcowej według Jana 
Pawła II, czyli 8 wskazówek jak odma-
wiać różaniec oraz Dodatek zawierający 
modlitwy różańcowe zalecane przez Ojca 
 Świętego. 

9,90

Rabat 60%
24,90

Kod: K01092

Koronka 
św. Charbela 
AA, 12×16, s. 16, miękka 

Koronka św. Charbela to szczególna 
modlitwa o uzyskanie łask Bożych za 
wstawiennictwem tego świętego. Aby ją 
dobrze i owocnie odmawiać, warto sko-
rzystać z pomocy tego modlitewnika. 
Znajdziemy w nim niezbędne wskazów-
ki, jak należy posługiwać się dołączoną 
koronką.

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 643128

KORONKA W PREZENCIE!

19,90
ISBN 978-83-7864-042-4

KORONKA 
DO ŚWIĘTEJ RODZINY 
Z NAZARETU

Koronka do Świętej 
Rodziny z Nazaretu
AA, 12×16, s. 64, miękka

Niezwykła modlitwa do Jezusa, Maryi 
i Józefa, oparta na rozważaniu pięciu 
tajemnic z życia Świętej Rodziny. 

Do modlitewnika dołączono koronkę 
z niebieskimi paciorkami. Ma ona postać 
tradycyjnego Różańca (z wizerunkiem 
Świętej Rodziny w łączniku) i służy 
do odmawiania modlitw podanych 
w książeczce. 

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 640424

Nabożeństwo 
do św. Charbela
AA, 12×16, s. 64, miękka 

Modlitewnik zawiera fragmenty orędzi 
św. Charbela, nowennę, litanię, mod-
litwy o otrzymanie szczególnych łask 
oraz ostatnią modlitwę św. Charbela – 
Ojcze Prawdy.

W PREZENcIE medalik z wizerunkiem 
św. charbela w jubilerskim opakowaniu!

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 643081
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Nabożeństwo 
do św. Anny i św. Joachima
AA, 12×16, s. 144, miękka 

Wyjątkowy modlitewnik do świętych 
rodziców Matki Bożej i dziadków Pana 
Jezusa zawiera bogaty zbiór modlitw, 
nabożeństw, litanii i koronek do św. Anny 
i św. Joachima, których pobożne odma-
wianie pomaga wierzącym wypraszać 
łaski w najtrudniejszych życiowych sytua-
cjach. Modlitewnik polecamy szczególnie 
rodzinom, małżonkom i narzeczonym.

9,90

Rabat 60%
24,90

Kod: 642985

RÓŻANIEC W PREZENCIE!

19,90
ISBN 978-83-7864-728-7

Modlitewnik

19,90
ISBN 978-83-7864-728-7

NABOŻEŃSTWO 
do 
św. Rafki
RÓŻANIEC W PREZENCIE!

Nabożeństwo 
do św. Rafki 
AA, 12×16, s. 64, miękka 

Modlitewnik zawiera krótką historię 
życia św. Rafki, rozważania różańco-
we, nowennę i inne modlitwy za jej 
wstawiennictwem. 

7,90

Rabat 60%
19,90

Kod: 647287

Potężny Patron
św. Józef
AA, 11×16, s. 64, miękka 

Święty Józef ma szczególny przywi-
lej wspomagania ludzi w potrzebach. 
Nadzwyczajne łaski  otrzymywane dzięki 
jego wstawiennictwu są nieprzeliczone. 
To potężny patron w najtrudniejszych 
sprawach. Jest on w sposób szczególny 
orędownikiem trudnych spraw małżon-
ków i rodzin chrześcijańskich, ojców, 
sierot, a także wszystkich pracujących 
oraz tułaczy i emigrantów.

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 645368

Dwanaście wielkich 
obietnic Najświętszego 
Serca Jezusa. Nabożeństwo 
pierwszych piątków miesiąca
AA, 12×16, s. 128, miękka
Św. Małgorzata Alacoque w czterech 
objawieniach otrzymała od Pana Jezusa 
niezwykłe przesłanie Jego Najświętszego 
Serca oraz dwanaście obietnic zapowia-
dających szczególne łaski Bożego miło-
sierdzia. Wśród nich znajduje się wielka 
obietnica związana z nabożeństwem 
pierwszych piątków miesiąca.

Dwanaście wielkich obietnic 

Najświętszego Serca Jezusa

Nabożeństwo 
pierwszych piątków 

miesiąca

7,50

Rabat 50%
14,90

Kod: 643319

Godzina Święta 
ze św. Janem Pawłem II
AA, 14×20, s. 416, twarda

Praktykowanie Godziny Świętej polecił 
sam Pan Jezus w słowach skierowanych 
do Małgorzaty Marii Alacoque. W tym 
szczególnym zjednoczeniu z Chrystusem 
podczas godzinnego czuwania w nocy 
z czwartku na piątek cenną pomocą są 
rozważania i modlitwy św. Jana Pawła II. 
Książka zawiera 54 teksty, po jednym na 
każdy czwartek roku.

9,90

Rabat 65%
29,90

Kod: 649380

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

Podręczny modlitewnik – pomoc 
w osiągnięciu prawdziwego sukcesu 
życiowego, czyli życia w bliskości i przy-
jaźni z Bogiem. Zawiera 66 modlitw, 
wśród nich: egzorcyzmy, modlitwy do 
Ducha Świętego, 15 litanii, liczne ko-
ronki, nowenny, suplikacje i modlitwy 
w rożnych intencjach.

7,90

Rabat 60%
19,90

Kod: K01031
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Przetrwanie czy 
proroctwo
HOMINI, 12×19, s. 264, miękka

Listy Thomasa Mertona, słyn-
nego amerykańskiego trapisty, 
i Jeana Leclercqa, francuskiego 
benedyktyna.

Modlitewnik 
Jasnogórski
AA, 12×16, s. 64, miękka

W Modlitewniku Jasnogórskim zamiesz-
czono zarówno tradycyjne modlitwy, 
litanie, nowennę i pieśni do Matki Bożej 
czczonej w jasnogórskim wizerunku, jak 
i piękne słowa modlitw Jana Pawła II 
oraz kard. Wyszyńskiego. Znajdziemy tu 
również rozważania różańcowe opar-
te na Jasnogórskich Ślubach Narodu 
Polskiego. 

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 703615 Kod: 598188

9,90

Rabat 72%
35,00

Kod: 649298

7,90

Rabat 60%
19,90

Św. Maksymilian 
Maria Kolbe 
Modlitewnik
WDS, 13×20, s. 134, twarda

W książce znajdziemy 
krótką biografi ę, wybra-
ne myśli, oraz wypowiedzi 
o św. Maksymilianie. 

Z doświadczeń 
prowadzenia modlitwy 

wstawienniczej 
i posługi uwalniania

ks. Andrzej Grefkowicz 

ks. Wojciech Nowacki

Katarzyna Kandybo

Z doświadczeń 

JEDNI 
DRUGICH 
BRZEMIONA 
NOŚCIE

ks. W. Nowacki, ks. A. Gre�kowicz

Jedni drugich brzemiona 
noście
AA, 14×20, s. 160, miękka 

Praktyczne wskazania dotyczące modli-
twy wstawienniczej. Z książki dowiemy 
się m.in. czym jest modlitwa wstawien-
nicza, jak trzeba się przygotować do pro-
wadzenia takiej modlitwy, na czym trzeba 
się skupić, a czego unikać. Część druga 
odnosi się do modlitwy o uwolnienie, od-
mawianej w trosce o osoby, które ulegają 
różnego rodzaju wpływom złego ducha. 

7,50

Rabat 75%
29,90

Kod: 643630

ks. Ulrich Filler

Uleczyć zranione serca
AA, 13×19, s. 176, miękka 

Poradnik dobrej spowiedzi. Ukazuje 
skutki grzechu. Opisuje, jak Chrystus 
obdarza nas łaską w sakramentalnych 
znakach. Pomaga w rachunku sumienia 
i wyznaniu grzechów. Praktyczny, ważny 
i potrzebny przewodnik – dla tych, którzy 
od dłuższego czasu nie przystąpili do 
spowiedzi, jak i dla tych, którzy regular-
nie się spowiadają. Autor jest katolickim 
kapłanem i teologiem, dochowującym 
wierności nauczaniu Kościoła…

9,90

Rabat 60%
24,90

Kod: 641834

Cristeros 
AA, DęBOGóRA, 14×20, s. 296, miękka 

Meksyk, rok 1917. Zbezczeszczone kościoły, klasztory i se-
minaria… Zakaz publicznego wyznawania wiary… Kapłani 
– torturowani i zabijani bez procesu sądowego… Po rewolu-
cji ateistyczny reżim buduje „nowy świat” usiłując terrorem 
zniszczyć Kościół w Meksyku. Jednak terror natrafi a na opór, 
a w ogniu prześladowań wzrasta świętość i odwaga wyznaw-
ców Chrystusa… 

5,90

Rabat 80%
29,90

Kod: 642725

Super
rabat!
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7,90

Rabat 45%
14,90

Kod: 058673

9,90

Rabat 65%
29,90

Kod: 645207

Miłość nie zna granic
Stygmaty i doświadczenia 
mistyczne Erzsébet Galgóczy
AA, 14×20, s. 272, miękka

Zapiski Erzsébet Galgóczy, węgierskiej 
katoliczki, która przez 42 lata trwała 
w doświadczeniu choroby, przyjęła i no-
siła na swoim ciele widoczne znaki męki 
Chrystusa – stygmaty. Fascynująca histo-
ria mistyczki żyjącej w trudnych czasach, 
gdy Węgry zanurzone były najpierw 
w mroku wojen, a potem w chorej rze-
czywistości ateistycznego komunizmu.

s. Józefa Menéndez

Niekochana Miłość
WAM, 12×19, s. 168, miękka

Niekochana Miłość to połączenie frag-
mentów dziennika s. Józefy Menéndez 
(w którym Chrystus opowiada o swojej 
męce) z rozważaniami Drogi Krzyżowej, 
podyktowanymi jej przez Zbawiciela. 
Przemierzając tę drogę, odkrywamy za-
skakująco ludzki wizerunek Boga, który 
przeżywa smutek, samotność i tęsknotę 
za człowiekiem. Bardziej od ran dotyka 
Go ból odrzucenia Jego Miłości…

ks. Rufus Pereira

Rekolekcje z egzorcystą
AA, 11×16, s. 192, miękka 

Porady kapłana-egzorcysty, który po-
maga rozpoznać i ustrzec się działania 
złych duchów, przestrzega przed okul-
tyzmem, wylicza problemy emocjonalne 
wymagające uzdrowienia i analizuje 
ich przyczyny, uświadamia przeszkody 
w osiągnięciu uzdrowienia wewnętrz-
nego oraz uczy skutecznej modlitwy 
o uzdrowienie.

7,50

Rabat 50%
14,90

Kod: 647133

ks. S. Sznurkowski (oprac.)

Idź precz, Szatanie! 
AA, 12×19, s. 96, miękka

Tym, którzy potrzebują uleczenia z cięż-
kich duchowych dolegliwości, takich jak 
opętanie, dręczenie czy przekleństwo, 
Kościół pomaga nie tylko przez posługę 
egzorcystów. Zachęca również do prywat-
nego odmawiania modlitw o uwolnienie. 
Polecamy wybór takich modlitw w opra-
cowaniu ks. Sławomira Sznurkowskiego, 
kapłana, który niegdyś pomagał 
ks. Amorthowi w posłudze egzorcysty.

Idź precz, SzatanIe!
Wybrane modlitwy o uwolnienie

7,90

Rabat 60%
19,90

Kod: 641438

o. Robert Wawrzeniecki

Kazania pasyjne
AA, 12×19, s. 224, miękka 

Trzy cykle kazań przygotowanych do 
wygłoszenia w czasie nabożeństwa 
Gorzkich Żali, przeznaczonych na pięć 
niedziel Wielkiego Postu, Niedzielę 
Palmową oraz Wielki Piątek. Książka 
nie tylko dla kapłanów. Może być także 
cenną pomocą dla wiernych, którzy 
pragną osobiście przeżywać i rozważać 
tajemnice Męki Pańskiej. 

7,50

Rabat 70%
24,90

Droga Krzyżowa 
w Medziugorie 

z Vicką na górze Križevac

 Vicka Ivanković, o. Livio Fanzaga

Vicka Ivanković, o. Livio Fanzaga

Droga Krzyżowa 
w Medziugorie z Vicką 
na górze Križevac
AA, 12×19, s. 136, miękka  

Te rozważania Drogi Krzyżowej (…) nie 
zostały przygotowane przy biurku, 
ale powstały jako spontaniczne mod-
litwy z serca widzącej Vicki, podczas 
nocnej Drogi Krzyżowej na stromych 
i skalistych ścieżkach góry Križevac 
w Medziugorie. (o. Livio Fanzaga)

7,50

Rabat 50%
14,90

Kod: 648949

Kod: 645184

Super
rabat!
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Francisco Luna Luca de Tena

Jak się dobrze 
spowiadać?
AA, 13×19, s. 80, miękka 

Skuteczna pomoc w przygotowaniu się 
do sakramentu pokuty, polecana zarów-
no głęboko wierzącym, jak i tym, którzy 
u spowiedzi nie byli od lat. Książka 
zawiera także kilka przykładowych ra-
chunków sumienia dla ludzi różnych 
zawodów.

7,50

Rabat 50%
14,90

Kod: 368836

ks. Andrzej Zwoliński

Jak rozróżniać grzechy?
AA, 12×16, s. 120, miękka 
Czym są grzechy? Jakie są ich rodzaje? 
A przede wszystkim: jak je rozróżniać 
i jak z nimi walczyć? Te tematy wydają 
się dla każdego wierzącego podsta-
wowe w codziennych duchowych 
zmaganiach. Szczególnie w czasach, 
w których neguje się istnienie grzechu 
i za bezzasadną uważa się walkę z nim. 
Ks. Zwoliński przychodzi z pomocą 
wszystkim, którzy pragną czynić szczery 
rachunek sumienia.

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 642060

7,50

Rabat 75%
29,90

Kod: 646495

Jak Ojciec Pio zmienił 
moje życie
AA, 14×20, s. 228, miękka

Piero Drioli po nawróceniu zaangażował 
się w propagowanie Zeszytu Miłości, 
książeczki spisanej przez Luigiego 
Gaspariego na polecenie św. Ojca 
Pio. W niniejszej książce daje świade-
ctwo osobistej przemiany duchowej. 
Opowiada, jak zdołał przyczynić się 
do nawrócenia wielu słynnych osób. 
Wspomina doświadczenia mistyczne 
własne i innych ludzi, m.in. tajemnicze 
sny oraz objawienia prywatne.  

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: K01094 

Modlitewnik 
do Świętych Patronów
w sprawach najtrudniejszych
AA, 11×16, s. 296, miękka

Zbiór tradycyjnych nowenn, litanii, 
modlitw i próśb za wstawiennictwem 
Matki Bożej oraz Świętych: Aniołów 
Stróżów, św. Józefa, św. Judy Tadeusza, 
św. Antoniego, św. Rity, św. Kamila de 
Lellis, św. O. Pio, św. Benedykta. Drugą 
część stanowią modlitwy o szczęśliwe 
macierzyństwo i rozwiązanie.

św. Katarzyna z Genui

O czyśćcu
AA, 11×16, s. 72, miękka 

Św. Katarzyna z Genui, jakby piórem 
w światłości nadprzyrodzonej macza-
nym, opisała tajemnicę Czyśćca – jej 
księga o stanie dusz po śmierci jest 
naocznym i namacalnym oświeceniem 
pochodzącym od Ducha Bożego. 

Henry kard. Manning

7,50

Rabat 50%
14,90

Kod: K01105

Ewangelia dzieciństwa
Komentarz Jana Pawła II

AA, 14×20, s. 224, miękka 

Ewangelia dzieciństwa. Komentarz Jana 
Pawła II to papieska medytacja na temat 
tajemnicy Wcielenia i pierwszych lat ży-
cia Jezusa. Wybór i opracowanie: Janusz 
Poniewierski.

9,90

Rabat 65%
29,90

Kod: 644767
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6,90

Rabat 80%
34,90

Kod: 043521

Kobiety Boga
Objawienia w życiu świętych 
niewiast
AA, 14×21, s. 224, twarda

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 Ávili, 
Małgorzata Alacoque, Siostra Łucja 
z Fatimy, Siostra Faustyna, Rozalia 
Celakówna). 

6,90

Rabat 80%
34,90

Kod: K01062

Wierna miłość w domowym zaciszu

Paolo Redi

Elżbieta 
Canori Mora

Elżbieta Canori Mora
AA, 13×19, s. 128, miękka

Bł. Elżbieta Canori Mora (1774–1825), 
żona i matka, beatyfi kowana przez Jana 
Pawła II, znosząc upokorzenia ze strony 
wiarołomnego męża i jego krewnych, ni-
gdy nie poddała się myśli o opuszczeniu 
go, lecz gorliwą modlitwą i cierpliwą mi-
łością doprowadziła do jego nawrócenia. 
Doświadczała też wielu zjawisk mistycz-
nych. Jest szczególną patronką odtrąco-
nych, porzuconych i cierpiących z powodu 
małżonka.

7,90

Rabat 60%
19,90

Kod: 649588

ks. Robert Skrzypczak

Wiara i seks
Jan Paweł II o małżeństwie 
i rodzinie
AA, 14×20, s. 360, miękka

Książka prezentuje wizję miłości i sek-
sualności zbudowaną przez Karola 
Wojtyłę – św. Jana Pawła II. Wśród omó-
wionych tematów są m.in.: pigułka, ro-
dzina, nagość i zdrada, siła sakramentu, 
przerywanie ciąży, antykoncepcja, czy-
stość przedmałżeńska.

Mary Eberstadt

Adam i Ewa po pigułce
AA, 14×20, s. 240, miękka

Książka o przełomowym znaczeniu 
wynalezienia nowoczesnej antykon-
cepcji oraz o katastrofalnych skutkach 
cywilizacyjnych, jakie ona przyniosła, 
stając się głównym motorem rewolucji 
seksualnej. Autorka ujawnia najbardziej 
bulwersujące wydarzenia i zmiany, jakie 
dokonały się w kulturze i obyczajach 
współczesnego świata, oraz zaślepienie 
i ukryte motywy działania współczes-
nych szermierzy postępu.

9,90

Rabat 65%
29,90

Kod: 649762

7,50

Rabat 75%
29,90

Kod: 644781

o. Adam Szustak, Robert Friedrich „Litza”

Wilki dwa. W obronie stada
STACJA 7, 15×21, s. 240, miękka

Jakie są największe zagrożenia dla rodziny? 
Jak ją budować? I jak przezwyciężać kryzy-
sy? Opowiadają o tym ojciec Adam Szustak 
i znany muzyk rockowy Robert „Litza” 
Friedrich. Książka jest zapisem rekolek-
cji internetowych zrealizowanych przez 
portal Stacja7.pl. Uzupełniona została o 
niepublikowane fragmenty rozmów oraz 
odpowiedzi na pytania zadawane przez 
internautów.

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 560932

bł. Matka Speranza

Klucz do Miłości 
Miłosiernej
RAFAEL, 13×20, s. 112, miękka
Unikalny zbiór myśli bł. Matki Speranzy. 
Krótkie sentencje i spostrzeżenia 
błogosławionej odczytywane jak akty 
strzeliste prowadzą nas ku miłosierne-
mu Chrystusowi. Wszystkie wskazówki 
Matki Speranzy trafi ają w sedno, a siłą 
ich wyrazu jest prostota przekazu oraz 
kryjąca się w nich głęboka duchowa 
refl eksja, stanowiąca doskonały klucz 
do Serca Jezusa.
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Henryk VIII, król Anglii

Obrona siedmiu 
sakramentów
AA, 14×20, s. 240, miękka 

Książka, która wielu zaskoczy! Oto król 
Anglii Henryk VIII, przyszły heretyk 
i sprawca bolesnego rozłamu w Kościele, 
zgorszony herezją Marcina Lutra, staje 
w obronie katolickiej ortodoksji! I czyni 
to w sposób sprawny, przekonujący, kom-
petentny i pełen erudycji. Nowe wydanie 
dzieła znakomitym komentarzem opatrzyli 
kard. Gerhard L. Müller i bp Athanasius 
Schneider.

9,90

Rabat 72%
34,90

Kod: 643678

Objawienia 
Matki Bożej w Beauraing
AA, 12×19, s. 216, miękka

W Beauraing – niewielkiej miejscowości 
w Belgii, w latach trzydziestych XX wieku 
kilkorgu dzieciom objawiła się Maryja. 
Dlaczego właśnie tam? Dlaczego akurat 
tym dzieciom? I jakie było przesłanie 
Jaśniejącej Pani o świetlistym sercu? 
Jedną z widzących była najmłodsza 
Gilberte Degeimbre, która po latach 
spisała swoje wspomnienia o tamtych 
nadzwyczajnych wydarzeniach...

Gilberte Degeimbre

OBJAWIENIA 
MATKI BOŻEJ 

W BEAURAING
Świadectwo widzącej
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Gilberte 
Degeim

bre

Beauraing – niewielka, ale pełna uroku miejscowość w Belgii, 
położona niedaleko granicy z Francją. Tylko nieliczni wiedzą, 
że tam w latach trzydziestych XX w. kilkorgu dzieciom objawiła 
się Maryja. Dlaczego właśnie tam? Dlaczego akurat piątce dzieci? 
I jakie było przesłanie Jaśniejącej Pani o świetlistym sercu?
Jedną z widzących, najmłodszą, była Gilberte Degeimbre, która 
po latach spisała swoje wspomnienia o tamtych nadzwyczajnych 
wydarzeniach.  Jakże zmieniły one życie nie tylko widzących 
dzieci!  Najpierw relacje dzieci spotkały się z niedowierza-
niem, złością, a nawet odrzuceniem przez najbliższych. Potem 
prawdziwą udręką były różnego rodzaju „badania naukowe” 
oraz niekończące się przesłuchania mające sprawdzić charakter 
nadzwyczajnych zjawisk. Wkrótce codzienne życie dzieci, a nawet 
docieranie przez nie do miejsca objawienia, okazało się dużym 
trudem, ponieważ do ich domów i okolicy objawień ściągały 
ogromne rzesze ciekawskich. Jednak prośba Matki Bożej 
– Módlcie się, módlcie się dużo, módlcie się zawsze – przynosiła 
i przynosi do dziś wiele nawróceń i cudownych uzdrowień. i przynosi do dziś wiele nawróceń i cudownych uzdrowień. 

