
1(1)/2019

Zamówienia: 

tel. 12 345-42-00, 12 446-72-56, 12 418-91-30, 12 306-76-00 
tel. kom.: 695-994-193, 508-235-062, 500-824-111
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!

www.religijna.pl
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Prezen
tdo 

każdego 
zakupu

Prezen
tza zakup

powyżej 
100 zł

Prezen
tza zakup

powyżej 
150 zł

Gazeta ewangelizacyjna

więcej na s. 4

więcej na s. 5

więcej na s. 3

więcej na s. 5

Nowość

34,90
39,90 zł
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Szanowni Państwo!

W pierwszym numerze naszego 
połączonego katalogu Klub 
Książki Katolickiej Prodoks 
oferujemy nowe książki wielu 
znanych i cenionych autorów. 
Gorąco polecamy nowości m.in. 
o. Augustyna Pelanowskiego 
(s. 3), ks. Piotra Glasa (s. 8), 
ks. Andrzeja Zwolińskiego 
(s. 13), o. Adama Szustaka (s. 16), 
Carvera Alana Amesa (s. 17), 
ks. Marcello Stanzione (s. 10) oraz 

innych autorów bestsellerów! Oferujemy Państwu również: 
poruszające świadectwo mistyka i egzorcysty ks. Tomasellego 
(s. 12), Tajemnicę szczęścia św. Brygidy Szwedzkiej z różańcem 
(s. 11) oraz modlitewne przygotowanie do zawierzenia się 
w duchową niewolę Maryi według św. Ludwika de Montforta 
– z łańcuszkiem będącym widocznym znakiem tego oddania 
(s. 100). Te i wiele innych znakomitych pozycji znajdą Państwo 
w naszej wakacyjnej ofercie.
Zapraszamy do zakupów i życzymy miłego wakacyjnego 
wypoczynku.

Kierownik sprzedaży 
oraz pracownicy Klubu Książki Katolickiej Prodoks

i księgarni Religijna.pl

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

tel. kom.: 695-994-193, 508-235-062, 500-824-111
(poniedziałek – piątek: 8.00-18.00; sobota: 8.00-13.00)

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

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!
Zamówienie na kwotę do 100 zł – koszt przesyłki 9,90 zł.
Czas realizacji zamówienia: do 14 dni. Płatność przy odbiorze 
(za pobraniem) lub przedpłata przelewem. 
Numer konta bankowego do przelewów (Idea Bank): 
Dystrybucja AA, 03 1950 0001 2006 0095 0050 0003

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

Punkt odbioru osobistego: „Księgarnia na Retoryka”
Kraków, ul. Retoryka 24 (blisko Wawelu, obok DH „Jubilat”)
Godziny otwarcia: pon.–pt.: 9.00–17.00

Europa na wakacje
W przewodniku zostały zaprezentowane następujące miej-
sca: 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. Zwrócono uwa-
gę również na polonika, czyli pamiątki związane z naszymi 
rodakami. 
W przewodniku: najpiękniejsze miasta i krajobrazy, najważ-
niejsze zabytki, sanktuaria, opisy atrakcji, liczne ciekawostki, 
rady dla turystów, liczne fotografi e i mapy, polonika.
WYD. M, 14x20, s. 112, miękka, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 958379

9,90
19,90 zł

Rabat 50%

o
KSIĘGARNIA
na RETORYKA 

religijna.pl

KSIĘGARNIA
na RETORYKA

Przerwa wakacyjna w punkcie odbioru:
1-31 sierpnia 2019 r.
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O. Augustyn Pelanowski

Testament duchowy
Gdy noc staje się jaśniejsza niż dzień 
Publikacja dla wierzących i niewierzących: dla wszystkich, którzy szukają Boga, 
którzy mają potrzebę spojrzenia w głąb siebie, którzy pragną odnaleźć sens i cel 
swojego życia.
Jak dostać się do nieba? Jak być zbawionym? Jak odnaleźć się w dzisiejszym świe-
cie? Jakich proroków słuchać…? 
Na fundamentalne pytania konieczne są zdecydowane, jasne odpowiedzi, niepo-
zostawiające żadnych wątpliwości i niepozwalające błądzić w domysłach. Takich 
właśnie wskazówek udziela nam o. Augustyn Pelanowski, zakonnik o niezwykłej 
osobowości, obdarzony charyzmatem ratowania błądzących, znany z nawraca-
nia ku Bogu osób znajdujących się w zgoła beznadziejnych sytuacjach. Prowadzi 
nas on przez szereg zagadnień dotyczących współczesnych wyzwań moralnych 
i społecznych, lęków, zagrożeń i wątpliwości. Całość opiera na niezawodnym fun-
damencie Pisma Świętego. Przesłanie ojca Pelanowskiego to rodzaj duchowego 
testamentu będącego podsumowaniem jego dotychczasowej drogi życiowej.
FIDES, 14×20, s. 312, opr. zintegrowana

kod: 860877

O. Augustyn Pelanowski

34,90
39,90 zł

Nowość
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Najważniejsze miejsca kultu 
w całej Polsce:
Sanktuaria, katedry, kościoły, 
opactwa, kalwarie

Dwa prezenty do każdego zakupu!!!

44 miejsca święte w Polsce
Historia i praktyczne informacje! Kolorowe fotografi e!
Miejsca święte przedstawione w przewodniku: Czerna, Częstochowa, 
Dębowiec, Gidle, Gietrzwałd, Gniezno, Góra Św. Anny, Górka 
Duchowna, Górka Klasztorna, Igliczna, Kalisz, Kalwaria Pacławska, 
Kalwaria Zebrzydowska, Kałków-Godów, Kodeń, Kraków – Wawel 
i Łagiewniki, Krasnobród, Leśniów, Leżajsk, Licheń, Ludźmierz, 
Niepokalanów, Piekary Śląskie, Płonka Kościelna, Radecznica, 
Różanystok, Rychwałd, Rywałd, Skępe, Stary Sącz, Stoczek Klasztorny, 
Studzianna, Studzieniczna, Swarzewo, Święta Lipka, Święta Woda, 
Święty Krzyż, Tuchów, Wadowice, Wambierzyce, Wąwolnica, Wiktorówki, 
Zakopane-Krzeptówki.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 64, miękka, kolorowe fotografi e

Najnowszy numer miesięcznika 
„Dobre Nowiny”!
Więcej na temat „Dobrych Nowin” s. 19

Prezenty dla kupujących

Prezen
tdo 

każdego 
zakupu

Prezen
tdo 

każdego 
zakupu
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18 19

POWITANIE

Nie tylko Polska z niecierpliwością oczekiwała na przybycie 
Ojca Świętego. Pierwsza oficjalna wizyta papieża w komu-

nistycznym kraju przykuwała uwagę całego świata; wszystkie 
ważniejsze stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe, agencje pra-
sowe stawiały to wydarzenie na pierwszym miejscu, podkreśla-
jąc jego wagę, wyjątkowość i historyczny wymiar. Zaintereso-
wanie było powszechne, za to diametralnie różne oczekiwania. 
Zarówno ogromna większość polskiego narodu, głęboko kato-
licka, jak również inne narody bloku wschodniego zniewolone 
przez komunistyczne reżimy, spodziewały się silnego powiewu 
wolności, zasiewu wiary i nadziei, przełomu prowadzącego do 
trwałego rozkładu systemu komunistycznego. Z  powagi sytu-
acji zdawali sobie sprawę rządzący, którzy nie mogąc zapobiec 
papieskiej wizycie, starali się przynajmniej minimalizować jej 
negatywne dla władzy skutki. Z  dużym niepokojem śledzono 

62 63

OŚWIĘCIM

Późnym popołudniem Jan Paweł II przybył do Oświęcimia 
na teren największego niemieckiego obozu zagłady Au-

schwitz-Birkenau. Na te uroczystości zwrócona była szczególna 
uwaga dziennikarzy, świata, a także władz PRL, które zabiega-
ły o umieszczenie obozu w programie pielgrzymki. Atmosfera 
była tu inna niż na pozostałych stacjach papieskiej pielgrzym-
ki. Panowała właściwa miejscu powaga i skupienie. Helikopter 
z  Janem Pawłem II wylądował przed bramą obozu z napisem 
Arbeit macht frei („Praca czyni wolnym”). Papież przekroczył 
ją. Następnie modlił się w celi śmierci, w której zginął św. Mak-
symilian Maria Kolbe, złożył wieniec i modlił się na dziedziń-
cu bloku 11, na którym rozstrzeliwano więźniów. Później udał 
się do Brzezinki, gdzie czekało na niego ponad milion wier-
nych. Uroczysta Msza Święta w  intencji pojednania narodów 
rozpoczęła się od procesji księży, byłych więźniów obozów 

Prezenty dla kupujących

Najdokładniejsza i najbardziej szczegółowa mapa 
samochodowa Polski w jednym arkuszu! 

Polska 2019/2020
Mapa samochodowa w skali 1:700 000
Skala 1:700 000 z podziałem administracyjnym. 
Wydanie 2019/2020 zawiera: 

• pełną sieć autostrad, dróg ekspresowych, krajowych 
i wojewódzkich, 

• gęstą sieć dróg asfaltowych niższych kategorii,
• aktualne informacje o autostradach oraz innych drogach budowa-

nych i planowanych,
• ponad 14 tys. miast, osiedli i wsi,
• 21 bardziej szczegółowych planów przelotowych obszarów miej-

skich (Warszawa i okolice, Okręg Górnośląski, Trójmiasto, Białystok, 
Bydgoszcz, Kielce, Bielsko-Biała, Częstochowa, Kraków, Lublin, 
Olsztyn, Płock, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Zakopane, 
Szczecin, Wrocław, Zielona Góra),

• podział administracyjny na województwa i powiaty,
• miejsca noclegowe i parkingi.

DOM WYDAWNICZY PWN, wymiary (po rozłożeniu) 106×89 cm

Marek Balon

Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego 
Jana Pawła II do Ojczyzny
Wydarzenie bez precedensu: pierwsza wizyta Papieża Polaka w Ojczyźnie 
uciemiężonej komunizmem. Korzystając z historycznych dokumentów autor 
wnikliwie odtworzył przygotowania do pielgrzymki (uwzględniając działania 
władz komunistycznych), przebieg wizyty Jana Pawła II w rodzinnym kraju 
oraz zapis nastrojów panujących w polskim społeczeństwie.
Publikacja, wpisująca się w rocznicę pierwszej pielgrzymki papieskiej do 
kraju, dla starszego pokolenia stanie się wzruszającym przypomnieniem 
podniosłych chwil jednoczących Polaków, a dla młodych ludzi wspaniałą 
lekcją historii i świadectwem wydarzenia, które ukształtowało ich dzisiej-
szą rzeczywistość. Całości dopełniają poruszające, historyczne fotografi e. 
Przeżyjmy to jeszcze raz, dbając, by nauczanie św. Jana Pawła II nigdy nie 
zostało zapomniane. W 1979 r. Jan Paweł II odbył triumfalny przejazd przez 
Polskę, zdobył serca Polaków, także tych nieidentyfi kujących się z Kościołem 
katolickim. Naród polski zdał egzamin.
RAFAEL, 13×20, S. 88, miękka, kolorowe ilustracje, kredowy papier

Prezen
tza zakup

powyżej 
100 zł

Prezen
tza zakup

powyżej 
150 zł
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Premiery w naszym katalogu

s. 1, 3 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11

s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16

s. 17 s. 17 s. 25 s. 29

s. 29 s. 34 s. 41s. 37 s. 38

s. 44 s. 45 s. 45 s. 49 s. 51 

s. 29

ks. Giuseppe Tomaselli

SEKRETNY 
DZIENNIK 
DUCHOWY
mistyka, cudotwórcy, 
egzorcysty 

ZNAK BOGA 
ŻYWEGO
Objawienia i orędzia 
Matki Bożej z Marienfried

Irene Corona

Marcello Stanzione

365 dni 365 dni 365
z aniołami

KORONKA ŚW. BRYGIDY  GRATIS!

24,90

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

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA

ISBN 978-83-7864-650-1

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

i Koronka św. Brygidy 

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA
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Premiery w naszym katalogu

s. 57 s. 60 s. 61 s. 64 s. 65

s. 68 s. 68 s. 69 s. 70 s. 70

s. 70 s. 71 s. 73 s. 76

s. 77 s. 78 s. 88s. 79 s. 87

s. 89 s. 90 s. 98 s. 99 s. 100 

s. 74
Joanna Wieliczka-Szarkowa

Falaise’44
CZARNA 
KAWALERIA 
Generała Maczka

Łańcuszek na rękę wraz z Cudownym Medalikiem  GRATIS!

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

ISBN 978-83-7864-642-6

Cena: 24,90 w tym 5% VAT

ISBN 978-83-7864-642-6

Cena: 24,90 w tym 5% VAT

Ks. Frederick William Faber

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

Aby świat poznał, jak straszny jest gniew Ojca Niebieskiego wobec 
współczesnego świata, Bóg przygotowuje wielkie oczyszczenie całej ludzkości.

Matka Boża w Akicie

Ks. Piotr Glas

Ostatnie wołanie Maryi
Ksiądz Stefano Gobbi, Sekretarz Matki Bożej, pisał, że Maryja jest straszna i po-
tężna. Straszna dla wszystkiego, co demoniczne, i potężna, gdy roztacza nad nami 
swoją opiekę. Jak rozumieć wydarzenia ostatnich dekad? Co Maryja chce nam 
powiedzieć o czasach zamętu, w których żyjemy? Jaką nadzieję nam pozostawia?
Ksiądz Piotr Glas, który Maryi oddał całe swoje kapłańskie życie, prowadzi nas 
przez kolejne orędzia naszej Matki – w Fatimie, Akicie, Kibeho i La Salette – w któ-
rych Maryja wzywała do przemiany serc. Jej wołania to odpowiedź na współcze-
sny kryzys wiary. To także konkretne wskazówki, co mamy zrobić, by przygotować 
się na przyjście naszego Pana.
W chwili moralnej i duchowej tragedii Kościoła, dramatu wiary świeckich i kapła-
nów, głos z nieba, a właściwie krzyk Maryi, to jedyny ratunek, który nam zostaje.
ESPRIT, 13×20, s. 280, miękka

kod: 061415

Nowość

24,90
32,90 zł
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Szczególnie polecamy

Objawienia i orędzia  
Matki Bożej z Marienfried

Irene Corona

Znak Boga żywego
Gwiazda Otchłani będzie coraz bardziej okrutna w swej złości i dokonywała coraz 
większych zniszczeń… Szatan będzie miał tak wielką moc, że wszyscy ci, którzy nie 
będą dobrze zabezpieczeni przy mnie, pozwolą się oszukiwać, ponieważ diabeł 
do tego stopnia jest uzdolniony do zaślepiania ludzi, że także najlepsi dadzą się 
zwieść. (fragmenty orędzia Maryi z Marienfried)
25 kwietnia, 25 maja i 25 czerwca 1946 roku Maryja ukazała się w niemieckiej 
miejscowości Marienfried 22-letniej Barbarze Reuss, przekazując jej orędzie 
o niezwykłej duchowej głębi. Główna część tego orędzia odnosi się do końca 
czasów: mówi o „dniach krwi”, które nadejdą oraz o diable, który prześladuje wie-
rzących, ukazuje Bestię działającą z pełną nienawiści furią przeciwko Maryi oraz 
ogłasza zwycięstwo Chrystusa Króla u końca czasów. O tych niezwykłych wydarze-
niach i przestrogach Maryi opowiada ta pasjonująca książka.
WYDAWNICTWO AA, 12×19, s. 128, miękka

kod: 646389

Nowość

Tylko
14,90 zł

ZNAK BOGA 
ŻYWEGO
Objawienia i orędzia 
Matki Bożej z Marienfried

Irene Corona
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Szczególnie polecamy

Marcello Stanzione 

365 dni z aniołami
Kim są aniołowie? Na czym polega powierzone im „zadanie”? Czy każdy z nas, bez 
wyjątku, ma swojego anioła w niebie? I co w ogóle wiemy o aniołach? 
Książka 365 dni z aniołami jest zbiorem inspirujących myśli i modlitw do aniołów 
na każdy dzień roku, zaczerpniętych z dzieł świętych, mistyków i mistrzów ducho-
wych. Książka Marcello Stanzione sprawi, że zapragniemy wiedzieć więcej o anio-
łach i sięgniemy do źródeł. Jednocześnie ze zdumieniem odkryjemy na nowo 
głęboką więź łączącą człowieka z jego Aniołem Stróżem. 
Przeczytaj rano wybraną myśl dnia. Odczytaj ją ponownie wieczorem. Jeżeli bę-
dziesz czynił to wiernie przez cały rok, będziesz robił postępy na twojej drodze 
do świętości – oraz będziesz szczęśliwszy!

Fragment wstępu
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 384, twarda

kod: 646303

Aniołowie na każdy dzień

24,90
29,90 zł

Marcello Stanzione

365 dni 
z aniołami

Nowość
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Tajemnica szczęścia
Piętnaście modlitw o Męce Pańskiej i koronka św. Brygidy
Modlitewnik przybliża fascynującą postać św. Brygidy Szwedzkiej, żyjącej w XIV wieku, 
patronki Europy, pielgrzymów oraz dobrej śmierci. Po wielu latach szczęśliwego życia 
jako małżonka i matka, Brygida została wdową, a na koniec obrała życie konsekro-
wane. Pozostawiła po sobie księgę objawień, podyktowanych jej przez Chrystusa, 
w której spisała przepowiednie dotyczące Kościoła, papieży żyjących w jej czasach, 
losów państw i ówczesnych panujących oraz przyszłości wielu innych osób. Książka 
Tajemnica szczęścia, czyli piętnaście modlitw o Męce Pańskiej dla uczczenia Ran 
Chrystusa, została jej podyktowana z Krzyża, z którego cierpiący Jezus przemówił do 
św. Brygidy, obdarzając podejmujących to nabożeństwo wieloma obietnicami. 
Do modlitewnika dołączamy koronkę z wizerunkiem owego Krzyża (znajdującego się 
w Rzymie w Bazylice św. Pawła za Murami) oraz z obliczem św. Brygidy. Sposób odma-
wiania Koronki jest bardzo podobny do tradycyjnego różańca. 
WYDAWNICTWO AA, 12×16, s. 48, miękka

kod: 646501

Modlitewnik z Koronką

19,90
24,90 zł

Nowość

KORONKA ŚW. BRYGIDY  GRATIS!

24,90

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

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA

ISBN 978-83-7864-650-1

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

i Koronka św. Brygidy 

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA

KORONKA ŚW. BRYGIDY  GRATIS!

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA

KORONKA ŚW. BRYGIDY  GRATIS!
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Szczególnie polecamy

Poruszające świadectwo!

Ks. Giuseppe Tomaselli

Sekretny dziennik duchowy mistyka, cudotwórcy 
egzorcysty
Osobisty dziennik duchowy ks. Giuseppe Tomasellego – wielkiego salezjańskiego 
kapłana, mistyka, cudotwórcy i egzorcysty, zmarłego w 1989 roku opinii świętości. 
To świadectwo gorliwego kapłana i świadka Chrystusa składającego siebie w ofi e-
rze na wzór Mistrza, podejmującego się ofi ar i cierpień za słabszych współbraci 
w kapłaństwie oraz biorącego na siebie walkę z demonicznymi pokusami, która 
dla innych była zbyt ciężka, a z której on mógł wyjść zwycięsko. Liczne osoby po-
świadczyły, że za sprawą o. Tomasellego otrzymały szczególne łaski lub doznały 
nadzwyczajnych uzdrowień. Świadectwa są bardzo liczne. Oto kapłan na nasze, 
tak trudne dla Kościoła i kapłaństwa czasy!
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 176, miękka

kod: 646464

19,90
24,90 zł

ks. Giuseppe Tomaselli

SEKRETNY 
DZIENNIK 
DUCHOWY 
mistyka, cudotwórcy, 
egzorcysty 

Nowość
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Czy psychologia może być 
substytutem religii?

Ks. Andrzej Zwoliński

Psychologia zamiast religii?
Rzecz o wpływie psychologii na człowieka – na jego życie, osobowość, postrze-
ganie siebie oraz otaczającego świata. Autor zwraca uwagę na skutki fascynacji 
różnorodnymi trendami oraz na błędy, jakie są efektem poddania się człowieka 
współczesnym manipulacjom i modom. Ks. Zwoliński wnikliwie analizuje związki 
zachodzące pomiędzy psychologią a religią oraz oddziaływanie psychologii na 
religijność. W książce m.in.:

• Człowiek zagubiony przez psychologię. 
• Fascynacja psychodeliczną myślą Wschodu.
• Medytacyjne błądzenie.
• Pseudocharyzmaty i zabobony.

WNSZ, WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 308, miękka

KOD: 646181 

29,90
34,90 zł

KS.  ANDRZEJ  ZWOLIŃSKI

cena 34,90 zł (w tym 5% VAT)

Andrzej Zwoliński – kapłan diecezji krakowskiej, 
profesor nauk teologicznych, socjolog, teolog 
i sektolog. Jest profesorem zwyczajnym Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie. Napisał ponad 250 książek 
z zakresu teologii, socjologii, historii idei, katolic-
kiej nauki społecznej, etyki życia gospodarczego, 
manipulacji społecznych i religioznawstwa.

Czy psychologia może być substytutem religii? 
Książka, którą trzymasz w ręku, to książka 
o relacjach człowiek-nauka, nauka-człowiek 
i ich wzajemnym przenikaniu się. Jest to książka 
o wpływie psychologii na człowieka – jego 
życie, osobowość, postrzeganie siebie oraz 
otaczającego świata. Autor zwraca uwagę na 
skutki fascynacji różnorodnymi trendami oraz 
błędy, jakie są efektem poddania się człowieka 
manipulacjom i modom. Ks. Zwoliński wnikliwie 
analizuje związki zachodzące pomiędzy psycho-
logią a religią oraz oddziaływanie psychologii 
na religijność.

p u ł a p k i  i  m a n i p u l a c j e

PSYCHOLOGIA
ZAM

IAST RELIGII?

PSYCHOLOGIA
ZAMIAST RELIGII?

PSYCHOLOGIA
ZAMIAST RELIGII?

PSYCHOLOGIA

P O L E C A M Y  K S I Ą Ż K I

Psychiatrzy coraz częściej 
przypominają tradycyjnych 
czarowników, którzy – bez 
żadnych uzasadnień i wiedzy 
– operując im tylko znanymi 
technikami, potrafią zmienić 
świat człowieka i uwolnić go 
od problemów. Psychiatrzy 
i czarownicy posługują się 
często podobnymi technikami 
i osiągają podobny wynik. 
Terapia zdrowia psychicznego 
jest bowiem serią kontaktów 
między społecznie usankcjo-
nowanymi uzdrowicielami 
a szukającym ulgi pacjentem. 

ISBN 978-83-7864-618-1

Nowość
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54,90

Szczególnie polecamy

Nowy terminarz na rok 2020!

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Terminarz polski 2020 
Unikatowy terminarz opracowany przez autorkę wielu historycznych bestsellerów. 
Każdy dzień opatrzono informacją o najważniejszych wydarzeniach z dziejów 
Polski, które owego dnia miały miejsce, a także o wybitnych Polakach, którzy da-
nego dnia urodzili się lub zmarli. Praktyczna pomoc na cały rok, która upamiętnia 
dzieje i wielkie postaci naszej Ojczyzny. 
W części informacyjnej zamieszczono Kronikę dziejów Polski, Poczet władców 
Polski, Polskie Hymny, teksty opisujące najważniejsze wydarzenia wojny polsko-
-bolszewickiej w roku 1920: Cud nad Wisłą, Bitwę pod Zadwórzem, nazwaną pol-
skimi Termopilami oraz wielkie bitwy pieczętujące zwycięstwo Polski. Terminarz 
przypomina o 700. rocznicy zjednoczenia Polski po rozbiciu dzielnicowym oraz 
koronacji Władysława Łokietka, 400. rocznicy śmierci hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego i św. Jana Sarkandra oraz 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
WYDaWnICTWO aa, 14×20, s. 416, twarda

KOD: 646266

Nowość

24,90
29,90 zł
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Szczególnie polecamy

Marek Balon

Niech zstąpi Duch Twój
Pielgrzymki Ojca świętego Jana Pawła II do Polski
Pamiątkowe wydanie przygotowane z okazji okrągłej rocznicy przełomowej, 
pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. „Niech zstąpi Duch Twój…” 
– te znamienne i prorocze słowa ożywają na nowo w bogato ilustrowanym al-
bumowym dziele prezentującym wszystkie wizyty Papieża Polaka w Ojczyźnie. 
Wydanie to, jak żadne inne, przypomina podniosłe chwile, które trwale zapisały 
się w dziejach naszego narodu, a dla młodego pokolenia stanowi pouczającą 
lekcję najnowszej historii, wiary i patriotyzmu.
Album przedstawia przebieg papieskich pielgrzymek zilustrowanych archiwalny-
mi fotografiami, zawiera również kalendarium wydarzeń oraz fragmenty naucza-
nia św. Jana Pawła II, które wciąż pozostaje aktualne i ponadczasowe.
RAFAEL, 20×29, s. 112, twarda

kod: 250314

40 rocznica pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny 

Nowość

Tylko
24,90 zł
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O. Adam Szustak 

Szusta rano
Czym jest codziennik i jak go używać?
Codziennik to sama esencja, wyciąg tego co najlepsze z „gadanka”, które przez 
cały rok prowadził o. Adam na vlogu „Szusta Rano”. Codzienną dawkę energii, czy-
li pozytywnego „kopniaka”, można uzyskać poprzez przeczytanie kilku akapitów! 
Zajmuje to dokładnie dwie minuty, a chodzić z dobrą myślą można cały dzień. 
Jeśli chcesz złapać zdrowy dystans do siebie i innych, radzić sobie z trudnościa-
mi, jednocześnie pamiętając o tym, co ważne, łap za codziennik Szusta Rano!
Czytając codziennik, róbmy więc wszystko, by nasze życie nie było tylko dryfowa-
niem od brzegu do brzegu, leniwym obijaniem się o wydarzenia i ludzi, ale by 
było prawdziwą petardą, wulkanem dobra i sensu prowadzącego do zbawienia.

o. Adam Szustak
STACJA7, 15×21, s. 560, twarda

kod: 122446

„Codziennik” motywacyjny 
ojca Szustaka!

44,90
49,90 zł

Nowość
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Dlaczego współczesny świat 
akceptuje zło?

Niezwykłe przesłania Maryi!

Carver Alan Ames

Bitwa o życie i dusze
Jak to możliwe, że to, co wyniszcza człowieka fi zycznie i duchowo, 
nazywane jest przyjemnością i przedstawiane w atrakcyjny sposób?
Wielki współczesny mistyk Alan Ames poszukuje odpowiedzi 
na pytanie o to, dokąd zmierza współczesny człowiek. Czy efektem 
jego działalności musi być utrata moralności, upadek rodziny i odej-
ście od Boga? Ten charyzmatyk, który często spotyka Jezusa twarzą 
w twarz, nie ma wątpliwości, że cierpienie współczesnego świata 
może zostać przezwyciężone. A naszą największą nadzieją na ten 
tryumf pozostaje Pan Jezus.
ESPRIT, 13×20, s. 208, miękka

kod: 061712

Carver Alan Ames

Serce naszej Matki
Zastanawiasz się jak żyć blisko Boga i słyszeć Jego głos w każdej sytu-
acji? Zacznij poznawać i naśladować Maryję!
Wielki współczesny mistyk i charyzmatyk Carver Alan Ames, autor 
bestsellera Oczami Jezusa, tym razem dzieli się wyjątkowymi przesła-
niami, które podczas modlitwy otrzymał od Matki Bożej. Jej porusza-
jące słowa mogą stać się przedmiotem codziennego rozważania, dro-
gowskazem w trudnych chwilach i umocnieniem w słabościach.
ESPRIT, 13×20, s. 296, miękka

kod: 061750

22,90
27,90 zł

24,90
29,90 zł

Nowość

Nowość
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PIELGRZYMKA DO WŁOCH ŚLADAMI WIELKICH ŚWIĘTYCH
Padwa – Florencja – Asyż – Cascia – RZYM– Neapol – POMPEJE – San Giovanni – Lanciano – LORETO – Wenecja – Udine

św. Antoni, św. Franciszek, św. Rita, o. Dolindo, o. Pio, św. Jan Paweł II

6 DZIEŃ: RZYM – NEAPOL – POMPEJE / ok. 250 km 
Przejazd do Neapolu. Modlitwa i czas wolny przy grobie  
Ks. Dolindo. Objazd panoramiczny jedną z najpiękniejszych 
promenad Neapolu obok Castel Dell Ovu i Borgo Marinaro. 
Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej.  
Czas na własną modlitwę. Nocleg.   
7 DZIEŃ: POMPEJE – MONTE SAN ANGELO –
SAN GIOVANNI ROTONDO / ok. 250 km
Wyjazd do Monte San Angelo – Msza święta w sanktuarium 
św. Michała Archanioła i czas na własną modlitwę.  
Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc, 
gdzie otrzymał stygmaty Św. Ojciec Pio. Czas wolny 
na indywidualną modlitwę, nocleg.   
8 DZIEŃ: SAN GIOVANNI– LANCIANO – LORETO / ok. 350 km
Msza Święta w San Giovanii Rotondo. Przejazd 
do Lanciano i nawiedzenie sanktuarium najstarszego 
Cudu Eucharystycznego Kościoła Katolickiego/ VIII w./ 
Przejazd i nocleg w okolicach Loreto.   
9 DZIEŃ: LORETO – WENECJA – UDINE / ok. 490 km
Nawiedzenie Świętego Domku i Msza Święta w sanktuarium. 
Przejazd do Wenecji- katedra św. Marka. Spacer uliczkami  
dzielnic San Marco. Wyjazd w drogę powrotną do Krakowa.   
10 DZIEŃ: UDINE – KRAKÓW / ok. 950 km
Powrotny przejazd tranzytowy do Krakowa. Przyjazd 
na miejsce ok. godz. 7 rano

 / ok. 250 km 
Przejazd do Neapolu. Modlitwa i czas wolny przy grobie 
Ks. Dolindo. Objazd panoramiczny jedną z najpiękniejszych 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

n    Przejazd klimatyzowanym autokarem LUX 
na całej trasie pielgrzymki

n  Hotele 3*, pokoje dwuosobowe
lub na życzenie trzyosobowe 
(8 noclegów)

n  Dwa posiłki dziennie z napojami
(do śniadania kawa, herbata, sok, 
a do kolacji woda) – pierwszego dnia jest 
jeden posiłek po zakwaterowaniu w hotelu

n  Zestawy słuchawkowe dla każdego 
uczestnika pielgrzymki

n  Opieka wykwalifikowanego przewodnika 
oraz pilota

n  Opieka duchowa Księdza
n  Ubezpieczenie NNW 4.000 euro 

oraz kosztów leczenia 50.000 euro + 
ubezpieczenie chorób przewlekłych

n  Obowiązkowa składka na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny

* 120 € nie podlega rozliczeniu; zbiera 
je przewodnik, na wejścia do wszystkich 
obiektów objętych opłatami w trakcie 
pielgrzymki; parkingi; napiwki oraz wszelkie 
opłaty związane z realizacją punktów 
programu.