Matko Boża z Beauraing, Dziewico Niepokalana, zanieś do Jezusa, 
Twojego Syna, wszystkie prośby, które Ci dzisiaj powierzamy.

ISBN 978-83-7864-151-3

Cena: 00,00 w tym 5% VAT
9 788378 641513

ISBN 978-83-7864-151-3

7,50

Rabat 75%
29,90

Kod: 641513

Jean-Baptiste Estrade

Lourdes w relacjach 
naocznego świadka
AA, 14×20, s. 336, miękka

Jean-Baptiste Estrade stał się świad-
kiem ekstazy Bernadety 23 lutego 
1858 roku. Pod wpływem tego, co zo-
baczył, 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.

9,90

Rabat 65%
29,90

Kod: 641421

Wincenty Łaszewski

Duchowy przewodnik 
po Fatimie
FRONDA, 12×19, s. 216, miękka, 

Zwiedzanie sanktuarium i doliny cova da Iria

Wincenty Łaszewski zabiera nas na 
wyprawę do fatimskiego sanktuarium. 
W przewodniku m.in.: miejsca objawień, 
fakty, rozważania, modlitwy, trójka wizjo-
nerów, fatimskie przesłanie Maryi, wypo-
wiedzi Siostry Łucji i wiele innych treści.

9,90

Rabat 65%
29,90

Kod: 791497

Patrick Theillier

Lourdes. Ziemia uzdrowień
JEDNOŚĆ, 11×18, s. 424, miękka

Doktor Patrick Theillier przez dwanaście 
lat pracował w Biurze Medycznym przy 
Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. U przy-
bywających tam pielgrzymów z całego świa-
ta regularnie stwierdzał nagłe uzdrowienia 
z ciężkich chorób. Na podstawie licznych 
świadectw – tych najnowszych oraz zgro-
madzonych w archiwum Biura Medycznego 
– autor relacjonuje najpiękniejsze, najbar-
dziej poruszające cuda, które dokonały się 
w Lourdes za przyczyną Matki Bożej.

9,90

Rabat 64%
28,00

Kod: 442442

Po śladach Jezusa
Przewodnik po sanktuariach 
Ziemi Świętej

JEDNOŚĆ 13×19, s. 200, miękka, 

Polska wersja językowa niezwykle po-
pularnego i poręcznego przewodnika 
po Ziemi Świętej. Przewodnik omawia 
najważniejsze dla chrześcijan sanktua-
ria w Ziemi Świętej. Znajdziemy tu m.in. 
teksty biblijne, komentarze historyczne, 
mapy, propozycje modlitw oraz informa-
cje praktyczne. Zamieszczono tu również 
barwne fotografi e zwiedzanych miejsc. 

9,90

Rabat 62%
26,00

Kod: 719938

Super
rabat!



24 Wszystko do 10 zł

DVD

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Święta Urszula 
Ledóchowska
AA, 12×19, s. 112, miękka

Matka polskiej niepodległości! Urszula 
Ledóchowska, o której mówi się: święta 
uśmiechnięta. Na jej twarzy widać we-
wnętrzny spokój i osobliwy blask. Skąd 
one pochodziły? I co sprawiło, że Urszula 
osiągnęła świętość? Znakomita książka 
pióra Joanny Wieliczki-Szarkowej przypo-
mina koleje barwnego i niełatwego życia 
św. Urszuli.

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Święty Maksymilian 
Maria Kolbe
AA, 12×19, s. 144, miękka

Franciszkanin, misjonarz, męczennik, 
wielki czciciel Matki Bożej, mistrz życia 
duchowego. Co nim powodowało? W jaki 
sposób znalazł współpracowników i na-
śladowców? I dlaczego dobrowolnie 
poniósł śmierć za innego więźnia obozu 
koncentracyjnego? Wyjątkowa biogra-
fi czna opowieść o św. Maksymilianie!

Kod: 643357

Joanna Wieliczka-Szarkowa

tel. 12 292 68 69, 12 292 09 05 
12 345 49 80, tel. kom.: 695 994 193
www.religijna.pl, klub@religijna.pl

poleca!

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!

Joanna W
ieliczka-Szarkow

a

Polska ..............

(ze Wstępu)

Święci, błog

ISBN 978-83-7864-335-7

Cena: 00,90 w tym 5% VAT

......

Maksymilian Maria
ŚWIĘTY

Nie ma 
większej 

miłości…

KOLBE
Urszula

LEDÓCHOWSKA

Joanna Wieliczka-Szarkowa

ŚWIĘTA

Joanna W
ieliczka-Szarkow

a

Mówi się o niej: święta uśmiechnięta. I rzeczywiście fotogra� e po-

kazują najpierw małą, później nieco starszą i zupełnie dojrzałą, pełną 

dostojeństwa damę, która dobrotliwie się uśmiecha, a na jej twarzy widać 

wewnętrzny spokój i osobliwy blask. Skąd one pochodziły? I co sprawiło, 

że Urszula osiągnęła świętość? 

Urszula Ledóchowska – święta znana i lubiana. Założycielka urszula-

nek szarych, wzrastająca w domu pielęgnującym wartości patriotyczne 

i religijne, która widząc przykład rodziców, a zwłaszcza cierpliwość oraz 

wyrozumiałość matki, starała się włączać je w swojej pracy wychowaw-

czej. Przez wiele lat była przełożoną domu sióstr urszulanek w Krakowie, 

a później, w Petersburgu, już bez habitu (gdyż w carskiej Rosji było to 

zabronione) prowadziła polską szkołę. Kiedy otrzymała nakaz opuszczenia 

Rosji, nie zaprzestała swej działalności i w Skandynawii, dokąd się przenio-

sła, sprowadziła z Rosji współsiostry i niosła pomoc wielu potrzebującym, 

zwłaszcza sierotom po polskich imigrantach. Jej odczyty o polskiej historii 

i kulturze organizowane we wszystkich krajach skandynawskich pokazały 

kraj, który od tylu lat był pozbawiony wolności. 

Już w wolnej Polsce kontynuowała rozpoczęte dzieło, a nowe zgroma-

dzenie szybko się rozwijało. Matka Urszula pragnęła, by siostry były rado-

sne i twórcze w służbie innym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Uśmiech i 

dobroć uważała bowiem za świadectwo prawdziwej więzi z Chrystusem. 

ISBN 978-83-7864-147-6

Cena: 00,90 w tym 5% VAT

tel. 12 345 42 00, 12 446 72 56, 12 418 91 30 
tel. kom.: 695 994 193

www.religijna.pl, klub@religijna.pl

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!

poleca

ŚW
IĘTA U

RSZU
LA LED

Ó
CH

O
W

SK
A

Módlcie się zawsze z wiarą. Oto rada 

moja: na początku każdej modlitwy nie 

żałujcie czasu na akt głębokiej, prawdziwej 

wiary. Im żywiej mamy w pamięci, że Bóg 

nas widzi, że jesteśmy w Jego obecności, do 

Jego Boskiego Serca się tulimy, tym łatwiej 

i lepiej modlitwa pójdzie.

Szczególnie polecam wam jedno: korzy-

stajcie pilnie z chwil straconych. Czekając, 

chodząc po ulicach z jednego miejsca na 

drugie, módlcie się – to są chwile, kiedy zwy-

kle o niczym mądrym się nie myśli: trapimy 

się troskami albo nierozsądnymi planami 

na przyszłość. O wiele więcej zrobicie, mo-

dląc się.

9 788378 641476

ISBN 978-83-7864-147-6

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 643357

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 641476

Betty Malz

Widziałam niebo
AA, 14×20, s. 160, miękka

Betty Malz w wieku 27 lat została uznana 
za martwą. Dwadzieścia minut później 
powróciła do ciała – ku zdumieniu cier-
piącej rodziny i oszołomionego perso-
nelu szpitalnego. Oto jej zdumiewająca 
relacja o tym, co zobaczyła, usłyszała 
i przeżyła po drugiej stronie życia. Jest 
to historia o tym, jak Bóg przemienił ży-
cie zadufanej w sobie racjonalistki, która 
musiała umrzeć, by nauczyć się żyć.

9,90

Rabat 60%
24,90

Kod: 645092

Moja podróż do nieba
AA, 14×20, s. 208, miękka

Marvin Besteman, który przeszedł ope-
rację usunięcia nowotworu trzustki, 
doświadczył czegoś absolutnie wyjąt-
kowego... W tej książce dzieli się praw-
dziwą historią swojej podróży do Nieba. 
Opowiada m.in. o aniołach, którzy towa-
rzyszyli mu do niebieskich bram, o roz-
mowie ze św. Piotrem oraz o radości 
ze spotkania z przyjaciółmi i krewnymi, 
którzy odeszli do Nieba.

9,90

Rabat 65%
29,90

Kod: 647850

Byłem w Niebie
AA, 14×20, s. 224, miękka 

Poruszające świadectwo człowieka, któ-
ry miał ciężki wypadek samochodowy, 
umarł… i po ośmiu godzinach powrócił 
do życia, w chwili kiedy dwóch sanitariu-
szy wiozło jego ciało do kostnicy! Przez 
te osiem godzin dane mu było zobaczyć 
Niebo, spotkać Jezusa, aniołów i zba-
wionych ludzi oraz doświadczyć obec-
ności Boga, co na zawsze zmieniło jego 
życie. Bóg pozwolił mu zobaczyć także 
otchłań piekła, aby mógł służyć ludziom 
przestrogą…

17,50

Rabat 50%
34,90

Kod: 642206

Czesław Kaczmarek 
Biskup Niezłomny Książka z fi lmem dVd
Książka: JEDNOŚĆ, 14×19, s. 48, twarda
Film: czas trwania ok. 40 min.

Książka z dołączonym fi lmem przypomi-
nają dramatyczne losy wielkiej i tragicz-
nej postaci bpa Czesława Kaczmarka. 
Akcja rozgrywa się w latach 50. XX w., 
kiedy hierarcha był przetrzymywany 
w więzieniu na warszawskim Mokotowie. 
Był tam poddawany wielogodzinnym 
przesłuchaniom, maltretowany fi zycznie 
i psychicznie. 

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 719747

Super
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9,90

Rabat 60%
24,90

Kod: 640707

Polska. Skarby UNESCO 
AA, 21×30, s. 88, twarda, 
Dziś na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO fi guruje ponad 1000 wpisów, 
z czego 15 dotyczy Polski. Są to: Kraków, 
Wieliczka i Bochnia, Auschwitz-Birkenau, 
Puszcza Białowieska, Warszawa, Zamość, 
Toruń, Malbork, Kalwaria Zebrzydowska, 
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, 
Kościoły drewniane południowej 
Małopolski, Park Mużakowski, Wrocław, 
drewniane cerkwie w regionie Karpat, 
Tarnowskie Góry. Wszystkie wymienione 
miejsca zostały tu zilustrowane i opisane.

Kod: 643692

W przewodniku opisano zabytki sakralne i znane miejsca 
kultu religijnego w Krakowie: od katedry wawelskiej, przez 
kościoły Starego Miasta i Kazimierza, klasztory i sanktuaria 
usytuowane w różnych częściach Krakowa (m.in. Tyniec, 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, 
Sanktuarium św. Jana Pawła II) aż po najważniejsze świąty-
nie i sanktuaria w okolicach Krakowa (Wadowice, Kalwaria 
Zebrzydowska, Ludźmierz, zakopiańskie Krzeptówki, 
Wieliczka). W przewodniku uwzględniono również krakowski 
szlak św. Jana Pawła II oraz najciekawsze atrakcje turystyczne 
w pobliżu miejsc świętych. 

Cracovia 
Sacra
WYD. AA, 17×24, s. 112, 
zintegrowana, 

9,90

Rabat 50%
19,90

7,50

Rabat 70%
24,90

Kod: 649694

Jędrzej Majka

W poszukiwa-
niu arki 
przymierza 
Etiopia

WYD. AA, 21×30, s. 64,  

 Podróż do Etiopii, kolebki Nilu Błękitnego, do krainy soczy-
ście zielonych lasów i dymiących wodospadów. Pamiętając, 
że Etiopia to jeden z pierwszych krajów chrześcijańskich 
na świecie, a pierwszy w Afryce, odwiedzamy tajemnicze 
wyspy-klasztory na jeziorze Tana oraz Nową Jerozolimę – 
święte miasto Lalibela, gdzie w wulkanicznych skałach wy-
drążono jedenaście niezwykłych kościołów. Poznajemy tak-
że odpowiedź na pytanie, co etiopscy mnisi mają wspólnego 
ze sztuką uprawy i parzenia kawy.

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 958379

Europa na wakacje
WYD. M, 14×20, s. 112, miękka, 

W przewodniku zostały zaprezen-
towane następujące miejsca: Asyż, 
Barcelona, Bukowina i Transylwania, 
wybrzeże Chorwacji, Fatima, Kreta, 
Londyn, Lourdes, Lwów, Majorka, Paryż, 
Praga, Rzym i Watykan, Santiago de 
Compostela, Spisz, Stambuł, Toskania, 
Wenecja, Wiedeń, Wilno. W przewodni-
ku: najpiękniejsze miasta i krajobrazy, 
najważniejsze zabytki, sanktuaria, opisy 
atrakcji, liczne ciekawostki, rady dla 
turystów, liczne fotografi e i mapy.

Polska. Uzdrowiska
Przewodnik

AA, 17×24, s. 160, zintegrowana,  
W przewodniku: dokładny opis wszyst-
kich 45 polskich uzdrowisk (od słyn-
nych kurortów jak Ciechocinek, Sopot, 
Krynica, Busko, Polanica, po rozwijające 
się od niedawna jako uzdrowiska Dąbki, 
Gołdap, Uniejów czy Supraśl) oraz pod-
ziemnego uzdrowiska w kopalni soli 
w Wieliczce, profi le lecznicze i możliwo-
ści terapii, atrakcje turystyczne w obrę-
bie uzdrowisk i w okolicy, plany blisko 30 
uzdrowisk, dziesiątki znakomitych zdjęć.

kod: 

9,90

Rabat 65%
29,90

Kod: 641742

Super
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Grzegorz Górny

Ludzie z Doliny Śmierci
AA, 14×20, s. 224, miękka

Książka opisuje historie ludzi, którym 
w naszej części świata, w tej swoistej 
dolinie śmierci, przyszło poddać się 
testowi na człowieczeństwo, zmierzyć 
z nieludzkim systemem narzuconym 
przez dwa zbrodnicze totalitaryzmy – 
hitlerowski i komunistyczny. 13 historii, 
które napisało życie… Każda z nich to 
gotowy materiał na fi lmowy scenariusz! 
(Krzysztof Ziemiec) 

9,90

Rabat 65%
29,90

Kod: 643845

9,90

Rabat 44%
17,50

Kod: 994519

Grzegorz Górny

Zbrodnia i medycyna
AA, 14×20, s. 176, miękka

Książka opisuje budzące wiele kontrower-
sji i emocji zjawiska na styku bioetyki, wie-
dzy przyrodniczej, nauk medycznych, roz-
wiązań prawnych oraz stanu świadomości 
społecznej. Koncentruje się zwłaszcza na 
tych zjawiskach, w których lekarze doko-
nują wyborów między życiem a śmiercią, 
takich jak np. aborcja, eutanazja, zapłod-
nienie pozaustrojowe czy transplantacje 
serca. Stawia pytania o dobro i zło w od-
niesieniu do ludzkiego życia i zdrowia.

Grzegorz Górny

Zbro-dnia medy-cyna
i

Z
bro
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a

7,50

Rabat 75%
29,90

Kod: 640950

Hilaire Belloc, wstęp: Paweł Lisicki

Państwo niewolnicze
AA, 14×20, s. 216, miękka

Czy stoimy u progu nowego zniewole-
nia? Hilaire Belloc przekonuje, że ka-
pitalizm to ze swej natury system nie-
stabilny i nietrwały. Katolicki myśliciel 
przewiduje, że ostatecznie stabilność 
tego systemu zostanie osiągnięta kosz-
tem wolności. To będzie początek świata 
stanu niewolniczego. Wraz z końcem 
cywilizacji chrześcijańskiej nastąpi rene-
sans niewolnictwa.

Kod: 640073

7,50

Rabat 75%
29,90

Rozważania o komunii 
z Bogiem
BERNARDINUM, 12×17, s. 256, miękka

Oddając do rąk łaskawych Czytelników 
kolejne rozważania o sprawach dla 
nas najważniejszych, mam nadzieję, 
że te przemyślenia pomogą w odkry-
ciu prawdy, że Bóg, który jest miłością 
bezgraniczną i bezinteresowną, tęskni 
za nami i zaprasza nas do wspólnoty ze 
sobą. Dzięki Jego łasce możemy się z Nim 
zjednoczyć. W jaki sposób? O tym mó-
wią te krótkie rozważania. (Ks. Zbigniew 
Sobolewski)

BENEDYKT XVI 
w dialogu z rabinem 

ARIE FOLGEREM

ŻYDZI 
I CHRZEŚCIJANIE

9,90

Rabat 60%
24,90

Kod: 641278

Żydzi i chrześcijanie
AA, 14×20, s. 144, miękka

Interesujący dialog między papieżem-
-emerytem Benedyktem XVI i naczelnym 
rabinem Wiednia Arie Folgerem. Obaj 
rozmówcy, trwając w wierności wyzna-
wanej wierze, potrafi ą okazać zrozumie-
nie dla racji drugiego, wytyczając dobrą 
i uczciwą drogę dla relacji chrześcijań-
sko-żydowskich, wolną od politycznej 
poprawności i manipulacji prawdą.

Ocalona z obozu śmierci
AA, 14×20, miękka, s. 224

Opowieść o kobiecie, która przeszła 
piekło obozu śmierci. Autorka zebrała 
i spisała tu wspomnienia swojej mat-
ki, Kazimiery Gruszczyńskiej z obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 
Kobieta trafi ła tam po aresztowaniu 
przez gestapo jej męża, zaangażowa-
nego w konspirację, pozostawiając 
w domu cudem ocaloną małą córeczkę…

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 648727

Super
rabat!
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9,90

Rabat 60%
24,90

Grzegorz Kucharczyk

Pod mieczem Allaha 
AA, DĘBOGÓRA, 14×20, s. 152, miękka

Nowe prześladowania 
i męczeństwo chrześcijan
Książka cenionego historyka i publicysty 
o krwawych prześladowaniach chrześci-
jan w licznych krajach muzułmańskich. 
Znajdziemy tu m.in. informacje o zbrod-
niach, które na naszych oczach dokony-
wane są w Iraku i Syrii przez bojowników 
Państwa Islamskiego oraz w Nigerii 
przez dżihadystów z Boko Haram. 

Kod: 648246

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Cud nad Wisłą
Wojna polsko-bolszewicka

AA, 21×30, s. 72, twarda, 

Bogato ilustrowany album przedstawia 
przebieg i najważniejsze wydarzenia woj-
ny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921, od 
marszu bolszewików przez Kresy, poprzez 
jej punkt zwrotny – Bitwę Warszawską, aż 
po kończący wojnę traktat w Rydze z mar-
ca 1921 roku. Przedstawiono tu sylwetki 
bohaterów tej wojny, wielkich dowód-
ców, strategów i formacje wojskowe. 

9,90

Rabat 60%
24,90

Kod: 649182
Kod: 649731

7,50

Rabat 70%
24,90

Eugeniusz Małaczewski

Opowieści z wojny 
polsko-bolszewickiej 1920
AA, 14×20, s. 336, miękka

Autor (zm. w 1922 r.) to żołnierz, ofi cer 
z Błękitnej Armii Hallera, a zarazem 
niezwykle uzdolniony poeta i pisarz. 
Zamieszczono tu opowiadania, eseje, 
publicystykę i wiersze Małaczewskiego, 
które opisują wojenne perypetie, dra-
maty i tragedie polskich żołnierzy w la-
tach 1918-1920. 
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Cena XX,XX zł w tym 5% VAT
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7,50

Rabat 75%
29,90

Kod: 649427

Joanna Wieliczka-Szarkowa

1918 Polonia Restituta
AA, 21×30, s. 72, twarda, 

Bogato ilustrowany album przedstawia 
okoliczności, najważniejsze wydarzenia, 
ojców i bohaterów polskiej drogi do 
niepodległości w 1918 roku. Mamy tu 
ukazane walki żołnierzy polskich w cza-
sie I wojny światowej, życiorysy wielkich 
architektów niepodległej Polski, opis 
przejęcia władzy w kraju przez Polaków 
w 1918 r., obronę Lwowa, walki powstań-
cze w Wielkopolsce i na Śląsku oraz wiel-
ki zwycięski bój z bolszewikami w 1920 r.  

Hilaire Belloc

Mity i fakty 
o historii Kościoła
AA, 14×20, s. 96, miękka

Autor podejmuje rzeczową polemikę 
z oskarżeniami wymierzonymi przeciw-
ko Kościołowi katolickiemu. Demaskuje 
fałsz przeciwników Kościoła, którzy 
starają się posługiwać zmanipulowany-
mi argumentami historycznymi. Belloc 
streszcza argumentację przeciwników 
Kościoła, a następnie rozprawia się 
z nią.

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 648611

J. Wieliczka-Szarkowa, F. Szarek

Dziś idę walczyć, Mamo
AA, 17×24, s. 192, twarda

Książka przedstawia wybrane postaci 
z Panteonu Polskich Dzieci, czyli tych 
najmłodszych Polaków, którzy stawali 
w obronie ojczystego języka, wiary i nie-
podległości. Są wśród nich m.in.: kilkuna-
stoletni Powstańcy Styczniowi, strajkujący 
uczniowie we Wrześni, nieletni legioniści 
Józefa Piłsudskiego, Orlęta Lwowskie, 
Powstańcy Warszawscy, Żołnierze Wyklęci, 
polegli w Poznaniu w 1956 roku i zabici 
przez komunistów w stanie wojennym.