Serdecznie 
zapraszamy!

6 DZIEŃ:
Przejazd do Neapolu. Modlitwa i czas wolny przy grobie 
Ks. Dolindo. Objazd panoramiczny jedną z najpiękniejszych 
promenad Neapolu obok Castel Dell Ovu i Borgo Marinaro. 
Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. 
Czas na własną modlitwę. Nocleg.   
7 DZIEŃ:
SAN GIOVANNI ROTONDO
Wyjazd do Monte San Angelo – Msza święta w sanktuarium
św. Michała Archanioła i czas na własną modlitwę. 
Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc,
gdzie otrzymał stygmaty Św. Ojciec Pio. Czas wolnygdzie otrzymał stygmaty Św. Ojciec Pio. Czas wolny
na indywidualną modlitwę, nocleg.na indywidualną modlitwę, nocleg.   
8 DZIEŃ:
Msza Święta w San Giovanii Rotondo. Przejazd
do Lanciano i nawiedzenie sanktuarium najstarszego
Cudu Eucharystycznego Kościoła Katolickiego/ VIII w./
Przejazd i nocleg w okolicach Loreto.   
9 DZIEŃ:

1 DZIEŃ: KRAKÓW – TARVISIO / ok. 900 km 
Wyjazd ok. 6 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio. 
Zakwaterowanie w hotelu ok. 19; kolacja i nocleg.   
2 DZIEŃ: TARVISIO – PADWA – FLORENCJA  / ok. 590 km
Zwiedzanie Padwy: nawiedzenie bazyliki św. Antoniego; 
modlitwa przy grobie świętego i w Kaplicy Relikwii oraz 
Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii: miasta Dantego, 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del 
Fiore; kościół Santa Croce; Piazza del Duomo; baptysterium 
ze słynnymi Drzwiami Raju; Przejazd na nocleg w ok. Arezzo.   
3 DZIEŃ: ASYŻ – CASCIA – RZYM / ok. 350 km
Asyż – nawiedzenie bazyliki św. Franciszka i św. Klary oraz 
Matki Bożej Anielskiej z Kapliczką Porcjunkula. Cascia 
– sanktuarium Św. Rity – patronki od spraw trudnych 
i niemożliwych. Czas na własna modlitwę. Nocleg.   
4 DZIEŃ: RZYM
Udział w modlitwie Anioł Pański z Papieżem/ o ile będzie 
w Rzymie/. Nawiedzenie bazyliki Św. Piotra; modlitwa 
przy grobie  św. Jana Pawła II; Msza święta; Piazza Navona; 
Fontanna di Trevi; Panteon; Nocleg   
5 DZIEŃ: RZYM
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej/ Santa Maria Maggiore/; 
bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;  
bazylika Santa Maria In Cosmedin; Forum Romanum / 
z zewnątrz /; Koloseum / z zewnątrz /. Nocleg.   

10-19.10.2019 r. lub 19-28.03.2020 r.

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

M o ż l i w o ś ć  w y b r a n i a  d o g o d n e g o  d l a  P a ń s t w a  t e r m i n u  –

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

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

rata już od

 69 zł/m-c

Koszt 2590 zł

+ 120 euro*

*Cena przy grupie min. 42 osób

10 dni

ZAPISY i INFORMACJE:
www.viasanta.pl
tel.: 512 917 051, 512 917 057 
pon. – pt. w godz. 8.00 – 16.00

Proponujemy Państwu 
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji 

oraz przerwania pielgrzymki, które wynosi 2,8% ceny 
pielgrzymki w polskich złotych tj. 72,52 zł i jest zawierane 
w firmie AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można rozszerzyć

o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%, 
czyli 145,04 zł
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PIELGRZYMKA DO WŁOCH ŚLADAMI WIELKICH ŚWIĘTYCH
Padwa – Florencja – Asyż – Cascia – RZYM– Neapol – POMPEJE – San Giovanni – Lanciano – LORETO – Wenecja – Udine

św. Antoni, św. Franciszek, św. Rita, o. Dolindo, o. Pio, św. Jan Paweł II

6 DZIEŃ: RZYM – NEAPOL – POMPEJE / ok. 250 km 
Przejazd do Neapolu. Modlitwa i czas wolny przy grobie  
Ks. Dolindo. Objazd panoramiczny jedną z najpiękniejszych 
promenad Neapolu obok Castel Dell Ovu i Borgo Marinaro. 
Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej.  
Czas na własną modlitwę. Nocleg.   
7 DZIEŃ: POMPEJE – MONTE SAN ANGELO –
SAN GIOVANNI ROTONDO / ok. 250 km
Wyjazd do Monte San Angelo – Msza święta w sanktuarium 
św. Michała Archanioła i czas na własną modlitwę.  
Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc, 
gdzie otrzymał stygmaty Św. Ojciec Pio. Czas wolny 
na indywidualną modlitwę, nocleg.   
8 DZIEŃ: SAN GIOVANNI– LANCIANO – LORETO / ok. 350 km
Msza Święta w San Giovanii Rotondo. Przejazd 
do Lanciano i nawiedzenie sanktuarium najstarszego 
Cudu Eucharystycznego Kościoła Katolickiego/ VIII w./ 
Przejazd i nocleg w okolicach Loreto.   
9 DZIEŃ: LORETO – WENECJA – UDINE / ok. 490 km
Nawiedzenie Świętego Domku i Msza Święta w sanktuarium. 
Przejazd do Wenecji- katedra św. Marka. Spacer uliczkami  
dzielnic San Marco. Wyjazd w drogę powrotną do Krakowa.   
10 DZIEŃ: UDINE – KRAKÓW / ok. 950 km
Powrotny przejazd tranzytowy do Krakowa. Przyjazd 
na miejsce ok. godz. 7 rano

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

n    Przejazd klimatyzowanym autokarem LUX 
na całej trasie pielgrzymki

n  Hotele 3*, pokoje dwuosobowe
lub na życzenie trzyosobowe 
(8 noclegów)

n  Dwa posiłki dziennie z napojami
(do śniadania kawa, herbata, sok, 
a do kolacji woda) – pierwszego dnia jest 
jeden posiłek po zakwaterowaniu w hotelu

n  Zestawy słuchawkowe dla każdego 
uczestnika pielgrzymki

n  Opieka wykwalifikowanego przewodnika 
oraz pilota

n  Opieka duchowa Księdza
n  Ubezpieczenie NNW 4.000 euro 

oraz kosztów leczenia 50.000 euro + 
ubezpieczenie chorób przewlekłych

n  Obowiązkowa składka na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny

* 120 € nie podlega rozliczeniu; zbiera 
je przewodnik, na wejścia do wszystkich 
obiektów objętych opłatami w trakcie 
pielgrzymki; parkingi; napiwki oraz wszelkie 
opłaty związane z realizacją punktów 
programu.

Serdecznie 
zapraszamy!

1 DZIEŃ: KRAKÓW – TARVISIO / ok. 900 km 
Wyjazd ok. 6 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio. 
Zakwaterowanie w hotelu ok. 19; kolacja i nocleg.   
2 DZIEŃ: TARVISIO – PADWA – FLORENCJA  / ok. 590 km
Zwiedzanie Padwy: nawiedzenie bazyliki św. Antoniego; 
modlitwa przy grobie świętego i w Kaplicy Relikwii oraz 
Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii: miasta Dantego, 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del 
Fiore; kościół Santa Croce; Piazza del Duomo; baptysterium 
ze słynnymi Drzwiami Raju; Przejazd na nocleg w ok. Arezzo.   
3 DZIEŃ: ASYŻ – CASCIA – RZYM / ok. 350 km
Asyż – nawiedzenie bazyliki św. Franciszka i św. Klary oraz 
Matki Bożej Anielskiej z Kapliczką Porcjunkula. Cascia 
– sanktuarium Św. Rity – patronki od spraw trudnych 
i niemożliwych. Czas na własna modlitwę. Nocleg.   
4 DZIEŃ: RZYM
Udział w modlitwie Anioł Pański z Papieżem/ o ile będzie 
w Rzymie/. Nawiedzenie bazyliki Św. Piotra; modlitwa 
przy grobie  św. Jana Pawła II; Msza święta; Piazza Navona; 
Fontanna di Trevi; Panteon; Nocleg   
5 DZIEŃ: RZYM
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej/ Santa Maria Maggiore/; 
bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;  
bazylika Santa Maria In Cosmedin; Forum Romanum / 
z zewnątrz /; Koloseum / z zewnątrz /. Nocleg.   

10-19.10.2019 r. lub 19-28.03.2020 r.

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

M o ż l i w o ś ć  w y b r a n i a  d o g o d n e g o  d l a  P a ń s t w a  t e r m i n u  –

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

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

rata już od

 69 zł/m-c

Koszt 2590 zł

+ 120 euro*

*Cena przy grupie min. 42 osób

10 dni

ZAPISY i INFORMACJE:
www.viasanta.pl
tel.: 512 917 051, 512 917 057 
pon. – pt. w godz. 8.00 – 16.00

Proponujemy Państwu 
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji 

oraz przerwania pielgrzymki, które wynosi 2,8% ceny 
pielgrzymki w polskich złotych tj. 72,52 zł i jest zawierane 
w firmie AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można rozszerzyć

o choroby przewlekłe, wówczas składka to 5,6%, 
czyli 145,04 zł
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„Dobre Nowiny” – co to takiego?
„Dobre Nowiny” to miesięcznik rozda-

wany bezpłatnie na ulicach i w naszych pa-
ra� ach. Jego nakład to 200 000 egzemplarzy. 
Wiemy, że dla wielu ludzi „Dobre Nowiny” to 
jedyna lektura religijnych treści, dlatego ga-
zeta ta jest tak ważna. Nie epatuje ona wielką 
teologią, ale opisuje świat wiary w przystęp-
ny, ciekawy, prosty sposób. Dużą rolę odgry-
wają świadectwa i ilustracje. 

„Dobre Nowiny” utrzymują się z datków 
darczyńców. To dzięki zaangażowanym Czytelnikom co miesiąc wyda-
wany jest kolejny numer.

Klub Książki Katolickiej Prodoks wspiera i  mocno kibicuje temu 
dziełu. Liczymy, że nasi Czytelnicy polubią „Dobre Nowiny” i poprzez 
swoje wsparcie także przyłączą się do tego wielkiego projektu ewangeli-
zacyjnego, jakim są „Dobre Nowiny”.

Każdy z nas ma 
być apostołem
Dzisiejszy świat nie jest 
przyjazny prawdom wiary, 
ale Ewangelia wzywa 
każdego z nas, by być 
apostołem i głosić naszą 
wiarę. Nie jest to proste? 
Nie wiemy jak to robić? Nie 
mamy zbyt wiele czasu?
Każdy z nas wezwany 
jest do ewangelizacji, ale 
zajęci codziennością nie 
wyobrażamy sobie wyjścia 
na ulice, by głosić Dobrą 
Nowinę. „Dobre Nowiny” 
zrobią to za nas. 

Więcej informacji o tej niezwykłej gazecie oraz o tym, jak... stać się wydawcą „Dobrych Nowin”, znajdą 
Państwo w numerze dołączonym do swojej przesyłki oraz na stronie www.dobrenowiny.pl .

Klub Książki Katolickiej Prodoks wspiera i  mocno kibicuje temu 
dziełu. Liczymy, że nasi Czytelnicy polubią „Dobre Nowiny” i poprzez 
swoje wsparcie także przyłączą się do tego wielkiego projektu ewangeli-
zacyjnego, jakim są „Dobre Nowiny”.

Nie wiemy jak to robić? Nie 
luty 2019
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G A Z E T A  E W A N G E L I Z A C Y J N A
B E Z P Ł A T N A

Juan 
Manuel 
Cotelo

Hiszpański reżyser znany 
z produkcji Mary’s Land. 
Ziemia Mar yi  opowiada  
o swoim najnowszym fil-
mie Największy dar. Współ-
producentem filmu, któ-
ry mówi o przebaczeniu, 
jest Stowarzyszenie Rafael  
– wydawca „Dobrych Nowin”.

„Nie ma nawrócenia 
bez przebaczenia”

Rozmowa 
z Leszkiem Podoleckim

Cudowne 
płatki róży

Matka Boża 
Brzemienna 

z Matemblewa

Święta Teresa 
z Lisieux

Więcej informacji o tej niezwykłej gazecie oraz o tym, jak... stać się wydawcą „Dobrych Nowin”, znajdą 

  

B E Z P Ł A T N A

Juan Juan Juan 
Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel 
CoteloCoteloCoteloCoteloCoteloCoteloCoteloCoteloCoteloCoteloCotelo

Hiszpański reżyser znany 
z produkcji Mary’s Land. 
Ziemia Mar yi  opowiada 
o swoim najnowszym fil
mie Największy dar
producentem filmu, któ
ry mówi o przebaczeniu, 
jest Stowarzyszenie Rafael 
– wydawca „Dobrych Nowin”.
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G A Z E T A  E W A N G E L I Z A C Y J N A

B E Z P Ł A T N A

Młodzież 
w Panamie

W Panamie trwają 34. Światowe Dni Młodzieży. Bierze w nich 

udział trzy i pół tysiąca Polaków. Na ŚDM do Panamy przyby-

ła oryginalna figurka Matki Bożej Fatimskiej. Młodym towa-

rzyszą także relikwie krwi św. Jana Pawła II.

37 lat temu 

Nathalie 

Mukamazimpaka

spotkała się 

z Matką Bożą

Ostrzeżenie 

z Kibeho

Cudowna 

pomoc

Ojca Pio

Błogosławiony

Michał Giedroyć

Szanowni Czytelnicy!
Miło nam Państwa 
poinformować, że „Dobre 
Nowiny”, największa 
w Polsce bezpłatna 
gazeta ewangelizacyjna, 
została stałym 
partnerem naszego 
katalogu! Dzięki temu 
każdy z Państwa, kto 
złoży zamówienie, wraz 
z przesyłką otrzyma 
najnowszy numer pisma.

Pragniemy zapoznać 
Państwa z tym 
wydawniczym projektem 
i zaprosić do włączenia 
się w wielkie dzieło 
ewangelizacyjne.
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Pismo Święte

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

KOD: 959253

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

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

KOD KOMPLETU: 144283

Pismo Święte. Nowy Testament
Eleganckie wydanie Pisma Świętego Nowego Testamentu 
w skóropodobnej oprawie we złoceniami. Duża czcionka ułatwi 
czytanie Świętych Ksiąg osobom starszym i słabowidzącym. 
Tekst przekładu pochodzi z Biblii Tysiąclecia (pallotyńskie VIII 
wydanie Pisma Świętego Nowego Testamentu). Wydanie za-
wiera prawie 100 fotografi i z niezapomnianej pielgrzymki Jana 
Pawła II do Ziemi Świętej w Roku Wielkiego Jubileuszu.
KURIA METROPOLITALNA W OLSZTYNIE, 17×24, s. 848 + 96, 
kolorowe fotografi e, twarda, złocenia, dwie wstążki 

KOD: 078461

Su

per cena!

50,00 zł
29,90

Biblia Tysiąclecia
Biblia Tysiąclecia – najpopularniejsze polskie tłumaczenie 
Pisma Świętego z języków oryginalnych. Jedyny przekład 
zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski do stoso-
wania podczas Mszy Świętej! Wydanie V wzbogacono o przy-
stępne komentarze, przypisy, mapy oraz podręczny słownik 
biblijny. 
PALLOTTINUM, 16×22, s. 1470, twarda

KOD: 144197

Su

per cena!

14,90 zł
9,90

Bestseller

Duża czcionka Duża czcionka

Su

per cena!

129,90

85,00

Rabat 33%
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Pismo ŚwiętePismo Święte

Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu 
z komentarzami Jana Pawła II
Ekskluzywne wydanie Pisma Świętego (w przekładzie bpa Kazimierza 
Romaniuka) w wielkim formacie (24x33 cm) z osobistym błogosła-
wieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II (udzielonym 19 marca 2005 
roku!). Dzieło zawiera cenne komentarze św. Jana Pawła II do wszyst-
kich 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). 
WYDAWNICTWO M, 24×33, s. 1456, twarda ze złoceniami

kod: 599963

Su

per cena!

199,90 zł
99,90

Bestseller

Przekład bpa Kazimierza Romaniuka. 
Walory edytorskie: duży format 20×29 cm, uszlachetniona 
oprawa i obwoluta, wstążka, czytelna czcionka, ilustracje 

Gustave’a Doré.

Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu
Pamiątka zawarcia sakramentu małżeństwa
WYDAWNICTWO M, s.1416, twarda z obwolutą

kod: 142487

59,90
75,00 zł

Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu 
Pamiątka chrztu świętego
WYDAWNICTWO M, s.1416, twarda z obwolutą

kod: 143422

59,90
75,00 zł
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Pismo ŚwiętePismo Święte

Pismo Święte dla młodych
Niepowtarzalna edycja Biblii Tysiąclecia przygotowana specjalnie 
dla młodych czytelników. Po raz pierwszy w Polsce pełny tekst Pisma 
Świętego w najbardziej cenionym pallotyńskim tłumaczeniu połączo-
no z najpopularniejszą na świecie edycją Biblii dla dzieci i młodzieży. 
Grafi ki, komentarze, objaśnienia, ciekawostki, didaskalia, przygodowa 
stylizacja, kolorowe mapy i wiele innych elementów przygotowano po 
to, by młody czytelnik ze zrozumieniem i w pełni świadomie korzystał 
z dobrodziejstw Słowa Bożego. Pismo Święte dla młodych ma szansę 
stać się tym wydaniem Biblii, po które nastolatki sięgać będą chętnie 
i samodzielnie.
Pallottinum, rafael, 14×21, s. 1680, 
twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 889034

Nowy Testament dla młodych
Znajdziemy tu: pełny tekst Nowego Testamentu z Biblii 
Tysiąclecia, wprowadzenie i omówienie każdej księgi, słowni-
czek i kolorowe mapy, 20 barwnych wkładek z ciekawostkami 
biblijnymi i ilustracjami w przygodowej formule, wytłuma-
czenie trudnych pojęć i zagadnień, tematyczne ramki w przy-
jaznej stylistyce, ważne wersety, które warto zapamiętać 
oraz informacje i rysunki pokazujące, jak wyglądało życie 
w starożytności.
RAFAEL, 14×22, s. 406, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 889737

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

kod: 210431

Tę wyjątkową edycję Biblii polecamy szczególnie:
dla dzieci komunijnych, 
dla młodzieży przystępującej do sakramentu 
bierzmowania,
dla rodzin z dziećmi i dorastającą młodzieżą,
dla księży, katechetów i szkół.

Bestseller

Bestseller
Su

per cena!

79,00 zł
59,00

29,90
34,90 zł

79,90
89,90 zł

Nowy 
Testament 
z Pisma 
Świętego 
dla młodych!
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Pismo Święte

Bestseller

Biblia w komiksie
Opowieść o Bogu i wielkich bohaterach
Komiksowe wydanie opowieści biblijnych przenoszące czytelnika 
w sam środek akcji i przygody rodem z czasów Starego i Nowego 
Testamentu! Zapierająca dech w piersiach barwna i dynamiczna 
kreska oraz sprawna narracja zaciekawią młodych czytelników otwie-
rając ich na biblijne treści. Pięknie wydane dzieło, od którego trudno 
się oderwać! Teksty w książce Biblia w komiksie, choć nie stanowią 
pełnych, bezpośrednich cytatów z Biblii, oddają dokładnie sens 
i przekaz tekstów biblijnych przemawiając współczesnym językiem 
zrozumiałym i przyjaznym dla młodego czytelnika. 
RAFAEL, 18×24, s. 642, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 250062

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

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

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

NIEBIESKA
KOD: 299882

BRĄZOWA
KOD: 299592

69,00
79,90 zł

149,00
190,00 zł

Oszczędzasz 40 zł Oszczędzasz 40 zł

Pismo Święte

Oszczędzasz 40 zł

149,00
190,00 zł
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Wokół Bibli

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Dzieło o wybitnych 
walorach poznawczych 
i estetycznych!

Biblia dla każdego
T. 1-10
Dziesięciotomowy, nowoczesny, wszechstronny komentarz do wszystkich 
ksiąg Pisma Świętego, napisany z myślą o szerokim kręgu czytelników. 
Tekst biblijny pochodzi z V wydania Biblii Tysiąclecia. Każdy fragment Biblii 
opatrzono komentarzem wybitnego biblisty abpa Gianfranco Ravasiego, 
który towarzyszy tekstowi biblijnemu wiersz po wierszu. Równolegle omó-
wiono również symbole, miejsca, postacie i ciekawostki, które kryje w sobie 
tekst biblijny.
Całość jest bogato ilustrowana barwnymi reprodukcjami dzieł sztuki. 
Fundamentalne źródło wiedzy o Piśmie Świętym w bardzo atrakcyjnej cenie!
Każdy tom: JEDNOŚĆ, 21×30, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 133584

Tajemnice 
Nowego Testamentu
Doskonałe wprowadzenie w lekturę Nowego Testamentu dla 
każdego czytelnika. Znajdziemy tu odpowiedzi na najbar-
dziej podstawowe pytania: jak powstawał Nowy Testament? 
Skąd jego nazwa? Co wiemy o cudach Jezusa? Co to są 
apokryfy? Jak wyglądało życie w starożytnej Palestynie? Jak 
narodził się Kościół? Jak mogła wyglądać droga krzyżowa 
i męka Chrystusa? Dlaczego Apokalipsa jest księgą pełną 
optymizmu?
WYD. M, 21×30, s. 208, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier 

kod: 433953

Tajemnice 
Starego Testamentu
Kompetentne wprowadzenie w treść Starego Testamentu. 
Pozycja w przystępny i zrozumiały sposób omawia najbar-
dziej podstawowe zagadnienia: pochodzenie nazwy Starego 
Testamentu, dzieje ksiąg natchnionych, świat symboli biblij-
nych, geografi ę Ziemi Świętej, tematykę biblijnych zwierząt 
i roślin, miar i wag oraz świąt hebrajskich, a także sylwetki 
bohaterów biblijnych, historię wędrówek Abrahama i dzieje 
starożytnego Izraela.
WYD. M, 21×29, s. 208, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 434189

299,00
437,00 zł

39,90
49,90 zł

39,90
49,90 zł

Oszczędzasz 138 zł
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Wokół BibliWokół BibliWokół Bibli

24,90
29,90 zł

O. Tomasz Zamorski

Salon piękności
Niezwykłe kobiety w Biblii
W Piśmie Świętym główne role odgrywają nie tylko mężczyź-
ni, ale i kobiety. Wśród nich najważniejsze: Maryja, Maria 
Magdalena, Ewa. Również w rodowodzie Jezusa występują 
kobiety, i to nie byle jakie: Tamar, Debora czy Judyta to nie-
wiasty odważne, silne i zdeterminowane. Ten niezwykły salon 
to historie dwunastu zdumiewających kobiet, które pomagają 
się duchowo zregenerować oraz odkryć własną siłę i wyjątko-
wość. W Biblii nie ma słabych kobiet, wystarczy tylko je po-
znać! Autor książki o. Tomasz Zamorski jest dominikaninem, 
uznanym kaznodzieją i ewangelizatorem.
ZNAK, 13×19, s. 192, miękka

kod: 058341

Pierwszy Atlas Biblijny 
opracowany przez 
polskich autorów! 169,00

190,00 zł

Bestseller

Ks. Edward Staniek

Tajemnice 
Ewangelii
Skarby Dobrej Nowiny
Obszerne dzieło ks. prof. 
Edwarda Stańka, znanego 
i cenionego kaznodziei, który 
fachowo komentuje i wy-
jaśnia tajemnice zawarte 
w Ewangeliach. 
Cenna pomoc dla lepszego 
rozumienia i głębszego prze-
żywania tajemnic, jakie Jezus 
zostawił nam w Ewangelii.
RAFAEL, 16×23. s. 760, twarda

kod: 696950

Roman Brandstaetter

Krąg biblijny
Arcydzieło Brandstaettera! 
Zbiór błyskotliwych tekstów 
dotyczących Pisma Świętego. 
Autor wprowadza w fascynu-
jący świat Biblii dzieląc się 
własnym, bogatym doświad-
czeniem odkrywania pism 
natchnionych. Opowiada 
o swoim nawróceniu na wiarę 
katolicką. Udziela cennych rad 
i wskazówek jak czytać i rozu-
mieć teksty biblijne.
AA, WYD. M, 14×20, s. 368, miękka

kod: 644002

19,90
29,90 zł

29,90
59,90 zł

Nowość

Atlas Biblijny
Atlas dedykowany jest wszystkim czytelnikom pragnącym lepiej znać 
i rozumieć teksty Pisma Świętego. Przedstawia wydarzenia biblijne na 
starannie zredagowanych mapach opartych na zdjęciach satelitarnych. 
Atlas swym zasięgiem przestrzennym obejmuje tereny od Mezopotamii 
na wschodzie do Włoch na zachodzie i od Turcji na północy do Egiptu 
na południu. Zasięg czasowy zamyka się w bardzo obszernych ramach: 
od XVIII w. przed Chr. do I w. po Chr.
Kompetentnemu opracowaniu towarzyszy bogata szata grafi czna. Dzieło 
polskich kartografów polecamy jako znakomitą propozycję na prezent.
INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII, BERNARDINUM
23×33, s. 328, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 271615
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Jezus Chrystus

Fulton Sheen

Życie Jezusa Chrystusa 
Życie Jezusa Chrystusa w ujęciu słynnego amerykańskiego arcybiskupa 
Fultona Sheena!
Uniwersalne dzieło przedstawia nam zarówno fakty historyczne i świadectwo 
Ewangelistów poddane gruntownej refl eksji teologicznej, jak również głębokie 
medytacje pomocne w lepszym zrozumieniu Dobrej Nowiny o naszym Panu 
i Zbawcy. Popularne dzieło, napisane prostym i zrozumiałym językiem, w skutecz-
ny sposób wprowadza nas w misterium Jezusa Chrystusa oraz bardzo pomaga 
w udzieleniu osobistej odpowiedzi na zasadnicze pytanie: Kim dla mnie jest 
Jezus Chrystus?
W książce zamieszczono ilustracje biblijne autorstwa Gustave’a Doré.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 688, twarda z obwolutą ze złoceniami

kod: 644149

Nagroda Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich

FENIKS 2019
w kategorii „Książka 

autora zagranicznego”

Bestseller

Su

per cena!