9,90

Rabat 65%
29,90

Kod: 644743
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Joanna Wieliczka-Szarkowa

tel. 12 292 68 69, 12 292 09 05 
12 345 49 80, tel. kom.: 695 994 193
www.religijna.pl, klub@religijna.pl

poleca!

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!

Joanna W
ieliczka-Szarkow

a

KAPŁANI
NIEPODLEGŁOŚCI

P............................Św

ISBN 978-83-78

Cena: 14,90 w tym 5% VAT

KAPŁANI NIEPODLEGŁOŚCI

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Kapłani niepodległości
AA, 14×20, s. 128, miękka

Joanna Wieliczka-Szarkowa przedstawia 
historyczne portrety wybitnych du-
chownych, którzy położyli wielkie za-
sługi dla odrodzonej Rzeczypospolitej. 
Wśród nich: św. bp Józef Sebastian 
Pelczar, św. abp Józef Bilczewski, 
kard. Adam Sapieha, kard. Aleksander 
Kakowski, ks. Ignacy Skorupka. 

7,50

Rabat 50%
14,90

Kod: 648147

Joanna Wieliczka-Szarkowa

W pamięci zbiorowej Legiony 

utrwaliły swe miejsce przede wszyst-

kim jako symbol postawy niepokornej, 

dumnej wolności, odwagi, honoru, 

zawadiackiej fantazji – były wszak 

pierwszym realnym spełnieniem pol-

skiego snu, który w dodatku znalazł 

w 1918 roku swój szczęśliwy fi nał.

prof. dr hab. Andrzej Nowak

Kazimierz Sosnkowski
Władysław Belina Prażmowski
Kazimierz Piątek „Herwin”
Stanisław Kaszubski „Król”
Bolesław Wieniawa-Długoszowski
Leopold Kula „Lis”
Bracia Herzogowie
Edward Rydz-Śmigły
Andrzej Galica
Zbigniew Dunin-Wąsowicz

Książka ukazuje sylwetki bohaterskich żołnierzy – legionistów 

z czasów walki o niepodległość Polski. Mamy tu piłsudczyków, później-

szych wielkich generałów i polityków II Rzeczpospolitej, którzy zaczynali 

swoją drogę do wolnej Polski jako żołnierze I Brygady Legionów, mamy 

niezłomnych bohaterów Brygady karpackiej, zwanej żelazną, wspania-

łych ułanów, którzy swoimi szarżami rozsławili na nowo polskie wojsko, 

niejednokrotnie składając najwyższą ofi arę życia za wolną i niepodległą 

Ojczyznę.

tel. 12 292 68 69, 12 292 09 05 
12 345 49 80, tel. kom.: 695 994 193
www.religijna.pl, klub@religijna.pl

poleca!

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!
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ISBN 978-83-7864-798-0

Cena: 19,90 w tym 5% VAT

LEGIONIŚCI
NIEPODLEGŁEJ

4,90

Rabat 75%
19,90

Kod: 647980

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Legioniści Niepodległej
AA, 12×19, s. 208, miękka

Książka ukazuje sylwetki żołnierzy-
-legionistów z czasów walki o niepod-
ległość Polski, m.in. piłsudczyków, 
późniejszych wielkich generałów 
i polityków II Rzeczpospolitej, którzy 
zaczynali swoją drogę do wolnej Polski 
jako żołnierze I Brygady Legionów lub 
innych formacji.

Pamię tamy!

Danuta  Siedzikówna 

ks. Jarosław Wąsowicz

Danuta Siedzikówna. Inka
Pamiętamy
AA, 14×20, s. 336, miękka

Danuta Siedzikówna „Inka”, sanitariusz-
ka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, 
młoda dziewczyna, która pozostawiła po 
sobie mocne świadectwo. Wśród autorów 
tekstów są m.in.: Prezydent RP Andrzej 
Duda (przemówienie wygłoszone podczas 
pogrzebu „Inki” i „Zagończyka”), Tadeusz 
M. Płużański, Leszek Żebrowski, Kajetan 
Rajski, Adam Hlebowicz, Piotr Szubarczyk 
i inni. 

7,50

Rabat 75%
29,90

Kod: 648901

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Monte Cassino ‘44
AA, 12×19, s. 176, miękka

18 maja 1944 roku, po niezwykle ciężkich 
walkach, oddziały II Korpusu Polskiego 
pod dowództwem gen. Władysława 
Andersa zdobyły klasztor na Monte 
Cassino, strategicznym wzgórzu we 
Włoszech, bronionym potężnym sy-
stemem umocnień i przez doborowe 
jednostki niemieckie. Ta książka, ilu-
strowana archiwalnymi zdjęciami z pola 
bitwy, opowiada o tym wielkim triumfi e 
i ofi erze polskich żołnierzy.

Płyta DVD bez licencji do wypożyczania bądź dalszej odsprzedaży. Wszelkie inne prawa autorskie są zastrzeżone. Kopiow
anie, rozpow

szechnianie, publiczne odtw
arzanie, nadawanie poprzez RTV całości lub fragmentów oraz wtórny obieg płyt DVD bez zezwolenia są zabro

nio
ne.

Producent: Telewizja Polska S.A.
Scenariusz i reżyseria: Rafał Geremek

Rok produkcji: 2017
Czas trwania: 48:26 min
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Monika Kicman

Pokonać strach
AA, 14×20, s. 384, miękka

Dramatyczne wspomnienia Moniki 
Kicman, młodej żony i matki, której przy-
szło wraz mężem i małym synkiem prze-
żywać tragiczne lata II wojny światowej. 
Była ona naocznym świadkiem rzezi Woli 
oraz innych zbrodni dokonanych przez 
hitlerowskich oprawców w okupowanej 
Polsce. Autorka przeżyła wojnę i przez 
lata dawała świadectwo o gigantycznej 
zbrodni, jakiej okupanci dopuścili się na 
mieszkańcach Warszawy. 

Wraz z książką 
fi lm DVD

9,90

Rabat 72%
34,90

Kod: 643265

7,50

Rabat 50%
14,90

Kod: 646105

Dziewczyny z konspiry
FRONDA, 17×24, s. 384, zintegrowana

Bohaterkami tej książki są działaczki 
polskiej opozycji demokratycznej, z 
„Solidarności” oraz z innych organizacji, 
dzięki którym dokonała się w Polsce 
przemiana ustrojowa. Zbierały informa-
cje, redagowały, drukowały, rozwoziły, 
organizowały pomoc, ukrywały opo-
zycjonistów. Doskonale zdawały sobie 
sprawę z ryzyka.

Kod: 613198

7,90

Rabat 80%
39,90
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7,90

Rabat 80%
39,90

Kod: 927272

5,90

Rabat 40%
9,90

Kod: 273367

Hans-Adam II Liechtenstein

Państwo w trzecim 
tysiącleciu
FRONDA, 17×24, s. 218, twarda

Hans-Adam II, panujący książę 
Liechtensteinu, przedstawia swoją ory-
ginalną wizję państwa w trzecim tysiąc-
leciu – bazując na początkach państwa 
i demokracji, jak też na swoim do-
świadczeniu głowy państwa monarchii 
konstytucjonalnej. Przedstawia strategię 
odnowy państwa w duchu autentycznej 
wolności.

ks. Andrzej Zwoliński

Lwowskie okruchy historii
AA, 14×20, s. 256, miękka

Poruszająca opowieść o Kresach i le-
gendarnym Lwowie. Autor przechadza 
się ulicami miasta, zagląda w mniej i 
bardziej znane miejsca, z ogromną dba-
łością o szczegóły opisuje każdy zakątek. 
Przygląda się zabytkom, ale dotyka też 
niezwykłej, nieraz bolesnej i trudnej, 
historii. Przybliża bogactwo jego kul-
tury oraz przypomina o bohaterstwie 
Lwowiaków, którzy dochowali wierności 
Rzeczypospolitej.

9,90

Rabat 60%
24,90

Kod: 644828

Andrea Tornielli

Pius XII
Papież, który ratował Żydów
AA, 14×20, s. 448, twarda

W oparciu o niepodważalne dokumenty 
i relacje wiarygodnych świadków Autor 
rozprawia się z kampanią oszczerstw 
i kłamstw wymierzonych w dobre imię 
papieża Piusa XII, niesłusznie oskarża-
nego przez wrogów Kościoła o bierne 
przyzwolenie na zagładę Żydów w la-
tach drugiej wojny światowej. 

: 

9,90

Rabat 78%
44,90

Kod: 649649

Spenser Hughes

Spisek tęczowej koalicji
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 496, miękka

Klasyka amerykańskiej literatury z ga-
tunku political fi ction: sensacyjna in-
tryga, szybkie tempo i niespodziewane 
zwroty akcji! Doskonały polityczny thril-
ler ukazujący fi kcyjny, aczkolwiek – jak 
się po latach okazało – niedaleki od 
rzeczywistości scenariusz zakulisowych 
działań homoseksualnego lobby, dążą-
cego do prowadzenia katastrofalnych 
zmian w prawie, polityce, obyczajach 
i moralności.

9,90

Rabat 80%
49,90

Kod: 758323 DVD

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 645986

Trzeci Rzym
Ewangelia według Kremla
Książeczka z fi lmem dVd

Książeczka: WYD. AA, 14×20, s. 48, twarda, 
Film DVD: czas trwania: 25 min.

Czy Władimir Putin jest chrześcija-
ninem? Co to jest Russkij Mir i idea 
Trzeciego Rzymu? Jaki błąd w relacjach 
z Rosją popełnia Zachód? Jakie są rela-
cje Rosyjskiej Cerkwi z władzami? Jakie 
stanowisko powinien zająć świat wobec 
aneksji Krymu czy wojny na Ukrainie? Na 
pytania odpowiada Siergiej Kowalow – 
rosyjski dysydent i więzień Gułagu.

Na modlitwie ze św. Ritą
BERNARDINUM, 11×15, s. 168, miękka

Dzięki sile swojego wstawiennictwa, 
umiejętności wyproszenia u Boga 
pomocy w sprawach po ludzku nie-
możliwych do rozwiązania św. Rita 
z Cascii stała się patronką w sprawach 
beznadziejnych i jest do dzisiaj żywo 
czczona. W tym modlitewniku zawarli-
śmy wyjątkowe modlitwy i nabożeństwa 
z prośbą o wstawiennictwo św. Rity, 
wśród których każdy znajdzie modlitwę 
odpowiednią dla siebie.

Super
rabat!
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Marcin Ludwicki

Na koniec świata
AA, 12×19, s. 128, twarda

Wzruszająca historia sześciolatka do-
tkniętego nieuleczalną chorobą, który 
przez krzyż dojrzał do ludzkiej pełni. 
Historia pełna miłości, bólu, obaw 
i nieodłącznej nadziei. Lekcja cierpie-
nia przeżywanego z pokorą i ufnością. 
Antek miał sześć lat i dziewięć miesię-
cy. Odchodził bez lęku, wierząc, że jego 
cierpienie ma sens.

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 649366

CD

Piosenki 
religijne dla dzieci
MARTEL, 21×30, s. 112, twarda,   

Ilustrowany śpiewnik nowych piosenek 
religijnych dla dzieci. Nowe utwory 
mogą być jeszcze Państwu nieznane, 
dlatego wszystkie teksty piosenek uzu-
pełniono o zapis nutowy, a 19 spośród 
nich zostało umieszczonych w wersji 
dźwiękowej na dołączonej płycie CD. 
Treść piosenek została dopasowana do 
rytmu świąt i ważnych wydarzeń roku 
liturgicznego w Kościele katolickim.

9,90

Rabat 75%
39,90

Kod: 546953

Upragniony, upragniona
Jak znaleźć partnera na całe życie?
RAFAEL, 13×20, s. 216, miękka

Książka dla samotnych, którzy nie chcą 
takimi pozostać! Znajdziemy tu m.in. 
odpowiedzi na pytania: Dlaczego jestem 
singlem? Co mogę zrobić, żeby to zmienić? 
Co imponuje kobietom, a co mężczyznom? 
Jak dobrze wykorzystać czas samotności? 
Jak doprowadzić do pierwszego spotkania? 
Gdzie i kiedy ma się ono odbyć? Na wielką 
miłość nigdy nie jest za późno!

7,90

Rabat 75%
32,00

Kod: 736188

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 711205

Wielkanoc z Siostrą 
Anastazją. Przepisy wielkanocne
WAM, 14×20, s. 176, miękka, 

Na wielkanocnym stole oprócz trady-
cyjnej święconki i wszechobecnych jaj, 
nie może zabraknąć żurku, białej kieł-
basy, ćwikły z chrzanem, pasztetów czy 
pieczonych mięs. Zajączek wielkanocny, 
baranek, baby drożdżowe, baby ucierane, 
przekładane mazurki i wiele innych słod-
kości sprawią, że Święta Wielkiej Nocy 
będą nie tylko wyjątkowo smaczne, ale 
i pełne radosnego ucztowania.

Benedykt XVI

Rozmowy między 
Niebem a Ziemią
AA, 14×20, s. 288, miękka 

Zapisy rozmów papieża Benedykta XVI 
z przedstawicielami mediów podczas 
podniebnych podróży samolotem. 
Słowa Ojca Świętego są bezcennym 
drogowskazem oraz światłem wśród 
mroków współczesności, wyrażając jego 
pragnienie przybliżenia światu jedynej 
prawdy, która odmieniła dzieje świata: 
Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie.

9,90

Rabat 65%
29,90

Kod: 647744

Śpiewnik pielgrzyma
AA, 11×16, s. 160, miękka

Śpiewnik pielgrzyma zawiera 190 
tekstów pieśni pogrupowanych 
w działy: Tradycyjne pieśni do Pana 
Jezusa, maryjne, dziękczynne, pieśni 
tradycyjne i współczesne, oazowe oraz 
pieśni patriotyczne i folklorystyczne.

7,50

Rabat 50%
14,90

Kod: K01300
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9,90

Rabat 80%
49,90

Kod: 758392

9,90

Rabat 72%
34,90

Kod: 684295

9,90

Rabat 72%
34,90

Kod: 573093

Jak oni 
komentują?
ARENA, 13×20, s. 152, miękka

9,90

Rabat 65%
29,90

Kod: 008052
Robert Hugh Benson

Świt nowej ziemi
AA, 17×24, s. 320, miękka

Mistyczna powieść Roberta 
H. Bensona (angielskiego ka-
tolickiego kapłana-konwertyty 
oraz wybitnego pisarza i inte-
lektualisty) przedstawiająca 
proroczą wizję świata przyszło-
ści, wizję alternatywną do tej, 
którą ten sam autor przedstawił 
w słynnym Władcy świata.

Kod: 640745

7,50

Rabat 75%
29,90

Robert Hugh Benson

Światło 
niewidzialne
AA, 14×20, s. 144, miękka

Zbiór głębokich, prawdziwie 
mistycznych tekstów. Ich treś-
cią są opowiadania starego 
księdza posiadającego nie-
zwykły dar wglądu w rzeczywi-
stość nadprzyrodzoną – nie-
widoczną dla ludzkich oczu. 

9,90

Rabat 50%
19,90

Kod: 649250

Joan Wolf

Rachab
Kobieta, która 
przewidziała przyszłość
JEDNOŚĆ, 14×20, s. 408, miękka

9,90

Rabat 62%
26,00

Kod: 442749

Piotr Nikolski

Przypadki rycerza 
Fredegara von Stettena
Cz. 1: Wasal
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 272, miękka, 
Rycerz Fredegar von Stetten, student 
astronawigacji i właściciel statku kos-
micznego, oraz Hans Kralle, jego kom-
pan i towarzysz broni, rozpoczynają 
wyprawę, która prowadzi ich przez ot-
chłanie kosmosu zawładniętego przez 
Wielką Rzeszę, galaktyczne imperium… 
Zaskakująca, fantastyczna powieść, peł-
na nieoczekiwanych zwrotów akcji. 

Paweł Jaszczuk

Lekcja martwej mowy
SZARA GODZINA, 14×21, s. 304, miękka

Pełna emocji powieść umiejscowiona 
w ważnych dla Polski wydarzeniach XX w.

Wojna z bolszewikami w 1920, sowiecka 
okupacja Lwowa w 1939, wydarzenia 
marcowe oraz interwencja wojsk Układu 
Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r., 
stanowią tło historyczne fabuły Lekcji 
martwej mowy, w którą wplątana została 
dziennikarska para: Jakub Stern i Wilga 
de Brie z przedwojennego „Kuriera”.

Weronika Wierzchowska

Po nowe życie
SZARA GODZINA, 14×20, s. 304, miękka

Piękna powieść przygodowo-obyczajowa 
osadzona w realiach powojennej Polski!
Po zakończeniu drugiej wojny świato-
wej trzy dziewczyny z 1. Samodzielnego 
Batalionu Kobiecego przemierzają na 
ciężarówkach, furmankach, konno i pie-
chotą miasta i wsie Dolnego Śląska. 
Celem wyprawy jest Zalipie Dolne koło 
Lubania, gdzie bohaterki powieści mają 
się osiedlić. Podróż obfi tuje w liczne 
przygody i niebezpieczeństwa…
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9,90

Rabat 65%
29,90

Kod: 640547

Witaminy 
dla chłopa-
ka i dziew-
czyny
WYD. AA, 26×29, 
s. 52, twarda,    

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 
chorowały i nie rozwijały się prawidłowo. Książka ta w spo-
sób zabawny, a jednocześnie przekonujący zachęca naszych 
najmłodszych do spożywania wybranych owoców, warzyw 
i innych produktów dostarczających cennych składników 
odżywczych!

Madlena Szeliga, 
Paulina Daniluk

Czego 
tu się bać?
AROMAT SŁOWA, 
26×29, s. 28, twarda, 

 

Opowieści dla dzieci o tym, co jednocześnie niepokoi i in-
tryguje. 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 hi-
storii na pewno ucieszy i rozbawi dzieci, może również zadzi-
wić ich rodziców. 

6,90

Rabat 80%
34,90

Tekst: Madlena Szeliga, ilustracje: Sławomir Zalewski
AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 40, twarda,  

Przedstawiamy dwie części nowej serii kolorowych, niebanalnie ilustrowanych ksią-
żek o wyjątkowej rodzinie Sztućców. Znajdziemy w nich ciepłe i zabawne historie 
o tym, co dzieje się w naszej kuchni, kiedy z niej wychodzimy. Opowieści o perype-
tiach rodziny Sztućców rozbudzają wyobraźnię i pomagają wprowadzić dzieci w za-
czarowany świat kuchni. 

Rodzina Sztućców Rodzina Sztućców 2
Tekst: Madlena Szeliga, 
AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 40, twarda, 

Przedstawiamy dwie części nowej serii kolorowych, niebanalnie ilustrowanych ksią-
żek o wyjątkowej rodzinie Sztućców. Znajdziemy w nich ciepłe i zabawne historie 
o tym, co dzieje się w naszej kuchni, kiedy z niej wychodzimy. Opowieści o perype-
tiach rodziny Sztućców rozbudzają wyobraźnię i pomagają wprowadzić dzieci w za-
czarowany świat kuchni. 

Rodzina SztućcówRodzina SztućcówRodzina Sztućców

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

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 hi-
storii na pewno ucieszy i rozbawi dzieci, może również zadzi-

W drewnianej szufl adzie 
mieszka pięcioosobowa 
rodzina. Dziadek Nóż 

6,90

Rabat 80%
34,90

6,90

Rabat 80%
34,90

Kod: 758026

Kod: 758040Kod: 758033
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Wojna polsko-bolszewicka 1920 
w komiksie
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kredowy papier,  

Barwny komiks przedstawia historię bohaterskiej walki żoł-
nierzy polskich z budzącą grozę armią sowiecką w czasie 
wojny w 1920 r. Przed nami cała galeria bohaterów: znakomici 
dowódcy i stratedzy, oddani żołnierze i… pewien cichy kapłan, 
który stał się symbolem tej zwycięskiej bitwy, określanej jako 
Cud nad Wisłą...

Kod: 649229

9,90

Rabat 65%
29,90

7,90

Rabat 60%
19,90

Kod: 642305

Wielka 
wyprawa 
Kostki 
Stanisława
w komiksie
WYD. AA, 21×30, 
s. 40, twarda,  

Pasjonująca historia niezwykłego młodego człowieka!

Stanisław pewnego dnia postanawia wyruszyć w niebezpiecz-
ną podróż, która okazuje się początkiem największej przygo-
dy jego życia. Ukazana w formie komiksu opowieść o życiu 
młodzieńca, którego postawa, charakter, wierność Bogu i Jego 
przykazaniom mogą być wzorem dla każdego młodego czło-
wieka. Stanisław Kostka to postać, która swoją bezkompro-
misową postawą i pasją inspiruje od setek lat. Jego wyprawa 
do Rzymu wprawiła w zdumienie jemu współczesnych oraz 
intryguje do dziś.

Paweł Kołodziejski

Prymas Tysiąclecia w komiksie
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda,  

Barwny komiks pokazuje historię Prymasa Tysiąclecia, nie-
zwykłego człowieka na tle burzliwych dziejów naszej Ojczyzny. 
Ilustrowana forma przybliża prymasa Wyszyńskiego zwłaszcza 
młodym, by i dla nich nie był postacią ze spiżu, ale kimś, kto 
codziennie, dzień po dniu całe swoje życie powierzał Bogu.

9,90

Rabat 65%
29,90

Kod: 649342

25

A że sam jest już w wieczności
więc przez swoich pomocników
darzy dzieci prezentami,
a ma ich zawsze bez liku.

Nasz Mikołaj, jako święty
wyprasza u Boga wiele,
może pomóc nam i dzisiaj,
prośmy go o pomoc śmielej.

Prośmy Go o dobre serca,
umiejętność podzielenia,
zobaczenia cudzej biedy,
i rozpaczy, i zwątpienia.

2424
25

A że sam jest już w wiecznościA że sam jest już w wieczności
więc przez swoich pomocnikówwięc przez swoich pomocników
darzy dzieci prezentami,darzy dzieci prezentami,
a ma ich zawsze bez liku.a ma ich zawsze bez liku.

Nasz Mikołaj, jako świętyNasz Mikołaj, jako święty
wyprasza u Boga wiele,wyprasza u Boga wiele,
może pomóc nam i dzisiaj,może pomóc nam i dzisiaj,może pomóc nam i dzisiaj,
prośmy go o pomoc śmielej.prośmy go o pomoc śmielej.

Prośmy Go o dobre serca,Prośmy Go o dobre serca,
umiejętność podzielenia,umiejętność podzielenia,umiejętność podzielenia,
zobaczenia cudzej biedy,zobaczenia cudzej biedy,
i rozpaczy, i zwątpienia.i rozpaczy, i zwątpienia.

Jak to naprawdę z Mikołajem było

Opowieść o prawdziwym Świętym 
Mikołaju!
WYD. AA, 26×29, s. 28, twarda, 

Pisana wierszem rodzinna opowieść o prawdziwym 
św. Mikołaju – o biskupie Myry, który jako wierny kapłan 
i świadek Jezusa dał przykład chrześcijanom, jak należy 
obdarowywać bliźnich: z miłością, dyskretnie i nie tylko 
w święta…

kod: 640387

9,90

Rabat 65%
29,90

Kod: 640387

Super
rabat!
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Aleksandra Zapotoczny

Jezu, Ty się tym zajmij
Tajemnica ks. Dolindo Ruotolo
AA, 17×24, s. 144, twarda,  
Barwnie ilustrowana książka odkrywa 
przed nami tajemnicę niezwykłego życia 
ks. Dolindo Ruotolo, któremu Jezus po-
wierzył modlitwę „Jezu, Ty się tym zajmij”. 
Autorka książki podąża śladami tego 
świętego kapłana. Odwiedza jego uko-
chane miasto – Neapol. Prowadzi nas do 
miejsc związanych z jego życiem i działal-
nością. Książka zawiera wywiad z Grazią 
Ruotolo, krewną ks. Dolindo. 

Kod: 640943

14,90

Rabat 50%
29,90

Aleksandra Zapotoczny

Ksiądz Dolindo, 
jakiego nie znacie
AA, 17×24, s. 112, twarda,  

Poznajmy ks. Dolindo Ruotolo w oparciu 
o historię jego życia i relacje osób, które 
go znały oraz tych, którym objawił się 
w sposób nadprzyrodzony…  Znajdziemy 
tu świadectwa niezwykłych wydarzeń, 
nadprzyrodzonych spotkań, nieocze-
kiwanych nawróceń, a także opowieści 
o współczesnych świętych, których życie 
związane było z osobą księdza Dolindo. 

A l e k s a n d r a  Z a p o t o c z n y

Ksiądz

jakiego nie znacie
DOLINDO 

14,90

Rabat 55%
34,90

Kod: 643951

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

Przepowiednie Maryi 
o losach Polski
AA, 14×20, s. 256, miękka 

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.

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

Matka Boża Zwycięska
Cuda Maryi w historii Polski 
i świata 
AA, 14×20, s. 264, miękka 

Fascynujące historie cudów Maryi 
w Polsce i na świecie! Wśród nich: 
bitwa pod Lepanto, zwycięstwo pod 
Wiedniem, Cud nad Wisłą i wiele 
innych…

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: K05025

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: P04011

o. Joachim Badeni OP

Kobieta i mężczyzna
Boska miłość
AA, 14×20, s. 160, miękka 

Pasjonująca rozmowa z o. Joachimem 
Badenim na temat młodości, miłości 
i małżeństwa. Książka dla narzeczonych, 
nowozaślubionych i tych, którzy są mał-
żonkami od lat. Polecana również mał-
żonkom pogrążonym w kryzysie, aby ich 
miłość mogła zapłonąć na nowo. 

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: K01061

Kod: 126114

14,90

Rabat 55%
34,90

Święty Niezłomny
Książeczka z fi lmem dVd
Książeczka: E-LITE, 14×20, s. 24, twarda
Film: czas trwania 116 min., polski lektor

Filmowa biografi a hiszpańskiego księ-
dza Pedra Povedy, który poświęcił się 
ludziom najuboższym, w tym dzieciom. 
Ksiądz Poveda otworzył nowe ścieżki do 
edukowania kobiet i dzieci w XX wieku. 
Założył Stowarzyszenie Terezjańskie, zaj-
mujące się duchowym przygotowaniem 
nauczycieli. Zginął śmiercią męczeńską 
w 1936 roku, w 2003 roku został ogłoszo-
ny świętym przez św. Jana Pawła II. 

Super
rabat!
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O. Sebastian Wiśniewski OMI

SŁOWO, 
KTÓRE 

UZDRAWIA
LECTIO DIVINA 

dla przeżywających trudności

o. Sebastian Wiśniewski

Słowo, które uzdrawia
AA, 14×20, s. 192, miękka 

Niniejsza książka zawiera rozważania, 
które mogą służyć pomocą w dotarciu 
do prawdy, w pielęgnowaniu osobistej 
modlitwy i w trwaniu przy słowie Bożym. 
Życzę błogosławionych chwil spędzonych 
przed Panem podczas lektury i ciągłego 
zachwytu nad Bogiem, którego przyjście 
jest pewne jak świt poranka. Słowo, które 
On wypowiada do każdego z nas osobi-
ście, jest uzdrawiające. (od Autora)

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 642350

W pełni czasu
AA, 12×19, s. 192, miękka 

Autor wprowadza nas w zagadnienia 
ofi ary, solidarności, modlitwy, opusz-
czenia, pustki i pełni, roli Maryi w życiu 
Kościoła, a także zadośćuczynienia, 
wyzwolenia, służby i uświęcenia. Stawia 
przed nami duchowe wyzwania, ale 
także podnosi, napełnia duchem 
i wzmacnia w chrześcijańskiej wierze 
oraz w sposób delikatny koncentruje na 
postaci Chrystusa. Mocna zachęta do 
pogłębienia życia duchowego!

W pełni czasu
abp Fulton J. Sheen

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 643715

Kod: 646068

14,90

Rabat 50%
29,90

Marcello Stanzione

Luisa Piccarreta
Księga Nieba i życie w Woli Bożej 
AA, 12×19, s. 192, miękka 

Fascynująca książka o życiu i objawie-
niach Luisy Piccarrety, włoskiej tercjarki 
dominikańskiej, jednej z największych 
mistyczek XX w.! Sam Jezus przekazał jej 
cierpienia korony cierniowej. Od pierw-
szego objawienia jej pokarmem była 
praktycznie tylko Eucharystia. Przez pra-
wie całe życie nie schodziła ze swojego 
łoża męki. W swoim dzienniku zanotowała 
orędzia otrzymane podczas objawień.

39,00

Rabat 70%
139,00

Kod: ?

Saverio Gaeta

Widzący
AA, 14×20, s. 256, miękka

W 1947 r. w Rzymie, nieopodal kościoła Tre 
Fontane, Maryja ukazała się człowiekowi, 
który… chciał zabić papieża. Ten człowiek 
to Bruno Cornacchiola, do tego czasu 
antyklerykał i komunista. Dostąpił on ła-
ski cudownego spotkania z Maryją, która 
odmieniła jego życie. Od chwili objawień 
w 1947 r., już nawrócony, poświęcił się 
szerzeniu kultu Matki Bożej. Grota, gdzie 
ukazała się Maryja, jest obecnie miejscem 
pielgrzymek i cudów.

WIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCY

SAVERIO GAETA

WIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCY
Tajemnice nieznanych
objawień w TRE FONTANE

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 641582

ks. Marcello Stanzione

Kwiatki Świętych Aniołów
AA, 14×20, s. 256, miękka

Niezwykła książka, pełna krótkich opowie-
ści o mistycznych spotkaniach i wizjach 
doświadczanych przez świętych, wizjo-
nerów i mistyków, których bohaterami są 
aniołowie. Takie spotkania były zawsze 
niezwykle pouczające dla tych, w których 
życiu miały miejsce! Dzięki tej książce rów-
nież my możemy przekonać się o niezwy-
kłej mocy niebiańskich duchów. Książkę 
wzbogacają liczne modlitwy do aniołów.

Kwiatki 
Świętych 
Aniołów

Marcello Stanzione

14,90

Rabat 55%
34,90

Kod: 649786

Francisco Fernández-Carvajal

Zostań ze mną, Panie
AA, 12×19, s. 248, miękka

Rozważania na adoracje eucharystycz-
ne. Wybór tekstów i medytacji na temat 
Eucharystii: 55 głębokich, praktycznych 
rozważań wzbogaconych cytatami z pism 
Ojców Kościoła i świętych oraz fragmen-
tami dokumentów Stolicy Apostolskiej. 

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: K06045

Super
rabat!
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Bill Wiese

23 minuty w piekle
AA, 14×20, s. 176, miękka

Bill Wiese podczas wizji trwającej 
23 minuty doświadczył rzeczywistości 
piekła. To całkowicie zmieniło życie 
i przekonania Billa, który dzięki tej 
książce daje nam możliwość, by nie-
mal naocznie zobaczyć i dotknąć grozy 
piekła. Autor przytacza ważne fakty na 
temat piekła i odpowiada na dociekli-
we pytania. 

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 642176

Michael Voris

Broń. Jak skuć bramy piekła 
Różańcem Świętym?
AA, 14×20, s. 192, miękka

Inspirująca książka o szczególnej mocy 
Różańca Świętego, który jest potężną 
duchową bronią przeciwko zastępom 
piekielnym. Z książki dowiemy się, w jaki 
sposób dzięki modlitwie różańcowej 
Maryja chroni nas przed atakami złych 
duchów. Znajdziemy tu przykłady i świa-
dectwa dotyczące walki duchowej sku-
tecznie prowadzonej z pomocą Różańca.

Broń
Michael Voris

Jak skuć 
bramy 
piekła 

różańcem 
Świętym14,90

Rabat 40%
24,90

Kod: 646709

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 644859

św. Piotr Damiani

Księga Gomory
AA, 14×20, s. 160, miękka
Wprowadzenie: Roberto de Mattei
Św. Piotr Damiani uważał sodomię za 
grzech o wiele bardziej niebezpieczny dla 
Kościoła niż inne popełniane przez du-
chownych i świeckich katolików występki. 
(…) Kościół dzisiejszy ma problem z pe-
dofi lią (…). Ma on też problem z homo-
seksualizmem, a raczej z homoherezją, 
czyli z podejściem do homoseksualizmu 
w otwartej sprzeczności z nauczaniem 
Kościoła. (ks. R. Skrzypczak)

14,90

Rabat 55%
34,90

Kod: 644873

Dariusz Żuk-Olszewski

Licencja 
na zabijanie
AA, 14×20, s. 224, miękka

Historia legalnych aborcji od zbrodni 
sowieckich po współczesność!
Książka w rzetelny sposób ukazuje 
przerażające i tragiczne dzieje aborcji 
w ZSRR, Rosji, USA i na całym Zachodzie. 
Przedstawia również rozwój klinik 
Planned Parenthood oraz obecne na-
ciski zmierzające do poszerzenia tzw. 
„prawa do aborcji” w państwach Unii 
Europejskiej.

Z Chrystusem do końca
AA, 14×20, s. 528, twarda

O katolickich męczennikach w ZSRS nadal 
wiemy bardzo niewiele. Św. Jan Paweł II 
zwrócił uwagę, iż na szczególną pamięć 
zasługuje martyrologium kapłanów w ła-
grach syberyjskich czy innych miejscach 
na terenie Związku Sowieckiego. Książka 
o katolickich męczennikach w ZSRS za-
wiera biografi e kilkunastu Sług Bożych, 
których proces beatyfi kacyjny trwa 
obecnie w archidiecezji moskiewskiej. 
Przygotowana pod redakcją postulatora 
procesu, ks. Krzysztofa Pożarskiego. 

14,90

Rabat 62%
39,90

Kod: 648581

bł. kard. Stefan Wyszyński

Przestrogi dla Polaków 
Myśli na każdy dzień
AA, 12×17, s. 384, zintegrowana, wstążka

Prezentowany wybór tekstów jest zapro-
szeniem do rekolekcji osobistych lub 
wspólnotowych. Na każdy dzień roku wy-
brano krótki tekst, będący inspiracją do 
modlitwy, adoracji i rachunku sumienia. 
Wypowiedzi Księdza Kardynała brzmią 
bowiem zaskakująco aktualnie także dla 
nas, żyjących w XXI wieku. 

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 648383

Super
rabat!

Super
rabat!
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Giulio Meotti

Ostatni papież Zachodu?
AA, 14×20, s. 176, miękka

Opowieść o walce, proroctwie, prze-
strodze i świadectwie papieża, który 
wyznaczył sobie wielki cel – urato-
wać Zachód, jego kulturę, cywilizację 
i fundament, na którym mógłby nadal 
budować i wzrastać. Jego obecność 
w tym świecie jako papieża była nie do 
zniesienia. Jego geniusz był postrzega-
ny jako zagrożenie dla planów budowy 
nowego świata, dlatego jego rezygnacja 
przez wielu została przyjęta z ulgą...

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 641995

Rod Dreher

Opcja Benedykta
AA, 14×20, s. 320, miękka

Chrześcijanie na Zachodzie są świad-
kami masowej apostazji. Jest ona 
duchowym odpowiednikiem potopu, 
który pochłonął świat w czasach Noego. 
Wierzący muszą więc budować własne 
arki, na których pokładzie przeniosą 
wiarę przez obecne mroczne i burzliwe 
czasy, dla ratowania własnych dusz i za-
chowania wiary na okres, kiedy trzeba ją 
będzie odbudować. Oby Kościół pozo-
stał wierny Chrystusowi!

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 642381

Antonio Socci

Ostatnie proroctwo
AA, 14×19, s. 208, miękka

Socci przedstawia stan współczesnego 
Kościoła w kontekście objawień i orędzi 
uznawanych przez Kościół za autentyczne. 
Znajdziemy tu wstrząsające zestawienie 
proroctw i wizji wielkich świętych, papieży 
i mistyków oraz tajemnic przekazanych 
przez Maryję. W drugiej części, napisa-
nej w formie listu otwartego do papieża 
Franciszka, Socci zwraca uwagę na dra-
matyczne zmiany zachodzące w Kościele 
podczas obecnego pontyfi katu.

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 644538

14,90

Rabat 62%
39,90

Kod: 649809

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Józef Piłsudski 1867-1935 
Wszystko dla Niepodległej
AA, 14×20, s. 336, twarda

Biografi a Józefa Piłsudskiego, szczegól-
nie uwzględniająca pisma i wspomnie-
nia samego Marszałka oraz innych osób, 
przedstawia całe, zarówno publiczne, 
jak i prywatne życie bohatera: od dzia-
łalności konspiracyjnej pod zaborem 
rosyjskim do śmierci w 1935 r. 

Joanna Wieliczka-Szarkowa

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

14,90

Rabat 65%
44,90

Kod: 645887

14,90

Rabat 62%
39,90

Kod: 643623

prof. Ryszard Terlecki

Solidarność 1980-1989 
Polska droga do wolności
AA, 14×20, s. 304, twarda
Autor przedstawia dzieje „Solidarności” 
w pierwszej i najważniejszej dekadzie jej 
istnienia, omawiając kolejno: kulisy wy-
darzeń, które doprowadziły do strajków 
sierpniowych, czas legalnej działalności 
„Solidarności”, okres stanu wojennego, 
lata działalności konspiracyjnej, aż do 
strajków w roku 1988 i wydarzeń z roku 
1989, które doprowadziły do gruntow-
nych przemian.
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Jacek P. Laskowski

Kryptonim: Prorok
Książka z płytą dVd
AA, 14×20, s. 240, miękka

Analizując archiwa tajnych służb PRL, 
Autor przedstawia wydarzenia z życia 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego naznaczo-
ne prześladowaniami ze strony komuni-
stycznej bezpieki. Autor odkrywa przed 
nami kulisy działań służb specjalnych PRL 
od 1948 r. do śmierci Prymasa w 1981 r. Do 
książki dołączona jest płyta DVD ze spek-
taklem Teatru TVP „Prymas w Komańczy”.

Płyta DVD bez licencji do w
ypożyczania bądź dalszej odsprzedaży. W

szelkie inne prawa autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprz
ez
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Prymas 
w Komańczy

Jak bezpieka 
inwigilowała 

Prymasa 
Wyszyńskiego

Jacek Paweł Laskowski

KRYPTONIM KRYPTONIM 

Prorok 
14,90

Rabat 55%
34,90

Kod: 758255

Polska według świętych
AA, 17×24, s. 440, twarda

Unikalny wybór tekstów wybitnych ludzi 
Kościoła skierowanych do Polaków na 
przestrzeni ponad tysiącletnich dziejów 
naszej Ojczyzny. W przytoczonych frag-
mentach zawiera się prawdziwa historia 
Polski, widziana z perspektywy ducho-
wych przywódców narodu polskiego. 
Słowa te dotyczą m.in. wolności, spra-
wiedliwości, honoru, prawości sumie-
nia, nakazów moralnych, obowiązków 
rządzących oraz zagrożeń dla narodu 
i państwa.

14,90

Rabat 75%
59,90

Kod: 641865

Elżbieta Ruman

Widziałam cuda
BERNARDINUM, 13×20, s. 224, miękka

Człowiek był umierający, a widzimy go 
żywym; zdjęcia rentgenowskie pokazują 
nogę krótszą o kilka centymetrów, a my 
widzimy ją takiej samej długości jak 
druga, zdrowa kończyna; poparzony 
ciężko chłopiec stracił niemal całą skórę 
na twarzy, a trzeciego dnia sam zdejmu-
je sobie opatrunki. Widziałam cuda! 

Od Autorki

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 271608

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 237310

Jarosław Gałuszka

Galilejczycy
BERNARDINUM, 12×19, s. 288, twarda

Opowieść, w której Autor swoim lekkim 
piórem inspiruje czytelnika do głęb-
szego przeżycia wydarzeń związanych 
z narodzinami i dzieciństwem Jezusa. 
Wartka narracja prowadzi do kilkuwąt-
kowej i dynamicznej akcji, przeplatanej 
żywymi dialogami, co czyni książkę bar-
dzo ciekawą lekturą, a dzięki osadzeniu 
w realiach biblijnych i historycznych, 
dobrze oddającą prawdopodobne emo-
cje postaci tamtych wydarzeń. 

Super 
rabat! Tomas D. Schuman

Agentura wpływu
AA, 14×20, s. 128, miękka

Tomas Schuman (właściwie Jurij 
Bezmienow) był zaangażowany w operacje 
propagandowe reżimu sowieckiego, których 
celem było tworzenie zafałszowanych infor-
macji przekazywanych zagranicznym me-
diom. W tej przełomowej książce Schuman 
ujawnia kulisy działań propagandowych 
sowieckiej agentury wpływu. To wielkie 
ostrzeżenie przed ukrytą manipulacją, któ-
rej celem jest zawładnięcie świadomością 
całych państw i narodów.

Tomas D. Schuman 
(Jurij Bezmienow)

Bell

W ................................

tel. 12 345 42 00, 12 446 72 56, 12 418 91 30 
tel. kom.: 695 994 193

www.religijna.pl, klub@religijna.pl

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!

poleca

ISBN 978-83-78...........

Cena: 29,90 w tym 5% VAT

AGENTURA 
WPŁYWUTajniki 

działalności 
wywrotowej KGB

39,00

Dobra cena!

Kod: ?Kod: 640752

14,90

Rabat 25%
19,90

Wioletta Piasecka

Karol Wojtyła zanim 
został papieżem
NIKO, 21×30, s. 80, twarda,   

Bogato ilustrowana, napisana prostym ję-
zykiem historia dzieciństwa Karola Wojtyły. 
Przepiękna opowieść o chłopcu, który nosił 
w sobie światło, dobro, pokorę i piękną 
duszę. Zaufał Bogu i ani śmierć bliskich, 
ani wojna nie odebrały mu wielkiej radości 
życia. Marzył, by zostać piłkarzem albo 
aktorem. Życie jednak przygotowało dla 
niego zupełnie inny scenariusz… 

14,90

Rabat 50%
29,99

Kod: 531933
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ISBN 978-83-7864-

Cena: 9,90 w tym 5% VAT

ŻARTY 

Humor po chrześcijańsku  2.0

H
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Wolne 

ISBN 978-83-78

Cena: 14,90 w tym 5% VAT

tel. 12 292 68 69, 12 292 09 05 
12 345 49 80, tel. kom.: 695 994 193
www.religijna.pl, klub@religijna.pl

zaMóW bezpłatny katalog!

Żarty 
(nie tylko) 

pobożne 

Humor po chrześcijańsku

Kod: 279617

W tym wyjątkowym, przepełnionym uśmiechem zestawie 
znajdziemy żarty i anegdoty o narzeczonych, sytuacjach 
małżeńsko-rodzinnych, o pieniądzach, modlitwie, kapłanach 
i papieżach, o celibacie, o rozmaitych sytuacjach w konfesjo-
nale, na lekcjach religii, w czasie wizyty księdza po kolędzie, 
a nawet przy ołtarzu. Nie zabrakło też zabawnego podejścia 
do spraw ostatecznych, wyznawców innych religii, ateistów. 
Mamy tu anegdoty zaczerpnięte z ogłoszeń parafi alnych oraz 
zbiór autentycznych lapsusów, jakie zdarzają się nawet bardzo 
pobożnym ludziom.

Humor po 
chrześci-
jańsku
Komplet 2 książek
WYD. AA, 12×19, 
s. 152+160, miękka

14,90

Rabat 40%
24,80

Bestseller

Książki Grzegorza Górnego uzupełniają nam wiedzę, w niesły-
chanie interesujący sposób odkrywając sekrety tego niezwy-
kłego kraju i bogactwo jego kultury. W publikacji Węgry. Tysiąc 
lat samotności Autor zabiera nas w pasjonującą podróż przez 
węgierskie dzieje: od św. Stefana do Victora Orbána i wpro-
wadza nas w tajniki węgierskiej duszy. Druga książka zawiera 
relacje węgierskich „łączników” pomiędzy środowiskami an-
tykomunistycznej opozycji na Węgrzech i w Polsce w czasach 
realnego socjalizmu.