69,00 zł
49,00
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Jezus Chrystus

Benedykt XVI

Jezus z Nazaretu
Komplet 3 książek
Bestsellerowy papieski tryptyk Jezus z Nazaretu to lektura obowiąz-
kowa nie tylko dla wierzących. Ojciec Święty Benedykt XVI udziela 
odpowiedzi na pytanie, kim jest Jezus dla każdego z nas. Udowadnia, 
że nadzieja, jaką niesie Chrystus, jest źródłem naszej siły w starciu 
z współczesnymi wyzwaniami. Siła tej refl eksji leży w tym, że oparta na 
mocnych biblijnych podstawach, rzetelna historycznie i teologicznie, 
jest zarazem bardzo osobista, jako owoc wewnętrznej drogi autora.
W nowym wydaniu dzieło Benedykta XVI polecamy w komplecie 
(3 książki w kolorowym pudełku) w atrakcyjnej cenie.
Każda książka: ZNAK, 14×20, twarda

kod koMPLETU: 165738

Fulton J. Sheen

Wieczny Galilejczyk
Arcybiskup Sheen z właściwą sobie erudycją i przenikliwością 
opowiada o Jezusie Chrystusie. Punktem wyjścia do uniwer-
salnych rozważań o świecie współczesnym jest dla niego 
porządek roku liturgicznego. Diagnozuje pragnienia człowieka 
nowoczesnego oraz pułapki, w które on wpada. Z charakte-
rystyczną swobodą porusza się pośród biblijnych postaci 
i wydarzeń. Mocno osadzony w rzeczywistości, prowadzi nas 
do bliższego poznania Chrystusa Pana i osobistego spotkania 
z Nim. 
W DRODZE, 14×20, s. 160, miękka

kod: 062508

Tomasz à Kempis

O życiu Jezusa Chrystusa
Oprócz słynnego O naśladowaniu Chrystusa, po Piśmie 
Świętym najbardziej poczytnej książki świata, Tomasz 
à Kempis napisał także serię dzieł będących medytacyjnym 
i modlitewnym rozważaniem poszczególnych wydarzeń z ży-
cia Jezusa. Książka O życiu Jezusa Chrystusa zawiera wszystkie 
te medytacje, mistrzowsko przetłumaczone na język polski, 
dodatkowo wzbogacone rycinami Gustave’a Doré ilustrujący-
mi wydarzenia przedstawione w Ewangeliach. 
Do książki dołączamy Ukryte życie Jezusa, fi lm dokumentalny 
na płycie DVD, o pierwszych 30 latach życia Jezusa.
Film DVD: reż.: Rafał Tichy, czas trwania: 46 min.
Wyd. AA, 14×20, s. 336, twarda, cz.-b. ilustracje

kod: 649816

Bestseller

29,90
34,90 zł

23,90

Su

per cena!

89,00

Blisko 900 stron!
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Jezu, Ty się tym zajmij

KORONKA GRATIS!

19,90KORONKA 
Jezu, Ty się tym zajmij!

ISBN 978-83-7864-382-1

Użyczam ci, Jezu, 
mojego głosu, 
a Ty mów…
Relacje świadków życia Ojca 
Dolindo oraz cudów i łask 
wyproszonych za jego wsta-
wiennictwem. W książce poja-
wia się rozmowa z krewną Ojca 
Dolindo Marią Grazią Ruotolo, 
relacja sióstr zakonnych, któ-
re doświadczyły spowiedzi 
w konfesjonale Ojca Dolindo. 
Są tu również relacje świadków 
codzienności ojca Dolindo.
RAFAEL, 13×20, s. 88, miękka

kod: 889560

Ks. Dolindo Ruotolo

Głęboka 
przemiana serca 
w szkole Maryi
Książka Dolindo Ruotolo jest 
mistycznym dialogiem duszy 
szukającej Boga z Maryją, któ-
ra jest jej przewodniczką na 
tej drodze. Rozważania mają 
postać 31 medytacji przezna-
czonych na kolejne dni, w któ-
rych Maryja pomaga modlące-
mu się poznać samego siebie. 
WYD. M, 13×19, s. 144, miękka, koloro-
we ilustracje, kredowy papier

kod: 211179

Jezu, Ty się tym zajmij. Tajemnica ks. Dolindo
Barwnie ilustrowana książka odkrywa przed nami tajemnicę 
niezwykłego życia ks. Dolindo Ruotolo, któremu Jezus powie-
rzył modlitwę „Jezu, Ty się tym zajmij”. Autorka książki podąża 
śladami tego świętego kapłana. Odwiedza jego ukochane mia-
sto – Neapol. Prowadzi nas do miejsc związanych z jego ży-
ciem i działalnością. Książka zawiera wywiad z Grazią Ruotolo, 
krewną księdza Dolindo, będącą jednocześnie strażniczką jego 
pamięci i propagatorką jego wielkiego dzieła. Znajdziemy tu 
unikalne zdjęcia oraz nieznane dotąd polskiemu czytelnikowi 
modlitwy, które przekazał ks. Dolindo. Z książki dowiemy się 
również o przepowiedni ks. Ruotolo z 1965 roku o wyborze 
Karola Wojtyły na papieża.
WYD. AA, 17×24, s. 144, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

kod: 640943

Jezu, 
Ty się tym zajmij
Modlitwa pełna zawierzenia
Jezu, Ty się tym zajmij to 
modlitwa szczególnego 
zawierzenia przekazana 
przez ks. Dolindo Ruotolo. 
Wypowiadając z wiarą te sło-
wa możemy wyprosić u Jezusa 
wiele łask. W książeczce za-
mieszczono duchowe wska-
zówki, jak z ufnością modlić 
się tą modlitwą, która rozczula 
Boże Serce.
RAFAEL, 11×14, s. 56, miękka

kod: 698756

Jezu, Ty się tym 
zajmij! O. Dolindo 
Ruotolo. Życie i cuda
O. Dolindo to mistyk, któremu 
Jezus podyktował wyjątko-
wą modlitwę. Duszpasterz, 
który posiadał przedziwny 
wgląd w duszę człowieka. 
Spowiednik niezwykle ceniony 
przez św. o. Pio. Obecnie trwa 
jego proces beatyfi kacyjny. 
Szczegóły jego doczesnego 
życia poznamy dzięki tej pa-
sjonującej książce.
ESPRIT, 14×20, s. 432, miękka

kod: 349521

Koronka „Jezu, Ty się tym zajmij”
Modlitewnik zawiera tekst Koronki odmawianej na różańcu, 
świadectwa osób praktykujących ten sposób modlitwy, akt 
zawierzenia „Jezu, Ty się tym zajmij” podyktowany księdzu 
Dolindo przez Jezusa, a także wskazówki duchowe tego ka-
płana. Do modlitewnika dołączamy różaniec z wizerunkiem 
Chrystusa, namalowanym według wskazań ks. Ruotolo. Na 
rewersie łącznika zamieszczono modlitewne wezwanie: „Jezu, 
Ty się tym zajmij”.
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

kod: 643821

19,90
24,90 zł

24,90
29,90 zł

Bestseller

Bestseller

Tylko
14,90 zł

14,90
19,90 zł

24,90
29,90 zł

Tylko
9,90 zł
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Ksiądz Dolindo 
o cudach 
i uzdrowieniach
Wyjątkowe teksty księdza Dolindo 
Ruotolo odnoszące się bezpośrednio do 
opisywanych w Piśmie Świętym cudów 
i uzdrowień. Opatrzone współczesnym, 
przystępnym komentarzem teologicz-
nym i biblijnym, mogą stać się ożywia-
jącą serce lekturą duchową i cenną 
wskazówką dla wszystkich tych, którzy 
także w swoim życiu pragną doświad-
czyć uzdrowienia duszy i ciała.
ESPE, 14×20, s. 121, miękka

KOD: 829212

34,90
39,90 zł

Rozważania różańcowe 
z Księdzem Dolindo
Maryjo, Ty się tym zajmij!
Ksiądz Dolindo urodził się w wigilię 
święta Matki Bożej Różańcowej, nie-
przypadkowo więc różaniec stał się 
najbliższą jego sercu modlitwą. Oparte 
na doświadczeniach i przemyśleniach 
kapłana rozważania modlitwy różańco-
wej to znakomita inspiracja do tego, by 
każdego dnia na chwilę oderwać się od 
trosk i zgiełku codzienności i w spokoju 
serca, za pośrednictwem Maryi, oddać 
swoje myśli Jezusowi.
ESPE, 12×18, s. 112, miękka

KOD: 829243

Bliskie jest 
Królestwo Boże
Ksiądz Dolindo objaśnia przypowieści!
Przepowiadając Ewangelię, ksiądz 
Dolindo niejednokrotnie pochylał się 
nad przypowieściami Jezusa, w których 
Zbawiciel opowiadał o tym, czym jest 
królestwo Boże. Rozważania umiesz-
czone w tej książce pełne są odniesień 
do codziennego życia, dzięki czemu 
każdy może z nich skorzystać. Oprócz 
wspaniałych tekstów ks. Dolindo książka 
zawiera współczesny komentarz teolo-
giczny i biblijny.
ESPE, 14×20, s. 144, miękka

KOD: 829618

Su

per cena!

39,90 zł
134,90

Wiemy, że wielu z Państwa zamawia oferowane przez nas publikacje i produkty, by po-
darować je później innym osobom, często będącym w duchowej potrzebie. Wychodząc 

naprzeciw Czytelnikom, którzy chcą propagować dobre treści, dzielić się Słowem, ewangeli-
zować, będziemy proponować specjalne zestawy i produkty w obniżonych cenach w ramach 
akcji „Dziel się dobrem”. To akcja dla wszystkich, którzy czują w sercu potrzebę ewangelizacji, 
dzielenia się wartościowymi treściami, robienia dobrych uczynków.

„Dziel się dobrem” – wspólna akcja z naszymi Czytelnikami

Zestaw 5 książeczek 

„Jezu, Ty się tym zajmij”
Nasi Czytelnicy kupują tę książeczkę najczęściej w większej ilo-
ści, aby przekazywać ją bliskim, potrzebującym, propagować we 
wspólnotach. Serdecznie za to dziękujemy! To nie tylko piękna 
modlitwa, lecz także skuteczna, o czym przekonują liczne świa-
dectwa. Warto się nią dzielić z tymi, którzy na swoich barkach 
dźwigają duże i małe problemy.
KOD: 169460

Kupując w pakiecie, oszczędzasz blisko 15 zł.

DLA TYCH, KTÓRZY NA SWOICH BARKACH DŹWIGAJĄ DUŻE I MAŁE PROBLEMY

Zestaw 5 książeczek 

„Jezu, Ty się tym zajmij”

Promocyjna cena 
za zestaw

Dziel się 
dobrem

34,90
49,50 zł

Tylko
14,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
12,90 zł

Nowość NowośćNowość
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Relikwie

Janice Bennett

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

kod: 881919

Massimo Olmi 

Drzewo życia
Tajemnica relikwii Krzyża Świętego 
Massimo Olmi – badacz i naukowiec specjalizujący się w hi-
storii starożytnej – w sposób niezwykle wiarygodny i prze-
konujący przedstawia pasjonujące dzieje relikwii Krzyża 
Świętego, podchodząc do tematu z zupełnie nowego punktu 
widzenia i omawiając go w sposób fascynujący zarówno dla 
wiernych, jak i dla sceptyków. Stając wobec wielkiej tajem-
nicy, autor prowadzi fascynujące śledztwo na temat Krzyża 
Chrystusa i jego odnalezienia po wielu latach. Fascynujący 
tekst uzupełniono o liczne, barwne fotografi e.
WYD. AA, 21×30, s. 88, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 641780

Aleksandra Zapotoczny

Znaki Boga
Znakomicie ilustrowana książka odpowiada na wiele intrygujących pytań. 
Poznajemy tu relikwie Pasji Chrystusa: Drzewo Krzyża, Koronę Cierniową, 
Gwoździe i tkaniny związane z Męką Jezusa: Całun Turyński, Chustę 
z Manopello, Sudarion z Oviedo i Tunikę z Argenteuil. Wraz z autorką podró-
żujemy do miejsc, w których przechowywane są relikwie związane z Matką 
Bożą i Dzieciątkiem Jezus, Apostołami, wielkimi świętymi oraz cudami eucha-
rystycznymi. Książka jest także spotkaniem z wybitnymi znawcami i badacza-
mi największych relikwii, naukowcami, lekarzami, dziennikarzami i duchow-
nymi, którzy dokonywali niezwykłych odkryć dotyczących pogrzebowych szat 
Chrystusa, poświadczających ich autentyczność i nadprzyrodzony charakter. 
Z wieloma z nich autorka rozmawiała osobiście, przekazując nam świadec-
twa ich osobistych spotkań z Największą Tajemnicą.
WYDAWNICTWO AA, 21×30, s. 176, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 645429

Relikwie Chrystusa, 
cuda eucharystyczne 
i pamiątki 
po świętych

29,90
39,90 zł

Bestseller

Rabat 40% Rabat 50%

14,90
24,90 zł

19,90
39,90 zł
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Klasyka duchowości katolickiej

Otwórz przede mną 
te karty
W specjalnie przygotowanych rozważaniach na wszystkie 
niedziele każdego cyklu roku liturgicznego przewodnikiem po 
tekstach Ewangelii staje się św. Augustyn. Ten wielki święty, 
mistyk, zakochany w Bogu kaznodzieja, pozostawił po sobie 
przebogatą spuściznę koncentrującą się przede wszystkim na 
objaśnianiu Pisma Świętego. Dziś możemy korzystać z darów 
jego mądrości i rady, które wciąż na nowo owocują dojrzałą, 
piękną i bogatą refl eksją nad słowem Bożym.
RAFAEL, 16×23, s. 464, twarda

KOD: 889966

Maria z Agredy

Ćwiczenia duchowe 
w odosobnieniu
Ascetyczne dzieło hiszpańskiej mistyczki i wizjonerki, po raz 
pierwszy przetłumaczone na język polski. Ćwiczenia są pro-
pozycją rozmyślań nad męką i śmiercią Chrystusa (Ćwiczenie 
Krzyża) wraz z modlitwami o dobrą śmierć (Ćwiczenie śmier-
ci), medytacjami o sądzie ostatecznym i modlitwami wypra-
szającymi łaski u Boga. Ćwiczenia mogą być dla współcze-
snego czytelnika zachętą do wyciszenia się w hałasie świata 
i refl eksji nad własnym życiem.
WYD. M, 12×17, s. 208, twarda

KOD: 434004

Św. Teresa 
od Dzieciątka Jezus

Dzieje duszy
Dzieje duszy św. Teresy z Lisieux to jej osobisty duchowy 
pamiętnik jednoczenia się z Bogiem, który powstawał przez 
kilka lat. Ukazuje nam „małą drogę” do świętości, przezna-
czoną dla ludzi oczekujących głębokich doznań duchowych. 
Zawiera wiele istotnych i cennych wskazówek, z których każdy 
może skorzystać w życiu codziennym. Arcydzieło literatury 
ascetycznej, które ukształtowało już kilka pokoleń chrześcijan 
pragnących iść drogą świętości.
WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH, 11×16, s. 488, miękka

KOD: 043951

34,90
39,90 zł

Św. Alfons Maria Liguori

Droga 
do świętości
Komplet 3 książek w etui

KOD KOMPLETU: 
645665

Droga do świętości, cz. II
Ścieżka cnót i rad ewangelicznych

WYD. AA, 14×20, s. 384, twarda

Droga do świętości, cz. III
O modlitwie i lekturze duchowej

WYD. AA, 14×20, s. 432, twarda

Droga do świętości, cz. I
W stronę doskonałości

WYD. AA, 14×20, s. 320, twarda

W komplecie:

Znakomity przewodnik duchowy dla osób pragnących 
dążyć do dojrzałego życia chrześcijańskiego!

19,90
24,90 zł

Bestseller

Su

per cena!
79,00

Su

per cena!

19,90

Rozważania 
Ewangelii ze 
św. Augustynem 
rok ABC
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Nauczanie Benedykta XVI 
w pięknym wydaniu!

Encykliki i adhortacje Benedykta XVI 
Znakiem fi rmowym naszych czasów stał się relatywizm. 
Tymczasem odpowiedzią chrześcijaństwa – według Benedykta 
XVI – jest to, że Prawda istnieje, bowiem wcieliła się doskonale 
w Osobie Jezusa Chrystusa i jest dostępna w Jego nauczaniu 
oraz w nauczaniu Jego Kościoła.

ks. Robert Skrzypczak

Dzieło zawiera trzy encykliki napisane przez Benedykta XVI 
oraz encyklikę Lumen fi dei, którą opracował Benedykt XVI, 
a dokończył i podpisał jego następca papież Franciszek. 
Zamieszczono tu również teksty czterech adhortacji 
Benedykta XVI. Całość uzupełniono indeksem najważniejszych 
terminów i wydano w pięknej szacie grafi cznej.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 704, twarda z obwolutą, wstążka

kod: 645948

Ratzinger Joseph, Benedykt XVI

Wprowadzenie w chrześcijaństwo
We Wprowadzeniu w chrześcijaństwo autor poprzez analizę 
Credo omawia kluczowe zagadnienia wiary, dając świadectwo 
zarówno doskonałej znajomości sytuacji dzisiejszego człowieka, 
jak i ogromnej otwartości na współczesne prądy myślowe.
Bóg nieskończenie przewyższa wszelkie nasze pojęcia, wszelkie 
nasze obrazy i imiona Boga. Wyznajemy Go jako Trójcę Świętą, 
co jednak w żadnym razie nie oznacza, że wszystko o Nim już 
wiemy, wręcz przeciwnie: pojęcie Trójcy Świętej uzmysławia 
nam, jak skromna jest nasza wiedza o Bogu i w jak niewielkim 
stopniu możemy Go pojąć czy ogarnąć. (ze wstępu Autora)
ZNAK, 13×20, s. 384, twarda

kod: 053681

Benedykt XVI, Kardynał Joseph Ratzinger 

Duch liturgii 
Co jest zgodne z duchem liturgii? Ksiądz i wierni razem zwró-
ceni ku Panu czy ksiądz i wierni patrzący na siebie? Cisza mo-
dlitewna czy głośne recytacje? Muzyka sakralna czy piosenki 
do gitary? Uświęcony obrzęd czy atmosfera i spontaniczność? 
Zachowanie kanonu modlitwy czy swobodna twórczość? 
Święte obrazy czy puste ściany? Na ołtarzu krucyfi ks czy tylko 
mikrofon? Przed Panem na klęczkach czy na stojąco? 
Joseph Ratzinger o tym, co najważniejsze: o naszej modlitwie 
i o liturgii, która, jak przypomniał Sobór Watykański II, stano-
wi „źródło i szczyt życia Kościoła”. 
WYD. AA, 17×24, s. 204, opr. zintegrowana, wstążka

kod: 645504

Encykliki:
Deus caritas est 
Spe salvi
Caritas in veritate
Lumen fi dei

Adhortacje:
Sacramentum Caritatis
Verbum Domini
Africae Munus 
Ecclesia in Medio Oriente

Bestseller

Bestseller

49,90
59,90 zł

29,90
34,90 zł

39,90
44,90 zł
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Proroctwo, 
które można wypełnić 
Po co istnieje nasz kraj? Czy Chrystus faktycznie powierzył 
Polakom wyjątkową misję? A jeśli tak, to kiedy się ona wypeł-
ni? W jaki sposób każdy z nas może wskrzesić iskrę wiary, by 
zapłonął świat?
Książka zawiera wywiady z duchowymi przewodnikami 
i świadkami Chrystusa, którzy opierając się na proroctwach 
Matki Bożej, świętej siostry Faustyny, prymasa Hlonda czy 
Teresy Neumann, interpretują rolę Polski we współczesnym 
świecie.
ESPRIT, 14×20, s. 456, miękka

kod: 061811

Bestseller

Sztuka walki duchowej
W życiu duchowym toczy się nieustanna wojna, w której stro-
nami są Dobro i Zło, Bóg i Szatan. Mówi o niej Pismo Święte. 
O duchowej walce pisał w swych listach św. Paweł. Papież 
Leon XIII nauczał, że największym przeciwnikiem Kościoła 
jest „królestwo Szatana”. Ksiądz Venatius Oforka, misjonarz 
w Nigerii, każdego dnia staje na arenie walki o ludzką duszę. 
Modlitwa jest w niej najpotężniejszym narzędziem. W jaki 
sposób się nim posługiwać? jak możemy uratować duszę 
drugiego człowieka? Ta książka to prawdziwy podręcznik wal-
ki, której stawką jest nasze zbawienie.
ESPRIT, 13×20, s. 232, miękka

kod: 061705

Św. Ludwik Maria 
Grignion de Montfort 

Przedziwny sekret 
Różańca świętego
W czym tkwi tajemnica potęgi 
Różańca? Jak nie poddać się 
zniechęceniu? Jak wspiąć 
się na wyższy poziom mo-
dlitwy i nie ulec kłamstwom 
Szatana? Jeden z najwięk-
szych mistrzów duchowości, 
św. Ludwik Maria Grignion 
de Montfort, wskazuje na bo-
gactwo modlitwy różańcowej 
i uczy nas, jak ją odmawiać.
ESPRIT, 14×21, s. 232, twarda

kod: 061538

Sławomir Zatwardnicki

Uwaga! 
Rozproszenia
Ta książeczka przeznaczona 
jest dla osób przeżywających 
rozproszenia i natrętne myśli 
podczas modlitwy, u których 
rodzi się zwątpienie w sens jej 
praktykowania. Autor omawia 
sytuacje budzące niepokój 
i odpowiada na pytania: jak 
minimalizować ryzyko poja-
wienia się rozproszeń? Jak 
reagować, gdy już przychodzą?
WNSZ, 12×16, s. 64, miękka

kod: 050259

Bł. Honorat Koźmiński

Czego dziś potrzeba Polsce i Europie?
Patriotyzm i cywilizacja chrześcijańska
Książka składa się z niepublikowanych nigdy tekstów bł. 
Honorata Koźmińskiego, które – przygotowane przez nie-
go do druku – powędrowały do szufl ady na ponad 140 lat. 
Komentarze pisane w XIX wieku zadziwiająco celnie przewi-
działy to, co stało się w XX i XXI wieku: niepokoje w Europie, 
afery gospodarcze, upadek obyczajów oraz przeczucie nad-
chodzącej wielkiej wojny, która wisi na włosku i o której nikt 
woli nie mówić. Jakie zadanie błogosławiony Honorat stawia 
przed Polakami? Czym jest prawdziwy patriotyzm?
FRONDA, 14×20, s. 264, miękka

kod: 793941

19,90
24,90 zł

11,90
14,90 zł

22,90
27,90 zł

29,90
34,90 zł

O. Augustyn 
Pelanowski, 
O. John 
Bashobora, 
Ks. Piotr Glas, 
Wincenty 
Łaszewski 
i inni 29,90

34,90 zł
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Ks. Andrzej Zwoliński

Wszystko co warto wiedzieć 
o Eucharystii
W kolejnych rozdziałach swojej najnowszej książki autor krok 
po kroku wyjaśnia obrzędy Mszy świętej – to wszystko, czego 
dotyka każdy z nas w eucharystycznym spotkaniu. Ksiądz 
Zwoliński pochyla się nad konkretnymi tematami, wziętymi 
z nieskończonego bogactwa Eucharystii. Czyni to w charak-
terystyczny dla siebie sposób – z wielką eru dycją, posługu-
jąc się wieloma przykładami, pisząc jasnym, zrozumiałym 
językiem.
WYD. AA, 14×20, s. 216, miękka

kod: 645023

Myśl właściwie, 
żyj szczęśliwie
365 refl eksji na każdy 
dzień
Czytając codziennie rozwa-
żania abpa Sheena można 
przeżyć osobiste roczne 
rekolekcje. Krótka modlitwa 
dołączona do codziennych 
rozważań pomaga w przyjęciu 
chrześcijańskich prawd jako 
własnych. Warto zacząć już 
dziś i korzystać z tej książki 
przez 365 dni w roku!
RAFAEL, 12×19, s. 384, twarda

kod: 889973

Czyń dobro 
gdziekolwiek 
jesteś
Myśli świętych i błogosławio-
nych na każdy dzień roku.
WYD. M 12×17, s. 288, 
twarda, kolorowe ilustracje, 
kredowy papier

kod: 433212

7 tajemnic Eucharystii
Czym jest „największy skarb Kościoła”?
„Źródło i szczyt” – tak nazywał Eucharystię Sobór Watykański II. 
Jan Paweł II określał ją „największym skarbem Kościoła”. A jed-
nak nawet żarliwi katolicy często nie rozumieją, na czym pole-
ga ten sakrament; przyjmują go bez wiary, że ma moc zmieniać 
codzienne życie.
Czym naprawdę jest Eucharystia? Co mówili o niej papieże, mi-
stycy i teologowie? Jak żyć jej doświadczeniem każdego dnia? 
Ta wnikliwa książka, oparta na Piśmie Świętym i nauczaniu 
Kościoła, wprowadzi cię we wszelkie ukryte prawdy Eucharystii.
ESPRIT, 13×20, s. 120, miękka

kod: 061866

16,90
19,90 zł

Scott Hahn

Czwarty kielich
Czwarty, ostatni kielich wina należał do rytuału uczty 
 paschalnej. Dlaczego Jezus nie podał go swoim uczniom? 
Dlaczego przerwał rytuał? Dlaczego Jezus porównywał swoją 
mękę do wypicia kielicha? I skoro Jego ofi ara na Kalwarii 
jest jedna i wystarczająca, to dlaczego katolicy wierzą, że 
każda Eucharystia jest ofi arą? Odpowiedzi na te pytania 
znajdziemy w fascynującej książce Scotta Hahna, 
niegdyś pastora prezbiteriańskiego, który wskutek fascy-
nacji Eucharystią przeżył nawrócenie i został gorliwym 
katolikiem.
ESPRIT, 13×20, s. 190, miękka

kod: 061682

Odkrywanie 
tajemnicy 
Ostatniej 
Wieczerzy 
i Krzyża

24,90
26,90 zł

34,90
39,90 zł

14,90
29,90 zł

Tylko
19,90 zł

Bestseller

Nowość
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Ks. Piotr Glas

40 dni walki duchowej
Jeśli zgrzeszyłeś, jak najszybciej udaj się do konfesjonału 
i oczyść swoją duszę! – zachęca ks. Piotr Glas. W wyjątkowych 
rekolekcjach na Wielki Post autor – gorliwy kapłan i ceniony 
rekolekcjonista – wzywa nas, byśmy już teraz wypowiedzieli 
walkę grzechowi. W jaki sposób nie stracić Łaski, którą otrzy-
maliśmy od ukrzyżowanego Chrystusa? Jak unikać pokus 
i zniewolenia? I jak troszczyć się o zbawienie swoje i bliskich? 
Odpowiedzi znajdziemy w książce zawierającej 40 dni niezwy-
kłych konferencji o walce duchowej.
ESPRIT, 13×20, s. 176, miękka

kod: 061651

J. Augustine Wetta OSB

Ora et pokora
Jak przełożyć Regułę św. Benedykta na język zwykłych ludzi 
naszych czasów? Znakomicie czyni to o. Augustine Wetta, 
benedyktyn z Opactwa Saint Louis, nauczyciel angielskiego 
i łaciny, który z szczerością, humorem i wyjątkową erudy-
cją wyjaśnia współczesnym metodę świętego Benedykta. 
Omawia dwanaście kluczowych kroków na drodze do odnale-
zienia wewnętrznego pokoju – w sposób, który można zasto-
sować w życiu każdego człowieka. Opierając się na własnych 
doświadczeniach życiowych autor wyjaśnia każdy z dwunastu 
kroków (stopni drabiny).
WYD. AA, 14×20, s. 128, miękka

kod: 645269

Vinny Flynn

7 tajemnic spowiedzi
Autor zdradza nam sekrety sakramentu pokuty i pojednania. 
Dla wielu będą one zupełną nowością! Książka zarówno dla 
osób, które regularnie się spowiadają, jak i dla tych, którzy 
nie przystąpili do sakramentu pokuty od bardzo dawna.
ESPRIT, 13×20, s. 192, miękka

kod: 061620

Ks. Andrzej Zwoliński

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

kod: 642060

Bestseller

Bestseller

Tylko
12,90 zł

19,90
24,90 zł

Tylko
19,90 zł

20,90
25,90 zł

Dwanaście 
stopni 
do dojrzałości 
chrześcijańskiej

Cenna pomoc 
do rachunku 
sumienia 
i spowiedzi 
świętej!
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Carver Alam Ames

Niebo przemówiło
Jeden z największych współ-
czesnych mistyków Carver 
Alan Ames w książce Niebo 
przemówiło zawarł najcudow-
niejsze przesłania, które 
usłyszał podczas rozmów 
z Panem Jezusem oraz z tymi, 
którzy osiągnęli Niebo. 
Zamieszczone tu przesłania 
pochodzą nie tylko od same-
go Boga, ale także od świę-
tych Archaniołów, Apostołów 
oraz innych świętych.
ESPRIT, 14×20, s. 720, miękka

kod: 847713

Carver Alam Ames

Oczami Jezusa
Cykl opowieści o życiu Jezusa 
spisany na podstawie prywat-
nych objawień Carvera Alana 
Amesa, podobnych do wizji 
bł. Anny Katarzyny Emmerich 
czy św. Brygidy Szwedzkiej. Są 
to opowieści wyjątkowe, bo-
wiem ich narratorem jest sam 
Jezus, a wszystkie wydarzenia 
obserwujemy Jego oczami. 
Książka daje nam obraz co-
dziennego życia Jezusa i Jego 
uczniów. 
ESPRIT, 14×20, s. 584, miękka 

kod: 989929

Ks. Piotr Pawlukiewicz

Wstań
Albo będziesz święty, albo będziesz nikim
Wielu z nas mniema, że bycie świętym nie jest trendy, bo 
świętość to nuda. Wielu z nas uważa świętych za egzaltowa-
nych, zapatrzonych w niebo naiwniaków. Jednak nie zdajemy 
sobie sprawy, jak bardzo się mylimy. Świętość to odwaga, 
a życie wielu świętych było bardziej fascynujące niż najlep-
szy fi lm akcji. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówi o prawdziwej 
świętości, ale i o radzeniu sobie z kryzysami, o powstawaniu 
z upadków i słabości, abyś i Ty mógł być święty! Wstań i wy-
rusz razem z nim!
ZNAK, 14×20, s. 222, miękka

kod: 054473

Kard. Gerhard Ludwig Müller

Drogowskazy na dzisiaj
Kardynał Müller, autorytet Kościoła, były prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary, w bezkompromisowy sposób podejmuje naj-
bardziej palące dla katolików kwestie. Kto może przyjmo-
wać Komunię Świętą? Jaką władzę ma papież? Czy można 
 zmieniać nauczanie Kościoła? Na czym polega odpuszczenie 
grzechów? Książka jest przejawem troski o Kościół w do-
bie powszechnego relatywizmu i rozmycia prawdy. Ksiądz 
Kardynał znany jest z odważnej walki o prawdę. 
Staje również w obronie Polski i jej chrześcijańskiego 
dziedzictwa.
WYD. M, 14×20, s. 104, miękka

kod: 434660

Ks. Piotr Glas

Dzisiaj trzeba 
wybrać
Ks. Piotr Glas opowiada 
o swoim życiu, kryzysie du-
chowym, o swojej drodze do 
Boga oraz o posłudze kazno-
dziei i egzorcysty. 
Ta książka to zarazem prze-
wodnik duchowy oraz świa-
dectwo nawróconego 
kapłana, który całkowicie 
zawierzył swoje życie Jezusowi 
i Maryi.
ESPRIT, 13×20, s. 288, miękka

kod: 847409

Ks. Piotr Glas

Dekalog
Nie wolno nam się wpatrywać 
w ciemność i nią fascynować.

Ks. Piotr Glas

W rozmowie z Tomaszem P. 
Terlikowskim ks. Glas przy-
pomina, że w każdej chwili 
naszego życia toczy się walka 
o zbawienie oraz zachęca nas, 
byśmy podjęli trudną walkę 
o szczęście wieczne. Naszą 
mapą na drodze do Boga są 
przykazania Dekalogu. 
ESPRIT, 13×20, s. 296, miękka

kod: 847799

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Tylko
14,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

29,90
34,90 zł

Bestseller
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17,90
39,90 zł
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Praktycznie o katolickich praktykach
Czy przepisy liturgiczne są potrzebne? Czy trzeba tworzyć 
kolejne nabożeństwa? Po co błogosławić wodę, a potem 
skrapiać nią przedmioty? Po co kapłan odczytuje listę imion 
podczas wypominków? Dlaczego chodzimy na pielgrzymki? 
Czy mamy dawać jałmużnę? Czy czczenie relikwii jest naka-
zem wiary? Jak zniszczyć przedmiot kultu religijnego? Co daje 
nam odpust? 
W tej pożytecznej książce znajdziemy wyjaśnienie wielu 
wątpliwości. Jej lektura umożliwi nam bardziej świadome 
korzystanie z bogatego skarbca nabożeństw, gestów, znaków, 
rytuałów i sakramentaliów sprawowanych w Kościele.
RAFAEL, 16×23, s. 64, miękka

kod: 889959

O. Adam Szustak

Straszna książka
Popularny kaznodzieja dominikański, o. Adam Szustak OP 
i biblista ks. dr Marcin Kowalski wprowadzają czytelnika 
w świat najbardziej przerażających symboli i wizji opisanych 
na kartach Biblii. Straszna książka odkrywa prawdy duchowe 
i dotyka głębi duszy. Książka pełna jest ciekawostek i wie-
dzy biblijnej przekazanej prostym, zrozumiałym językiem. 
Przeczytamy tu m.in. o przepowiedniach Proroków Starego 
Testamentu, o proroczych snach, o powtórnym przyjściu 
Chrystusa na końcu czasów oraz o innych wizjach, znakach 
i symbolach zapowiadających apokalipsę i czasy ostateczne. 
STACJA7, 15×21, s. 526, twarda

kod: 122422

Droga 
do wiary dojrzałej

Abp Grzegorz Ryś

Rozmowy od serca do serca
Kazania arcybiskupa
Abp Grzegorz Ryś przez swoje kazania chce cię nauczyć praw-
dziwej relacji z Jezusem; takiej, która na pierwszym  miejscu 
zawsze stawia dobro drugiego człowieka. Zdania, które tu 
przeczytasz, być może nie zawsze będą dla ciebie komfortowe, 
ale za to trafi ą w samo sedno twojego życia. 
Ta książka to wiadomość dla każdego człowieka – dla mło-
dych, dla starszych, dla tych, którzy chcą czerpać z Kościoła, 
nie dając nic w zamian, a także dla tych, którzy muszą bardzo 
mocno pracować nad tym, żeby pokochać Kościół. 
Odważ się stanąć w prawdzie o sobie samym i zastanów się:
O co chodzi w dojrzałej wierze? Kim jest dla ciebie Jezus? 
Czy jest coś, co cię z Nim łączy? 
RAFAEL, 11×16, s. 80, miękka

kod: 250444 

44,90
49,90 zł

Bestseller

,90
39,90 zł

Nowość

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł
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Drogowskazy życia duchowego

Chris i Linda Padgett

Święte małżeństwo, 
świetne małżeństwo
Jak dzięki wierze budować szczęśliwy związek? Chris i Linda 
Padgett, rodzice dziewięciorga dzieci, po niemal trzydziestu 
latach pełnego różnych doświadczeń wspólnego życia znaleźli 
skuteczne sposoby na radzenie sobie z wszelkimi małżeńskimi 
problemami. Teraz chcą tymi sposobami podzielić się z wszyst-
kimi parami – zarówno tymi z dłuższym stażem, jak i wkraczają-
cymi w małżeństwo. Książka jest pełna cennych wskazówek dla 
małżonków i narzeczonych. Autorzy proponują kompletny plan 
wspólnego tworzenia małżeńskiego szczęścia razem z Bogiem.
ESPE, 14×20, s.160, miękka

kod: 829403

O. Murray Bodo

Franciszek z Asyżu
Podróż i marzenia
Ojciec Murray Bodo OFM przedstawia nam Franciszka jako 
człowieka, który całe swoje życie od nawrócenia podporząd-
kował pewnemu marzeniu. To jego marzenie do dziś pociąga 
tysiące ludzi, którzy decydują się wyruszyć w duchową po-
dróż z Franciszkiem jako przewodnikiem. Dzięki tej książce 
odkryjesz, na czym ono polegało i jak za nim podążać, mimo 
że świat cały czas Ci wmawia, iż to niemożliwe. Każdy, kto 
chce zrozumieć fenomen świętego z Asyżu, powinien sięgnąć 
po tę książkę.
ESPE, 14×20, s. 288, miękka

kod: 829588 

Ks. Piotr Skiba 

Kurs zwycięstwa nad lękiem
8 kroków ku uwolnieniu i uzdrowieniu serca
Kurs zwycięstwa nad lękiem jest genialnym przewodnikiem, 
dzięki któremu możesz zwyciężyć lęk! Ta książka pomoże 
każdemu odnaleźć ukojenie w ramionach Boga, nauczyć się 
żyć w każdej niepewności, posługiwać się Pismem Świętym 
w walce duchowej oraz przejść od lęku do wiary. 
Ks. Piotr Skiba, korzystając z darów Kościoła, jakimi są słowo 
Boże i Tradycja, pokazuje, że z Bogiem jesteśmy w stanie 
pokonać każdy lęk.
ESPE, 14×20, s.212, miękka

kod: 829625 

Ks. Wojciech Węgrzyniak

O co właściwie nam chodzi?
Błyskotliwa książka ks. Wojciecha Węgrzyniaka łączy w sobie 
interpretacje tekstów biblijnych z obszernymi komentarzami 
na temat spraw bieżących: trudnych, budzących kontrowersje 
i mocno nagłośnionych w mediach. Autor jasno i bezkompro-
misowo prowadzi nas po drogach i bezdrożach współczesno-
ści wskazując, o co każdemu z nas naprawdę chodzi w relacji 
z Bogiem, bliźnimi i samym sobą. Książka będąca esencją 
najciekawszych myśli, spostrzeżeń i komentarzy autora to 
dobry przewodnik prezentujący kondycję i złożoność współ-
czesnego Kościoła.
RAFAEL, 14×20, s. 312, opr. zintegrowana

kod: 250246

34,90
39,90 zł

24,90

24,90
26,90 zł

34,90
38,90 zł

Nowość

NowośćNowość

Bestseller
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Na ważne chwile

Księga życzeń i błogosławieństw
Obszerna skarbnica życzeń na Wielkanoc, Boże Narodzenie, 
Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Nauczyciela, Dzień Kobiet, a także z okazji ważnych wydarzeń 
w życiu rodziny, takich jak przyjęcie sakramentów, jubileusze 
i imieniny. Znajdziemy tu również podziękowania i kondolen-
cje oraz teksty prostych błogosławieństw na różne okolicz-
ności życia rodzinnego. Są tu błogosławieństwa: m.in.: dzieci, 
nowożeńców, nowego domu, opłatków wigilijnych, stołu wiel-
kanocnego, przed podróżą i inne. Na końcu zamieszczono 
obszerny zbiór złotych myśli przeznaczonych do rozmaitych 
dedykacji (gratulacje, słowa pociechy w trudnościach, rady). 
WYD. AA, 17×24, s. 192, twarda

kod: 648086

Szczęśliwe małżeństwo
Książka porusza następujące tematy: czym jest zawarcie 
małżeństwa; do czego zobowiązują się osoby zawierające 
małżeństwo; jak przeżywać małżeństwo, które się zawarło; 
zasady dialogu małżeńskiego; podstawowe aspekty i treści 
wychowania; tradycyjne środki pomagające stać na straży 
wierności; rady dla związków w kryzysie; sytuacja katolików 
po rozwodzie cywilnym lub połączonych tylko związkiem 
cywilnym oraz tak zwanych „małżeństw na próbę” itp. 
Pięknie wydana książka dla zakochanych i narzeczonych, 
nowożeńców i małżonków, którzy pragną ożywić swój sakra-
mentalny związek. 
WYD. AA, 17×24, s. 304, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 642220

Św. Jan Paweł II

Jesteś dzieckiem Bożym
Pamiątka Chrztu świętego
Pamiątka przyjęcia sakramentu Chrztu, przeznaczona zarów-
no dla dziecka, jak i dla rodziców. Zawiera:

• Słowa św. Jana Pawła II o tajemnicy Chrztu Świętego. 
• Urzekające zdjęcia z Papieżem oraz inne ilustracje. 
• Modlitwy Jana Pawła II zawierzające ochrzczone dziecko 

opiece Maryi.
• Papieskie błogosławieństwo dla dzieci.
• Miejsce na pamiątkowe zdjęcia i dedykacje.

WYD. AA, 20×29, s. 48, twarda

kod: k01115

Św. Jan Paweł II

Wasza miłość jest święta
Pamiątka sakramentu małżeństwa
Wspaniały prezent z okazji ślubu, a w nim:

• Jan Paweł II o miłości między kobietą i mężczyzną. 
• Duchowe rady, modlitewne wsparcie. 
• Błogosławieństwo na drogę życia małżeńskiego. 
• Barwne fotografi e. 
• Miejsce na pamiątkowe zdjęcia i dedykacje.

WYD. AA, 20×29, s. 48, twarda

kod: k01118

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

29,90
39,90 zł

24,90
29,90 zł

Do książki 
dołączono fi lm 
„Przed sklepem 
jubilera” (1988) 
oparty na tekście 
literackim Karola 
Wojtyły.
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Na różne okazjeNa różne okazje

Janusz Michałowski

Zasłyszane 
w zakrystii
Anegdoty kościelne
Zbiór przezabawnych, 
autentycznych anegdot 
z życia Kościoła, ukazujących 
naszych kapłanów, pasterzy, 
ojców duchowych w chwilach, 
w których radosny śmiech 
był najlepszym, a czasem 
jedynym rozwiązaniem 
sytuacji. 
Rafael, 11×19, s. 104, miękka

kod: 698176

Janusz Michałowski

Humor spod 
piuski
Zasłyszane w zakrystii 3
Niejeden bohater zebranych 
anegdot to szanowany kapłan 
czy biskup. Nasi pasterze po-
trafi ą z przymrużonym okiem 
spojrzeć w krzywe zwiercia-
dło, a nawet opowiadać co 
bardziej kąśliwe anegdoty 
na swój temat, z czego autor 
niniejszego opracowania 
skwapliwie skorzystał. 
RAFAEL, 11×18, s. 104, miękka

kod: 699944

Żarty (nie tylko) pobożne
Humor po chrześcijańsku
Znajdziemy tu żarty i anegdoty o narzeczonych, sytuacjach 
małżeńsko-rodzinych, o pieniądzach, o modlitwie, o ka-
płanach, osobach konsekrowanych i papieżach, celibacie, 
o rozmaitych sytuacjach w konfesjonale i na lekcjach religii, 
a także o tym, co może się zdarzyć w czasie wizyty księdza po 
kolędzie, a nawet przy ołtarzu. Nie zabrakło też zabawnego 
podejścia do spraw ostatecznych, wyznawców innych religii, 
ateistów. Ponadto mamy tu anegdoty zaczerpnięte z ogło-
szeń parafi alnych oraz zbiór autentycznych lapsusów, jakie 
zdarzają się nawet bardzo pobożnym ludziom.
WYD. AA, 12×19, s. 152, miękka

kod: 648291

Katolickie 
vademecum 
dla każdego!

Rodzinna encyklopedia katolicka
Skarbnica wiedzy o Piśmie Świętym, o Kościele katolickim i jego histo-
rii, o wierze, nauce, duchowości, modlitwie, sakramentach i świętych. 
Kompendium dla wierzących, którzy chcą wiedzieć więcej i pełniej 
 przeżywać swoją wiarę, a także dla pasjonatów historii i wielbicieli sztuki 
sakralnej. Ta bogato ilustrowana encyklopedia pozwoli każdemu odkryć 
oraz zrozumieć duchowe i kulturowe korzenie chrześcijaństwa, źródła, 
początki, dzieje i współczesność Kościoła katolickiego.
Treść dzieła uporządkowana jest według klucza tematycznego. 
Na końcu zamieszczono alfabetyczny indeks haseł z odnośnikami do 
 właściwych stron. Znajdziemy tu również słownik imion świętych oraz 
poczet papieży.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 320, twarda z obwolutą, kolorowe zdjęcia, ilustracje, mapy

kod: 648048

29,90
59,90 zł

Bestseller

Tylko

9,90 zł

Oszczędzasz 30 zł

Su

per cena!

14,90 zł
4,90

Su
per cena!

14,90 zł
4,90
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Na różne okazje

Śpiewnik dla całej rodziny
Rodzinny śpiewnik zawiera 58 najpopularniejszych piosenek 
biesiadnych, dziecięcych, ludowych, turystycznych, żołnier-
skich, patriotycznych oraz szant. W śpiewniku:

teksty utworów, zapisy nutowe, chwyty gitarowe
Na płytach CD m.in.: Hej, sokoły!; Graj, piękny cyganie; Hej, 
bystra woda; Gdybym miał gitarę; Szła dzieweczka; My, 
Cyganie; Jedzie pociąg z daleka; Mam chusteczkę haftowa-
ną; Krakowiaczek jeden; Zasiali górale; Głęboka studzienka, 
a także Rota; Warszawianka, Hymn narodowy; Witaj, majowa 
jutrzenko i inne.
2 płyty CD z 30 utworami w wersjach z wokalem i do karaoke!
MARTEL, 15×26, s. 132, twarda

KOD: 546236

Phil Bosmans

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

KOD: 153724

34,90
39,90 zł

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

KOD: 948014

29,90
34,90 zł

Bestseller

24,90
35,90 zł

Viva Italia
Trójpłytowa kolekcja znanych i lubianych szlagierów włoskiej pio-
senki. Na trzech płytach zamieszczono łącznie 63 niezapomniane 
utwory, wśród nich te najsłynniejsze: Felicità, Volare, Mamma 
Maria, Acapulco, Buonasera Signorina, Quando, quando, quando, 
Arrivederci Roma, klasyczne O sole mio i wiele innych. Wśród 
wykonawców takie znakomitości włoskiej estrady jak Al Bano, 
Domenico Modugno, Claudio Villa, Ricchi e Poveri i in. Muzyka 
z tych płyt przywołuje niepowtarzalną atmosferę festiwali w San 
Remo, słonecznych plaż oraz unikalnych włoskich pejzaży. 
CD 1 – Volare, 79 min.
CD 2 – Dolce Vita, 78 min. 
CD 3 – O Sole Mio, 78 min.
KOD KOMPLETU: 093321

54,90
59,90 zł
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Kościół w czasach zamętu

Paweł Milcarek, Tomasz Rowiński

Alarm dla Kościoła
Książka zawiera rozmowy ze znanymi uczestnikami życia 
Kościoła w Polsce, duchownymi i świeckimi, którzy omawiają 
najpoważniejsze zagrożenia dla wiary i moralności. W książ-
ce wypowiadają się m.in.: o. Dariusz Kowalczyk SJ (Dyktatura 
relatywizmu), Grzegorz Górny (Mentalna kolonizacja Kościoła 
i apostazja narodów), Paweł Lisicki (Kapitulacja przed mu-
zułmanami), Tomasz Terlikowski (Od „lawendowej mafi i” do 
homoherezji), o. Jarosław Kupczak OP (Kruszenie małżeństwa), 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (Czy ojczyzna Jana Pawła II jest 
bezpieczna?), o. Jacek Salij OP (Zerwanie czy ciągłość?).
DEMART, 14×20, s. 312, miękka

KOD: 122424

Saverio Gaeta

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

KOD: 061798

Antonio Socci

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

KOD: 644538

34,90
39,90 zł

Aldo Maria Valli

Sprawa Viganò. Arcybiskup przeciw gorszycielom
Listy arcybiskupa Vigano demaskujące grzeszne i przestępcze 
czyny, jakich dopuścił się były kardynał, arcybiskup McCarrick 
to wstrząsające świadectwo degeneracji jednego z najwyższych 
hierarchów Kościoła. Nie mniej szokująca jest zmowa milczenia 
oraz potajemnego krycia i wspierania McCaricka przez waty-
kańskich dostojników najwyższego szczebla! Ta książka opisuje 
całą sprawę, począwszy od pierwszego spotkania arcybiskupa 
Vigano z autorem tej książki, poprzez jej kolejne odsłony, aż 
po ostatnią odpowiedź, udzieloną arcybiskupowi Vigano przez 
kard. Ouelleta, Prefekta Kongregacji Biskupów.
AROMAT SŁOWa, 14×20, s. 144, miękka

KOD: 758132

Tylko
19,90 zł

Tylko
29,90 zł

Bestseller

39,90
44,90 zł

24,90
29,90 zł

Kto próbował 
zatuszować 
skandal?

Nowa 
Reformacja?
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Kościół w czasach zamętu

Antonio Socci

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

KOD: 645306

Aldo Maria Valli

Benedykt XVI. Strażnik wśród nocy
Wyjątkowa biografi a Benedykta XVI. Znakomity dziennikarz 
Aldo Maria Valli przedstawia nam postać Josepha Ratzingera 
jako strażnika prawdy i wiary w mrocznym świecie moralnego 
zepsucia i relatywizmu. Aby lepiej poznać osobę Benedykta XVI, 
i zrozumieć jak wielką rolę nadal odgrywa, trzeba koniecznie 
przeczytać tę książkę!
Książka ta wzięła się nie tylko z chęci złożenia hołdu Papieżowi 
prawdy, ale też z potrzeby, o której jestem więcej niż przekonany 
– potrzeby podkreślenia, jak właściwa była wielka propozycja 
złożona przez Benedykta XVI ludzkości naszej epoki.

Aldo Maria Valli
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 208, miękka

KOD: 758163

Rod Dreher

Opcja Benedykta
Chrześcijanie na Zachodzie są świadkami masowej 
apostazji. Jest ona duchowym odpowiednikiem potopu, który 
pochłonął świat w czasach Noego. Wierzący muszą więc budo-
wać własne arki, na których pokładzie przeniosą wiarę przez 
obecne mroczne i burzliwe czasy, dla ratowania własnych dusz 
i zachowania wiary na okres, kiedy trzeba ją będzie odbudo-
wać. Opcja Benedykta to wołanie, aby Kościół pozostał wierny 
Chrystusowi. 
Jest to zadanie, przed którym stają wszyscy wierzący chrześcija-
nie w obecnych postchrześcijańskich, neopogańskich czasach.
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 320, miękka

KOD: 642381

Bestseller

Nagroda Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich

FENIKS 2019
w kategorii „Kościół 

wobec współczesności”

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Benedykt XVI 
i jego 
wrogowie
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Kiedy przyjdzie 
„książę 
tego świata”?

Szatan istnieje

Antychryst
Ostatnia walka szatana
Książka o przepowiedniach dotyczących postaci Antychrysta. 
Autor podąża śladami 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. 

Proroctwo o „synu zatracenia” 
spełnia się na naszych oczach!
WYD. AA, 14×20, s. 416, miękka

kod: 640172

Włodzimierz Sołowiow

Krótka opowieść o antychryście
W XX i XXI wieku w Europie następuje szereg niepokojących 
zmian w polityce i obyczajowości. W tym wszystkim obecny 
jest Antychryst, który jawi się jako pacyfi sta i ekumenista uwo-
dzący ludzkość obietnicą pokoju i sprawiedliwości bez Boga. 
Sprzeciwia mu się tylko mała grupa chrześcijan: katolików, pra-
wosławnych i protestantów. Wszystko to wydaje się znajome, 
tyle tylko że… Sołowiow napisał ten tekst w latach 1899-1900! 
Zdumiewający tekst autora sprzed ponad stu lat, który trafnie 
przewidział przemiany polityczne, duchowe i cywilizacyjne, 
jakie rzeczywiście nastąpiły w XX i na początku XXI wieku!
WYD. AA, 12×19, s. 80, miękka

kod: 642183

Módlcie się, by zwyciężyć szatana
Pragnę was obronić od wszystkiego, co wam Szatan propo-
nuje i przez co chce was zniszczyć.

(orędzie z 25 marca 1990 r.)

Co Maryja w Medjugorje powiedziała o walce ze złem? Jakie 
wskazała drogi do nawrócenia?
Książka zawierająca orędzia z Medjugorje o szatanie jest 
doskonałym podręcznikiem walki duchowej. Publikacja zo-
stała wzbogacona o nauczanie Katechizmu i świętych (m.in. 
Benedykta, Tomasza z Akwinu, Siostry Faustyny i Ojca Pio), 
a także egzorcystów (np. o. Gabriela Amortha).
ESPRIT, 13×20, s. 280, miękka

kod: 061606

Roberta Ruscica

Moja walka z szatanem
Ojciec Matteo La Grua
Ojciec Matteo La Grua (1914-2012) – franciszkanin, jeden 
z najbardziej znanych egzorcystów. Człowiek wielkiej pokory 
i głębokiej modlitwy. Chociaż stronił od rozgłosu i dzienni-
karzy, pod koniec życia opowiedział swoją historię, pełną 
zdarzeń związanych z posługą charyzmatami, którymi hojnie 
obdarzył go Bóg. Dziennikarka Roberta Ruscica zebrała jego 
świadectwa, tworząc niezwykłą opowieść o Bogu działającym 
cuda poprzez swojego kapłana. 
Zaczerpnij z duchowego testamentu ojca Matteo!
BRATNI ZEW, 13×21, s. 224, miękka

kod: 853279

29,90
34,90 zł

Tylko
14,90 zł

Bestseller

26,90
24,90
29,90 zł

Nowość Walka ze złem 
w przesłaniach 
z Medjugorie
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Zagrożenia i wyzwania

Jan Lewandowski

Jak polemizować z wojującym ateistą?
Do niedawna pokutowało przekonanie, że z wojującym ate-
istą nie da się wygrać polemiki, bo ateizm był propagandowo 
przedstawiany jako „twardy fakt”, „fakt naukowy”, „fakt bez-
sporny” itd. Chrześcijanie byli z kolei portretowani jako ludzie 
nie posiadający racjonalnych podstaw dla swoich przekonań. 
W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie: to ateista nie ma 
ani jednej solidnej podstawy dla swych poglądów, z samym 
ateizmem włącznie. Niniejszy poradnik, skonstruowany na 
zasadzie praktycznego dialogu z ateistą, dostarcza nam argu-
mentów do takiej polemiki.
WNSZ, 15×21, s. 208, opr. zintegrowana

kod: 050365

Jan Lewandowski

100 pytań do ateistów
Kontynuacja apologetycznej serii zapoczątkowanej książkami 
Przeciw ateistom oraz Błędy ateistów. Dostarcza wierzącym 
argumentów w obronie wiary chrześcijańskiej. Stawia również 
pytania, na jakie ateiści nie są w stanie udzielić sensownych 
odpowiedzi. Tym samym wskazuje na luki w przekonaniach 
ateistów: na tym głównie polega jej apologetyczna wartość. 
To niezbędna pozycja w biblioteczce każdego świadomego 
chrześcijanina, który nie godzi się na to, aby jego wiara w 
Boga była ośmieszana i wyszydzana. 
Książka, którą koniecznie trzeba przeczytać!
WYD. AA, 13×17, s. 144, opr. zintegrowana

kod: 644668

Jan Lewandowski

Ateizm obalony
Niniejsza książka pokazuje, jak prowadzić polemikę z ateistą, 
aby uświadomić mu, że pozbawiając się wiary w Boga nie 
jest on w stanie zaoferować teiście i sobie nic sensownego 
w ramach alternatywy światopoglądowej. Ateista nie potrafi  
nadać jakiejkolwiek racjonalnej struktury swym wywodom, 
ponieważ nie posiada punktów orientacyjnych i żadnych 
prawd absolutnych w zakresie swych przekonań. Podręcznik 
jaki trzymasz w ręku podpowie ci, jak skutecznie argumento-
wać, by odwrócić sytuację, w której miałeś stać się ośmieszo-
nym z powodu swej wiary w Boga.
WNSZ 15×21, s. 248, opr. zintegrowana

kod: 050358

Błędy ateistów
60 najczęstszych pomyłek 
logicznych.
Znajdziemy tu najczęściej 
spotykane zarzuty ateistów 
i antyklerykałów, które prze-
analizowano z punku widze-
nia logiki i poprawności wnio-
skowania. Niniejszy poradnik 
apologetyczny ujawnia liczne 
błędy logiczne w argumentacji 
krytyków chrześcijaństwa oraz 
pomaga skutecznie odpierać 
ataki ateistów 
WNSZ, 12×17, s. 96, zintegrowana

kod: 600615

Przeciw ateistom
52 odpowiedzi na naj-
częstsze zarzuty ateistów 
i antyklerykałów.
Zbiór celnych odpowiedzi na 
rzekomo naukowe zarzuty 
współczesnych ateistów wo-
bec chrześcijaństwa. Niniejszy 
poradnik apologetyczny 
wyposaża czytelnika w argu-
menty przeciw najczęściej 
spotykanym zarzutom anty-
klerykalnym. Cenna pomoc 
dla każdego chrześcijanina.
WNSZ, 12×17, s. 132, zintegrowana

kod: 600295

Bestseller

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

19,90
24,90 zł

19,90
24,90 zł

Tylko
14,90 zł

Nowość

Nowość
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Zagrożenia i wyzwania

Ks. Andrzej Zwoliński

Zatruwanie ducha
Znakomita książka ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego o du-
chowych oraz intelektualnych źródłach wielkiej moralnej 
i cywilizacyjnej destrukcji, jakiej uległ świat w XX i XXI wieku. 
Autor przytacza opisy i przyczyny tego upadku odwołując 
się do najwybitniejszych myślicieli ostatnich stuleci takich 
jak Jan Paweł II, Edmund Husserl, Max Scheler, Dietrich von 
Hildebrand, Hannah Arendt, Leszek Kołakowski, Cyprian Kamil 
Norwid i wielu innych. Ks. Zwoliński demaskuje podstępne 
oszustwa i manipulacje towarzyszące tak wpływowym i zara-
zem toksycznym ideologiom jak komunizm, poprawność poli-
tyczna oraz inne aberracje dominujące w epoce postprawdy. 
WYD. AA, WNSZ, 14×20, s. 400, miękka

kod: 645382

Marek Piotrowski

Kościół oskarżony
Czy istniała „papież Joanna”?
Czy inkwizycja zabiła miliony ludzi?
Kto wymordował Indian?
Czy Kościół potępił teorię Kopernika?
Czy papież sprzyjał Hitlerowi?
Autor trafnie polemizuje z zarzutami, demaskując zawarte 
w nich manipulacje i przekłamania oraz obnażając skłonność 
oskarżycieli do przesady i fałszywych interpretacji. Używa 
celnych argumentów, które pomogą nam skutecznie bronić 
prawdy o Kościele.
WYD. AA, WNSZ, 17×24, s. 660, twarda

kod: 600080

Marek Piotrowski

Kościół na celowniku
Autor rozprawia się z mitami i fałszywymi opiniami na te-
mat prawd wiary katolickiej, od wieków rozpowszechnia-
nymi przez przeciwników Chrystusa i Kościoła. Wiele tych 
oszczerstw i manipulacji zostało spopularyzowanych przez 
wytwory kultury masowej (np. przez powieści Dana Browna), 
wzbudzając liczne wątpliwości oraz osłabiając wiarę ludzi 
i autorytet Kościoła. W oparciu o teksty biblijne i wiarygodne 
źródła historyczne autor obala te antychrześcijańskie mity, 
dostarczając wierzącym cennych argumentów za autentycz-
nością wiary katolickiej.
WYD. AA, WNSZ, 17×24, s. 304, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 641940

Marek Piotrowski

Dlaczego ufam Kościołowi
Czy Pismo Święte zawiera błędy? Czy powinniśmy świętować 
sobotę? Jaki sens ma modlitwa za zmarłych? Czy wizerunki 
religijne to bałwochwalstwo? Odpowiedzi na te i wiele innych 
pytań znajdziemy w znakomitej apologetycznej książce autor-
stwa Marka Piotrowskiego. Autor odpowiada na wątpliwości 
i zarzuty stawiane współcześnie przez przeciwników Kościoła 
katolickiego. W oparciu o treść Pisma Świętego, nauczanie 
Katechizmu Kościoła Katolickiego, świadectwo pierwszych 
chrześcijan i logiczną argumentację autor odpiera tezy kryty-
ków Kościoła, wykazując ich liczne błędy i niekonsekwencje. 
WYD. AA, WNSZ, 17×24, s. 476, twarda

kod: 647460

49,90

59,90

49,90

29,90
34,90 zł

Bestseller
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Zagrożenia i wyzwania

Znakomicie 
udokumentowana 
książka apologetyczna!