Grzegorz Górny

Zrozumieć 
Węgry
Komplet 2 książek
WYD. AA, 14×20, 
s. 160+256, miękka

14,90

Rabat 73%
54,80

Kod: 279624

Węgierski 
łącznik

Grzegorz Górny
o. Paweł Cebula

Węgierski 
łącznik

Węgry. 
Tysiąc lat 

samotności

W komplecie:

14,90

Rabat 55%
34,90

Kod: 201415

14,90

Rabat 62%
39,90

Kod: 644262

Robert Hugh Benson

Królewski łup 
AA, 14×20, s. 456, miękka

Barwna powieść historyczna o losach 
brytyjskiej monarchii za panowania 
Henryka VIII. Fabuła wprowadza czytel-
nika w meandry osobistego życia mo-
narchy oraz faktu oderwania Kościoła 
w Anglii od Rzymu, prześladowania 
wymierzone w katolików, konfl ikty we-
wnętrzne w kraju oraz związany z tym 
wszystkim głęboki przełom polityczny 
i cywilizacyjny, który na wieki ukształto-
wał charakter Imperium Brytyjskiego… 

Katarzyna Kielecka

Pod tym samym niebem
SZARA GODZINA, 14×20, s. 304, miękka

Lilianna wiedzie szare życie zwykłej 
księgowej. Jej czas wypełnia córka, przy-
jaciółka Kinga oraz praca. Pewnego gru-
dniowego dnia Lilianna otrzymuje ta-
jemniczy list, w którym nieznana dotąd 
cioteczna babcia informuje, że przekaże 
jej w spadku dom, jeśli dziewczyna zgo-
dzi się na warunki testamentu. Lilka, za 
radą Kingi, nie traktuje tej wiadomości 
poważnie. Tymczasem świat obu kobiet 
niemal z dnia na dzień staje na głowie…

Beata Andrzejczuk
Dziewczyna znaleziona 
w parku 
RAFAEL, 14×20, s. 272, miękka 

Autorka poczytnych książek dla mło-
dzieży tym razem proponuje premie-
rową powieść dla nieco starszych 
dziewczyn i młodych kobiet. Kim jest 
tajemnicza dziewczyna znaleziona 
w parku? Kto ją pobił i dlaczego? Czy 
znajdzie się ktoś komu będzie można 
powierzyć swe troski, gdy najbliżsi za-
wiedli? Nie na wszystkie pytania znajdą 
się proste odpowiedzi… 

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 250802
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Tajemnica objawień 
Najświętszej Maryi Panny 
w Ropczycach
AA, 14×20, s. 176, miękka

W sanktuarium Maryi Królowej Rodzin 
w Ropczycach znajduje się ukoronowany 
w 2001 roku wizerunek Matki Bożej. Ta 
słynąca łaskami, cudownie znalezio-
na fi gura jest świadectwem niezwy-
kłych wydarzeń, które miały miejsce 
w Ropczycach pod koniec XVI wieku. 
Maryja objawiła się wówczas młodej 
dziewczynie i dokonała wielu cudów. 

14,90

Rabat 40%
24,90

Kod: 649373

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 640615

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 641704
Jędrzej Majka

Lwów 
i okolice. 
Przewodnik
WYD. AA, 17×24, s. 144, 
zintegrowana, 

Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewod-
nik 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 zaznaczonymi zabytkami, plany lwowskich nekro-
polii, 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).

Jędrzej Majka

Wilno 
i okolice. 
Przewodnik
WYD. AA, 17×24, s. 144, 
zintegrowana, 

Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany prze-
wodnik po zabytkach Wilna, ze szczególnym uwzględnieniem 
miejsc sakralnych. 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 szczegółowym wycinkiem z planu mia-
sta. Przewodnik zawiera pakiet niezbędnych informacji doty-
czących planowania podróży na Litwę. Zamieszczono również 
rozdział „Okolice Wilna”.

Nowe wydanie!   2018-2019

Cudowne źródełka 
w Polsce
AROMAT SŁOWA, 21×30, s. 128, twarda, 
Pierwsza w Polsce zbiorcza publikacja 
na temat cudownych źródełek przybliża 
miejsca, które często mają duże znacze-
nie dla duchowej, religijnej, a także fi -
zycznej kondycji Polaków. Zamieszczono 
tu obszerne opisy i fotografi e 120 źróde-
łek z różnych stron naszego kraju, z któ-
rymi związane są relacje i opowieści 
o uzdrowieniach i innych wydarzeniach 
o charakterze nadprzyrodzonym.

14,90

Rabat 55%
34,90

Kod: 758170

Ponad 150 kolorowych fotografi i!

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 646679

Eleonora Trojan, Julian Piotrowski

Tradycyjne wędzenie
AA, 14×20, s. 96, miękka

Tradycyjne metody wędzenia wieprzo-
winy, wołowiny, cielęciny, baraniny, dzi-
czyzny, drobiu, ryb i serów! Kompetentne 
wskazówki na temat domowych sposo-
bów utrwalania mięs: solenia, peklowa-
nia i wędzenia z dokładnymi recepturami. 
Podstawowe zasady i metody wędzenia, 
prawidłowa budowa wędzarni, właś-
ciwości różnych rodzajów drewna do 
wędzenia oraz sprawdzone receptury. 
Smacznego!
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Jarosław Szarek

Powstanie styczniowe
Zryw wolnych Polaków
AA, 14×20, s. 416, miękka 

Porywająca opowieść rzetelnego histo-
ryka i znakomitego publicysty, doktora 
Jarosława Szarka, przy pomocy słowa 
podejmuje walkę o pamięć Powstania 
Styczniowego. W barwnych obrazach 
tym słowem wyczarowanych przypo-
mina historię 1863, 1864, 1865 roku. 
(prof. Andrzej Nowak)

Kod: 644644

14,90

Rabat 55%
34,90

Marcello Stanzione

Aniołowie w wizjach 
wielkich mistyczek
AA, 14×20, s. 352, twarda

Dzięki świadectwu wielkich mistyczek 
(m.in.: Hildegardy z Bingen, Klary, 
Gertrudy, Brygidy, Anieli Merici, Teresy 
z Ávili, Róży z Limy, Małgorzaty Marii 
Alacoque, Gemmy Galgani, Anieli 
Salawy, Teresy Musco, Natuzzy Evolo) 
poznajemy życie aniołów oraz rolę, jaką 
pełnią dla dobra ludzi. 

14,90

Rabat 62%
39,90

Kod: 645054

Maryja 
z Civitavecchia
Komplet 2 książek 
AA, 14×20, miękka

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!

14,90

Rabat 75%
59,80

Kod: 648802 Ross Douthat

Zmienić Kościół
AA, 14×20, s. 352, miękka

Odważny tekst o stylu kierowania 
Kościołem przez papieża Franciszka oraz 
o niepokojących dążeniach wpływo-
wych hierarchów do zmian w nauczaniu 
Kościoła, zwłaszcza w sprawach małżeń-
stwa, seksualności i rozwodów. Douthat 
krytykuje udzielanie Komunii Świętej 
osobom rozwiedzionym, które wstąpiły 
w nowy związek. Opisuje również kon-
fl ikty miedzy konserwatywnymi katolika-
mi a samym papieżem.

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

Rod Dreher, autor bestsellera Opcja Benedykta

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

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

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

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

Rod Dreher, autor Opcji Benedykta

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

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

ks. Robert Skrzypczak

Cena: 34,90 w tym 5% VAT

14,90

Rabat 55%
34,90

Kod: 647669

o. Leonard Głowacki

Ojcze nasz
AA, 12×19, s. 352, miękka 

Książka charyzmatycznego duszpaste-
rza, o. Leonarda Głowackiego ze zgro-
madzenia Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej, wprowadza nas w tajemni-
ce Modlitwy Pańskiej. Święty Józef, praw-
dziwy człowiek wiary, zaprasza nas do 
modlitwy i zawierzenia woli Bożej. Warto 
skorzystać z tego zaproszenia, sięgając 
do niniejszych rozważań.

o. Leonard Głowacki OMI

Ojcze nasz
Rozważanie 

Modlitwy 
Pańskiej

14,90

Rabat 62%
39,90

Kod: 641872

Ulrich Nersinger

Miejsce akcji: konklawe
AA, 14×20, s. 224, miękka  

Sensacyjne i tajemnicze wybory pa-
pieży! Książka ta pozwala zajrzeć 
w pasjonujący świat wyborów papieża 
i uchylić czytelnikom rąbka tajemnicy. 
Przedstawiając nieznane szerzej oko-
liczności i ciekawostki dotyczące wielu 
konklawe, Autor nie szuka taniej sensa-
cji, lecz korzysta z wiarygodnych i zna-
komicie opracowanych źródeł. 

Najbardziej sensacyjne, tajemnicze, 
intrygujące i niezwykłe  wybory papieży

MIEJSCE AKCJI: 

Ulrich Nersinger 

14,90

Rabat 55%
34,90

Kod: 641957
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Ewa Maja Maćkowiak 

To nie koniec świata
SZARA GODZINA, 14×20, s. 296, miękka

Życie potrafi  zaskakiwać. Przekonuje się 
o tym Halina, bo choć szczęście o imie-
niu Ewunia jest słodkie, to rola matki 
jest wyczerpująca, zaś nietypowe za-
chowanie partnera odbiera resztki na-
dziei… Basia i ciotka Bogusława, którą 
dopadła miłość, postanawiają wspólnie 
zaopiekować się Haliną.

14,90

Rabat 55%
34,90

Kod: 201309

14,90

Rabat 55%
34,90

Kod: 573512

14,90

Rabat 55%
34,90

Kod: 573529

Katarzyna Kielecka

Ślady, tom 1
Psim tropem
SZARA GODZINA, 14×20, s. 272, miękka

Katarzyna Kielecka

Ślady, tom 2
Rudy warkocz
SZARA GODZINA, 14×20, s. 320, miękka 

Dwutomowa powieść – Ślady. Psim tropem i Ślady. Rudy warkocz – to połączenie 
powieści obyczajowej i trzymającego w napięciu thrillera. Znajdziecie tu skrywane 
latami tajemnice, niewyjaśnione sprawy, zaskakujące zwroty akcji oraz przyjaźń 
i miłość – w każdej ich odsłonie. Nie zabraknie wzruszeń, refl eksji i dreszczu grozy. 
A wszystko to doprawione ciętym językiem i sporą dawką poczucia humoru.

Ewa Szymańska

W ślepym zaułku
SZARA GODZINA, 14×20, s. 328, miękka

Paulina ma za sobą rozwód i trudy sa-
motnego macierzyństwa. Gdy pewnego 
dnia w jej życiu pojawia się Jacek – wdo-
wiec z synem – zaczyna wierzyć w to, że 
wszystko się ułoży. A jednak sielanka w 
ich patchworkowej rodzinie nie trwa zbyt 
długo. Kłopoty zaczną się, kiedy Paulina 
nie będzie mogła otworzyć drzwi domu… 
Poruszająca opowieść o przemocy, bez-
silności i uwikłaniu w toksyczny związek. 

14,90

Rabat 60%
36,90

Kod: 573635

Wszystko będzie dobrze
SZARA GODZINA, 14×20, s. 272, miękka

Rok z życia dwóch przyjaciółek 
Honoraty i Arlety. Honorata z oddaniem 
pracuje w ośrodku pomocy społecznej. 
Dzięki jednej z podopiecznych zyskuje 
wymarzoną rodzinę i spełnia swoje 
najskrytsze marzenie. Tymczasem Arleta 
poślubia – jak jej się wydaje – wymarzo-
nego księcia z bajki. Jest pierwszy dzień 
Nowego Roku. Skatowana przez męża 
Arleta trafi a do szpitala. Mimo że rany 
goją się szybko, dziewczyna zmaga się 
z niepewnością i strachem…

14,90

Rabat 55%
34,90

Kod: 573109

Jednooki Kruk
SZARA GODZINA, 14×20, s. 328, miękka

Średniowiecze, XI wiek. Skandynawia. 
Kiedy królewski doradca dowiaduje 
się o spisku na życie władcy, nie ufa-
jąc najbliższym dworzanom, wzywa na 
pomoc najemnika Halfdana Mądrego. 
Wkrótce sława sprytnego wikinga roz-
niesie się po całej Skandynawii, a jego 
samego czekają coraz to nowe wyzwania 
i podróże, zagadki do rozwiązania oraz 
tajemnice, których ludzki rozum nie jest 
w stanie ogarnąć…

14,90

Rabat 60%
36,90

Kod: 573680
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Katarzyna Kielecka 

Zapach cytrusów
SZARA GODZINA, 14×20, s. 408, miękka

Dalsze losy bohaterów powieści 
Cytrusowy gaj. Ada u boku Bartka wraca 
do równowagi po nieudanym związku. 
Tymek przed domowymi awanturami 
ucieka w świat lotniczej pasji. Stefan 
opuszcza zakład karny. Mierzy się 
z uczuciem, które przed dwiema deka-
dami doprowadziło do zbrodni… Pełna 
życiowej prawdy powieść o sztuce kom-
promisów, o przebaczeniu i o odwadze 
dokonywania trudnych wyborów.

19,90

Rabat 53%
42,00

Kod: 573666

Słowiańskie siedlisko
Seria: Saga Polska
SZARA GODZINA, 14×20, s. 448, miękka

Rok 966. Dwie siostry – Rzepka 
i Dziewanna – zakochują się w Dobromirze, 
mężnym woju z książęcej drużyny. Jedna 
z nich zwraca się po pomoc do szeptuchy, 
ale czy ziołami i magią można zdobyć 
miłość? Mieszkańcy pogańskiej kniei wio-
dą proste życie, lecz okrutny los o nich 
nie zapomina. Tymczasem Mieszko I, mąż 
czeskiej księżniczki Dobrawy, przyjmuje 
chrzest święty…

Słowiańskie siedlisko
Dar Rzepki
Seria: Saga Polska
SZARA GODZINA, 14×20, s. 336, miękka
Związek Dziewanny i Dobromira zakoń-
czył się tragicznie. Ukąszona przez ja-
dowitą żmiję młoda żona i matka przed 
śmiercią łączy dłonie Rzepki i swego 
męża, wyrażając pragnienie, by się pobra-
li i zostali rodzicami małego Radosława. 
W niedługim czasie Rzepka rodzi bliźnię-
ta – Milenę i Ludomira – które wychowują 
się razem z synem Dziewanny…

Tancereczka. Ta miłość nie 
miała prawa się zdarzyć…
SZARA GODZINA, 14×20, s. 360, miękka
Ingrid Stern, znakomita pływaczka i 
liderka Związku Niemieckich Dziewcząt, 
kocha Wielką Rzeszę – z wzajemnością. 
Kocha też zazdrośnie, bez wzajemności, 
Franka Raubera, zdolnego wynalazcę, 
studenta Akademii Wojskowej, który 
założył esesmański mundur. Malka 
Freiman miała przed sobą wielką karierę 
primabaleriny. Teraz tańczy, by przeżyć. 
Losy tych trojga splotą się w przededniu 
drugiej wojny światowej...

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 573642

17,50

Rabat 50%
34,90

Kod: 684851

19,90

Rabat 50%
42,00

Kod: 684721

Aleksandra K. Maludy

Gruzowisko
SZARA GODZINA, 14×20, s. 288, miękka

Historia Leona Zarzecznego i Ewy 
Lerskiej, którzy wracają do zrujno-
wanej stolicy obciążeni dramatem 
wojny. Koniec wojny nie wiąże się dla 
nich z rozpoczęciem nowego życia. 
Zarzecznego dręczą tragiczne wspo-
mnienia z Powstania Warszawskiego, a 
Lerska po zsyłce do Kazachstanu próbu-
je odzyskać swoją córeczkę, która pozo-
stała w ZSRR.

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 201873

Agnieszka Panasiuk

Podróże serc
SZARA GODZINA, 14×20, s. 424, miękka

Historia zamożnej ziemianki, która wy-
biera samotną drogę życia do momentu, 
gdy w jej majątku niespodziewanie po-
jawia się tragicznie osierocona, sześ-
cioletnia Anielka. Wzruszająca historia 
wpisuje się w dzieje podlaskich i łowie-
ckich ziemian XIX wieku, zmuszonych do 
mieszkania i pracy pod rosyjskim zaborcą 
i starających się zachować narodową 
tożsamość. 

19,90

Rabat 53%
42,00

Kod: 201880
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ks. Tournyol du Clos

Uwolnienie z mocy 
złego ducha
AA, 14×21, s. 176, twarda

Praktyczny poradnik uwalniania 
od złych mocy 
W książce:

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

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: K01170

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 560697

ks. Piotr Górski

Święty Józef. Wzór ojcostwa
RAFAEL, 13×20, s. 160, zintegrowana

Autor przedstawia świętego na miarę 
naszych czasów, w których tak bar-
dzo potrzebujemy autorytetów, ojców 
duchowych i obrońców świętej wiary. 
Rozważania o św. Józefi e przeplatane są 
licznymi modlitwami, a zamieszczone tu 
ilustracje wskazują, jak na przestrzeni 
wieków i kultur ludzie wyobrażali sobie 
postać św. Józefa i jego rolę w dziele zba-
wienia. Książka posiada imprimatur.

św. Hildegarda z Bingen

Dramat końca czasów
AA, 14×20, s. 256, miękka

Fascynujące objawienia św. Hildegardy 
z Bingen! Przedstawione w niej mistycz-
ne wizje dotyczą początków stworzenia 
oraz czasów ostatecznych. Hildegarda 
przepowiada nadejście Antychrysta, 
ostatnią walkę z szatanem, prześlado-
wania wiernych oraz powtórne przyjście 
Chrystusa, powstanie zmarłych do życia, 
sąd i przemianę świata.

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 643395

o. Leon Knabit

Moje życie. Alfabet
RAFAEL, 14×20, s. 224, zintegrowana

Ojciec Leon, słynny zakonnik z Tyńca, to 
człowiek o niezwykle bogatym doświad-
czeniu. Był świadkiem przełomowych dla 
Polski wydarzeń. Znał osobiście wiele 
wybitnych postaci, z Janem Pawłem II na 
czele, z którym łączyła go ponad pięć-
dziesięcioletnia przyjaźń. Stąd wziął się 
pomysł, by zebrać w popularnej formie 
alfabetu subiektywne oceny ludzi, ale 
także wydarzeń i zjawisk, mających istotne 
znaczenie w życiu znanego benedyktyna…

19,90

Rabat 38%
32,00

Kod: 560352

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 644637

ks. Marcello Stanzione (red.)

Nabożeństwo do 
świętego Józefa Śpiącego
AA, 12×16, s. 368, miękka

Książka opisuje życie świętego Józefa 
oraz prorocze sny Patriarchy, jego kult 
w początkach chrześcijaństwa, apo-
kryfy, których jest bohaterem, cześć 
oddawaną mu w pierwszych wiekach 
Kościoła oraz jego postać w dziełach 
Ojców Kościoła. Zawierzeniu się opiece 
świętego Patriarchy pomagają modlitwy 
zgromadzone w książce.

19,90

Rabat 55%
44,90

Kod: 796850
Marek Pietrachowicz

Wyprawa 
po nieśmiertelność
FRONDA, 15×22, s. 252, miękka

Kontynuacja bestsellera Psychoterapia 
Ewangelią. Stanowi zapis ćwiczeń du-
chowych Autora, znanego psychologa 
dzielącego się z czytelnikami i pacjenta-
mi swoimi doświadczeniami. Praca nad 
sobą nigdy się nie kończy – zwłaszcza 
w kontekście zbawienia i wieczności. 
Dopóki żyjemy, mamy szansę na poprawę 
i nawrócenie!

Super
rabat!
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Przestrogi dla świata
AA, 12×17, s. 384, zintegrowana

Z objawieniami w Medziugoriu, które 
trwają do dziś, związane są orędzia, czyli 
krótkie przesłania Matki Bożej kierowane 
do całego świata, wzywające do nawró-
cenia poprzez modlitwę, post, pokutę, 
czytanie Pisma Świętego, sakramenty, 
modlitwę za kapłanów, dziękczynienie 
Bogu i przebaczenie. Zebrane tu, staran-
nie opracowane teksty orędzi to dobra 
okazja do zwrócenia się ku Bogu i prze-
miany swojego życia. 

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 642558

Maryja z Gietrzwałdu
AA, 21×30, s. 64, twarda, 

Album przedstawia okoliczności, w jakich 
doszło do objawień oraz ich przebieg, 
sylwetki obu wizjonerek, z których jedna, 
Barbara Samulowska, w habicie sza-
rytki przez 55 lat ofi arnie posługiwała 
w Gwatemali, a dziś jest kandydatką na 
ołtarze. Omawia gietrzwałdzkie orędzie 
Maryi oraz ukazuje dzieje cudownego 
obrazu Matki Bożej. Urodę położonego 
w malowniczym zakątku sanktuarium 
prezentują liczne fotografi e.

Kod: 648055

17,90

Rabat 40%
29,90

Fatimskie proroctwo o Rosji
AA, 14×20, s. 208, miękka

Maryja w Fatimie wyraziła pragnienie, aby 
Rosja została poświęcona Jej niepokala-
nemu Sercu, by mogła uniknąć błędów 
i zła, które może zagrozić całemu światu. 
Życzenie Matki Bożej nie zostało spełnione 
i dlatego bezbożna propaganda zdoła-
ła wyrządzić wiele zła, o czym świadczy 
poruszający opis prześladowań Kościoła 
w kraju rządzonym przez bolszewików. 
Autor przytacza wiele dokumentów pocho-
dzących z sowieckich archiwów. dziś w ob-
liczu rosyjskiej agresji na Ukrainę orędzie 
z Fatimy nabiera szczególnego znaczenia.

17,50

Rabat 50%
34,90

Kod: 648819

Wstęp: abp Pavel Hnilica SJ

Modlitwy z Nieba
AA, 13×19, s. 384, miękka
Cudowne modlitwy oraz Boże obietnice 
przekazane świętym, widzącym i misty-
kom przez Pana Jezusa i Matkę Bożą! 
Zamieszczono tu modlitwy i praktyki 
pobożne mające pochodzenie nadprzy-
rodzone (m.in. poświęcenia, koronki, 
modlitwy za wstawiennictwem świętych, 
nabożeństwa, nowenny), a także związa-
ne z nimi sakramentalia (cudowne me-
daliki i wizerunki oraz szkaplerze).