Jan Lewandowski

Kościół bez cenzury
W dzisiejszych czasach nie tylko kłamie się na temat ka-
tolicyzmu, ale negowany jest też sens chrześcijaństwa. 
Antyklerykałowie i ateiści silniej niż kiedykolwiek  atakują fun-
damenty wiary chrześcijańskiej i historię Kościoła. Podważane 
jest już po prostu wszystko: wiarygodność Biblii, moralność 
chrześcijan i nawet sens samej wiary w Boga. Czy Jezus 
Chrystus w ogóle istniał? Czy którykolwiek autor piszący 
w I wieku n.e. wiedział o istnieniu Jezusa? Czy Ewangelie spi-
sali ludzie, którzy Go nie znali? Czy autorzy Ewangelii jedynie 
przepisywali od siebie? Czy Jezus był tylko uczniem sekty 
esseńczyków i chrześcijaństwo jest „plagiatem” tajemniczej 
sekty z Qumran? A może chrześcijaństwo to tylko nieudolna 
kopia religii Mitry? Czy Biblia jest największym religijnym fał-
szerstwem w dziejach ludzkości? Czy biblijna historia o poto-
pie to bajka? 
To tylko niektóre pytania, na które odpowiada autor niniejszej 
książki. Jeśli czujesz się zagubiony, bo nie znasz odpowiedzi 
lub nie jesteś ich pewien, jest to książka właśnie dla Ciebie!
WNSZ, 17×24, s. 576, twarda

kod: 050235

Ks. Andrzej Zwoliński

Ilustrowany 
leksykon symboli
Autor – znany krakowski kapłan i wykładowca Papieskiego 
Uniwersytetu Jana Pawła II – przedstawia 102 symbole 
wywodzące się z różnych kultur i religii. Nie pomija również 
symboliki pochodzącej z kultury współczesnej. Wyjaśnia ge-
nezę, historię oraz znaczenie symboli. 
Wiele z nich poddaje ocenie przez pryzmat nauki chrześ-
cijańskiej. Całość ujęta jest w formie leksykonu – zwięźle 
i syntetycznie. 
WNSZ, 14×20, s. 224, twarda, cz.-b. ilustracje

kod: 600707

Mary Eberstadt

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

kod: 644781

Bestseller

Tylko
24,90 zł

24,90
29,90 zł

49,90

Paradoksy 
rewolucji 
seksualnej
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Dewocjonalia

29,90
34,90 zł

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

kod: oBR030

W łączniku 
– medalik 

św. Benedykta

Krzyż 
św. Franciszka

49,90

Różaniec z drzewa oliwnego 
w etui
Paciorki różańca i krzyżyk św. Franciszka (z metalową pasyj-
ką) wykonano z prawdziwego drzewa oliwnego. W łączniku 
umieszczono medalik św. Benedykta. W komplecie z różań-
cem jubilerskie etui.
kod: R10

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

Medalik 
Matka Boża Fatimska

kod: M10
Waga medalika: 1,4 g
Waga łańcuszka: 1,6 g 

Długość łańcuszka: 50 cm 

Cudowny Medalik
kod: M04

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

Długość łańcuszka: 50 cm

Medalik Matka 
Boża Szkaplerzna

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

Długość łańcuszka: 50 cm

29,90 29,90 29,90
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Obrazy

Błogosławieństwo 
domu „Pan Jezus 
błogosławiący”
Obrazek na drewnie z zawiesz-
ką, pokryty folią strukturalną.
SAN GABRIELE, wymiary: 12×22 cm

kod: 156637

Błogosławieństwo 
domu „Święta 
rodzina”
Obrazek na drewnie z za-
wieszką, ze złoceniami, po-
kryty folią strukturalną.
SAN GABRIELE, wymiary: 12×22 cm

kod: 156620

Domowy akt zawierzenia 
„Jezu, Ty się tym zajmij”
Obrazek drewniany, złocony, z najpiękniejszymi fragmentami 
aktu pełnego zawierzenia „Jezu, Ty się tym zajmij”. Polecamy 
go rodzinom, którym bliska jest modlitwa ks. Dolindo 
Ruotolo. Akt zawierzenia jest wyrazem całkowitego oddania 
się Jezusowi i zachęca do codziennego powierzania Mu spraw 
osobistych i rodzinnych słowami: „Jezu, Ty się tym zajmij”.
SAN GABRIELE, wymiary: 12×22 cm

kod: 162911

19,90 19,90

19,90

19,90

Hymn o miłości
Pamiątka sakramentu małżeństwa

Pamiątka jubileuszu 
małżeńskiego

Z domową wizytą u nowożeńców 
i młodych małżeństw

Obrazek na drewnie z wizerunkiem Świętej Rodziny 
i najpiękniejszym fragmentem Hymnu o miłości 
z Pierwszego Listu do Koryntian Św. Pawła. 
Znakomity upominek, zamiast zwyczajowej kart-
ki, na ślub, jubileusz małżeński oraz przy okazji 
odwiedzin nowożeńców.
kod: 168746

Bestseller

Nowość
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Dewocjonalia

Wyjątkowy różaniec papieski. W jego łączniku umieszczono 
płatek róży z grobu św. Jana Pawła II. Paciorki w kolorze 
biało-kremowym. Praktyczne etui z herbem Ojca Świętego. 
Każdy różaniec posiada certyfi kat. Kupując różaniec, 

wspierasz budowę sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie. W związku 
z tym zachęcamy do nabywania tych podwójnie wartościowych różańców dla 
siebie, a także jako upominki dla swoich bliskich czy dla kół różańcowych.
kod: 168753

W łączniku różańca 
umieszczono 

płatek róży z grobu 
(ex sepulchrum) 

św. Jana Pawła II.

Dewocjonalia

wspierasz budowę sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie. W związku 
z tym zachęcamy do nabywania tych podwójnie wartościowych różańców dla 
siebie, a także jako upominki dla swoich bliskich czy dla kół różańcowych.siebie, a także jako upominki dla swoich bliskich czy dla kół różańcowych.
kod: 168753

Srebrny medalik Chrystusa 
Pocieszyciela z inskrypcją 
„Jezu, Ty się tym zajmij”
Medalik srebrny, waga ok. 2,5 g, pr. 925, 
bez łańcuszka

kod: 156613

Różaniec „Jezu, Ty się tym zajmij”
Różaniec przygotowany specjalnie dla wiernych, 
którzy ukochali akt pełnego zawierzenia „Jezu, Ty 
się tym zajmij”. Na awersie łącznika wizerunek 
Chrystusa, który kazał namalować i który szcze-
gólnie czcił ks. Dolindo Ruotolo. Obecnie znajduje 
się nad jego grobem w Neapolu. Wraz z różańcem 
specjalnie dedykowane etui.
kod: 157013

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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CERTYFIKAT
Różaniec z płatkiem róży 
z grobu Św. Jana Pawła II

x
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Zaświadczam, że w łączniku różańca 
umieszczono płatek róży z grobu 

(„ex sepulchrum”) św. Jana Pawła II. 

Certy kat

Ks. Krzysztof Ziółkowski

Budowniczy Sanktuarium 

Kupując różaniec wspierasz budowę Sanktuarium 
św. Jana Pawła II  w Radzyminie.
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Kupując różaniec, 
wspierasz budowę 

sanktuarium 
św. Jana Pawła II 

w Radzyminie

Różaniec z płatkiem róży 
z grobu św. Jana Pawła II

24,90

29,90

59,90
64,90 zł

Bestseller



5151

Dewocjonalia

Specjalna edycja pamiątkowego, jubileuszowego ró-
żańca ku czci św. Ojca Pio, wykonana z okazji 100-lecia 
otrzymania stygmatów i 50-lecia śmierci. W różańcu 
umieszczono okolicznościowy łącznik wybity tylko na tę 
okazję. Wraz z różańcem oryginalne etui.
kod: 168777

Jeden z najchętniej nabywanych ostatnio w Polsce różań-
ców, który wśród wiernych zyskał przydomek „różaniec 
patriotyczny”. Został zaprojektowany z myślą, by podkre-
ślić wagę i łączność wartości katolickich i patriotycznych. 
Warto mieć go w swojej kolekcji nie tylko do częstego 
korzystania, lecz także jako piękną pamiątkę czasu ju-
bileuszu 100-lecia niepodległości oraz na upominki dla 
wszystkich, którym szczególnie na sercu leżą losy Ojczyzny.
kod: 168760

Na specjalnie 
zaprojektowanym na 

tę okoliczność łączniku 
oraz etui zamieszczono 
pamiątkowe inskrypcje.

Praktyczna, a przy tym gustowna bran-
soletka w formule różańca. Wykonana na 
bazie sznurka woskowanego i  drewnianych 
koralików-paciorków. Krzyżyk wypalany w drew-
nie. Znakomita dla wszystkich odmawiających 
codziennie różaniec. Noszona na ręce przypomina 
i  zachęca do regularnej modlitwy różańcowej, 
a także sprawia, że niemal w każdej chwili i sytu-
acji możemy odmówić dziesiątkę różańca...

kod: 168784

 Bransoletka 
na każdą rękę 
– regulowana 

wielkość. 
Uniwersalny wzór 

zarówno dla kobiet, 
jak i dla mężczyzn. 

Polecamy jako 
wartościowy 
upominek!

Pamiątka 
100-lecia 

stygmatów 
i 50-lecia 
śmierci

Jubileuszowy różaniec ku czci św. Ojca PioJubileuszowy różaniec wykonany z okazji 
100-lecia niepodległości

Różaniec na rękę

24,90

19,90

9,90
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Dewocjonalia

Bransoletki z oryginalnym, międzynarodowym symbolem obrońców życia – odlewem stópek 
10-tygodniowego nienarodzonego dziecka. Uniwersalne dla kobiet i mężczyzn. Nosząc bransolet-
kę z symbolem pro life, dajesz świadectwo swojej postawy względem życia! Regulowana długość. 

kod: 168791

Różaniec do Krwi Chrystusa to 
modlitwa, po którą sięga coraz 
więcej wiernych. Rozważa się 
w niej te momenty, w których 
Zbawiciel przelewał swą świętą 
Krew. Dla tych, którzy znają tę 
modlitwę, specjalnie przygoto-
wany różaniec będzie pomocą 
w jej odmawianiu. Dla tych, 
którzy jeszcze jej nie znają, 
przydatną będzie dołączona do 
różańca instrukcja odmawiania.
kod: 168814

Koronkę do Siedmiu Boleści 
Matki Bożej zatwierdził papież 
Benedykt XIII w 1724 r. i do dziś 
znana jest w całym Kościele. 
Matka Boża sama przypomnia-
ła o tym nabożeństwie podczas 

objawień trzem dziewczynkom 
w Kibeho w Rwandzie, zachęcając 
świat do odmawiania koronki. 
Wszystkim, którzy będą się modlić 
w ten sposób, Maryja zostawiła 
sześć niezwykłych obietnic... Wraz 
z koronką broszura z instrukcją 
odmawiania, historią koronki 
i z sześcioma obietnicami Maryi.
kod: 168807

Koronkę do Siedmiu Boleści 
 zatwierdził papież 

Benedykt XIII w 1724 r. i do dziś 
znana jest w całym Kościele. 
Matka Boża sama przypomnia-
ła o tym nabożeństwie podczas 

objawień trzem dziewczynkom 
w Kibeho w Rwandzie, zachęcając w Kibeho w Rwandzie, zachęcając 
świat do odmawiania koronki. 

Koronkę do Siedmiu Boleści Koronkę do Siedmiu Boleści 
Matki BożejMatki Bożej zatwierdził papież 
Benedykt XIII w 1724 r. i do dziś 
znana jest w całym Kościele. 
Matka Boża sama przypomnia-
ła o tym nabożeństwie podczas 

objawień trzem dziewczynkom 

Znakomity upominek dla kierowców na św. Krzysztofa i nie tylko

DEWOCJONALIA DO SAMOCHODU ◆ RÓŻAŃCE ◆ NAKLEJKI 3D
„Jestem za życiem” – Bransoletka obrońców życia

Zawieszka „Najdroższe Stópki” ratuje życie!
Została zaprojektowana blisko 40 lat temu przez Virginię Evers pod wpływem wstrząsającego zdjęcia nó-
żek 10-tygodniowego nienarodzonego dziecka. Szybko okazało się, że jest tak sugestywna i przemawia-
jąca do wyobraźni, że wiele kobiet po zobaczeniu „stópek” i wyjaśnieniu, że odlew wykonano w skali 
1:1, rezygnowało z aborcji. Evers wraz z mężem poświęcili resztę życia na rozpowszechnianie po całym 
świecie „Najdroższych Stópek”. Zawieszka w bransoletce „Jestem za życiem” jest ORYGINALNA i została 
zakupiona od Heritage House '76 Państwa Evers w USA (cały dochód fundacja przeznacza na kolejną 

produkcję odlewów). Nosząc bransoletkę, przyczyniasz się do propagowania międzynarodowego sym-
bolu pro life, jakim zostały ofi cjalnie uznane „Najdroższe Stópki”, a być może uratujesz czyjeś życie.

Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej Różaniec do Krwi Chrystusa

W łącznikach 
koronki 

medaliki 
ze scenami 

Boleści 
Matki Bożej.

29,90

29,90 19,90
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Naklejki 3D, bardzo dobrej 
jakości, zalane żywicą, 

odporne na warunki 
atmosferyczne. 

Do stosowania 
na zewnętrz 

i wewnątrz pojazdu.

Dewocjonalia

św. Rita 
z Cascii
W medaliku 
zatopiony płatek 
róży poświęcony 
na nabożeństwie 
ku czci świętej.
KOD: 168821

Znakomity upominek dla kierowców na św. Krzysztofa i nie tylko

św. Rita 

Znakomity upominek dla kierowców na św. Krzysztofa i nie tylko

KOD: 168821
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Zachowaj spokój...
KOD: 168890

Wspomagaj nas w walce,  Wspomagaj nas w walce,  Wspomagaj nas w walce,  
a przeciw niegodziwościa przeciw niegodziwościa przeciw niegodziwości

i zasadzkom i zasadzkom i zasadzkom 
złego duchazłego duchazłego duchazłego duchazłego duchazłego ducha
bądź naszą bądź naszą bądź naszą 

obroną.obroną.obroną.

Św. Michał Archanioł
KOD: 168876

KEEP KEEP KEEP 
CALMCALMCALM

JESUSJESUSJESUS

LOVESLOVESLOVES
YOUYOUYOU

tttiiititttitititttit

Anioł Stróż
KOD: 168883

Jedzie z nami
Anioł Stróż

Jedzie z nami
Anioł Stróż

św. Krzysztof
KOD: 168838

św. Rita 
z Cascii

Znakomity upominek dla kierowców na św. Krzysztofa i nie tylko

św. Rita 

Znakomity upominek dla kierowców na św. Krzysztofa i nie tylko

św. Jan Paweł II
W medaliku zatopio-
no płatek róży z gro-
bu św. Jana Pawła II.
KOD: 168845

K
aż

dy różaniec
14,90

K
aż

da naklejka

14,90

DEWOCJONALIA DO SAMOCHODU ◆ RÓŻAŃCE ◆ NAKLEJKI 3D

Różańce na lusterka do samochodu Naklejki samochodowe

Maryja, 
Królowa 
Polski
KOD: 168852Pętelka 

z elastycznej 
linki umożliwia 
zawieszenie na 

lusterku. 
ŚŚŚwww

...KKK
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Anioł Stróż

Znakomity upominek dla kierowców na św. Krzysztofa i nie tylkoZnakomity upominek dla kierowców na św. Krzysztofa i nie tylko

św. Jan Paweł IIśw. Jan Paweł II

Różańce na lusterka do samochodu Naklejki samochodowe

Pętelka 
z elastycznej 

linki umożliwia 
zawieszenie na 

lusterku. 

Św. Krzysztof
KOD: 168869
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Modlitwa

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

584 strony!
WYD. AA, 10×14, s. 584, twarda ze złoceniami, imprimatur

kod: 643661

1760 stron!

Módlmy się z Chrystusem, 
Maryją i świętymi przez cały rok
Wyjątkowo bogaty i okazały modlitewnik, który gorąco polecamy 
wszystkim wierzącym! Opracowany przez cenionego duszpasterza 
i teologa ks. Zbigniewa Sobolewskiego, został pomyślany jako modli-
tewne wsparcie, po które warto sięgać każdego dnia roku liturgicz-
nego. Imponujący skarbiec modlitw, układem treści przypominający 
brewiarz, został podzielony na trzy główne części: Uroczystości i święta 
odnoszące się do Chrystusa Pana; Uroczystości i święta poświęco-
ne Matce Najświętszej; wspomnienia świętych i błogosławionych; 
dodatkowo zamieszczono w nim najcenniejsze modlitwy Tradycji 
chrześcijańskiej. 
JEDNOŚĆ, 12×19, s. 1760, twarda

kod: 441179

Piękne wydaniePiękne wydaniePiękne wydanie
(widok od grzbietu)(widok od grzbietu)(widok od grzbietu)

49,90
55,00 zł

Bestseller

Tylko
14,90 zł

Doskonała pomoc w modlitwie 
indywidualnej i rodzinnej!
Psalmy, hymny, antyfony i teksty biblijne, ujęte w ofi cjalną księgę 
Kościoła. Książka zawiera wskazania praktyczne ułatwiające ko-
rzystanie z brewiarza. W specjalnym dodatku znajdują się naj-
ważniejsze litanie. Liturgię godzin oferujemy w dwóch wersjach 
okładkowych.

Liturgia godzin 
Brewiarz dla świeckich 
(okładka z Janem Pawłem II)

Liturgia godzin 
Brewiarz dla świeckich
(okładka skóropodobna)

KURIA OLSZTYN, 12×18, s. 672, 
twarda 

kod: k01085

KURIA OLSZTYN, 12×18, s. 672, 
twarda 

kod: 078379

29,90 29,90



55

Modlitwa

Znakomity pomysł 
na prezent dla 
naszych najbliższych!

Modlitwy 
Pięknie ilustrowana skarbnica najpiękniejszych modlitw 
chrześcijańskich! Subtelna harmonia słów skierowanych do Boga 
i piękna dzieł sztuki czyni z tego albumu cenną pamiątkę dla 
wszystkich wierzących, a zwłaszcza dla tych, którzy przeżywają ważne 
wydarzenia na drodze swego życia.

W książce: 
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Skład Apostolski, Chwała na wysokości Bogu, 
Modlitwa poranna, Veni Sancte Spiritus, Magnifi cat, Modlitwa o pokój, 
Modlitwa Zawierzenia, Kantyk Symeona, Prośba o gorliwą służbę, Modlitwa 
do Ducha Świętego, Modlitwa do Matki Bożej, Modlitwa do Świętego Józefa.
WYDAWNICTWO AA, 27×37, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 645825

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

kod: k05016

19,90
24,90 zł

29,90
39,90 zł

Bestseller

Duża czcionka

Modlitwy za wnuki
Ponad 120 propozycji modlitw wstawienniczych w intencjach 
naszych kochanych wnucząt, poczynając od ważnych spraw dzie-
ciństwa, poprzez problemy dorastania aż po czas podejmowania 
życiowych decyzji i wchodzenia w dorosłe życie. Zamieszczono 
tu m.in. tradycyjne modlitwy za wstawiennictwem świętych Anny 
i Joachima oraz wielu patronów dzieci i młodzieży. Ważną część 
modlitewnika stanowią błogosławieństwa, Godzina Łaski oraz 
praktyki pobożne i sakramentalia takie jak Różaniec, Szkaplerz, 
Cudowny Medalik czy Krzyż św. Benedykta. 
WYD. AA, 12x16, s. 256, opr. zintegrowana

kod: 646778 

17,90
19,90 zł
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Su

per cena!

39,90 zł
134,90

ks. Leszek Smoliński

Modlitewnik czcicieli świętej Rity 
Święta Rita, patronka spraw po ludzku beznadziejnych, każdego dnia 
przypomina o sile płynącej z wybaczenia i o tym, że nie istnieją trudności, którym 
z pomocą Boga, nie moglibyśmy podołać. Modlitewnik czcicieli Świętej Rity 
jest wyjątkowym zbiorem modlitw dobranych tak, by najpełniej oddać duchowe 
przesłanie św. Rity, a także by w najpiękniejszy sposób wyrazić swoją ufność 
w jej niezwykłe pośrednictwo u Boga. Wszyscy, którzy czują szczególną więź 
z tą niezwykłą świętą, znajdą na kartach modlitewnika natchnienie do wyrażenia 
wdzięczności oraz ufności w orędownictwo św. Rity, a także słowa, którymi będą 
mogli gorliwe prosić o potrzebne łaski nawet wtedy, gdy wydaje się, że nie ma 
już nadziei. 
RAFAEL, 11×16, s. 152, twarda

kod: 889317

ks. Leszek Smoliński

Modlitewnik czcicieli świętego Ojca Pio 
W 50-lecie narodzin dla nieba
Wyjątkowe wydanie Modlitewnika czcicieli świętego Ojca Pio. Ukazał się z okazji 
100. rocznicy otrzymania stygmatów i 50. rocznicy narodzin dla nieba tego świętego 
mistyka. Znany był on m.in. ze swego niezwykłego charyzmatu związanego z sakra-
mentem pojednania. 
Modlitwy zebrane w modlitewniku zostały tak dobrane, by najpełniej oddać ducho-
we przesłanie św. Ojca Pio, a także by w najpiękniejszy sposób wyrazić swoją uf-
ność w jego niezwykłe orędownictwo u Boga. Dla wszystkich czcicieli tego świętego 
modlitewnik będzie niepowtarzalnym źródłem natchnienia do gorliwej modlitwy, 
dziękczynienia i prośby o potrzebne łaski.
RAFAEL, 11×16, s. 160, twarda

kod: 889232

Tylko
129,00 zł

S. Bożena Maria Hanusiak (red.)

Modlitewnik czcicieli św. Józefa 
„Święty Józef stanie się świętym trzeciego tysiąclecia” – tę prawdę przekazała nam 
francuska mistyczka. Także św. Jan Paweł II w adhortacji Redemptoris Custos wska-
zał na św. Józefa jako na tego, którego należy w szczególny sposób czcić i na nowo 
odkryć dla Kościoła, bo to opiekun każdego z nas na obecne czasy. 
Warto uczynić ze św. Józefa patrona naszego codziennego trudu. Zwracajmy się 
do niego ze wszystkim, co nas trapi, obciąża, wierząc, że nas wysłucha i nam pomo-
że, bo już Teresa Wielka głosiła: „On w sposób dziwnie skuteczny wspomaga każdą 
duszę, która mu się poleca”.
RAFAEL, 10×15, s. 128, miękka 

kod: 509517

Modlitwa

p

39,90 zł
134134

Nowość

Bestseller

9,90
14,90 zł

9,90
14,90 zł

Tylko
7,90 zł
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Moja 
Msza Święta
Dla wszystkich, którzy pragną w pełni przeżywać Mszę Świętą, 
przygotowaliśmy podręczny mszalik zawierający kompletny 
tekst liturgii mszalnej. Znajdują się w nim również teksty na-
bożeństw, adoracji i modlitw na różne okazje, które pomogą 
nam wypraszać łaski, przepraszać za przewinienia i dzięko-
wać za wszelkie dobra. Kieszonkowy format oraz odpowied-
nia czcionka tej książeczki sprawią, że będzie ona bardzo 
praktyczna w użytkowaniu zarówno w domu, jak i w kościele. 
Książka posiada imprimatur Kościoła katolickiego.
RAFAEL, 11×16, s. 152, opr. zintegrowana, złocenia, wstążka

KOD: 250345

Różaniec Polaków 
na 100-lecie odzyskania niepodległości
Zapraszamy do włączenia się w ogólnopolską misję 
 odmawiania modlitwy różańcowej w intencji naszej Ojczyzny 
jako wotum dziękczynne w 100-lecie odzyskania niepodległo-
ści. Rozważając tajemnice różańcowe włączamy się w odwiecz-
ną polską tradycję oddawania najwyższej czci i pełnego zawie-
rzenia Matce Bożej. 
Do rozważań dołączamy biało-czerwony różaniec przygotowany 
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. W łączniku 
zamieszczono pamiątkowe inskrypcje.
RAFAEL, 10×14, s. 48, miękka

kod: 889768

Aleksandra Zapotoczny

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

kod: 645788

Koronka 
do świętego Jana Pawła II
Pierwsza koronka do św. Jana Pawła II ofi cjalnie zatwierdzo-
na przez Kościół! Jest zachętą do indywidualnej modlitwy 
za wstawiennictwem świętego papieża we wszystkich in-
tencjach, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin. 
Koronka różni się od tradycyjnego różańca: ma 27 małych 
paciorków (na pamiątkę 27 lat pontyfi katu). W albumowym 
modlitewniku czytelnik znajdzie pełny tekst koronki, a także 
rozważania i intencje modlitewne. 
RAFAEL, 14×20, s. 64, twarda

kod: 699180

Tylko
14,90 zł

Tylko
12,90 zł

14,90
34,90 zł

Tylko
19,90 zł

Nowość

Rabat 55% Tajemnica 
Szkaplerza 
św. Józefa
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NOWENNA 
POMPEJAŃSKA ISBN 978-83-7864-716-4

RÓŻANIEC W PREZENCIE!

POMPEJAŃSKA
Modlitewnik 19,90

RÓŻANIEC W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-716-4

Modlitewnik 19,90

RÓŻANIEC 
z wodą z Lourdes 

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

W PREZENCIEz wodą z Lourdes 

R Ó Ż A N I E C  G R A T I S !

M O D L I T E W N I K

24,90GODZINA ŁASKI 
DLA ŚWIATA

ISBN 978-83-7864-470-5

R Ó Ż A N I E C  G R A T I S !

Nowenna pompejańska 
W książeczce m.in.: opis nabożeństwa piętnastu sobót, tekst 
Supliki do Królowej Różańca świętego oraz jak odmawiać 
nowennę pompejańską.
Do książeczki dołączono różaniec: niebieski albo czerwony. 
Przy składaniu zamówień prosimy zaznaczyć wybrany kolor 
różańca!
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

Kolory różańca do wyboru: 
czerwony: kod: 647165 
niebieski: kod: 647164

Nowenna 
do Matki Bożej Zwycięskiej 
za chorych 
Nowenna za wstawiennictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
i jej Rodziców! Do modlitewnika dołączamy srebrny medalik 
z czcigodnym wizerunkiem Matki Bożej Zwycięskiej.

Duży srebrny medalik 2,1 g!
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

kod: 645146

Koronka 
do krwawych łez 
Matki Bożej
W 1930 r. podczas objawień 
w Campinas w Brazylii Maryja 
podarowała nam koronkę ze 
swoich łez. W książeczce za-
mieszczono historię tej modli-
twy oraz instrukcję jej odma-
wiania. Do książeczki dołączono 
Koronkę Łez składającą się z 7 
części po 7 paciorków każda, 
zwieńczoną medalikiem z wize-
runkiem Madonny Płaczącej.
RAFAEL, 10×14, s. 8, miękka

kod: 698022

Modlitwy do Matki 
Bożej z Lourdes
Modlitewnik zawiera roz-
ważania różańcowe oparte 
na papieskich Orędziach na 
Światowy Dzień Chorych oraz 
inne modlitwy związane z kul-
tem Matki Bożej z Lourdes. 
Do modlitewnika w prezencie 
dołączamy różaniec z wodą 
z Lourdes w łączniku.
AA, 12×16, s. 64, miękka

kod: 641025

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

kod: 644705

19,90
24,90 zł

19,90
24,90 zł

Do modlitewnika 
dołączamy jako 
gratis starannie 

wykonany różaniec 
z wizerunkiem Matki 

Bożej z Montichiari

Koronka 
w prezencie!

Bestseller

Bestseller

Tylko
14,90 zł

Tylko
19,90 zł

SREBRNY MEDALIK GRATIS!

Modlitewnik

ISBN 978-83-7864-514-6

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

24,90
29,90 zł

Bestseller

24,90
 zł

Srebrny medalik

Do modlitewnika 
dołączamy różaniec 
z wizerunkiem Matki 
Bożej z Montichiari
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PACIORKI ZE SZKŁA 
KRYSZTAŁOWEGO 
OPALIZOWANEGO

JUBILERSKIE 
OPAKOWANIE 
NA RÓŻANIEC

Nabożeństwo 
do św. Charbela
Modlitewnik zawiera frag-
menty orędzi św. Charbela, 
nowennę, litanię, modlitwy 
o otrzymanie szczególnych 
łask oraz ostatnią modlitwę 
św. Charbela – Ojcze Prawdy.
W PREZENCIE medalik 
z wizerunkiem św. Charbela 
w jubilerskim opakowaniu!
AA, 12×16, s. 64, miękka 

kod: 643081

Koronka 
św. Charbela 
Koronka św. Charbela to 
szczególna modlitwa o uzy-
skanie łask Bożych za wsta-
wiennictwem tego świętego. 
Aby ją dobrze i owocnie 
odmawiać, warto skorzystać 
z pomocy tego modlitewnika. 
Znajdziemy w nim niezbędne 
wskazówki, jak należy posługi-
wać się dołączoną koronką.
Koronka w prezencie!
AA, 12×16, s. 16, miękka 

kod: 643128

SREBRNY MEDALIK ŚW. OJCA PIO GRATIS!

24,90

ISBN 978-83-7864-418-7

Modlitewnik 
za wstawiennictwem
św. Ojca Pio

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

kod: 644187

19,90
24,90 zł

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

kod: 646242

9,90
19,90 zł

 SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-105-6

Modlitewnik

MODLITWY 
do św. Krzysztofa
 SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

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

kod: 641056

19,90
24,90

Srebrny medalik

Srebrny medalik

Bestseller

8,90
14,90 zł

14,90
19,90 zł

Rabat 50% Rabat 50%

9,90
19,90 zł
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19,90
39,90 zł

14,90
19,90 zł

24,90
29,90 zł

Francisco 
Fernandez-Carvajal

Zostań ze mną, 
Panie
Rozważania na adoracje 
eucharystyczne. 
Wybór tekstów i medytacji 
na temat Eucharystii: 55 głę-
bokich, praktycznych rozwa-
żań wzbogaconych cytatami 
z pism Ojców Kościoła i świę-
tych oraz fragmentami doku-
mentów Stolicy Apostolskiej. 
AA, 12×19, s. 248, opr. zintegrowana, 
wstążka

kod: k06045

Jezus mówi 
do ciebie
Sarah Young, pisarka 
 chrześcijańska, w czasie mo-
dlitwy usłyszała słowa Jezusa, 
które zaczęła spisywać. Tak 
powstała książka, którą prze-
czytało już ponad 8 milionów 
ludzi na całym świecie! Każdy, 
kto ją przeczyta, odnajdzie 
słowa skierowane bezpo-
średnio do niego. Dzięki tym 
słowom Jezus przemieni 
Twe serce!
ESPRIT, 12×18, s. 380, miękka

kod: 621360

Dar, który odmienia 
los świata 
i człowieka

S. Bożena Maria Hanusiak

Nabożeństwa wielkiego ratunku
Bóg w swoim miłosierdziu używa wielu środków, dając nam różne formy 
nabożeństw, aby nas wyrwać z ciemności grzechu, zbliżyć do siebie, uświę-
cić. Są one jednocześnie lekarstwem na choroby ducha, jakie nas dotykają. 
Oto nabożeństwa, które mogą odmienić los zarówno twój, jak i świata. 
Mają one pomóc ci w tym, aby całe twoje życie stało się ukierunkowane na 
Boga. W Nim jest bowiem ratunek dla nieszczęśliwych, zagubionych, znę-
kanych przez zło, którzy w nikim nie mają oparcia. Oddając siebie i świat 
w ręce Bożej opatrzności, odnajdziesz pokój. 
Książka posiada imprimatur Kościoła katolickiego.
RAFAEL, 11×16, s. 184, miękka

KOD: 250394

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

Modlitwy do św. Jana Pawła II, s. 48 

Modlitewnik za wstawiennictwem św. Ojca Pio, S. 64

Modlitwy za bliskich zmarłych, s. 48

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

Papieski modlitewnik do Miłosierdzia Bożego, s. 64

Boże obietnice wsparcia dla umierających, s. 64

Nabożeństwo do Najświętszego Serca, s. 64

Modlitwy małżonków i dzieci, s. 64

Nowenny i modlitwy do ducha świętego, s. 64

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

kod koMPLETU: k06003

14,90
19,90 zł

Nowość

Rabat 50%
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Kolekcja na wszystkie 
niedziele roku 
liturgicznego!

Chorał gregoriański
Komplet 13 płyt

Kolekcja książek oraz płyt z utworami gregoriańskimi na 
wszystkie niedziele roku liturgicznego w wykonaniu mnichów 
z opactwa Notre Dame de Triors (Francja). Piękny śpiew z tradycyj-
nego klasztoru, z kongregacji Solesmes, w którym chorał wyznacza 
rytm każdego dnia. Książeczki zawierają nuty utworów (neumy) 
oraz teksty łacińskie i przekłady na cztery języki: polski, francuski, 
angielski i niemiecki.
kod koMPLETU: 646259

Modlitwa, która prowadzi 
do prawdziwego szczęścia

Małgorzata Pabis

Nowenna 9 kroków do szczęścia
Trudno określić w jednym zdaniu, czym jest szczęście. Każdy może je rozu-
mieć inaczej, lecz pragnienie szczęścia pozostaje niezmienne. I oto z pomocą 
przychodzi nam Pan Jezus, który w Kazaniu na górze mówi, kto jest szczęśli-
wym i daje wskazówki, jak to osiągnąć.
Proponujemy, by z prawdziwą wiarą i całkowitym zawierzeniem zwrócić się 
słowami nowenny do miłosiernego Boga, który najlepiej wie, co dla każdego 
z nas będzie prawdziwym szczęściem i nie odmówi nam łaski szczęścia zgod-
nej z jego wolą. Pragnienie szczęścia wyrażamy nie tylko dla samych siebie, 
lecz także z myślą o naszych bliskich lub ważnych dla nas osobach. Oto te-
raz, błogosławiąc lub składając życzenia przy najróżniejszych okazjach, mo-
żemy bliskim przekazać modlitwę – nowennę dziewięciu kroków do szczęścia 
– jako wypełnienie i wskazówkę do spełnienia się składanych życzeń.
RAFAEL, 11×16, s. 48, miękka

kod: 250222

Tylko
9,90 zł

Nowość

Su

per cena!

299,00

Kupując komplet w promocyjnej cenie oszczędzasz 
89 zł (równowartość niemal trzech płyt!)
Koszt jednej płyty w ramach kompletu: 23 zł.
Płyty z kompletu można kupić także osobno 
w cenie 29,90 za egzemplarz.

Bestseller
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Objawienia
Bł. Anny katarzyny 
Emmerich
Komplet 3 książek 

Bestsellerowe wydanie 
najważniejszych dzieł 
Anny Katarzyny Emmerich!
W komplecie: 
Pasja, s. 384,

Zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa, s. 148, 

Życie Najśw. Maryi Panny, 
s. 280 

AA, KKK, 13×20, twarda

kod: k01070

Objawienia 
i orędzia Boga 
Ojca
S. Eugenia Ravasio (1907-1990) 
pozostawiła nam orędzia, któ-
re otrzymała w objawieniach 
mistycznych bezpośrednio 
od Boga Ojca w 1932 roku po 
łacinie – w języku całkowicie 
jej nieznanym… Są to jedyne 
objawienia dokonane oso-
biście przez Boga Ojca, które 
zostały uznane przez Kościół 
za autentyczne. 
AA, 12×16, s. 112, miękka

kod: 643975

Pasja
Według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich
Szczegółowy opis wydarzeń z życia Pana Jezusa pomiędzy 
Ostatnią Wieczerzą a Zmartwychwstaniem – na podsta-
wie objawień błogosławionej mistyczki. Pasja od wielu lat 
jest jednym z najpoczytniejszych dzieł chrześcijańskich. 
Doczekała się setek wydań i wznowień w wielu językach. 
Przez dekady książką zachwycały się kolejne pokolenia 
chrześcijan. 

Na podstawie tej książki Mel Gibson 
nakręcił głośny fi lm „Pasja”. 
KKK, 13×20, s. 352, miękka

kod: 276226

Mistyczne wizje Cataliny Rivas
Komplet 5 książek

W skład kompletu wchodzą: 

Największy Cud, s. 64

Ostatnie słowa Jezusa, s. 128

Przejście do życia wiecznego, s. 112 

Tajemnica adoracji, s. 128

Tajemnica spowiedzi, s. 64

Każda książka: WYD. AA, 12×16, miękka

kod koMPLETU: 640189

w mistycznych wizjach
Cataliny Rivas

Ostatnie słowa 
JEZUSA

Pisma duchowe Alicji Lenczewskiej
Zapiski duchowe Alicji Lenczewskiej (1934-2012), która otrzy-
mała nadzwyczajny dar mistycznych spotkań z Jezusem. 
Na wyraźne polecenie Jezusa od 1985 r. do swojej śmierci 
spisywała Jego rady i pouczenia, zamieszczając je w dwóch 
dziennikach: Świadectwie i Słowie pouczenia. Po śmierci Alicji 
Lenczewskiej dzienniki jej duszy zostały zbadane przez ko-
misję teologiczną powołaną przez ks. abpa Andrzeja Dzięgę. 
Komisja ta potwierdziła zgodność tekstów mistyczki z naucza-
niem Kościoła. Teologiczna i duchowa dojrzałość tych tekstów 
zdumiewa, a treści w nich zawarte umacniają wiarę, udzielają 
odpowiedzi na najtrudniejsze pytania i prowadzą trudną dro-
gą ku dojrzałości chrześcijańskiej. 

Świadectwo
AGAPE, 12×17, s. 942, twarda

kod: 774614

Słowo pouczenia
AGAPE, 12×17, s. 544, twarda

kod: 774690

34,90
39,90 zł

Tylko
29,90 zł

Tylko
23,90 zł

Tylko
12,90 zł

69,90
84,70 zł

Tylko
9,90 zł

Su

per cena!

29,90
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Wielkie wizje mistyczne
Komplet 3 książek

Mistyczne wizje świętych kobiet, m.in. Elżbiety z Hesji, 
Brygidy Szwedzkiej, Marii z Agredy, Anny Katarzyny Emmerich, 
Hildegardy z Bingen, Klary, Gertrudy z Helfty, Teresy z Avila, 
Roży z Limy, Małgorzaty Marii Alacoque, Gemmy Galgani, 
Anieli Salawy, Natuzzy Evolo, Siostry Faustyny, Weroniki 
Giuliani, Katarzyny z Genui, Katarzyny ze Sieny i innych.
W skład kompletu wchodzą: 
Aniołowie w wizjach wielkich mistyczek, s. 352

Czyściec w wizjach mistycznych, s. 352

Życie Maryi w wizjach wielkich mistyczek, s. 368

KOD KOPMLETU: 640226

Adam Andrzej Walczyk

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

kod: 643173

Unikalne dzieło 
o dużych walorach 
edytorskich!

49,00
99,00 zł

Objawienia

Św. Siostra Faustyna

Dzienniczek
Miłosierdzie Boże w duszy mojej
Osobiste zapiski św. Faustyny, polskiej zakonnicy, wizjoner-
ki i mistyczki, której Jezus zlecił przekazanie światu orędzia 
o Bożym Miłosierdziu. Od czasów tych niezwykłych objawień 
po dzień dzisiejszy Orędzie o Bożym Miłosierdziu rozprzestrze-
niło się na całym świecie. 

PROMIC, 14x21, s. 552
oprawa miękka 
kod: 19319X 

PROMIC, 14x21, s. 552 
oprawa twarda 
kod: k01042 

33,00 27,00

Su
per cena!

79,00

Bestseller

Oszczędzasz 50 zł
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Tylko
19,90 zł

Tajemnice Maryi

Ks. Jan Rosłoń

Tajemnice objawień w Gietrzwałdzie
W 1877 roku Maryja ukazała się na warmińskiej ziemi, aby wzywać do nawrócenia, 
pokuty, żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości. Po kilkudziesięciu latach od 
objawień maryjnych w Gietrzwałdzie ich orędzie nadal jest aktualne. Maryja, 
zatroskana o każdego człowieka, upomina się o prawo Boże, ostrzegając 
ludzkość przed zagrożeniami. Pani Gietrzwałdzka upomina się o Mszę Świętą, 
gorliwą modlitwę różańcową, ostrzega przed grzechami, które zniewalają, wzywa 
do nawrócenia. Prezentowana książka jest dobrą okazją, by przypomnieć o tym, 
co Matka Boża powiedziała na Ziemi Warmińskiej, a także jak wiele cudów za jej 
przyczyną dzieje się do dnia dzisiejszego. 

ze wstępu abpa Józefa Górzyńskiego, 
metropolity warmińskiego

BUTTERFLY, 14×20, s. 108, miękka

kod: 842819 

Nowość
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Tajemnice Maryi

Jasna Góra
Niezwykłe historie
Z wizerunkiem Czarnej Madonny wiąże się ogrom niezwy-
kłych, cudownych zdarzeń. Część z nich to udokumentowane, 
historyczne, przełomowe chwile w dziejach naszej ojczyzny, 
jak choćby zatrzymanie potopu szwedzkiego. Część to pry-
watne cuda, uzdrowienia i łaski spływające na wiernych 
oddających się opiece Czarnej Madonny. Album ten stanowi 
zapis i pamiątkę tych niezwykłych historii i cudów, które swe 
źródło mają na Jasnej Górze. Album może stać się zachętą 
do pielgrzymki, nawiedzenia sanktuarium i oddania swoich 
trosk w matczyne ramiona Jasnogórskiej Pani.
RAFAEL, 21×30, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 250260

Grzegorz Kasjaniuk

Serce w serce
Hafnarfjórdur na Islandii, polscy franciszkanie-męczennicy 
w Peru, Gietrzwałd i osobiste nawrócenie autora. Wszystko to 
łączy ze sobą maleńka miejscowość pod Zambrowem i wydarze-
nia, które się w niej rozegrały. 30 lipca 1984 r. siostra Czesława 
Polak (wtedy jeszcze osoba świecka) spotkała na swojej drodze 
samego Jezusa Chrystusa. 6 grudnia 1992 r. siostra Czesława wi-
działa też Matkę Bożą. Te wydarzenia odmieniły życie Czesławy, 
a potem także wielu pielgrzymów, którzy nawiedzając to miejsce 
byli świadkami nadprzyrodzonych zjawisk. Widywali krew na 
twarzy fi gury Jezusa w kaplicy, słyszeli śpiew aniołów, a kilka 
osób było świadkami cudu wirującego słońca.
FRONDA, 14×20, s. 280, miękka

kod: 793590

Opowieść o Niepokalanym Sercu

Wincenty Łaszewski

Rewolucja Maryi
Dramatyczne sto lat, jakie minęły od objawień Matki Bożej w Fatimie, 
zmusza nas do ponownego przyjrzenia się tamtym wydarzeniom. 
Wincenty Łaszewski, uznany mariolog, na nowo odkrywa znaczenie słów, 
które w małej wiosce skierowała do pastuszków Matka Boża. Odczytuje je 
świadomy  głębokiego kryzysu duchowego, który dotknął świat. Czy Fatima 
stanowi odpowiedź na naszą troskę o przyszłość wiary i Kościoła?
Przyjrzyjmy się raz jeszcze wydarzeniom towarzyszącym tamtym 
 proroctwom, sięgnijmy do słów Łucji oraz nieznanych szerzej dokumen-
tów. Spójrzmy na współczesny świat oczami Maryi. 
Czy Jej tryumf jest już blisko? Czy stanie się on znakiem odrodzenia 
 nieskalanego Kościoła?
ESPRIT, 14×20, s. 368, miękka

kod: 061804

Su

per cena!

39,90 zł
134,90

29,90
34,90 zł

19,90
24,90 zł

29,90
34,90 zł

Nowość

Bestseller
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Tylko
129,00 zł

Tajemnice Maryi

o. Livio Fanzaga

Proroctwo o 
końcu świata
10 tajemnic 
Medjugorie
Tajemnice Medjugorie 
zostaną ogłoszone światu 
na trzy dni przed ich wypeł-
nieniem się, dając ludzkości 
ostatnią szansę nawrócenia 
i ratunku…
AA, 14×20, s. 336, miękka 

kod: P03k01

Łzy Maryi nad Polską
Płaczące wizerunki Matki Bożej
Autor przedstawia prawie pięćdziesiąt historii płaczących wi-
zerunków Maryi na terenie Polski, z różnych okresów naszej 
historii. Porusza różne zagadnienia, m.in. wyjaśnia symbolikę 
znaków oraz sens nadprzyrodzonych zjawisk towarzyszących 
omawianym przypadkom, przede wszystkim prywatnych 
objawień. W bogato ilustrowanej książce zamieszczono frag-
menty licznych dokumentów: protokołów obrad kościelnych 
komisji, biskupich dekretów, zeznań świadków, starodruków. 
Przedstawiono również historię każdego wizerunku, historycz-
ne miejsca jego przechowywania i dzieje kultu. 
WYD. AA, 17×24, s. 256, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 642800

Saverio Gaeta

Widzący
Tajemnice nieznanych objawień w Tre Fontane
W 1947 r. w Rzymie, nieopodal kościoła Tre Fontane, Maryja uka-
zała się człowiekowi, który… chciał zabić papieża. Miał już nawet 
sztylet z napisem „śmierć papieżowi”… Ten człowiek to Bruno 
Cornacchiola, do tego czasu antyklerykał i komunista. Dostąpił on 
łaski cudownego spotkania z Maryją, która odmieniła jego życie. 
Od chwili objawień w 1947 r., już nawrócony, poświęcił się szerze-
niu kultu Matki Bożej. Grota, gdzie ukazała się Maryja, jest obecnie 
miejscem pielgrzymek i cudów. A Słowa Maryi przekazane przez 
Bruno Cornacchiolę brzmią tak, jakby były kierowane do nas dziś…
WYD. AA, 14×20, s. 256, miękka

kod: 641582

Wielka Kolekcja Fatimska
Komplet 5 książek

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

Dzieci, które widziały Maryję, s. 488,

Czwarta tajemnica fatimska, s. 352

Fatimskie proroctwo o Rosji, s. 208

Anioł z Fatimy, s. 256

KOD KOMPLETU: 640264

Antonio Socci

Tajemnica 
Medjugorie
Maryja ratuje świat
Historia objawień 
w Medjugorie!

• Nadzwyczajne wydarzenia!
• Orędzia Matki Bożej!
• „Dziesięć tajemnic” ma-

jących się urzeczywistnić 
w niedalekiej przyszłości…

AA, 14×20, s. 336, miękka 

kod: k03030

WIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCY

SAVERIO GAETA

WIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCYWIDZĄCY
Tajemnice nieznanych
objawień w TRE FONTANE

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Bestseller

19,90
39,90 zł

Su

per cena!

99,00

Rabat 50%
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Tajemnice Maryi

Wincenty Łaszewski

Świat maryjnych objawień
Ekskluzywne wydanie w etui

Ponad tysiąc stron porywającego tekstu. Wincenty Łaszewski dotarł 
do historycznych relacji z wydarzeń i świadectw osób, którzy dostą-
pili łaski prywatnych objawień. Ich wizje po stuleciach spełniają się 
właśnie na naszych oczach! 
Zamieszczono tu współczesne barwne fotografi e z sanktuariów 
i miejsc objawień, a także materiały historyczne, dokumenty i re-
produkcje najwspanialszych dzieł sztuki sakralnej. Znajdziemy 
tu również ponad 200 map ukazujących położenie miejsc kultu 
i objawień. Dzięki pasjonującej treści oraz bogatej szacie grafi cznej 
dzieło Wincentego Łaszewskiego łączy w sobie cechy leksykonu, 
znakomitej publicystyki i efektownego albumu.
Ponad 200 map! Ponad 1600 zdjęć i ilustracji!
FRONDA, 22×28, s. 1008, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier, etui

kod: 791893

169,00
200,00 zł

100 najważniejszych objawień maryjnych 
w historii ludzkości!

34,90
39,90 zł

Maryja
Komplet 6 albumów w Etui

W komplecie:
Maryja z Fatimy, s. 64

Maryja z Guadalupe, s. 72

Maryja Królowa Polski, s. 64

Maryja z Lourdes, s. 72

Maryja z Ostrej Bramy, s. 72

Maryja z Gietrzwałdu, s. 64

Wydawnictwo AA, 21×30, twarda, kolorowe ilustracje, 
kredowy papier, etui

kod koMPLETU: 645702

Bestseller

34,90
39,90 zł

Maryja 
w sanktuariach 
Polski i świata

Akita
Objawienia 
i orędzia 
Matki Bożej
Książka przedstawia obja-
wienia i orędzia Matki Bożej 
w Akita, towarzyszące im 
niezwykłe zjawiska, postać 
wizjonerki siostry Agnieszki 
Sasagawa oraz szczególne we-
zwanie Maryi do odmawiania 
modlitwy różańcowej.
AA, 12×16, s. 64, miękka

kod: 645061

Tylko
9,90 zł

Su

per cena!

99,00
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Święci

Henryk Bejda

Ludzie Boga
Album

Niezwykłe żywoty świętych opisane z polotem, lekkością 
i dziennikarską rzetelnością, pełne humoru i anegdot oraz 
fascynujących faktów z ich życia. A przy tym znakomicie 
zilustrowane! Książkę tę napisał człowiek, który żyje ze 
świętymi w prawdziwej komitywie i szanuje ich, na dodatek 
z wzajemnością, na co mógłby przytoczyć wiele dowodów. 
Poznaj tych świętych wraz z autorem, pokochaj i zaprzy-
jaźnij się z nimi. Możesz być pewien, że odpłacą ci za to 
z nawiązką! 
RAFAEL, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 250178

Świadectwa o świętym Ojcu Pio
Komplet 3 książek 

W komplecie: 

Święty Ojciec Pio. Nieznane historie cudów, 
uzdrowień i nawróceń, s. 328

Św. Ojciec Pio. Mój kierownik duchowy, s. 256

Jak Ojciec Pio zmienił moje życie, s. 228

Łącznie ponad 800 stron!
Każda książka: WYD. AA, 14×20, miękka 

kod koMPLETU: 644866

O. Gianfranco Casagrande

Piętnaście czwartków ze św. Ritą
Święta Rita z Cascii skutecznie wstawia się za nami w naj-
trudniejszych, beznadziejnych sprawach, co potwierdzają 
liczne świadectwa. Przede wszystkim jednak uczy, jak zbli-
żać się do Chrystusa.
Nabożeństwo piętnastu czwartków ku czci św. Rity to wyjąt-
kowy cykl rozważań, krótkich modlitw i konkretnych uczyn-
ków, które warto wprowadzić w życie. Dzięki praktykowaniu 
tego nabożeństwa można zyskać odpust i ofi arować go za 
siebie lub osobę zmarłą.
ESPRIT, 10×14, s. 88, miękka

kod: 061767

Cecylian Niezgoda

Święty Antoni z Padwy 
Antoni z Padwy to jeden z najbardziej znanych świętych. 
Powszechnie wiadomo, że patronuje rzeczom i ludziom za-
gubionym, oraz że był wielkim kaznodzieją. A to zaledwie 
fragmenty jego niezwykłej osobowości i fascynującego ży-
cia. Książka szczegółowo ukazuje jego ziemską wędrówkę, 
wyciągając na światło dzienne mało znane fakty. Autor ze 
znawstwem przedstawia nie tylko chronologiczny zapis życia 
św. Antoniego, ale kreśli także historyczne i ekonomiczne tło 
jego czasów. Fascynująca opowieść o jednym z najpopular-
niejszych świętych!
BRATNI ZEW, 14×20, s. 144, miękka

kod: 853439 

39,90
89,70 zł

19,90

24,90

Tylko
9,90 zł

Nowość

Nowość Oszczędzasz 50 zł
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Święci

Tomasz P. Terlikowski

Wenanty Katarzyniec. Polski Szarbel
Tomasz P. Terlikowski podąża śladami Sługi Bożego 
o. Wenantego Katarzyńca, który w trakcie swego krótkiego
życia uczynił wiele dla Chrystusa i Kościoła. Zapewnił jednak 
swoich współbraci, że jeszcze więcej uczyni… po śmierci. Tak 
też się stało. Wiele świadectw potwierdza, że jest on sku-
tecznym orędownikiem w bardzo różnych potrzebach ludzi, 
takich jak problem ze znalezieniem pracy, kupno samochodu, 
spłata wysokiego kredytu, kłopoty biznesowe, a także uciąż-
liwe dolegliwości zdrowotne. Ci, którym pomógł, nie mają 
wątpliwości: Wenanty jest jak święty Szarbel! 
ESPRIT, 13×20, s. 272, miękka

KOD: 847706

Święty Charbel
Komplet 3 książek

W skład kompletu wchodzą: 

Cedr Libanu, s. 272

Cuda św. Charbela, s. 384

Kwiatki świętego Charbela, s 368

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

KOD KOPMLETU: 640301

Henryk Bejda

Święta Anna
Nasz wielki patron 
Św. Anna jest czczona jako patronka małżeństw, matek, babć, 
dziadków, wdów, matek oczekujących potomstwa i szczęśliwe-
go porodu, kobiet mających problemy z zajściem w ciążę i nie-
płodnych. Jest również patronką szczęśliwego zamążpójścia 
i szczęśliwego dzieciństwa, wychowywania dzieci, a także go-
spodyń domowych i różnych zawodów. Z pomocą tej książeczki 
możemy bliżej poznać postać św. Anny i jej sanktuaria oraz 
prosić ją o pomoc we wszelkich naszych potrzebach.
RAFAEL, 11×16, s. 104, miękka

KOD: 250406

Edyta Stein. Biografi a
Poruszająca opowieść o życiu bł. Edyty Stein. Ta wszechstron-
nie utalentowana kobieta była zarazem fi lozofem i pielęgniar-
ką, nauczycielką i prelegentką, zakonnicą i mistyczką. W kon-
frontacji z doświadczeniami okrutnej wojny i zbrodniczego 
nazizmu coraz wyraźniej odkrywała, że prawda jest uobecnio-
na w Chrystusie. Pośród niepokojów społeczno-politycznych 
potrafi ła osiągnąć jedność myśli, wiary i postawy życiowej, aż 
do śmierci w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
Wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła II pozostała wyjątko-
wym świadkiem prawdy i niezłomnej wiary w świecie ogarnię-
tym szaleństwem zbrodni i moralnego zepsucia. 
WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH, 14×20, s 320, twarda z obwolutą

KOD: 045047

35,90
39,90 zł

24,90
29,90 zł

Nowość

12,90
Tylko

12,90 zł

BestsellerTajemniczy 
przyjaciel 
o. Maksymiliana 
Kolbego

Su

per cena!