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 643401

Przewodnik modlitwy
AA, 10×15, s. 780, miękka, ilustracje

Praktyczny i bardzo obszerny modli-
tewnik. Zawiera mszalik łacińsko-polski 
oraz liczne modlitwy w języku łacińskim 
i polskim (zestawione równolegle obok 
siebie). Znajdziemy tu m.in. modlitwy 
przed i po Mszy św., adoracje euchary-
styczne, Gorzkie Żale, rozważania Drogi 
Krzyżowej oraz modlitwy do Ducha 
Świętego i do Maryi (m.in. Godzinki i roz-
ważania różańcowe), a  także liczne lita-
nie, akty strzeliste i błogosławieństwa.

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 643296

Chorał gregoriański 
Objawienie
Książeczka z płytą cd
Książeczka: 15×14, s. 60, twarda
Płyta CD: czas trwania 60 min.

W książeczce i na płycie:  Chorał na 
Uroczystość Objawienia Pańskiego oraz na 
1, 2 i 3 Niedzielę po Objawieniu Pańskim.

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 642817

Super
rabat!
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19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 640028

św. Bernard z Clairvaux

Kazania o Najświętszej 
Maryi Pannie
AA, 14×20, s. 320, miękka

Zbiór kazań o Matce Bożej autorstwa 
Jej gorliwego czciciela – św. Bernarda 
z Clairvaux – średniowiecznego mi-
styka, ascety i odnowiciela życia 
monastycznego. 

Wybitne dzieło mistrza 
duchowego!

Ludwik Maria Grignon de Montfort

TRAKTAT  
o prawdziwym nabożeństwie  
do Najświętszej Maryi Panny

19,90

Rabat 40%
34,90

św. Ludwik M. Grignon de Montfort

Traktat o prawdziwym 
nabożeństwie
AA, 14×21, s. 240, twarda  

Arcydzieło o całkowitym zawierzeniu Maryi 
Niepokalanej! Mimo upływu czasu nie traci 
nic ze swojej aktualności. Także dziś wielu 
chrześcijan doznaje nawróceń i wzrasta 
w wierze dzięki tej wyjątkowej książce. 
Dzięki św. Ludwikowi zacząłem na nowo 
odkrywać wszystkie skarby dotychczaso-
wej pobożności maryjnej.

św. Jan Paweł II

Kod: 646723

kard. Joseph Ratzinger 

Duch liturgii 
AA, 17×24, s. 204, zintegrowana, wstążka 

Co jest zgodne z duchem liturgii? Ksiądz 
i wierni razem zwróceni ku Panu czy 
ksiądz i wierni patrzący na siebie? 
Cisza modlitewna czy głośne recytacje? 
Muzyka sakralna czy piosenki do gita-
ry? Zachowanie kanonu modlitwy czy 
swobodna twórczość? Święte obrazy czy 
puste ściany? Przed Panem na klęczkach 
czy na stojąco? Joseph Ratzinger o tym, 
co najważniejsze: o naszej modlitwie 
i o liturgii!

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 645504

Ralph Martin

Spełnienie wszystkich 
pragnień. Przewodnik w podróży 
do Boga, oparty na mądrości świętych!
AA, 14×20 s. 544, miękka 

Przewodnikami w tej duchowej podró-
ży jest tu siedmioro wielkich świętych 
– mistrzów duchowych: św. Augustyn, 
św. Bernard z Clairvaux, św. Katarzyna 
ze Sieny, św. Teresa z Ávili, św. Jan od 
Krzyża, św. Franciszek Salezy i św. Teresa 
od Dzieciątka Jezus.

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 642442

św. Augustyn

Wyznania
AA, KKK, 14×21, s. 436, twarda  

Św. Augustyn zawarł w Wyznaniach tajem-
nicę swojego życia: historię nawrócenia, 
świadectwo dramatycznej walki ducho-
wej, poruszający obraz zmagań człowieka 
usiłującego uwolnić się od grzechu i skie-
rować ku Bogu. Dzieło to jest wyznaniem 
wiary i pochwałą Boga, który pochyla się 
nad grzesznym człowiekiem.
 

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: K01189

19,90

Rabat 40%
34,90

Tomasz á Kempis

O naśladowaniu 
Chrystusa
AA, KKK, 14×21, s. 294, twarda  

Współczesny przekład genialnej książki 
Tomasza á Kempisa, oprócz Pisma świę-
tego najbardziej popularnego dzieła 
literatury chrześcijańskiej w historii.

Książeczka ta nawróciła więcej ludzi, 
aniżeli zawiera liter na swoich kartach.

św. Franciszek Salezy

Kod: K01107
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Cedr Libanu. Święty Charbel 
Makhlouf mnich i pustelnik
AA, 14×20, s. 272, miękka 

Ta biografi a św. Charbela jest polecana 
i w kilku językach rozpowszechniana 
przez klasztor w Annaya, w którym spo-
czywają relikwie świętego! Opowieść 
o ziemskim życiu jednego z najwięk-
szych cudotwórców w historii Kościoła 
to historia człowieka, który niczym cedr 
wzrastał na górach Libanu, dorastając 
do pełni mistycznego zjednoczenia 
z Bogiem.

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 640653

Janice Bennett

Święta chusta, 
święta krew
AA, 14×21, s. 312, twarda,  

Sudarion z Oviedo to starożytna za-
krwawiona chusta, czczona od stuleci 
w Kościele katolickim jako prawdziwa 
szata pogrzebowa Jezusa. Janice Bennett 
prowadzi fascynujące dziennikarskie 
śledztwo w sprawie jednej z najważniej-
szych relikwii chrześcijaństwa – od po-
nad 1200 lat przechowywanej w katedrze 
w hiszpańskim mieście Oviedo.

William Meacham

Spisek 
przeciwko Całunowi
AA, 14×20, s. 512, miękka 

Wyjątkowa książka o Całunie Turyńskim. 
Autor, który nie jest katolikiem, prowadzi 
swoje śledztwo tylko i wyłącznie z punktu 
widzenia nauki. Obnaża rażące błędy, ja-
kie miały miejsce podczas badań prowa-
dzonych nad Całunem, a które zaważyły 
na uznaniu go za nieautentyczny artefakt. 
Naukowe śledztwo doprowadziło go do 
przekonania o autentyczności Całunu…

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 647881

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 881919

o. Thomas Wegener

Bł. Anna Katarzyna 
Emmerich 
Stygmaty i wizje
AA, 14×20, s. 640, miękka 

Pasjonująca biografi a Anny Katarzyny 
Emmerich, błogosławionej wizjonerki 
i stygmatyczki.

19,90

Rabat 65%
59,90

Kod: 647218

Szczęśliwe małżeństwo
AA, 17×24, s. 304, twarda, 
Pięknie wydana książka porusza na-
stępujące tematy: czym jest zawarcie 
małżeństwa; do czego zobowiązują się 
osoby zawierające małżeństwo; zasady 
dialogu małżeńskiego; podstawowe 
aspekty i treści wychowania; tradycyj-
ne środki pomagające stać na straży 
wierności; rady dla związków w kryzysie; 
sytuacja katolików po rozwodzie cywil-
nym lub połączonych tylko związkiem 
cywilnym oraz tak zwanych „małżeństw 
na próbę” itp. 

Kod: 642220

19,90

Rabat 50%
39,90

Jean Raspail

Miłosierdzie
DęBOGóRA, 13×20, s. 194, miękka

Mocny metafi zyczny thriller - ostatnia 
powieść Jeana Raspaila! Rzecz o księdzu 
i o potwornej zbrodni. Z tym, że ta opo-
wieść „o grzechach osób duchownych” 
zaczyna się u Raspaila tam, gdzie u innych 
się kończy… W punkcie wyjścia jest au-
tentyczna historia sprzed lat z okrutnym 
morderstwem i surową karą. Ostatecznie 
Raspail nie kończy swej opowieści, choć 
nie ukrywa, że wie, jaki fi nał jest jej 
pisany…  

16,50

Rabat 50%
33,00

Kod: 964442
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Antonio Socci

Czwarta tajemnica 
fatimska?
AA, 14×20, s. 352, miękka

Antonio Socci omawia wydarzenia i po-
lemiki, jakie otaczają Trzecią Tajemnicę. 
Ujawnia nieznane fakty. Stawia intrygują-
ce pytania. Ukazuje trudną sytuację pa-
pieży XX wieku, odpowiedzialnych za prze-
kaz i właściwą interpretację proroctwa 
z Fatimy. Zgromadzone ślady i poszlaki 
prowadzą tropem tajemnicy, w której być 
może ukryte są przyszłe losy świata…

17,50

Rabat 50%
34,90

Kod: 644651

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: K03002

Giovanni Siena

Święty Ojciec Pio 
Nieznane historie cudów, 
uzdrowień i nawróceń
AA, 14×20, s. 328, miękka

Unikalne i niepowtarzalne świadectwo 
o życiu, cudach i śmierci świętego Ojca 
Pio, złożone przez człowieka, który stał 
u jego boku przez kilkadziesiąt lat. 
Autor szczegółowo relacjonuje m.in.: 
ostatnie godziny doczesnego życia 
Ojca Pio.

ks. M.F. Sousa e Silva

Dzieci, które widziały 
Maryję
AA, 14×20, s. 488, miękka

Autor przedstawia dokładne portrety 
trojga dzieci, którym objawiła się Maryja. 
Opisuje ich wygląd, zachowanie, tem-
perament, ulubione zabawy i sposób 
spędzania wolnego czasu. W oparciu 
o oryginalne dokumenty i raporty z prze-
słuchań dokładnie przedstawia przebieg 
wydarzeń od maja do października 1917 
roku, treść Objawień i ich znaczenie. 

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 646693

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Prymas Tysiąclecia
Książka z płytą dVd
AA, 17×24, s. 128, twarda 

Książka przedstawia sylwetkę Prymasa 
Tysiąclecia, począwszy od jego dzieciń-
stwa i młodości aż po służbę Kościołowi 
i Ojczyźnie w najtrudniejszym okresie jej 
komunistycznego zniewolenia. Publikację 
wzbogacają liczne zdjęcia, relacje świad-
ków, a także fragmenty nauczania oraz 
kalendarium życia Prymasa Tysiąclecia.
Gratis do książki: płyta DVD z fi lmem 
„Non possumus. Prymas Stefan Wyszyński”

Płyta DVD bez licencji do w
ypożyczania bądź dalszej odsprzedaży. W

szelkie inne praw
a autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprze
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rok produkcji: 2001czas trwania: część 1 – 48:13 min; część 2 – 48:38 min

scenariusz i reżyseria: Paweł Woldanproducent: Telewizja Polska S.A.

Non possumus 
Prymas Stefan Wyszyński

PłyłyłtaDVDbezlicencj cj cido
w
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szelkie

inne
praw

a autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczn

rok produkcji: 2001czas trwania: część 1 – 48:13 min; część 2 – 48:38 min

scenariusz i reżyseria: Paweł Woldanproducent: Telewizja Polska S.A.

Non possumus
Prymas Stefan Wyszyński

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 649144

o. Livio Fanzaga

Proroctwo 
o końcu świata
AA, 14×20, s. 336, miękka 

10 tajemnic Medjugorie
Tajemnice Medjugorie zostaną ogłoszone 
światu na trzy dni przed ich wypełnie-
niem się, dając ludzkości ostatnią szansę 
nawrócenia i ratunku…

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: P03K01

Maryja, nasza Matka
AA, 14×20, s. 400, miękka

Trzy wywiady z Vicką, widzącą 
z Medziugoria, przeprowadzone przez 
o. Livia Fanzagę. To opowieści o spot-
kaniach z Maryją, o jej cudach, nad-
zwyczajnych zjawiskach, o podroży do 
raju, czyśćca i piekła oraz o tajemnicach 
i znakach, które Matka Boża powierzyła 
widzącym. Zamieszczono tu również 
unikalny wywiad udzielony o. Jankowi 
Bubalowi w 1985 r., w którym Vicka opo-
wiada o pierwszym spotkaniu z Maryją.

VICKA z Medziugorie
w rozmowie z ojcem 

Livio Fanzagą

MARYJA
nasza Matka19,90

Rabat 60%
49,90

Kod: 642237

Super
rabat!
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Michael Voris

Ruch oporu
AA, 14×20, s. 336, miękka

Kościół katolicki na Zachodzie znajduje 
się w stanie śmierci autentycznej wiary. 
Nauczanie Kościoła jest kwestionowane 
i poddawane reinterpretacji, a pasterze 
często nie przekazują wiernym zdro-
wej doktryny i nauczania moralnego. 
Michael Voris przedstawia kluczowe 
punkty tego demonicznego ataku na 
Kościół. Przekonuje, że czas nigdy nie 
ponaglał katolików tak bardzo, by po-
wstali i stawili opór.

RUCH 
OPORU

Walka z szatanem 
we wnętrzu Kościoła

M I C H A E L  V O R I S

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 642275

Yves Chiron

Rewolucja ’68 
AA, 14×20, s. 288, miękka

Yves Chiron opowiada o wydarzeniach 
roku 1968, który wstrząsnął Europą, po-
wodując głębokie zmiany w umysłach 
i obyczajach całych społeczeństw, nie 
oszczędzając Kościoła. Autor pisze m.in. 
o udziale wielu chrześcijan w ruchu 
protestacyjnym, a następnie o proteście 
w łonie samego Kościoła, który stał się 
zarzewiem głębokiego kryzysu doktry-
nalnego, dyscyplinarnego i tożsamości 
kapłańskiej.

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 641070

Bella V. Dodd 

Szkoła ciemności
AA, 14×20, s. 304, miękka

Wstrząsająca opowieść Belli Dodd  
(zm. 1969) o destrukcyjnym wpływie 
komunistycznej agentury w świecie 
Zachodu. Bella Dodd w latach 30. i 40. 
XX wieku była jedną z najbardziej wpły-
wowych osób w Komunistycznej Partii 
USA. Została wyrzucona z partii, a dzięki 
abp. Fultonowi Sheenowi nawróciła się 
na katolicyzm.

SZKOŁA 
CIEMNOŚCI
Wstrząsające świadectwo 
działaczki Komunistycznej Partii USA

Bella V. Dodd

Bella Dodd w latach 30. i 40. XX wieku była jedną z naj-

bardziej wpływowych osób w Komunistycznej Partii Stanów 

Zjednoczonych i szefową Związku Zawodowego Nauczycieli. 

Doskonale wykształcona nauczycielka i prawnik przez długie 

lata naiwnie wierzyła, że jej partia walczy z faszystami o pokój 

i szczęście ludzkości.

Po dziesiątkach lat nauki w tej „szkole ciemności” ostatecznie 

została wyrzucona z partii komunistycznej w 1949 roku. Wkrót-

ce, dzięki abp. Fultonowi Sheenowi, nawróciła się na katoli-

cyzm, przyjmując sakrament Chrztu św. w dniu 7 kwietnia 1952 

roku. Jej zeznania przed Komisją do spraw Działalności Anty-

amerykańskiej są ważnym źródłem w badaniu dziejów komuni-

stycznej konspiracji na świecie.

Ta książka to opowieść Belli Dodd o jej niezwykłym życiu, 

o dążeniu do prawdy i wolności poprzez manowce kłamstwa 

i zniewolenia. To świadectwo tego, czym był i czym nadal jest 

komunizm, przybierający obecnie rozmaite twarze, ale mający 

wciąż te same, destrukcyjne dla człowieka i ludzkości zamiary.

W 1953 roku, zeznając pod 

przysięgą w amerykańskim Sena-

cie przed Komisją Śledczą ds. Dzia-

łalności Antyamerykańskiej, Bella 

Dodd stwierdziła między innymi: 

„W latach trzydziestych wprowa-

dziliśmy tysiąc stu mężczyzn do ka-

płaństwa, aby zniszczyć Kościół od 

wewnątrz. Chodziło o to, aby ci lu-

dzie zostali wyświęceni, a następ-

nie wspięli się po drabinie wpły-

wów i władzy jako prałaci i biskupi”. 

Wśród nich mieli być m.in. homo-

seksualiści. Bella Dodd twierdziła, 

że był to pomysł Stalina, który sam 

w młodości był prawosławnym se-

minarzystą i zdawał sobie sprawę, 

jaką rolę odgrywa Kościół w życiu 

publicznym. To on nakazał sięgać 

po ludzi bez wiary i moralności, by 

– zgodnie z zasadami sztuki wojny 

Sun Tsy – rozkładać społeczeństwo 

wroga od wewnątrz.

tel. 12 345 42 00, 12 446 72 56, 12 418 91 30 
tel. kom.: 695 994 193

www.religijna.pl, klub@religijna.pl

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!
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19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 648260

Antonio Socci

Kościół czasu Antychrysta
AA, 14×20, s. 264, miękka

Zapowiadane w Piśmie Świętym przyjście 
Antychrysta wielu intryguje i przeraża. 
Dlatego Socci wnikliwie i z całą ostrością 
kreśli obraz chylącego się ku upadko-
wi świata oraz pogrążonego w kryzysie 
Kościoła, który zamiast nauczaniem 
w sprawach wiary zajął się ekologią, „eku-
menicznym” otwarciem na inne religie 
oraz sprawą migrantów, niepokojąco dry-
fując w bliżej nieokreślonym kierunku…

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 649663

Michael S. Rose 

Żegnajcie, dobrzy ludzie
AA, 14×20, s. 448, miękka

Można by o niej napisać krótko: Nie do 
uwierzenia! Bulwersujące! Wstrząsające! 
Autor odwołując się do doświadczeń 
i wspomnień wielu księży lub nie-
doszłych księży opisuje, jak działało 
lobby homoseksualne w seminariach 
amerykańskich. Książka przynosi m.in. 
wstrząsające opisy praktyk, które w tych 
seminariach miały miejsce.

Jak 
ateiści 
i homoseksualiści 
opanowali amerykańskie 
seminaria

MICHAEL S. ROSE

ŻEGNAJCIE, 
dobrzy 

ludzie

POLSKIE WYDANIE BESTSELLEROWEJ KSIĄŻKI 

                                                             GOODBYE, GOOD MEN

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 648420

19,90

Rabat 55%
44,90

Kod: 640172

Antychryst
Ostatnia walka szatana
AA, 14×20, s. 416, miękka

Kiedy przyjdzie „książę  
tego świata”?
Książka o przepowiedniach dotyczących 
postaci Antychrysta. Autor podąża śla-
dami proroctw o Antychryście, zawartych 
na kartach Starego i Nowego Testamentu, 
w pismach greckich i łacińskich Ojców 
Kościoła i myślicieli średniowiecza oraz 
trzech papieży ostatniego stulecia: 
Piusa X, Pawła VI i Jana Pawła II. 

Super 
rabat!
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39,00

Rabat 70%
139,00

Kod: ?

19,00

40 zł taniej 
59,00

Kod: 368577

Hilaire Belloc

Europa i wiara
AA, 14×20, s. 272, miękka

Co kryje się za słowem „Europa”? 
Hilaire Belloc daje odpowiedź: „Europa 
to Wiara”, „Europa to Kościół”. Książka 
Belloca – choć napisana ponad wiek 
temu, a jednak zadziwiająco aktual-
na – to wielkie, prorockie ostrzeżenie 
dla nas. Dziś nie sposób nie wspo-
mnieć słów Belloca, że „wartości eu-
ropejskie znikną wraz ze zniknięciem 
katolicyzmu”...

EUROPA 
i WIARA

Hilaire Belloc

WIARA
19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 641315

Aleksander. B. Skotnicki, W. Klimczak

Społeczność żydowska 
w Polsce
AA, 21×28, s. 272, twarda
Monografi a przedstawia wybrane aspek-
ty z życia, głównie z okresu międzywo-
jennego. Ukazuje dawne i obecne życie 
chasydów, rolę żołnierzy żydowskiego 
pochodzenia w walce o niepodległość 
w Legionach Polskich, a także w poroz-
biorowym scalaniu kraju, w jego rozwoju 
gospodarczym, kulturowym i naukowym. 
W książce zamieszczono powojenne wy-
wiady z ocalonymi z Holokaustu.

19,90

Rabat 60%
49,90

Kod: 641186
Salon 
malarzy 
polskich 
Henryka 
Frista 
WYD. AA, 21×30, s. 232, 
twarda,  

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 malar-
stwa polskiego, a także pocztówki o tematyce patriotycznej 
oraz z widokami miast, górskimi pejzażami i okolicznościowe. 
W książce zaprezentowano wyjątkową kolekcję reproduk-
cji pocztówek zgromadzonych przez Henryka Frista i jego 
kontynuatorów.

Stanisław Markowski

Wstęp: ks. prof. Waldemar chrostowski

Grecja. Ziemia Apostoła 
Pawła Album

AA, 21×30, s. 168, twarda,   

Album przedstawia zabytki i pejzaże 
obecnej Grecji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem miejsc związanych z działal-
nością misyjną św. Pawła oraz głównych 
ośrodków życia duchowego Kościoła 
prawosławnego (Góra Atos, Meteory). 

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 641858

Bestseller

Ziemia 
Zbawiciela 
Album
WYD. AA, 21×29, 
s. 176, twarda, 

Przedmowa: kard. FRANCISZEK MACHARSKI, tekst: ks. prof. WALDEMAR 
CHROSTOWSKI, fotografi e: STANISŁAW MARKOWSKI 

Niezwykła pielgrzymka do świętych miejsc Starego i Nowego 
Przymierza: od Egiptu i Góry Mojżesza, poprzez miejsca bi-
blijne starożytnej Galilei,  Samarii i Judei po świątynie i ulice 
 Jerozolimy. Ponad 200 urzekających kolorowych fotografi i 
autorstwa Stanisława Markowskiego wzbogaconych cytatami 
z Pisma Świętego – to niezapomniana wędrówka śladami wy-
darzeń najważniejszych dla  każdego chrześcijanina. 