59,00
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Święci

O. Zdzisław Józef Kijas

Życie jako dojrzewanie 
świętości
Maksymilian Maria Kolbe
Maksymilian Kolbe znany jest przede 
wszystkim ze swojego heroicznego czy-
nu w Auschwitz, a przecież żył w sposób 
heroiczny każdego dnia. Ojciec Kijas 
prezentuje dynamikę wewnętrznego 
życia o. Maksymiliana, ukazując ziemski 
czas Kolbego jako harmonijny proces 
dojrzewania ziarna świętości zasianego 
w nim przez Boga. Niniejsza książka to 
wyjątkowy podręcznik życia duchowego 
dla każdego z nas.
BRATNI ZEW, 13×21, s. 340, miękka

kod: 853286

Nowenna 
za wstawiennictwem Sługi 
Bożego o. Wenantego Katarzyńca 
franciszkanina
Wenanty Katarzyniec skutecznie  
pomaga rozwiązywać problemy. 
Zaświadcza o tym św. Maksymilian Maria 
Kolbe, który sam skorzystał z jego wsta-
wiennictwa. Nowennę warto odmawiać 
szczególnie w obliczu trudności finan-
sowych, problemów prawnych i biz-
nesowych, braku pracy, poszukiwania 
dobrej żony czy męża oraz dolegliwości 
zdrowotnych.
BRATNI ZEW, 11×16, s. 76, miękka

kod: 853088

Alex Cordero Cuisano

Pasja Michała 
i Zbigniewa
Ostatnie godziny życia
9 sierpnia 1991 r. o. Michał Tomaszek 
i o. Zbigniew Strzałkowski, francisz-
kańscy misjonarze z Polski przebywali 
w spokojnym peruwiańskim miasteczku 
Pariacoto. W tym samym czasie w zu-
pełnie innym rytmie organizowali się 
terroryści z Sendero Luminoso, którzy 
nocą mieli zamordować przedstawicieli 
władzy i franciszkańskich kapłanów. 
Poruszająca opowieść o męczeństwie 
polskich misjonarzy!
BRATNI ZEW, 13×21, s. 248, miękka

kod: 853101

O. Edward Staniukiewicz 

Wenanty Katarzyniec
Duchowość odważna
Ojciec Wenanty Katarzyniec odznaczał 
się nieprzeciętnymi zaletami duchowy-
mi i umysłowymi. Dziś zachwyca i fascy-
nuje człowieka XXI wieku swoją prostą 
i cichą, lecz bezkompromisową i odważ-
ną duchowością. „Duchowość odważ-
na” prezentuje konkretne cnoty, które 
ojciec Wenanty z żelazną konsekwencją 
praktykował na co dzień. Doskonały 
drogowskaz dla wszystkich, chcących 
odnowić swoją wiarę.
BRATNI ZEW, 11x16, s. 84, miękka

kod: 853347

O. Jerzy Szyran

Muszę być świętym  
jak największym
Ojciec Maksymilian od samego po-
czątku chciał być świętym. Do sprawy 
podszedł  programowo i z pasją. Jako 
młody kapłan podczas rekolekcji w 1920 
roku ułożył dla siebie Regulamin ży-
cia. Być świętym jak największym jest 
praktyczną i twórczą lekturą zasad życia 
duchowego ojca Kolbego. Choć tekst 
powstał sto lat temu, nic nie stracił ze 
swej mądrości i pozwala i wciąż porusza 
aktualnością i głębią.
BRATNI ZEW, 13×21, s. 176 , miękka

kod: 853415

Su

per cena!

134,90

Su

per cena!

134,90

19,00

O. Edward Staniukiewicz 

Wenanty Katarzyniec
Zwyczajne życie, niezwykły 
człowiek. Biografia
O świętości o. Wenantego przekonany 
był jego przyjaciel, św. Maksymilian 
Maria Kolbe. Sam skorzystał z jego 
wstawiennictwa. Kiedy tworzył „Rycerza 
Niepokalanej”, znalazł się w poważnych 
kłopotach finansowych. W trudnej chwili 
zwrócił się do swego niedawno zmarłe-
go przyjaciela – o. Wenantego, który za 
życia obiecał mu pomóc. Swoją obietni-
cę spełnił już po śmierci.
BRATNI ZEW, 13×21, s. 232, miękka

kod: 853095

8,90 6,90

19,90 24,9034,90

NowośćNowośćNowość

NowośćNowośćNowość
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Stygmatycy

Brat Elia 
Stygmatyk, który 
sfotografował Jezusa
Brat Elia Cataldo nosi na swo-
im ciele rany Chrystusa, które 
co tydzień, w nocy z czwartku 
na piątek, otwierają się i krwa-
wią. Znakom Męki Chrystusa 
towarzyszą widzenia Maryi, 
Jezusa i Aniołów. Z osobą Brata 
Elii związana jest również fa-
scynująca historia wizerunku 
Jezusa, który ukazał się na 
fotografii wykonanej na pole-
cenie stygmatyka… 
WYD. M, 13×19, s. 112, miękka

kod: 433779

Stygmatycy 
i aniołowie
Dzieje ekstaz, cudów i świę-
tych ran od św. Franciszka po 
dzień dzisiejszy. W tej książ-
ce odnotowano blisko 400 
potwierdzonych przypadków 
stygmatyzacji. Zostały tu opi-
sane m.in. anielskie ingerencje 
w życiu wielu znanych stygma-
tyków: św. Franciszka z Asyżu, 
św. Rity, św. Teresy z Avila, 
św. Małgorzaty Marii Alacoque, 
bł. A.K. Emmerich, św. Ojca Pio, 
Natuzzy Evolo oraz innych osób. 
AA, 14×20, s. 288, miękka 

kod: 649168

Vincenzo Speziale

Tajemnica 
niezwykłego życia
Błogosławiona Anna Maria Taigi
Bł. Anna Maria Taigi to włoska mistyczka i tercjarka trynitar-
ska żyjąca na przełomie XVIII i XIX w. Od lat dziewięćdzie-
siątych XVIII wieku aż do śmierci miała widzenia będące 
nadprzyrodzonym źródłem wiedzy o sprawach dotyczących 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Więcej szczegółów 
o jej życiu i doświadczeniach mistycznych poznamy z kart tej 
pasjonującej książki.
WYD. AA, 12×19, s. 144, miękka

kod: 646020

Brat Sergio Grimaldi

Kim jest brat Elia?
Brat Elia to włoski zakonnik w wyjątkowy sposób  
obdarowany przez Boga. Jest znany ze swoich mistycznych 
wizji, daru uzdrawiania czy bilokacji, a przede wszystkim 
– ze stygmatów. Podczas Triduum Paschalnego fi zycznie prze-
żywa mękę razem z Jezusem. Kim jest ten człowiek, 
który – niczym o. Pio – gromadzi wokół siebie tysiące ludzi? 
Jak się modli i na czym polega jego duchowość? Jak wygląda 
założona przez niego Wspólnota Apostołów Bożych?
ESPRIT, 13×20, s. 128, miękka

kod: 061729

Marcello Stanzione

Luisa Piccarreta
Księga Nieba i życie w Woli Bożej 
Fascynująca książka o życiu i objawieniach Luizy Piccarrety, 
włoskiej tercjarki dominikańskiej, jednej z największych 
mistyczek XX w.! Sam Jezus przekazał jej cierpienia korony 
cierniowej. Od pierwszego objawienia jej pokarmem była 
praktycznie tylko Eucharystia. Przez prawie całe życie nie 
schodziła ze swojego łoża męki. W swoim dzienniku zanoto-
wała orędzia otrzymane podczas objawień. 
WYD. AA, 12×19, s. 192, miękka

kod: 646068

Tylko
19,90 zł

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

9,90
29,90 zł

14,90
19,90 zł

Nowość

Świadkowie

Bestseller

Mistyczne 
Słońce, cuda, 
trzy dni 
ciemności
oraz inne
proroctwa!
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Świadectwa

Życie po śmierci
Świadectwa lekarzy
komplet 3 książek

W skład kompletu wchodzą: 

Przejście. 
Śmierć i to, co potem, s. 296 

Światłość i śmierć, s. 352

Za bramą śmierci, s. 208

Każda książka: WYD. AA, 14×20, miękka

kod koPMLETU: 640349

Marvin J. Besteman, 
Lorilee Craker

Moja podróż do nieba
W kwietniu 2006 roku Marv Besteman 
przeszedł operację usunięcia rzadko wy-
stępującego nowotworu trzustki. Wtedy 
przeżył doświadczenie, którego się nie 
spodziewał, i którego nigdy nie zapomni. 
W tej książce w niezwykle szczegółowy 
sposób dzieli się prawdziwą historią 
swojej podróży do Nieba. Opowiada m.in. 
o aniołach, którzy towarzyszyli mu do nie-
bieskich bram, o rozmowie ze św. Piotrem 
oraz o radości ze spotkania z przyjaciółmi 
i krewnymi, którzy odeszli do Nieba.
WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

kod: 647850

Richard Sigmund

Byłem w Niebie. Prawdziwa 
historia śmierci i powrotu do życia
Poruszające świadectwo człowieka, któ-
ry miał ciężki wypadek samochodowy, 
umarł… i po ośmiu godzinach powrócił 
do życia, w chwili kiedy dwóch sani-
tariuszy wiozło jego ciało do kostnicy! 
Przez te osiem godzin dane mu było 
zobaczyć Niebo, spotkać Jezusa, aniołów 
i zbawionych ludzi oraz doświadczyć 
obecności Boga, co na zawsze zmieniło 
jego życie. Bóg pozwolił mu zobaczyć 
także otchłań piekła, aby mógł służyć 
ludziom przestrogą…
WYD. AA, 14×20, s. 224, miękka 

kod: 642206

Betty Malz

Widziałam niebo
Betty Malz w wieku 27 lat została uznana 
za martwą, a na jej głowę naciągnięto 
szpitalne prześcieradło. Dwadzieścia 
minut później powróciła do ciała – ku 
zdumieniu cierpiącej rodziny i oszoło-
mionego personelu szpitalnego. Oto 
jej zdumiewająca relacja o tym, co zo-
baczyła, usłyszała i przeżyła po drugiej 
stronie życia. Jednak książka Widziałam 
Niebo jest czymś więcej. Jest to historia 
o tym, jak Bóg przemienił życie zadufa-
nej w sobie racjonalistki, która musiała 
umrzeć, by nauczyć się żyć.
WYD. AA, 14×20, s. 160, miękka

kod: 645092

19,90
24,90 zł

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Bestseller Bestseller

24,90
29,90 zł

Andrzej Duff ek, Jarosław Mańka

Po drugiej stronie życia
Książka i fi lm DVD

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

kod: 643050

DVD

Su

per cena!

59,00
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Świadectwa

Jan Zac

Przeżyłem własną śmierć
Pamiętnik grzesznika
Książka jest zapisem duchowej drogi człowieka, którego Bóg 
prowadził do Siebie zawiłymi, niezwykle trudnymi drogami: 
od przeżyć radosnych i pełnych światła, przez mroki ciężkiej 
duchowej nocy i fi zycznego cierpienia, aż po ekstremalne 
doświadczenie śmierci i powrotu do życia. Będąc w drama-
tycznej sytuacji, tuż po udzieleniu mu ostatnich sakramen-
tów przez ks. Jana Kaczkowskiego, autor znalazł się po drugiej 
stronie granicy ziemskiego życia i doświadczył czegoś niezwy-
kłego, czym zechciał podzielić się w tej książce.
WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

kod: 642541

Dr Jeff rey Long, 
Paul Perry

Życie po śmierci
Świadectwa tych, którzy wrócili…
Książka ta przedstawia świadectwa życia po śmierci i spo-
tkania z Bogiem, uzyskane na podstawie nowatorskich i pio-
nierskich badań. Celem tej książki jest próba dostarczenia 
najściślejszej z naukowego punktu widzenia relacji o świecie 
pozagrobowym, opisanym przez tych, którzy przeżyli do-
świadczenie śmierci. Praktycznie nie istnieją wcześniejsze 
studia zgłębiające temat, który został tu przedstawiony.
WYD. AA, 14×20, s. 248, miękka

kod: 644309

Enza Maria Milana, Valerio Bocci

Manuel, mały wojownik Światła
Dziewięcioletni Manuel odszedł do nieba w 2010 roku po dłu-
giej walce z nowotworem. Wyjątkowym testamentem, jaki po 
sobie zostawił, jest świadectwo zażyłej relacji z Jezusem, jego 
największym Przyjacielem. Swoim krótkim życiem pokazał, jak 
żywa i prosta może być więź z Bogiem i jak bardzo w codzien-
ności można doświadczać Jego obecności. Wiedział, że ma do 
wypełnienia „misję Światła”, by inni mogli poznać i pokochać 
Jezusa. Korespondował z kapłanami, biskupami, papieżem 
Benedyktem XVI, traktując ich jak przyjaciół. Przejmujące 
zdarzenia i słowa Manuela skrzętnie notowała jego matka.
BRATNI ZEW, 13×21, s. 296, miękka

kod: 853316

34,90
39,90 zł

Bestseller

Bestseller

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

19,90
24,90 zł

Vittorio Messori

Niebo daje znak!
Vittorio Messori opowiada o pewnych znakach, jakie otrzy-
mał w trakcie swojego życia. Pocieszający telefon od zmarłe-
go wujka dokładnie rok po jego śmierci. Niezwykłe spotkanie 
w Turynie z tajemniczym starszym człowiekiem. Przesłanie 
przekazane przez bł. Franciszka Faà di Bruno, które wpłynęło 
na życie Messoriego, jego biografa i czciciela. Ale również 
znaki z nieba jeszcze bardziej oczywiste, dawane bezpośred-
nio przez tak znane postaci, jak św. Ojciec Pio czy też au-
striacka mistyczka Maria Simma, posiadająca nadzwyczajny 
dar spotykania co noc dusz czyśćcowych.
WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

kod: 645542

34,90

Nowość
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Świadectwa

Marcin Ludwicki

Na koniec świata
Wzruszająca historia sześciolatka dotkniętego nieuleczalną 
chorobą, który przez krzyż dojrzał do ludzkiej pełni. 
Historia pełna miłości, bólu, obaw i nieodłącznej nadziei. 
Lekcja cierpienia przeżywanego z pokorą i ufnością. Antek 
miał sześć lat i dziewięć miesięcy. Odchodził bez lęku, wie-
rząc, że jego cierpienie ma sens.
Książki tej nie da się przeczytać bez łez. Jest wstrząsająca. 
I piękna, tak samo, jak życie Antosia. Małego chłopca, który 
odpowiada na wielkie pytania.

Bogdan Rymanowski, dziennikarz
WYD. AA, 12×19, s. 128, twarda

KOD: 649366

Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski

Rozmowy z aniołem stróżem
Niniejsza książka odsłania więź człowieka z aniołem 
w zwykłej codzienności. Anioł Stróż w życiu Boga przeżywa 
swoje istnienie, jednocześnie w życiu człowieka. 
Owa bilokacja pozwala na jego istnienie w dwóch wymia-
rach: duchowym i ziemskim. Anioł Stróż, sługa Boży, bywa 
jednocześnie wspomożycielem człowieka. 
Prowadzi z nim rozmowy, omawia zamierzenia, wspomaga, 
umacnia, przeprasza za swego podopiecznego. Anioł modli 
się za powierzonego mu człowieka. Jest szczęśliwy, kiedy 
modli się z nim.

ks. Wiesław Niewęgłowski
WYD. AA, 14×20, s. 118, miękka

KOD: 641988

Mary Rose, O. Aleksander Posacki

Nie krocz za mną
Ta historia wydarzyła się naprawdę. RoseMary jest – czy ra-
czej była – medium. Kultywowane od pokoleń w jej rodzinie 
zdolności przekazała jej mama. Grunt, to się nimi nie przej-
mować – radzono dziewczynie. Ale czy ignorowanie duchów 
jest możliwe?
Niniejsza historia, spisana na prośbę spowiednika, jest 
pierwszym na świecie tak obszernym świadectwem osoby 
egzorcyzmowanej z dziedzictwa okultyzmu.
FRONDA, 15×21, s. 352, miękka

KOD: 794504

24,90
29,90 zł

Tylko
19,90 zł

Poruszająca historia o miłości, która 
 nigdy się nie kończy. Ta książka 
stawia pytanie: po co żyję? I udziela 
na to pytanie odpowiedzi.

 Małgorzata Kożuchowska, 
aktorka

Tylko
19,90 zł

Księża bez cenzury
Odważna książka o tym, o czym wielu kapłanów nie mówi, 
a świeccy boją się zapytać!
Intrygujące wywiady czterech szanowanych księży z archi-
diecezji gdańskiej. Kapłani bez patosu mówią o swoim życiu, 
opowiadają anegdoty o życiu kapłańskim i o seminarium. 
Podejmują również trudne i niewygodne tematy:
Czego wierni nie wybaczą kapłanowi?
Co mówią księża o celibacie?
O karierze i karierowiczach w Kościele.
O kryzysach kapłańskich
WYD. AA, 14×20, s. 256, miękka

KOD: 643708

34,90
39,90 zł

Bestseller

Mistyczne 
dialogi kapłana 
z Aniołem 
Stróżem

Prawdziwa 
historia 
dziewczyny, 
która nie chciała 
być medium!
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Kościół wczoraj i dziś

Poczet 
papieży
Barwnie ilustrowana książka przedstawia życiorysy i dokona-
nia papieży: od pierwszych następców św. Piotra do papieża 
Franciszka. Noty biografi czne zostały wzbogacone o infor-
macje tworzące tło historyczno – kulturowe kolejnych epok. 
Zamieszczono tu również portrety papieży, reprodukcje dzieł 
sztuki oraz indeksy alfabetyczne i chronologiczne biskupów 
Rzymu. 
DRAGON, 14×22, s. 272, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 877219

29,90
34,95 zł

Czas Benedykta
Osiem dramatycznych lat pontyfi katu z bliska
W żadnej innej książce o „niemieckim papieżu” nie znajdziemy 
więcej włożonej pracy, więcej znajomości tematu, dociekań, 
odbytych podróży i bliższego obcowania z papieskimi zagad-
nieniami. Nie jest to jednak hagiografi a, tylko krytyczne, pełne 
humoru, momentami nawet wojownicze towarzyszenie papie-
żowi przez osiem lat obserwacji dokonywanych przez doświad-
czonego reportera. To świadectwo wiarygodnego kronikarza. 
Zawsze zdumiewałem się, jak blisko Benedykta XVI potrafi ł być 
w tych latach Badde, mimo dzielących ich murów Watykanu.

z przedmowy abp. Georga Gansweina, sekretarza Benedykta XVI

NIECAŁE, 14×20, s. 296, miękka

kod: 453205

Kościół w walce o niepodległość
Bogato ilustrowany album przedstawia rolę Kościoła w hi-
storii walk o niepodległość Polski. Omówiono tu m.in. bitwy, 
wojny, powstania i protesty, w których brali udział duchowni 
katoliccy. Szczególną uwagę poświęcono czasom zniewolenia, 
kiedy duchowni często za cenę życia toczyli walkę o polskość 
i wiarę. Zaprezentowano również najwybitniejszych kapłanów, 
którzy służyli Bogu i Ojczyźnie, takich jak ks. Piotr Skarga, 
o. Augustyn Kordecki, ks. Ignacy Skorupka, św. Brat Albert, 
św. Rafał Kalinowski, kard. Adam Sapieha, męczennicy II woj-
ny światowej, prymas Stefan Wyszyński, ks. Jerzy Popiełuszko 
oraz św. Jan Paweł II.
ARYSTOTELES, 21×30, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 381278

Robert Louis Wilken

Pierwsze tysiąc lat. Historia chrześcijaństwa
Znakomite dzieło historyczne o pierwszym tysiącleciu chrześci-
jaństwa. W książce m.in.: początki chrześcijaństwa w Jerozolimie, 
pierwsze wspólnoty (m.in. Efez, Rzym, Edessa), prześladowania, 
katakumby, monastycyzm, architektura i sztuka, muzyka i li-
turgia, narodziny szpitali, Kościoły chrześcijańskiego Wschodu, 
wielkie postaci chrześcijaństwa w I tysiącleciu (m.in. Orygenes, 
św. Cyprian z Kartaginy, św. Ambroży, św. Augustyn i wielu in-
nych), chrześcijaństwo w średniowiecznej Europie, Bizancjum 
oraz narodziny i ekspansja islamu. Na końcu książki zamieszczo-
no chronologię wydarzeń i mapy (czarno-białe). 
WYD. M, 17×24, s. 432, twarda

kod: 210240

29,00
89,00 zł

Tylko
14,90 zł

29,90
34,90 zł

Bestseller

Oszczędzasz 60 zł
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Historia Polski

Narodziny Polski
Albumowa publikacja o początkach 
narodu i państwa polskiego
Kim byli Słowianie i skąd przyszli? Jak powstała Polska? Kim byli 
jej pierwsi władcy? Jak doszło do Chrztu Polski? Jakie wyzwania 
stały przed Polską w pierwszych wiekach naszej państwowości? 
Co jej zagrażało? Odpowiedzi znajdziemy w tej interesującej 
i starannie wydanej książce. Książka w sposób syntetyczny przed-
stawia dzieje Polski od czasów plemion słowiańskich do końca 
panowania dynastii Piastów. Bogato ilustrowany album oprócz 
fachowego tekstu wprowadzającego w zagadnienia historyczne 
zawiera też teksty źródłowe z omawianej epoki.
WYD. M 25×34, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 433090

Poczet władczyń Polski
Monumentalne dzieło przedstawia sylwetki kobiet, które były 
małżonkami władców Polski – od początku naszej państwo-
wości aż po schyłek wieku XVIII (lub przez jakiś czas samo-
dzielnie rządziły krajem). W sumie zamieszczono tu obszerne 
biogramy 55 władczyń, począwszy od Dobrawy, a skończywszy 
na Marii Józefi nie Habsburg, żonie Augusta III. Z opisów uzy-
skamy ciekawe informacje o ich pochodzeniu, wykształceniu, 
osobistych upodobaniach, o zaangażowaniu w życie politycz-
ne i kulturowe Rzeczypospolitej, a także o losach ich potom-
stwa. Dzieło zostało pięknie zilustrowane szkicami, rycinami, 
reprodukcjami dzieł sztuki oraz fotografi ami obiektów zwią-
zanych z życiem i działalnością polskich monarchiń.
WYD. M, 24×33, s. 384, twarda z obwolutą

kod: 431409

Piotr Gursztyn

Rzeź Woli
Wstrząsająca książka! Kulisy gigantycznej eksterminacji miesz-
kańców warszawskiej Woli dokonanej w dniach 5-7 sierpnia 
1944 r. przez oddziały SS i policji niemieckiej. W ciągu trzech 
dni życie straciło od 30 do 60 tysięcy polskich mężczyzn, kobiet 
i dzieci! Masowa zbrodnia popełniona w pierwszych dniach 
powstania warszawskiego stanowiła bezpośrednią realiza-
cję rozkazu Adolfa Hitlera, który nakazał zburzenie Warszawy 
i wymordowanie wszystkich jej mieszkańców. Najbardziej zdu-
miewające jest to, że sprawcy tego mordu do dziś pozostają 
bezkarni…
DEMART, 16×23, s. 390, twarda

kod: 278690

Polska 
II wojna światowa
Wyjątkowa książka o charakterze albumowym. Opowiada 
o II wojnie światowej na ziemiach polskich oraz o udziale 
Polaków na frontach II wojny światowej. Szczególnie moc-
no podkreślone są fakty związane z kampanią wrześniową 
i wojną obronną Polski w 1939 roku oraz z powstaniem war-
szawskim. Album zawiera wiele unikatowych map, wykresów 
oraz zdjęć. 
DEMART, 20×29, s. 96, twarda

kod: 122714

99,00
199,90 zł

14,90
24,90 zł

Tylko
24,90 zł

Nowość

39,90
44,90 zł

Rabat 40%Oszczędzasz 100 zł

Zbrodnia 
nierozliczona
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Historia Polski. 75 Rocznica powstania warszawskiego

Joanna Wieliczka-Szarkowa

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

kod: 646563

Jerzy Tomaszewski
Elżbieta Berus-Tomaszewska 

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

kod: 646686

Monika Kicman

Pokonać strach
Dramatyczne wspomnienia Moniki Kicman, młodej żony 
i matki, której przyszło 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, 
odznaczona Krzyżem AK i Krzyżem Partyzanckim, przeżyła 
wojnę i przez lata dawała świadectwo o gigantycznej zbrod-
ni, jakiej okupanci dopuścili się na mieszkańcach Warszawy. 
Dziś strażnikiem pamięci o autorce i propagatorem jej 
wspomnień jest jej syn, ks. Stanisław Kicman, który jako 
małe dziecko towarzyszył matce podczas wojennej gehenny. 
WYD. AA, 14×20, s. 384, miękka

kod: 643265

Sebastian Pawlin

Wojna w kanałach
Podziemna walka powstańczej Warszawy!
Wojna w kanałach to opowieść o odwadze i strachu. Zejścia 
do kanału boją się wszyscy. Polacy nie mają wyboru, znajdują 
w sobie odwagę. Niemcy nie odważą się na to nigdy. Będą wie-
szać granaty przy włazach i wrzucać je do środka. Będą zabijać 
wycieńczonych podziemną wędrówką powstańców i cywil-
nych uciekinierów. Ukrywają się tam Żydzi po likwidacji getta. 
Łączniczki AK przeciskają się między nimi, niosąc meldunki. Gdy 
Powstanie upada, kanały stają się dla walczącej Warszawy ostat-
nią drogą ucieczki. Dla wielu – miejscem wiecznego spoczynku.
ZNAK, 17×23, s. 448, twarda

kod: 057474

Do książki dołączono 
fi lm dokumentalny 
TVP o rzezi Woli

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

a autorskie są zastrzeżone.  Kopiow
anie, rozpow

szechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprzez RTV całości lub fragmentów oraz wtórny obieg płyt D
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nia
 są

 za
br

on
io

ne
.

Producent: Telewizja Polska S.A.

Scenariusz i reżyseria: Rafał Geremek
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29,90
34,90 zł

29,90
59,90 zł

26,90
44,90 zł

44,90
49,90 zł

Nowość

Rabat 40%Oszczędzasz 30 zł

Do książki dołączono 
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Historia Polski

Wydanie 
jubileuszowe!