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: K01004
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Leonhard Steinwender

Chrystus 
w obozie 
śmierciśmierci

Chrystus w obozie śmierci
AA, 14×20, s. 192, miękka

Wstrząsające świadectwo więźnia 
Buchenwaldu, księdza Leonharda 
Steinwendera. Swoje przeżycia lat naj-
cięższej próby spisał on bezpośrednio 
po zakończeniu wojny. Ciągłe zagrożenie 
życia, potajemne odprawianie liturgii, 
codzienne umieranie współwięźniów 
i obozowych przyjaciół… 
Wszystko to nie było w stanie złamać 
ks. Steinwendera i jego towarzyszy.

Kod: 642114

17,50

Rabat 50%
34,90

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Wołyń we krwi 1943
AA, 14×20, s. 400, twarda  

Prawda o przemilczanej zbrodni!

Historia Rzezi Wołyńskiej – zbrodni 
ludobójstwa, dokonanej przez na-
cjonalistów ukraińskich na Polakach 
z Wołynia, podczas okupacji terenów 
II Rzeczypospolitej przez III Rzeszę, 
w okresie od lutego 1943 do lutego 
1944. Apogeum ludobójstwa przypadło 
na 11 lipca 1943 roku.

Joanna Wieliczka-Szarkowa

1943

WOŁYŃ
we krwi

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 642602

Piotr Szubarczyk

Czerwona apokalipsa
AA, 14×20, s. 384, twarda  

Historyczna opowieść o kulisach so-
wieckiej agresji na Polskę 17 wrześ-
nia 1939 r. Autor relacjonuje przebieg 
intensywnej eksterminacji obywateli 
Rzeczypospolitej w sowieckiej zonie 
okupacyjnej. W książce przedstawiono 
kulisy wydarzeń poprzedzających agresję 
(zwłaszcza okoliczności zawarcia paktu 
Ribbentrop-Mołotow) oraz jej drama-
tyczne konsekwencje. 

19,90

Rabat 60%
49,90

Kod: 647126

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Żołnierze wyklęci
Niezłomni bohaterowie
AA, 14×20, s. 464, twarda
Niezłomni bohaterowie – ścigani, 
chwytani, prześladowani, więzieni 
i mordowani przez władze komunistycz-
ne. Wśród nich m.in. mjr Józef Kuraś 
„Ogień”, rtm. Witold Pilecki „Witold”, 
Danuta Siedzikówna „Inka”, mjr Zygmunt 
Szendzielarz „Łupaszka” i wielu innych. 

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 641483

Film 
dokumentalny 
DVD 
w prezencie!

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Czarna księga Kresów
AA, 14×20, s. 384, twarda 

W książce m.in.: wojny z Tatarami i Rosją, 
represje podczas rozbiorów, walka o nie-
podległość i polskość Kresów, wojna 
z bolszewikami, represje i prześladowania 
w okresie międzywojennym, zbrodnie 
sowieckich komunistów, Wielki Głód, stali-
nowski i hitlerowski horror w czasie II woj-
ny światowej, tragedia Polaków na Wołyniu, 
powojenne losy i tułaczka Kresowian.

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: K01022

Jarosław Szarek

1920. Prawdziwy cud nad Wisłą
AA, 14×20, s. 496, twarda  

Przebieg dramatycznych wydarzeń po-
przedzających Bitwę Warszawską w 1920 
roku. Prawdziwa historia sowieckiej agresji 
odzwierciedlona w postawach Polaków, 
działaniach polityków i bierności Zachodu. 
Jak udało się ocalić niepodległość? Jak 
doszło do niezwykłej mobilizacji narodu? 
Jaką rolę w ocaleniu Polski i świata przed 
bolszewikami odegrały Kościół i nagłe 
przebudzenie religijne Polaków?

19,90

Rabat 60%
49,90

Kod: 641490 Super
rabat!
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Piotr Litka

Zniszczyć 
księdza
DYSTRYBUCJA AA, 14×20, s. 352, miękka 
Znany i ceniony dziennikarz, od lat zaj-
mujący się życiem i męczeńską śmiercią 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zebrał w tej 
książce nieznane i niepublikowane do-
tąd materiały archiwalne oraz relacje 
dotyczące jednej z najbardziej perfi d-
nych prowokacji SB, wymierzonej w ka-
tolickiego księdza, czyli tzw. „prowokacji 
na Chłodnej”, która miała skompromito-
wać Kapelana Solidarności…

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 067012

Lynn Eib

BÓG
wygrywa z rakiem

Ś w i a d e c t w a  u z d r o w i e ń

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 645030

Lynn Eib

Bóg wygrywa 
z rakiem
AA, 14×20, s. 248, miękka

Rak to bardzo głęboka rana, ale uzdra-
wiający dotyk Boga sięga jeszcze głębiej. 
Uzdrowiona z raka Lynn Eib wie z włas-
nego doświadczenia, że Bóg może bez-
pośrednio dotknąć i uzdrowić człowieka. 
Dokładnie tam, gdzie człowiek potrzebu-
je uzdrowienia. To książka zawierająca 
pełne mocy świadectwa o pacjentach 
z rakiem i ich rodzinach, dotkniętych 
przez Boga w cudowny sposób.

Zbigniew T. Nowak

Wiosenna apteka 
Pana Boga
WDS, 17×24, s. 236, twarda 

Wiosną mamy okazję zbierać i prze-
twarzać wiele roślin leczniczych m.in. 
mniszka lekarskiego, pokrzywę zwyczaj-
ną, głóg, dziką różę, bez czarny, pędy 
sosny, brzozę i inne rośliny, których 
dobroczynny wpływ na nasze zdrowie 
i samopoczucie opisane są w niniejszej 
książce. To nie tylko poradnik, ale także 
zbiór sprawdzonych przepisów. 

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 700997

Nalewki
Domowy wyrób
AA, 17×24, s. 256, twarda  

Nalewki na letnie wieczory: aroniowa, 
malinowa, wiśniowa, jeżynowa, po-
rzeczkowa (ta z czarnej – zmysłowa i ta 
bardziej orzeźwiająca – z czerwonej). 
Rozgrzane słońcem dojrzałych brzos-
kwiń, moreli i cytrusów. Te najlepsze 
w chorobie, ziołowe – aromatyczne, 
o wyjątkowym smaku, których sam 
zapach leczy – z kardamonu, pachnące 
czeremchą, różą, jarzębiną. Na zdrowie!

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: K01195

Kim Phuc Phan Thi

Droga ognia
Niesamowita historia Napalm Girl
AA, 14×20, s. 400, miękka

Wstrząsająca opowieść o losach wiet-
namskiej dziewczyny, która miała dzie-
więć lat, gdy napalmowe bomby spadły 
z nieba, paląc jej ubranie i wnikając 
głęboko w skórę. Ta chwila została 
uwieczniona na fotografi i. Sądzono, że 
dziewczynka nie ma szans na przeżycie. 
Jednak Kim przeżyła. Tak zaczęła się jej 
droga ku uzdrowieniu...

KIM PHUC PHAN THI

Niesamowita historia

Napalm Girl

Droga 
ognia
Droga 

Niesamowita historia

Napalm Girl

Droga 

KIM PHUC PHAN THIKIM PHUC PHAN THI

19,90

Rabat 60%
49,90

Kod: 642152

Kominiarz na święta
AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 40, twarda, 

Kominiarz na święta to opowieść o sa-
motności i tęsknocie. A także o tym, że 
trudno jest świętować bez najbliższych. 
Tajemniczy Pan Kominiarz trafi a do 
domu, w którym w wigilijny poranek nie 
jest gwarno, nie słychać kolęd, a w ma-
lutkich garnkach gotują się potrawy dla 
zaledwie dwóch osób. Pan Kominiarz 
uczy, że święta to rodzina i spotkanie 
przy stole. Radość płynie z bycia razem. 

17,50

Rabat 50%
34,90

Kod: 758019

Super
rabat!

Super
rabat!

Super
rabat!
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17,90

Rabat 40%
29,90

Kod: 944368

Krótkie bajeczki 
na dobranoc
WYD. KSIĄŻKI DLA DZIECI, 20×22, s. 240, 
twarda z gąbką,  

Książka przedstawia teksty inspirowane 
bajkami ludowymi, klasyczne, najbar-
dziej znane i lubiane, jak i bardziej 
współczesne, pokazujące ciepłe relacje 
rodzinne, przyjacielskie oraz sąsiedzkie. 
Bawiąc uczą i wskazują wartości oraz 
wyśmiewają wady. Doskonała lektura 
do poduszki, pomagająca dziecku wyci-
szyć się i zasnąć z uśmiechem.

19,90

Rabat 40%
34,90

Kod: 179648

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 647560

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.

Przewodnik 
po Kresach 
Ukraina. Białoruś. 
Litwa
WYD. AA, 17×24, s. 264, 
zintegrowana,   

Camino. Od progu
AA, 14×20, s. 304, miękka

Książka autorstwa Tadeusza Kornasia, 
profesora UJ, jest barwną, osobistą re-
lacją z pieszej pielgrzymki do Santiago 
de Compostela przez Polskę, Czechy, 
Niemcy, Austrię i Szwajcarię. Autor ze 
swadą i erudycją przeplata wątek re-
ligijny i kulturowy. Integralną częścią 
książki jest również pełna emocji relacja 
z pielgrzymki na Świętą Górę Athos – 
do duchowego centrum prawosławia 
i jedynego w Europie chrześcijańskiego 
państwa teokratycznego.

Do Santiago de Compostela 
i na Świętą Górę Athos

Od progu

Tadeusz Kornaś

Camino

Subtelna harmonia słów skiero-
wanych do Boga i piękna dzieł 
sztuki czyni z tego albumu cenną 
pamiątkę dla wszystkich wierzą-
cych, a zwłaszcza dla tych, którzy 
przeżywają ważne wydarzenia na 
drodze swego życia.

Do książki dołączono piękny 
fi lm animowany o tajemnicy 
Eucharystii Największy z cudów.

Modlitwy 
Książka z fi lmem 
dVd
WYD. AA, 27×37, s. 32, 
twarda,  

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 275589

Usypianki
MARTEL, 25×26, s. 40, twarda, 

Przepięknie ilustrowana, mięciutka 
książkowa „podusia” pełna melodyj-
nych wierszyków, które pomogą uśpić 
nawet najbardziej opornego maluszka.

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 645634
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22,90

Rabat 47%
42,90

Kod: 717696

ks. Marek Wójtowicz

Szczęśliwi święci
Ludzie ośmiu Błogosławieństw
WAM, 14×20, s. 400, twarda

Autor przybliża ponad 70 inspirujących 
historii o ludziach, którzy – każdy na 
swój sposób – odpowiedzieli na powo-
łanie. Wszystkie te życiorysy splatają się 
w jednym, najważniejszym punkcie. Jest 
nim miłość do Chrystusa i Jego Kościoła.

Kod: 

Marek Piotrowski
Dlaczego ufam 
Kościołowi
AA, 17×24, s. 476, twarda 
Znakomita książka apologetyczna! Autor 
odpowiada na wątpliwości i zarzuty sta-
wiane współcześnie przez przeciwników 
Kościoła katolickiego. W oparciu o treść 
Pisma Świętego, nauczanie Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, świadectwo 
pierwszych chrześcijan i logiczną argu-
mentację Autor odpiera tezy krytyków 
Kościoła, wykazując ich liczne błędy 
i niekonsekwencje. 

24,90

Rabat 50%
49,90

Kod: 647460

św. Jan Paweł II

Mężczyzną i niewiastą 
stworzył ich
AA, 17×24, s. 448, twarda 

Cykl katechez św. Jana Pawła II jest wy-
jątkowym dziełem poświęconym zagad-
nieniom świętości sakramentalnego mał-
żeństwa i rodziny. W katechezach tych Jan 
Paweł II przedstawił chrześcijańską wizję 
miłości i seksualności, przekazując nam 
podstawy swej słynnej „teologii ciała” 
i tłumacząc wyjątkowe znaczenie sakra-
mentalnego związku małżeńskiego.

29,90

Rabat 50%
59,90

Kod: 649304

29,90

Rabat 45%
54,90

Kod: 020653

29,00

70 zł taniej 
99,00

Kod: 641926

ks. Andrzej Witko

Cud w Sewilli
AA, JEDNOŚĆ, 17×24, 
s. 806, twarda,  

Barwna panorama wybitnych dzieł 
barokowego malarstwa w Sewilli!
Ponad 300 kolorowych ilustracji!
Reprodukcje dzieł należących do kanonu 
sztuki europejskiej!

Cisza kamieni
AA, 14×20, s. 416, miękka

Znakomity pisarz w tragicznym wy-
padku traci żonę i córeczkę. Pogrążony 
w rozpaczy, decyduje się na przejście 
Camino de Santiago – na podróż, któ-
ra zmieni jego życie i pozwoli mu na 
nowo odkryć… miłość. Autor napisał tę 
powieść po osobistym przejściu Drogi 
św. Jakuba. Czytelnik dowie się z niej 
o wielu szczegółach Portugalskiej Drogi 
do grobu św. Jakuba: o autentycznych 
gospodach i schroniskach.

L U Í S  F E R R E I R A

Bestsellerowa powieść 
o Camino de Santiago! 

24,90

Rabat 50%
49,90

Kod: 642435

Malarstwo religijne 
Jana Matejki 
21×25, s. 80, miękka, 

Super
rabat!

Super
rabat!
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Jerzy Tomaszewski
Elżbieta Berus-Tomaszewska 
Walcząca Warszawa ‘44
AA, 20×29, s. 256, twarda, 
Album

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Powstanie Warszawskie 
1944. Gloria victis
AA, 14×20, s. 320, twarda

Pamięć o Powstaniu Warszawskim
Komplet 2 książek

24,90

80 zł taniej 
104,80

Kod: 282952

 W komplecie:
Płyta CD w prezencie!

Legendy polskich 
zamków
AA, 23×33, s. 112, twarda,   

27 legend związanych z najsłynniejszymi 
zamkami znajdującymi się na terenie 
Polski – jurajskimi orlimi gniazdami, 
krzyżackimi warowniami, stolicami 
królów, siedzibami książąt i magnatów. 
Tajemnicze postaci, zagubione skarby, 
tajne przejścia, zamkowe, lochy, opo-
wieści o wielkiej miłości i tajemniczych 
zjawach… Legendarne opowieści zostały 
wspaniale zilustrowane oraz wzbogaco-
ne o informacje historyczne. 

29,90

40 zł taniej 
69,90

Kod: 640066

Polska
Śladami Żołnierzy 
Wyklętych
Przewodnik
AA, 17×24, s. 256, 
zintegrowana,  

Przewodnik prowadzi nas szlakami wielkich bohaterów pol-
skiego podziemia! Poprzez miejsca upamiętnienia – pomniki, 
tablice, muzea, izby pamięci, groby – przewodnik przed-
stawia szczegółowo drogę życia i działalność dwudziestu 
czterech Żołnierzy Wyklętych: od generałów po sanitariusz-
kę. Wspomina też o wielu innych osobach. Zamieszczone 
w przewodniku orientacyjne mapki i liczne fotografi e umoż-
liwiają poznanie Polski i niedawnej polskiej historii poprzez 
pryzmat dokonań bohaterów antykomunistycznego oporu. 
Umieszczono tu także indeksy: osobowy i miejsc.

19,90

Rabat 60%
49,90

Kod: 758224

29,90

50 zł taniej 
79,90

Kod: 368621

Aleksander B. Skotnicki

Oskar Schindler w oczach 
uratowanych przez siebie 
krakowskich żydów
AA, 21×28, s. 442, twarda

Autentyczne relacje osób uratowanych 
z Holokaustu przez Oskara Schindlera. 
Ocaleni opowiadają intrygującą historię 
człowieka, który przeciwstawił się pla-
nom całkowitej eksterminacji narodu 
żydowskiego i uratował w swojej fabryce 
– krakowskiej „Emalii” – tysiąc współ-
obywateli Krakowa! 

Encyklopedia natury
DRAGON, 23×30, s. 160, twarda,  

Książka adresowana do osób zainte-
resowanych otaczającym nas światem. 
Kompendium wiedzy obejmuje infor-
macje na temat Układu Słonecznego, 
początków naszej planety i czynników 
wpływających na jej kształt. Prezentuje 
występujące na Ziemi rośliny i zwie-
rzęta. Zamieszczone w książce liczne 
zdjęcia i schematy porządkują wiedzę 
i ułatwiają jej przyswojenie.

24,90

Rabat 58%
59,95

Kod: 723343

Super
rabat!
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Apteka natury  
ma leki na wirusy!
AA, AROMAT SŁOWA, 17×24,  
s. 328, twarda, 

Poradnik ten zawiera najnowsze infor-
macje dotyczące przeciwwirusowego 
działania m.in. tarczycy bajkalskiej, 
żeń-szenia, imbiru, kurkumy, oliwki eu-
ropejskiej, cynamonu, zielonej herbaty, 
bzu czarnego, dziewanny, aloesu, czosn-
ku, cebuli, pora, czarnuszki siewnej, 
lukrecji, propolisu czy miodu. Czytelnik 
znajdzie w nim także receptury na pro-
ste naturalne specyfiki.

29,90

Rabat 50%
59,90

Kod: 649748

Naturalne kuracje  
w przeziębieniu i grypie
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 328, twarda, 

Kompendium wiedzy o wybranych rośli-
nach leczniczych, miodzie i propolisie, 
które są wprost nieocenione, gdy do-
padają nas wszelkie infekcje tego typu 
oraz gdy słabnie układ odpornościowy 
organizmu. Podpowiada też jak przygo-
tować z nich w domu tanie i skuteczne 
specyfiki. A wszystko podparte najnow-
szymi osiągnięciami medycyny!

29,90

Rabat 50%
59,90

Kod: 758217

Receptury klasztorne  
dla duszy i ciała
AA, DęBOGóRA, 17×24, s. 356, twarda, 

Starodawne receptury na potrawy po-
pularne i najbardziej wyszukane: od dań 
mięsnych po sałatki, od win i nalewek 
po ciasta i desery! Są tu także biesiadne 
pieśni i toasty, anegdota i gawęda histo-
ryczna, żart i prawdziwa lektura duchowa, 
ozdobiona perełkami sarmackiego hu-
moru i pięknymi ilustracjami. A wszystko 
to w znakomitym opracowaniu Jacka 
Kowalskiego i Piotra Łysakowskiego.

29,90

40 zł taniej
69,90

Kod: 648666

Mirosława Kareta

Kolorowe szkiełka
MANDO, 14×20, s. 424, miękka

Szukając klucza do drzwi, Marta zauważa 
przeziębionego chłopca bawiącego się 
samotnie na podwórku. Adrian z za-
chwytem wpatruje się w niesioną przez 
nią paczkę z pączkami. Od tej chwili nic 
już nie będzie takie samo... Kolorowe 
szkiełka to wzruszająca historia o od-
wadze i determinacji. O tym, że czasem 
warto postawić wszystko na jedną kartę, 
mimo że decyzja wydaje się pochopna 
i szalona. Ale jedynie słuszna…

Charmaine Craig

Miss Birmy
MANDO, 14×20, s. 440, miękka

Przejmująca opowieść o kobiecie, któ-
rej piękno wpłynęło na losy świata! 
Gdy Birma pogrąża się w chaosie dru-
giej wojny światowej, rodzi się Luiza. 
Burzliwe dzieciństwo kształtuje cha-
rakter dziewczyny, która od młodości 
zachwyca urodą i w końcu staje do ry-
walizacji o tytuł Miss Birmy… Oparta na 
prawdziwej historii wielopokoleniowa 
saga o miłości, rodzinie i poszukiwaniu 
tożsamości.

Gill Paul

Ulotne nadzieje
MANDO, 15×22, s. 408, miękka

Historia o kobiecej sile, miłości i wybo-
rach, za które trzeba zapłacić najwyższą 
cenę! Lucy poznaje na przyjęciu czarują-
cego oficera, który zakochuje się w niej 
od pierwszego wejrzenia. Wbrew rodzinie 
decyduje się na szybki ślub, aby jako 
żona mogła towarzyszyć ukochanemu na 
froncie. Gdy Lucy dociera na Krym ze swo-
im przystojnym i porywczym mężem, jest 
przerażona tym, co ją spotyka… Powieść 
dla miłośników Przeminęło z wiatrem.

29,90

Rabat 33%
44,90

Kod: 717795

24,90

Rabat 33%
36,90

Kod: 718266

29,90

Rabat 33%
44,90

Kod: 718297

Super 
rabat!
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39,90

80 zł taniej 
119,60

Kod: 647188

Świadectwa wierzących
Komplet 4 książek
Każda książka: WYD. AA, 14×20, miękka

Ci, którzy zaufali Jezusowi! 
W komplecie:
Księża bez cenzury, s. 256

Dom młodych bohaterów, s. 208

Wyznania nawróconego masona, s. 232

Rozmowy z ludźmi, którzy spotkali Jezusa, s. 208

Ponad
900 stron! Scott Hahn

Ilustrowany 
świat Biblii 
FRONDA, 24×33, 
s. 560, twarda,  

99,00

80 zł taniej 
179,90

Kod: 795211

Kompetentne wprowadzenie do Pisma Świętego!

Nowa encyklopedia 
chrześcijaństwa 
JEDNOŚĆ, 21×28, s. 864, twarda, 
Pionierskie i kompetentne, znakomicie 
ilustrowane kompendium przekazuje 
nam obszerną wiedzę na temat chrześ-
cijaństwa. Każde z ponad 1350 haseł 
zamieszczonych w publikacji pełni rolę 
klucza, który otwiera drogę do poznania 
jakiegoś aspektu doktryny, historii i kul-
tury chrześcijańskiej. 

49,90

60 zł taniej 
110,00

Kod: 713400

39,00

Dobra cena!

Kod: ?

Biblia z komentarzami 
Jana Pawła II
WYD. M, 24×33, s. 1456, twarda ze złoce-
niami, złocone brzegi stron

Ekskluzywne wydanie Pisma Świętego (w przekładzie bpa Kazimierza Romaniuka) 
w wielkim formacie (24×33 cm) z osobistym błogosławieństwem Ojca Świętego 
Jana Pawła II (udzielonym 19 marca 2005 roku!). Dzieło zawiera cenne komentarze 
św. Jana Pawła II do wszystkich ksiąg  biblijnych – opracowane na podstawie Jego 
dokumentów i przemówień. Dzieło o znakomitych walorach edytorskich (wielki 
format, twarda oprawa ze złoceniami, 121 kunsztownych ilustracji Gustave’a Doré). 

39,00

Dobra cena!

Kod: ?

Jana Pawła II

P� mo Święte 
Starego i Nowego T� tamentu 

Wydanie pamiątkowe z okazji 100. 
rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Kod: 599963

129,00

100 zł taniej 
229,00

Unikalne dzieło, dzięki któremu poznamy historię Izraela 
od najdawniejszych czasów oraz kulturę ludów Bliskiego 
Wschodu, Cesarstwa Rzymskiego i narodów basenu Morza 
Śródziemnego, leżącą u podstaw tworzenia się wspólnoty 
europejskiej. Drzewa genealogiczne, fotografi e krajobrazów, 
dokumentów, skarbów kultury, rzeźb i obrazów znanych mi-
strzów, dokładne mapy z zaznaczonymi szlakami oraz obszer-
ne cytaty z dokumentów i prac historyków, pisarzy i teologów 
– to wszystko pomaga odbyć niezwykłą podróż w czasie i prze-
strzeni, by rzeczywiście poznać i zrozumieć świat Biblii. 
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Jak leczyć się 
czekoladą
AA, 17×24, s. 208, twarda, 

Kamila i Noemi Górny

Ciasta i desery 
Bezglutenowe podróże
AA, 17×24, s. 176, twarda, 

Święta Hildegarda z Bingen
Potrawy z orkiszu
Ponad 200 wypróbowanych 
przepisów
AA, 17×24, s. 224, twarda,  

Naturalne terapie
Komplet 4 książek

49,90

150 zł taniej 
199,60

Kod: 282990

W komplecie:

Unikalne poradniki, pożyteczne 
dla naszego zdrowia, a w nich: 

• walka ze stresem, 
• bezglutenowe specjały
•  prawdziwa czekolada
• polecane przez św. Hildegardę 

dania z orkiszu.

Walka ze stresem 
jako lekarstwo na raka
AA, 17×24, s. 216, twarda, 

14,90

Rabat 70%
49,90

Kod: 640790

14,90

Rabat 70%
49,90

Kod: 640998

14,90

Rabat 70%
49,90

Kod: 640233

14,90

Rabat 70%
49,90

Kod: 643999

Książki z kompletu można również zakupić osobno 
w cenach podanych poniżej:

SUPER
rabat!
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Wojciech Roszkowski

Mistrzowska gra 
Józefa Piłsudskiego
BIAŁY KRUK, 17×24, s. 208, twarda, 

Znakomita książka prof. Wojciecha 
Roszkowskiego pozwala prześledzić 
narodziny wolnego kraju i jego bardzo 
szybkie krzepnięcie. Publikacja koncen-
truje się na kluczowej roli, jaką Józef 
Piłsudski odegrał zwłaszcza w początko-
wych miesiącach odzyskanej niepodle-
głości – kluczowych dla kształtu, ustroju 
i dalszych losów II Rzeczypospolitej.

29,90

Rabat 50%
59,90

Kod: 532401

Dynastie Europy i ich 
rezydencje
DRAGON, 24×33, s. 448, twarda,   

Znakomicie ilustrowana książka opo-
wiada o losach stu pałaców i zamków 
rozsianych po całej Europie, od Sankt 
Petersburga po Lizbonę i od Trondheim 
po Ateny. Znajdują się one współcześnie 
w granicach 27 państw europejskich. Są 
wśród nich siedziby cesarskie, królew-
skie i książęce oraz rezydencje duchow-
nych — papieży, biskupów i wielkich 
mistrzów zakonnych. 

79,00

90 zł taniej 
169,95

Kod: 725637

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

Wydanie dwutomowe
WYD. AA, 17×24, t. 1 – s. 512, t. 2 – s. 584, 
twarda z obwolutą   

Jeszcze Polska…
Klasyka polskiej poezji 
patriotycznej
WYD. AA, 17×24, s. 816, 
twarda z obwolutą   

Wybór i opracowanie: 
Justyna Chłap-Nowak 

Antologia współczesnej polskiej poezji Antologia współczesnej polskiej poezji Antologia współczesnej polskiej poezji Antologia współczesnej polskiej poezji 

W komplecie:

Jeszcze Polska nie zginęła

Komplet 3 książek!

98,00

100 zł taniej 
198,00

Kod: 641193

Historia architektury
DRAGON, 24×33, s. 448, twarda, 
Kompendium wiedzy z historii archi-
tektury: najważniejsze dzieła, cechy 
stylów oraz osiągnięcia najwybitniej-
szych architektów poszczególnych epok. 
Omówiono tu związki architektury ze 
zmianami społecznymi i ekonomiczny-
mi, rozwojem malarstwa i rzeźby, a na-
wet podatność na prądy fi lozofi czne. 
Album bogato ilustrowany przykładami 
omawianych dzieł architektonicznych.

49,90

50 zł taniej 
99,95

Kod: 726771

ks. Andrzej Witko
Tajemnica Las Meninas
AA, 17×24, s. 360, twarda, 
W historii sztuki europejskiej nie ma właś-
ciwie obrazu, który byłby tak zagadkowy, 
a co za tym idzie, tak często komento-
wany i interpretowany, jak „Las Meninas” 
Velázqueza. Dlatego też nie ma lepszego 
sposobu na zbliżenie się do tego dzieła, 
niż zebranie w dobrej antologii najważniej-
szych tekstów dotyczących jego rozumienia. 
Wydana przez Andrzeja Witkę książka taką 
właśnie antologią jest.

prof. Victor I. Stoichita, Fryburg

29,90

Rabat 50%
59,90

Kod: 641117



60 Extra ceny!

Antonio Paolucci

Kaplica 
Sykstyńska
BERNARDINUM, 
17×24, s. 264, 
miękka, 

Kod: 239239

34,90

Rabat 50%
69,90

Imponujący album wyróżnia się wyjątkowo pięknymi fo-
tografi ami. Dzięki pracy profesjonalistów czytelnik może 
dostrzec w powiększeniu nawet najdrobniejsze detale, które 
wcześniej pozostawały niejako w ukryciu. Ilustracje opa-
trzono zwięzłym, a zarazem barwnym opisem. Kolejne karty 
książki przybliżają tło historyczne renesansowej Italii, odkry-
wają zamysł, który towarzyszył artystom tworzącym zapiera-
jące dech w piersiach malowidła oraz klucz, według którego 
należy je odczytywać…

1600 gatunków! 
1800 ilustracji! 

David Alderton

Encyklopedia 
ptaków 
świata
DRAGON, 24×33, 
s. 512, twarda,  

Bogato ilustrowany przewodnik zawiera opisy 1600 gatunków 
ptaków oraz ponad 1800 zdjęć i rysunków. Książka prezentuje 
ptaki zamieszkujące terytoria obu Ameryk, Europy, Afryki, Azji 
i Australii oraz regionów polarnych. Zawiera obszerne infor-
macje na temat ich siedlisk, migracji, zwyczajów, a także cech 
fi zycznych – budowy ciała, kształtu dzioba, wielkości i upierze-
nia. Opisy są uzupełnione o wskazówki dotyczące obserwacji 
ptaków.

79,00

120 zł taniej
199,95

Kod: 726504

o. Michael Morris 

Królowa Nieba
Życie Maryi w dziełach mistrzów

WYDAWNICTWO AA, 24×33, s. 160, twarda, 

Ten nadzwyczajny album zawiera znakomite reprodukcje mistrzowskich arcydzieł 
poświęconych Maryi oraz najlepsze teksty ojca Michaela Morrisa, wybitnego znawcy 
dziejów sztuki sakralnej. Ponad czterdzieści dzieł takich mistrzów, jak Fra Filippo 
Lippi, Tycjan, Rafael, Fra Angelico, Dürer, Memling, Blake i wielu innych, towarzyszy 
nam w podróży przez życie Najświętszej Maryi Panny, począwszy od spotkania jej 
rodziców, Joachima i Anny, aż po Jej Wniebowzięcie, Ukoronowanie i późniejsze 
objawienia.

Wielki format 24×33 cm

Reprodukcje arcydzieł najwybitniejszych artystów!

69,00

80 zł taniej 
149,00

Kod: 641032

Vittorio Messori

Opinie o Maryi
Fakty, poszlaki, tajemnice
AA, 17×24, s. 512, twarda

Nowe – poszerzone i zaktualizowane 
– wydanie bestsellera włoskiego dzien-
nikarza i pisarza Vittoria Messoriego. 
To owoc swoistego dziennikarskiego 
śledztwa, prowadzonego z rozmachem 
i wielką przenikliwością. Książka ukazuje 
nie tylko to, co wiemy o Jej życiu, ale 
przedstawia też rolę, jaką przez blisko 
2000 lat odgrywała w historii świata. 

39,00

30 zł taniej 
69,00

Kod: 640837
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Henryk Sienkiewicz

Rodzina Połanieckich
DRAGON, 21×28, s. 624, twarda

Jedna z najpopularniejszych powieści 
Henryka Sienkiewicza, wydana po raz 
pierwszy w 1894 roku, to historia miłości 
porywczego przedsiębiorcy Stanisława 
Połanieckiego i Maryni Pławickiej, pan-
ny z ziemiańskiego dworku. Doczekała 
się licznych wznowień oraz fi lmowych 
adaptacji. Serdecznie polecamy nowe 
książkowe wydanie kultowej powieści 
w bogatej, atrakcyjnej szacie grafi cznej!

Kod: 728577

39,00

80 zł taniej! 
119,00

Kod: 641261

Konfederacja barska 
w komiksie
AA, 23×32, s. 120, twarda,  

W ponad 250 lat od zawiązania 
Konfederacji Barskiej proponujemy zna-
komity komiks przywołujący pamięć bo-
haterskich konfederatów. Akcja komiksu 
rozgrywa się w Małopolsce: w czasie 
walk o Lanckoronę oraz podczas oblęże-
nia klasztoru w Tyńcu…

Poczet władców 
polskich w komiksie 
AA, 24×33, s. 272, twarda,  

Komiks adresowany do młodych ludzi. 
Komentarze, pisane językiem zrozumia-
łym dla młodzieży, pełne są odniesień 
do współczesności. Atutami książki są 
również anegdota, humor oraz żywa 
i potoczysta narracja.

49,00

100 zł taniej!
149,00

Kod: 644064

Ilustrowana 
kolekcja 
baśni
Komplet 
10 książek

Każda książka: 
WYD. E. JARMOŁKIEWICZ, 20×22, s. 24, twarda,  

W komplecie:

Czerwony Kapturek, Kot w butach, Księżniczka na ziarnku gro-
chu, Nowe szaty cesarza, Ołowiany żołnierzyk, O bohaterskim 
krawczyku, Piękna i bestia, Stoliczku, nakryj się, Wilk i sied-
mioro koźląt, Złotowłosa i trzy misie

Zestaw 10 klasycznych baśni w pięknej 
szacie grafi cznej!

Maria Konopnicka

O krasnoludkach i o sierotce Marysi
WYD. AA, 23×33, s. 208, twarda z obwolutą, kredowy papier,  

Klasyczne, ponadczasowe dzieło w nowej, wspaniałej oprawie 
grafi cznej. Przygotowane z wyjątkową dbałością edytorską: 
barwne wyklejki, tasiemka, obwoluta dwustronna, 
barwna okleina, oryginalny format. 

Wspaniałe ilustracje czynią z książki unikatowe wydanie.

49,00

80 zł taniej
129,00

Kod: 057323

79,00

70 zł taniej 
149,00

Kod: 641339

69,00

100 zł taniej 
169,95

SUPER
rabat!

SUPER
rabat!
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Henryk Bejda, Halina Marchut

Medjugorie
Miejsca. Ludzie. Fakty

RAFAEL, 13×20, s. 172, zintegrowana,  

Henryk Bejda, autor bestsellerów, 
w swojej opowieści z podróży do 
Medjugorie koncentruje się na obiek-
tywnym przedstawieniu miejsca, ludzi, 
wydarzeń i faktów. Barwny materiał 
ilustracyjny dopełnia bogactwo treści 
i świetnie wpisuje się w charakter opo-
wieści. Znakomita propozycja dla czci-
cieli Matki Bożej z Medjugorie.

Biblijny przewodnik
po Ćwiczeniach Duchowych 
św. Ignacego
AA, 14×20, s. 480, miękka 

Przygotowując wydanie Ćwiczeń 
Duchowych św. Ignacy postanowił je 
wzbogacić i dołączył do nich dodatek bi-
blijny. Książka jest odczytaniem tego dzie-
ła mistycznego, inspirowanym przez do-
świadczenie Drogi neokatechumenalnej. 
Dzieło wprowadza w medytację wybra-
nych przez św. Ignacego fragmentów Biblii 
i w prosty sposób uczy metody Ćwiczeń, 
a także zrozumienia samego siebie.

św. Jan Maria Vianney

Kazania Proboszcza 
z Ars
AA, 14×21, s. 400, twarda, obwoluta 

Zbiór 29 kazań św. Jana Marii Vianneya 
– o po  ku  sach, o grzechach głównych, 
o zgubnych skutkach przywiązania do 
grzechu i niegodnego przyjmowania 
Komunii Świętej, o warunkach dobrej 
spowiedzi, o cnotach i o sprawach 
ostatecznych.

ks. Donald H. Calloway

Zawierzyć Maryi
Duchowość XXI wieku
AA, 14×20, s. 432, miękka 

Przewodnik duchowy autorstwa gorli-
wego kapłana-konwertyty! Jako ksiądz 
XXI wieku, chcę pomóc ludziom żyjącym 
w tych szalonych czasach odkryć na 
nowo wspaniałe prawdy wiary katoli-
ckiej – Eucharystię, Kościół, papiestwo, 
spowiedź, kapłaństwo i Krzyż. To niektó-
re z tematów opisanych w tej książce. 

ks. Donald H. Calloway

św. Franciszek Salezy

Filotea
AA, KKK, 14×21, s. 400, twarda 

Program życia chrześcijańskiego: 
Jak się modlić? Jak się spowiadać? 
Jak często przystępować do Komunii 
Świętej? Jak dobrze pościć? Jak unikać 
pokus i jak z nimi walczyć, gdy nas drę-
czą? Jak postępować w życiu towarzy-
skim i rodzinnym? 

Ralph Martin

Kościół w kryzysie
Ścieżki wyjścia
AA, 14×20, s. 528, miękka

Ralph Martin ujawnia pogłębiający się 
kryzys prawdy oraz szkodliwe trendy 
w nauczaniu i kaznodziejstwie katoli-
ckim, które w połączeniu z atakami ze 
strony świeckiego społeczeństwa zagra-
żają misji i życiu Kościoła katolickiego. 
Autor uświadamia nam, że Kościół stoi 
dziś w obliczu gigantycznych zagrożeń 
z zewnątrz i od wewnątrz!

Extra ceny!

23,90

Rabat 40%
39,90

Kod: 043687

ks. Donald H. Calloway

Zawierzyć 
MARYI

Duchowość XXI  wieku

tel. 12 292 68 69, 12 292 09 05 
12 345 49 80, tel. kom.: 695 994 193
www.religijna.pl, klub@religijna.pl

poleca!

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!

ISBN 978-83-7864-291-6

Cena: 00,90 w tym 5% VAT
9 788378 642916

ISBN 978-83-7864-291-6

24,90

Rabat 50%
49,90

Kod: 642916

29,90

Rabat 50%
59,90

Kod: 642831

29,90

Rabat 40%
49,90

Kod: K01059

24,90

Rabat 50%
49,90

Kod: 641599

29,90

Rabat 40%
49,90

Kod: K01046
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„Pij i chudnij”
Miesięczna kuracja
15 butelek po 100 ml

Ostateczna wyprzedaż!
Gotowa do spożycia, w praktycznych butelecz-
kach mieszanka ziołowa posiadająca właściwości 
wspomagające odchudzanie. Ma właściwości 
żółciopędne, przyśpieszające spalanie tłuszczu. 
Oczyszcza organizm z ubocznych produktów prze-
miany materii i toksyn. Mała, wygodna, poręczna, 
plastikowa buteleczka na dwa dni stosowania. Do 
kieszeni lub torebki. 

100 ml = 2 dni po 50 ml dziennie.
Kuracja to 15x100 ml = 30 dni.

Skład: woda, nasiona lnu, korzeń z zielem mniszka lekar-
skiego, owocnia fasoli, korzeń lubczyku, ziele skrzypu 
polnego, ziele krwawnika, kwiat hibiscusa, czarna po-
rzeczka (1,5%), substancja konserwująca.

Kod: CZ7009

59,90

Rabat 50%
119,90

Hit !

Termin przydatności do spożycia: marzec 2023

Kod: 270830

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 093368

19,90

Rabat 50%
39,90

Livio Fanzaga, Andrea Tornielli

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

9,90

Rabat 60%
24,90

Kod: 881896

Drogi 
do szczęścia
BERNARDINUM, 14×20, s. 256, 
miękka

Pasztety i paszteciki
IKON, 14×20, s. 216, twarda

ks. Andrzej Zwoliński

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

4,90

Rabat 75%
19,90

Kod: K06009

59,90

Rabat 40%
99,90

Kod: 667514
Obrazy natury
21×22, s. 170, miękka, 

Książka przedstawia obrazy 
natury w wykonaniu pejzaży-
stów śląskich 2. połowy XIX w.

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

Kod: 220803

1,90

Rabat 80%
9,00

Jerzy Majcherczyk
Zdobycie 
Rio Colca
AA, 14×20, s. 264, miękka, 

Kod: 395165

14,90

Rabat 50%
29,90

Bill Hybels

Życie, które działa
ESPRIT, 13×20, s. 290, miękka

7,50

Rabat 75%
29,90

Kod: 040522

Więcej końcówek nakładów w atrakcyjnych cenach: www.religijna.pl

Super
rabat!
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Tomasz à Kempis
O życiu Jezusa Chrystusa
AA, 14×20, s. 336,  miękka

Oprócz słynnego O naśladowaniu 
Chrystusa, po Piśmie Świętym najbar-
dziej poczytnej książki świata, Tomasz 
à Kempis napisał także serie dzieł bę-
dących medytacyjnym i modlitewnym 
rozważaniem poszczególnych wydarzeń 
z życia Jezusa. Książka O życiu Jezusa 
Chrystusa zawiera wszystkie te medyta-
cje, mistrzowsko przetłumaczone na język 
polski, dodatkowo wzbogacone rycinami 
Gustave’a Doré ilustrującymi wydarzenia 
przedstawione w Ewangeliach.

19,90

Rabat 50%
39,90

Kod: 649816

Papieski modlitewnik 
dla seniorów
AA, 12×16, s. 448, twarda ze złoceniami, 
dwie wstążki, dwukolorowy druk 

Modlitewnik dla osób pragnących w je-
sieni swego życia nawiązać lub pogłębić 
więź z Bogiem. Zawiera teksty modlitw 
Jana Pawła II (m.in. rachunek sumienia, 
przygotowanie do spowiedzi generalnej, 
rozważania różańcowe i Drogi Krzyżowej, 
30-dniowe rekolekcje) oraz tradycyjne 
modlitwy Kościoła: litanie i nowenny, 
błogosławieństwa i koronki, Godzinki 
i Gorzkie Żale.

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: K05016

ks. Donald H. Calloway

Nie ma odwrotu!
AA, 14×20, s. 400, miękka 

Jako młody człowiek kradł, brał narko-
tyki, upijał się, uciekał z domu, zadawał 
się z gangsterami, a w głowie miał tylko 
prochy i dziewczyny. Kiedy był już na 
samym dnie, na granicy życia i śmierci, 
doświadczył cudu miłosierdzia. Dziś jest 
katolickim księdzem. Od wielu lat hi-
storia życia Donalda Callowaya porusza 
serca i przemienia życie tysięcy ludzi.

NIE MA 
ODWROTU!

Ks. Donald H. Calloway

Świadectwo 
Miłosierdzia

24,90

Rabat 50%
49,90

Kod: 642954

Irene Corona

Orędzia i proroctwa 
Maryi z San Damiano
AA, 12×19, s. 160, miękka

Niebiańskie przesłania Matki Bożej, 
otrzymane przez Rosę Quattrini w San 
Damiano Piacentino pod koniec lat 60. 
XX wieku. W San Damiano Maryja ukazu-
je widzącej wizję piekła: ogień, katusze, 
lament i udręki. Jest to również miejsce 
wielu cudów, jak choćby cudu słońca, 
który powtórzył się tutaj wielokrotnie, 
co poświadcza wielka liczba świadków.

14,90

Rabat 50%
29,90

Kod: 644514

Fulton Sheen
Spojrzenie z bliska

Joan Sheen Cunningham
Janel Rodriguez

Mój stryj

3,50

Rabat 90% 
34,90

Kod: 008038

17,50

Rabat 50% 
34,90

Kod: 644712

Mundial
Tajemnice, kulisy, historie nieznane
ARENA, 13×20, s. 160, miękka

Mistrzostwa świata w piłce nożnej to 
największa sportowa impreza świata. Od 
roku 1930 powstało tysiące opowieści 
tworzących ofi cjalną historię turnieju. Ale 
poza głównym nurtem istnieją wydarze-
nia, które zostały zapomniane albo nigdy 
nie przebiły się do powszechnej świado-
mości. Poznajmy zatem te i inne „smacz-
ki” oraz zakulisowe opowieści o mundia-
lach rozegranych przed mistrzostwami 
w Katarze 2022.

Joan Sheen Cunningham, Janel Rodriguez

Mój stryj Fulton Sheen
Spojrzenie z bliska
AA, 14×20, s. 192, miękka

W tym pamiętniku Joan Sheen 
Cunningham opisuje wiele niezwykłych, 
kształtujących jej życie przeżyć i rozmów 
z Fultonem Sheenem. Abp Sheen, któ-
rego przedstawia nam Joan, to nie tylko 
pomnikowa osobowość telewizyjna, ale 
człowiek modlitwy, hojności i gorliwości 
ewangelizacyjnej. W książce zamieszczono 
liczne fotografi e z rodzinnego archiwum.

SUPER
rabat!

SUPER
rabat!

SUPER
rabat!

SUPER
rabat!
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