   Przedstawia również najnowsze 
wydarzenia,

 m.in. wybory prezydenckie 
i parlamentarne w 2015 r., 

oraz 
obchody 1050-lecia Chrztu Polski 

Rotmistrz Witold Pilecki 
Polak, który próbował powstrzymać Zagładę! 
Fascynująca opowieść o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który 
według brytyjskiego historyka Michaela Foota był jednym 
z sześciu najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej! Na 
ochotnika dał się zamknąć w Auschwitz, gdzie organizował 
konspirację. Przeżył za drutami 2 lata i 7 miesięcy. W tym 
czasie informował o dokonywanym przez Niemców ludobój-
stwie. Po brawurowej ucieczce napisał szczegółowe raporty 
z Auschwitz, których niezwykłe losy zostały opisane w książce. 
Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został areszto-
wany przez UB i zamordowany 25 maja 1948 roku.
WYD. AA, 12×19, s. 160, miękka

kod: 641667 

Grzegorz Kucharczyk

Wielka historia Polski
Albumowe opracowanie dziejów 
Polski, od czasów legendarnych po 
historię najnowszą. 
Znakomicie opowiedziana historia naszej Ojczyzny wzbo-
gacona o wiele barwnych ilustracji, map, not, biogramów 
i dokumentów. Publikacja wolna od stereotypów i politycznej 
poprawności, która nie unika najbardziej gorących i kontrower-
syjnych tematów w naszej historii. 
AA, Dębogóra, 20×29, s. 496, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier 

kod: 646099

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Wołyń we krwi 1943
Prawda o przemilczanej 
zbrodni!
Historia Rzezi Wołyńskiej – zbrodni ludobójstwa, dokonanej 
przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach z Wołynia, pod-
czas okupacji terenów II Rzeczypospolitej przez III Rzeszę, 
w okresie od lutego 1943 do lutego 1944. Apogeum ludobój-
stwa przypadło na 11 lipca 1943 roku…
WYD. AA, 14×20, s. 400, twarda, czarno-białe fotografi e

kod: 642602

Marta Bogacka

Bokser z Auschwitz
Losy Tadeusza Pietrzykowskiego
Niezwykła biografi a Tadeusza Pietrzykowskiego – pięściarza, 
który zdobył tytuł Mistrza Wszechwag obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz. Wyjątkowa postać, która powinna być 
znana przez każdego Polaka. Nawet kiedy został już wy-
wieziony z Auschwitz, pamięć o nim trwała, co udokumen-
tował pisarz Tadeusz Borowski, który trafi ł do Oświęcimia 
w 1943 roku. W opowiadaniu U nas w Auschwitzu napisał 
o Pietrzykowskim: „Jeszcze dziś tkwi w nas pamięć o Numerze 
77, który bił Niemców jak chciał”.
DEMART, 14×20, s. 200, twarda

kod: 122745

29,90
39,90 zł

99,00
110,00 zł

Bestseller

Tylko
14,90 zł

Nowość

29,90
34,90 zł
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Joanna Wieliczka-Szarkowa

Monte Cassino ‘44
75. Rocznica zwycięstwa pod Monte Cassino
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 systemem 
umocnień i przez doborowe jednostki niemieckie. Bitwa 
o Monte Cassino stała się symbolem waleczności i zwycię-
stwa polskich żołnierzy w drugiej wojnie światowej. Ta książ-
ka, ilustrowana archiwalnymi zdjęciami z pola bitwy, opowia-
da o tym wielkim triumfi e i ofi erze polskich żołnierzy.
WYD. AA, 12×19, s. 176, miękka, czarno-białe ilustracje

kod: 646105

Joanna Wieliczka-Szarkowa 

Generał „Nil” 
Porywająca opowieść o jednym z najsłynniejszych wyklętych, 
legendarnym dowódcy KEDYWU, człowieku, którego Niemcy 
bali się jak ognia. Ilustrowana archiwalnymi zdjęciami hi-
storia obejmuje całe jego życie, począwszy od czasów dzie-
ciństwa, przez walkę o niepodległość Polski, wojnę z bolsze-
wikami, wrzesień 1939 i walkę w konspiracji pod okupacją, 
aż po sowieckie łagry na Uralu, powrót do zniewolonej, ko-
munistycznej Polski, aresztowanie, zbrodniczy proces, wyrok 
sądowy i morderstwo w majestacie bezprawia. To historia 
człowieka, którego zawsze trzeba stawiać jako wzór męstwa, 
bohaterstwa i patriotyzmu..
WYD. AA, 12×19, s. 128, miękka, czarno-białe fotografi e

kod: 645580

Czarna kawaleria generała Maczka

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Falaise ‘44
Na początku lipca 1944 roku Polacy wylądowali w Normandii. Miesiąc później 
rozpoczęła się bitwa pod Falaise – jedno z najwspanialszych zwycięstw pol-
skich żołnierzy w II wojnie światowej, o którym opowiada ta książka, przed-
stawiając również wojenne losy generała Stanisława Maczka oraz historię for-
mowania się i szlak bojowy 1 Dywizji Pancernej, polskiej „Czarnej Kawalerii”.
W nocy z 7 na 8 sierpnia 1944 r. żołnierz gen. Maczka zajęli pozycje bojowe na 
południu Caen, skąd rozpoczęli operację opanowania Falaise. Razem z jed-
nostkami kanadyjskimi polscy pancerniacy zamknęli w kotle osiem niemiec-
kich dywizji. Do połowy sierpnia 1 Dywizja zdołała przełamać główną pozycję 
obrony stawiających zaciekły opór Niemców, odnosząc świetne zwycięstwo 
na szlaku bojowym we Francji.
WYDAWNICTWO AA, 12×19, s. 128, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 646341

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

Nowość

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Dla nas, kt
18 maja 1
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W obronie prawdy historycznej

Resortowe dzieci
Politycy
Rzecz o polskich politykach, 
których życiorysy i kariery 
korzeniami sięgają PRL. 
Wielu z nich wykorzystało 
wpływy i koneksje uzyska-
ne w poprzednim systemie, 
aby osiągnąć wysoką pozy-
cję w dyplomacji, polityce, 
biznesie, nauce. Ponad 700 
stron twardych danych; hi-
storii, powiązań, dat, liczb 
i dokumentów. 
Fronda, 15×21, s. 700, miękka

kod: 790995

29,90
59,90 zł

Bł. bp Grzegorz 
Chomyszyn

Dwa królestwa
Polskie tłumaczenie zapi-
sków bł. biskupa Grzegorza 
Chomyszyna, greckokatolickie-
go ordynariusza Stanisławowa 
w latach 1904-1945. Dzieło jest 
świadectwem mężnego oporu 
biskupa wobec ekspansji fał-
szywej ideologii nacjonalizmu 
ukraińskiego. Bp Chomyszyn 
zawarł tu druzgocącą ocenę 
ideologii banderyzmu.
AA, 17×24, s. 448, twarda, cz.-b. fo-
tografi e

kod: 648376

49,90
59,90 zł

Słynny rosyjski dysydent 
Siergiej Kowalow o imperialnej 
polityce putinowskiej Rosji!

Trzeci Rzym. Ewangelia według Kremla
Książeczka z fi lmem DVD
Czy Władimir Putin jest chrześcijaninem? Jaki błąd w relacjach z Rosją po-
pełnia świat Zachodu i USA? Jakie są relacje Rosyjskiej Cerkwi z władzami 
państwowymi? Na te i na wiele innych pytań w poruszającej rozmowie 
przed kamerą z Jarosławem Mańką i Maciejem Grabysą odpowiada Siergiej 
Kowalow – rosyjski dysydent, więzień Gułagu i deputowany Dumy, obrońca 
praw człowieka i krytyk autorytarnych rządów Władimira Putina, trzykrotnie 
nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. W pełnej humoru i szczerej roz-
mowie Kowalow dokonuje trafnej oceny rządów Putina, imperialnej polityki 
Kremla i kondycji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
Książeczka: WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje
Film DVD: czas trwania: 25 min.

kod: 645986

Dr Jacek Bartosiak

Rzeczpospolita między lądem 
a morzem. O wojnie i pokoju 
Znakomita książka Jacka Bartosiaka to monumentalne, 
wszechstronne i pełne erudycji dzieło o geopolitycznej sytu-
acji Polski i jej perspektywach w świetle agresywnej polityki 
Kremla i rywalizacji wielkich mocarstw. Książka jest wynikiem 
refl eksji, rozmów, spotkań, symulacji i gier wojennych, licz-
nych podróży za Atlantyk i nad Pacyfi k, do Ameryki i przez 
masy lądowe Eurazji. Po to, by zrozumieć położenie Polski 
w czasie, przestrzeni i geostrategii. Pasjonująca lektura zosta-
ła uzupełniona o barwne poglądowe mapy.
FRONDA, 18×25, s. 848, opr. zintegrowana

kod: 016364

99,90

Tylko
19,90 zł

DVD
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W obronie prawdy historycznej

Stanisław Michalkiewicz

Niemcy, Żydzi i folksdojcze
Bestsellerowa książka Stanisława Michalkiewicza porusza 
kwestie dekadencji Polskich elit, tych politycznych, ale rów-
nież intelektualnych. Autor pokazuje skąd się bierze dege-
neracja „przewodników duchowych” i dlaczego za takowych 
się uważają. Ważnym tematem książki są też obce ingerencje 
z zewnątrz, próbujące w sposób jawny lub ukryty wpływać 
na politykę naszego państwa. Książka, którą koniecznie 
trzeba przeczytać, aby zrozumieć mechanizmy rządzące pol-
ską polityką i źródła wielkich manipulacji, jakim jesteśmy 
poddawani.
CAPITAL, 14×20, s. 424, miękka

kod: 037436

Piotr Zychowicz

Sowieci
Piotr Zychowicz przekonuje, że bolszewizm był gorszy od 
nazizmu, a Stalin gorszy od Hitlera. I na potwierdzenie tej 
tezy podaje mocne argumenty. Przypomina zapomniane 
bestialskie zbrodnie popełnione przez Sowietów oraz woj-
nę wywiadowczą między II RP a ZSRS. Opowiada o wielkich 
prowokacjach KGB, o krwawych czystkach, o gwałcicielach 
z Armii Czerwonej i o kanibalach z łagrów GUŁagu. Autor 
rozprawia się również z mitami „wielkiej wojny ojczyźnianej”, 
które stanowią fundament polityki historycznej współcze-
snej Rosji.
REBIS, 15×22, s. 488, miękka

kod: 621022

Piotr Zychowicz

Żydzi 2
Kontynuacja bestselleru Żydzi. Piotr Zychowicz porusza w tej 
książce niemal wszystkie kontrowersyjne tematy, które wypły-
nęły podczas ostatniego wielkiego sporu polsko-żydowskiego. 
Z jednej strony – żydowska policja w gettach, Judenraty, obozo-
we Sonderkommanda i „żydokomuna”. Z drugiej – działalność 
granatowej policji, polskie donosy i antysemityzm. W książce 
Żydzi 2 znalazły się również tematy współczesne: krwawe zama-
chy terrorystyczne, tajne akcje Mosadu, działalność lobby ży-
dowskiego w USA, a nawet wojny izraelskich kibiców piłkarskich, 
przy których nasi kibole wydają się grzecznymi chłopcami.
REBIS, 15×22, s. 488, miękka

kod: 623156

Piotr Zychowicz

Żydzi
Piotr Zychowicz o trudnych tematach polsko-żydowskich. 
Pisze o sprawach niewygodnych zarówno dla Polaków, jak 
i dla Żydów. O komunistach i żydowskich kolaborantach pod 
niemiecką okupacją, ale również o polskich szmalcownikach. 
O powstaniu w getcie warszawskim, ale także o tysiącach 
Żydów służących w Wehrmachcie… W książce znalazły się też 
rozmowy z żydowskimi intelektualistami, którzy mają odwa-
gę głosić poglądy niepopularne w ich własnej społeczności. 
Poprzednie książki Zychowicza wywoływały kontrowersje, 
jednak żadna nie była tak niepoprawna politycznie!
REBIS, 15×22, s. 464, miękka

kod: 188803

39,90
44,90 zł

39,90
44,90 zł

39,90
44,90 zł

39,90
45,00 zł

Bestseller
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Dzieła sztuki

Co to za święty? 
Sztuka czytania obrazów
W leksykonie znalazło się kilkaset sylwetek osób wyniesionych 
przez Kościół do chwały ołtarzy. Każdej postaci towarzyszy 
krótka biografi a, data wspomnienia liturgicznego oraz foto-
grafi e – reprodukcje dzieł sztuki wybitnych artystów, którzy na 
przestrzeni stuleci chrześcijaństwa utrwalali wizerunki świę-
tych i błogosławionych. Zamieszczono tu wykaz symboli ikono-
grafi cznych i atrybutów ułatwiających identyfi kację świętych. 
Omówiono tematykę spraw (np. chorób i problemów), w któ-
rych poszczególni święci za nami orędują. Podano też nazwy 
miejscowości, regionów i państw, którym patronują.
JEDNOŚĆ, 17×24, s. 600, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 710034

Stanisław Wyspiański. Artysta i wizjoner
Albumowa opowieść o wielkim młodopolskim artyście, wzbo-
gacona licznymi reprodukcjami jego dzieł. Nazywany czwar-
tym wieszczem Stanisław Wyspiański zyskał miano najwybit-
niejszego artysty swego pokolenia, który pozostawił po sobie 
budzącą szacunek spuściznę: zajmował się szeroko rozumia-
nymi sztukami wizualnymi (malarstwem, rysunkiem, archi-
tekturą, projektowaniem witraży, mebli i wnętrz, konserwacją, 
typografi ą i plakatem), ale także literaturą: dramatem, poezją 
i przekładem. Autorka, historyk sztuki Luba Ristujczina, zdra-
dza szczegóły jego biografi i, a także inspiracje i tajniki znako-
mitego warsztatu artysty.
SBM, 24×33, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 597228

Jan Matejko
Życie i twórczość Jana Matejki w pięknym albumowym 
wydaniu!
Autorka, historyk sztuki, w pełnej pasji opowieści prezentuje 
fenomen Jana Matejki, opowiada o jego najsłynniejszych 
i tych mniej znanych dziełach, zachęcając, by za pomnikową 
postacią malarza narodowych dziejów dostrzec także czło-
wieka z krwi i kości: męża i ojca, artystę i społecznika, wal-
czącego nie tylko o uznanie, lecz także o wydobycie najgłęb-
szych treści z bogactwa dziejów Polski. Wątek biografi czny 
został wzbogacony licznymi barwnymi reprodukcjami dzieł 
wielkiego mistrza i fachowymi komentarzami do nich. 
SBM, 25×34, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 594845

100 najpiękniejszych obrazów
W bogato ilustrowanym albumie przedstawiono wybitne 
dzieła wielkich mistrzów wraz ze szczegółowym omówieniem 
ich historii na tle epoki, w kontekście dawnych wydarzeń, 
postaci, a nawet biografi i twórców oraz symboliki. Dzięki do-
głębnej analizie i powiększonym fragmentom obrazów moż-
na dostrzec to, co przy pobieżnym oglądaniu umyka nawet 
znawcom. 
SBM, 25×31, s. 448, twarda, kolorowe fotografi e

kod: 592728

69,90
79,95 zł

69,90
79,95 zł

29,90
35,00 zł

99,00
129,00 zł
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Przyroda i pasja

Ekskluzywne dzieło 
dla osób, które cenią 
doskonałe piękno 
natury! 

Konie
W pięknie wydanym albumie zaprezentowano blisko 90 ras koni. 
Interesujące opisy ich historii, wyglądu zewnętrznego i zachowania 
uzupełniają zachwycające fotografi e. Prezentowany album pokazuje 
te dostojne zwierzęta z całym ich wdziękiem. Efektowne fotografi e 
nie tylko zachwycają pięknymi ujęciami, ale opowiadają również 
historię życia tych zwierząt. 
SBM, 24×30, s. 560, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 592605

Życie ptaków
Bohaterami albumu są ptaki, które zamieszkują nasz kraj 
przez cały rok, jak również przylatujące do nas na kilka mie-
sięcy lub zatrzymujące się na krótko. Dzieło zawiera zwięzłe 
opisy dotyczące wyglądu i zachowań ptaków. Z albumu 
dowiemy się m.in. o czym mówią głosy ptaków, co decyduje 
o doborze gniazdowania, czym jest pierzenie i czemu służy, 
a także jakie gatunki znikają z naszego kraju, a jakie się do 
niego wprowadzają. W albumie zamieszczono wiele znako-
mitych fotografi i i praktycznych wskazówek dla amatorów 
obserwacji ornitologicznych.
SBM, 25×31, s. 448, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

kod: 596900

Wielki atlas łowiectwa 
Znakomicie ilustrowane dzieło opracowane przez zespół 
specjalistów w dziedzinie łowiectwa. Fachowe vademe-
cum dla każdego, kto chce zgłębić arkana sztuki łowieckiej. 
Zamieszczono tu informacje m.in. o tym, jak zostać myśli-
wym w Polsce, a także o tradycjach i zwyczajach panujących 
w środowiskach łowieckich. Osobne rozdziały poświęcono 
szczegółowym opisom zwierzyny, a także zagadnieniom kyno-
logii, balistyki, sokolnictwa, trofeistyki oraz myślistwa łuczni-
czego. Interesującym treściom towarzyszą fachowe schematy, 
rysunki, tabele oraz fotografi e.
SBM, 25×31, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 592704

99,00
129,95 zł

99,00
129,00 zł

99,00
129,00 zł

Bestseller
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Paweł Kołodziejski

Wielka wyprawa 
Kostki Stanisława
Pasjonująca historia niezwykłego młodego chłopaka! 
Stanisław pewnego dnia postanawia wyruszyć w niebez-
pieczną podróż, która okazuje się początkiem największej 
przygody jego życia. Jego wyprawa do Rzymu wprawiła w zdu-
mienie jemu współczesnych oraz intryguje do dziś. Ukazana 
w formie komiksu opowieść o życiu młodzieńca, którego 
postawa, charakter, wierność Bogu i Jego przykazaniom mogą 
być wzorem dla każdego młodego człowieka.

WYD. AA, 21x30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
kod: 642305

Opowieści biblijne dla dzieci
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu opowiedziane 
słowami zrozumiałymi dla dzieci!
Treść tego dzieła wprowadza nasze dzieci w fascynujący świat 
Biblii, przygotowując je do dojrzałego czytania i czerpania 
z mądrości Słowa Bożego. Rodzice, dziadkowie, chrzestni i ka-
techeci z pomocą tej książki mogą kształtować wrażliwość, 
moralność, religijność oraz wiarę najmłodszych. Atutem wy-
dania są piękne, kolorowe ilustracje stworzone z dbałością 
o najdrobniejsze detale. 
Wydanie posiada imprimatur Kościoła katolickiego.
RAFAEL, 21×30, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 889935

Jezus Chrystus
Historia zbawienia świata 
Komiks

Jezus Chrystus przyszedł na świat, by odkupić ludzkie grze-
chy i otworzyć bramy Nieba przed każdym z nas. Oto oparta 
o Pismo Święte komiksowa opowieść o największym cudzie, 
jaki kiedykolwiek zdarzył się na świecie: o Bogu, który z mi-
łości do człowieka oddał na ukrzyżowanie swojego jedynego 
Syna. Z kart tego komiksu młodzi czytelnicy poznają historię 
Jezusa, który oddał życie i otworzył nam drogę do wiecznego 
szczęścia.
RAFAEL, 21×29, s. 32, miękka

kod: 250093

Opowieści biblijne 
na dobranoc
Wspaniale ilustrowane opisy biblijnych wydarzeń, w których 
spotykamy znane postaci ze Starego i Nowego Testamentu, 
takie jak Adam i Ewa, Noe, Dawid i Salomon, Jezus, Maryja 
i apostołowie. Te nastrojowe, a zarazem realistyczne opo-
wieści wprowadzają młodych czytelników w świat wiary 
i chrześcijańskich wartości. Opracowane są w sposób sprzy-
jający wyciszeniu i wpisujący się w atmosferę pory zasy-
piania. Każda z historii zakończona jest krótką modlitwą na 
dobranoc.
PROMIC, 17×20, s. 122, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 026436

Tylko
24,90 zł

Opowieści biblijne dla dzieci

Tylko
14,90 zł

39,90
49,90 zł

Tylko
19,90 zł
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29,90
35,00 zł

31,90
35,00 zł

Matka Boża Fatimska
Puzzle

Puzzle Matka Boża Fatimska to idealny pomysł na prezent dla 
dziecka oraz na rodzinne spędzanie wolnego czasu. 
Rekomendowane dla dzieci w wieku 5+
WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH
Wymiary: 48 × 68 cm, liczba elementów: 84

KOD: 166483

Matka Boża Szkaplerzna
Puzzle

Puzzle karmelitańskie Matka Boża Szkaplerzna znakomicie 
sprawdzą się podczas wspólnej rodzinnej zabawy.
Rekomendowane dla dzieci w wieku 5+
WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH
Wymiary: 48 × 68 cm, liczba elementów: 84

KOD: 166490

Święty do pary
Gra memory

Gra pamięciowa 2 do 6 graczy w wieku powyżej 4 lat. Czas 
trwania: ok. 30 minut. Celem gry jest zdobycie jak największej 
liczby par kartoników o tym samym wzorze. Pudełko z grą 
zawiera 24 pary kartoników z karmelitańskimi Świętymi oraz 
instrukcję. 
WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH

KOD: 166506

24,90
29,90 zł

Tajemnice Różańca
Gra memory

Gra pamięciowa przeznaczona dla 2-6 graczy w wieku od 
4 lat. Czas trwania: ok. 30 minut. Celem gry jest zdobycie 
jak największej liczby par kartoników o tym samym wzorze. 
Opakowanie zawiera 20 par kartoników z tajemnicami różań-
ca oraz prezent w postaci świecącego różańca!
WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH

KOD: 166513

24,90
29,90 zł
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Rotmistrz Pilecki 
w komiksie
Barwna opowieść o wielkim bohaterze polskiej historii 
rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Historia jednego z najodważ-
niejszych żołnierzy II wojny światowej, który na ochotnika 
dał się zamknąć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, aby 
tam zorganizować konspirację. Po brawurowej ucieczce na-
pisał szczegółowe raporty z Auschwitz. Walczył w Powstaniu 
Warszawskim. Po wojnie został aresztowany przez UB, uwie-
ziony w mokotowskim wiezieniu i zastrzelony 25 maja 1948 
roku. Komiks w kapitalny sposób opowiada o życiu bohater-
skiego rotmistrza, który jest wzorem dla młodych Polaków.  
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 644224

Poczet władców polskich 
w komiksie 
Poczet władców polskich w komiksie jest adresowany do 
młodych ludzi. Komentarze i dialogi, pisane językiem zrozu-
miałym dla młodzieży, pełne są odniesień do współczesno-
ści. Anegdota, humor, żywa i potoczysta narracja książki będą 
najlepsza zachętą dla tych, którzy nie przepadają za historią 
w szkolnym, podręcznikowym wydaniu.
WYD. AA, 24×33, s. 272, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 644064

Paweł Kołodziejski, Bogusław Michalec

Historia Polski w komiksie
Doskonałe wprowadzenie do dziejów Polski dla młodych i starszych czy-
telników, pełne humoru, lecz również powagi i narodowej dumy, ukazujące 
najważniejsze dla naszej Ojczyzny wydarzenia i postaci oraz jej niezbywal-
ne miejsce w historii Europy.
WYDAWNICTWO AA, 23×33, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, mapy

kod: 640462

99,00
149,00 zł

Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury

99,00
149,00 zł

24,90
29,90 zł

Oszczędzasz 50 zł

Oszczędzasz 50 zł
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Kocham Polskę 
Historia Polski dla naszych dzieci
Bogato ilustrowana fotografi ami i rysunkami książka o hi-
storii naszej Ojczyzny dla nieco starszych dzieci, czyli 10-, 
12-latków. Wciągająca lektura zarówno dla tych, którzy się 
interesują historią Polski, jak i dla tych, którzy chcą się z nią 
zapoznać w sposób bardziej atrakcyjny i przystępny, niż 
ze szkolnego podręcznika. Niewykluczone, że sięgną też po 
nią z przyjemnością rodzice.
RAFAEL, 20×29, s. 304, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 09454B

Paweł Kołodziejski

Dywizjon 303 w komiksie
Nowy komiks adresowany do młodych czytelników opowiada 
pasjonujące dzieje Dywizjonu 303, który zasłynął z bohater-
skiej postawy lotników i nadzwyczajnej skuteczności bojowej 
podczas słynnej Bitwy o Anglię. Czyny, jakich dokonali żoł-
nierze tej formacji, inspirują nowe pokolenia Polaków, czego 
dowodem jest wielka popularność, jaką zdobyły dwa szla-
gierowe fi lmy fabularne emitowane w polskich kinach. Teraz 
zapraszamy na spotkanie z bohaterskimi lotnikami w formie 
komiksowej. 
WYD. AA, 21×30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 644422

Wojtek
Żołnierz bez munduru
Pasjonująca opowieść o najsłynniejszym niedźwiedziu 
na świecie! Prawdziwa historia Wojtka – barwnie zilustrowa-
na i opowiedziana językiem zrozumiałym dla najmłodszych. 
Dzięki tej książce również małe dzieci mogą poznać losy 
dzielnego niedźwiedzia, który przebył cały szlak bojowy z ar-
mią gen. Andersa: od Iranu, poprzez Bliski Wschód i walki 
we Włoszech (w tym bitwę pod Monte Cassino) aż po Wielką 
Brytanię. 
WYD. ŚW. WOJCIECH, 18×21, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 650398

Wielcy Polacy. Kolorowanka 
Kocham Polskę

Piękne, opracowane z dbałością o detale ilustracje do sa-
modzielnego kolorowania! Kolorowanki prezentują sylwetki 
wielkich Polaków, patriotów i bohaterów. Ilustracje zachowu-
ją dziecięce wyobrażenia o tych postaciach, a jednocześnie 
zawierają wiele wiadomości o każdej z postaci, prezentując 
rozpoznawalne atrybuty i detale charakterystyczne dla epoki, 
pełnionych funkcji i osiągnięć. Kolorowanki „Kocham Polskę” 
to zabawa połączona z mądrym spędzaniem czasu oraz cen-
ną dawką patriotyzmu. 
RAFAEL, 20×29, s. 32, miękka

kod: 50321

19,90
24,90 zł

34,90
39,90 zł

7,90
12,90 zł

Nowość

19,90
25,00 zł
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Maria Konopnicka

O krasnoludkach 
i o sierotce Marysi
Mistrzowskie ilustracje!
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 Alicji Kocurek 
czynią z książki unikatowe wydanie.
AA, 23×33, s. 208, twarda z obwolutą, barwne ilustracje, kredowy papier

kod: 641339

Najpiękniejsze polskie tradycje
Niezwykła podróż po świecie polskich tradycji!
Znakomicie ilustrowana książka, którą można podarować 
każdemu dziecku! W książce przedstawiono różne polskie 
zwyczaje i obrzędy, nie tylko ludowe. Zaprezentowano tu 
zarówno tradycje nadal żywe i pielęgnowane w naszej kultu-
rze, jak i te, które z czasem ustąpiły miejsca nowym zwycza-
jom. Ukazano ich piękno, znaczenie dla polskiej kultury oraz 
ponadczasową wartość. Warto pamiętać, że im lepsza zna-
jomość rodzimych tradycji, tym mocniejsza tworzy się więź 
z najbliższymi osobami, z miejscem, w którym się żyje oraz 
z ukochaną Ojczyzną.
BOOKS&FUN, 21×30, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 056703

Beata Andrzejczuk 

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

Zabawne historie rodzinne okraszone pełnymi humoru rysunka-
mi opowiadają o tym, jak tatusiowie radzą sobie z prowadzeniem 
domu i swoimi pociechami, kiedy zostają sami. Choć mają swoje 
słabości, to jednak można na nich liczyć w trudnych sytuacjach. 
Nie zawsze wszystko im wychodzi, jednak bardzo się starają i są 
najlepszymi tatusiami na świecie! Tatusiowie i dzieci zobaczą 
tu siebie w „krzywym zwierciadle”... a mamy dowiedzą się, co się 
dzieje w domu podczas ich nieobecności. Do książki dołączona 
jest płyta CD z audiobookiem (tekst czyta Artur Barciś). 
RAFAEL, 15x23, s. 128, opr. zintegrowana 

kod: 250420

Jarosław zych

Zgadywanki rysowanki 
W tej książeczce znajdziecie rebusy, krzyżówki, labirynty i ka-
lambury, czyli wszelkiego rodzaju łamigłówki wymagające 
wiedzy, sprytu i myślenia. Każda strona to osobna przygoda.
Nie myślcie, że pójdzie wam łatwo! Niektóre zadania są trud-
ne. O pomoc w ich rozwiązaniu możecie poprosić rodziców, 
dziadków, może starsze rodzeństwo. Dobrą zabawę gwaran-
tujemy wszystkim i w każdym wieku! Zamieszczone tu zagadki 
sprawdzą waszą wiedzę patriotyczną. Poza tym poznacie 
niezwykłego Rycerza Niepokalanej oraz hasło obecnego roku 
liturgicznego. Powodzenia!
RAFAEL, 10×15, s. 72 (z zadrukiem jednostronnym na 36 stronach), miękka

kod: 250291

29,90
34,90 zł

99,00
149,00 zł

Tylko
9,90 zł

Nowość

29,90
39,00 zł

Tylko 
dla Tatusiów 
i ich pociech!

Oszczędzasz 50 zł
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Kołysanki naszego dzieciństwa
Śpiewnik z płytą CD

W barwnie ilustrowanej książce zebrano teksty najpopular-
niejszych kołysanek zasłużonych twórców poezji dziecię-
cej, m.in.: Janiny Porazińskiej, Marii Konopnickiej czy Ewy 
Szelburg-Zarembiny. Piękne i kolorowe ilustracje pomogą 
maluchom przenieść się w świat kolorowych snów. 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
MARTEL, 21×30, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 546259

Biały Kieł
Niezwykły pies, który stał się legendą
Film DVD

Pełna mądrości, przygód i wzruszeń fi lmowa opowieść o psie, 
w którego żyłach płynie wilcza krew. Biały Kieł po rodzicach 
odziedziczył najlepsze cechy obu ras, które pozwalają mu 
przetrwać w mroźnych warunkach północy. Przygarnięty przez 
indiańskiego wodza, Biały Kieł uczy się współpracy z ludźmi 
i innymi psami. Niestety, zwierzak trafi a do nowych właścicieli, 
którzy widzą w nim tylko łatwy zarobek. Biały Kieł postanawia 
uciec i odszukać swojego pana… Wzruszający i wartościowy 
fi lm dla dzieci. 
KINO ŚWIAT, DVD, czas trwania: 84 min., polski lektor, polskie napisy

kod: 326034

Tomasz Gawędzki

Być najlepszym 
Jak zostaje się gwiazdą
Bogato ilustrowana książka przedstawia historie najlepszych polskich 
piłkarzy ostatnich lat: Krzysztofa Piątka, Roberta Lewandowskiego, 
Jakuba Błaszczykowskiego i innych futbolowych gwiazd. Ich losy ilustru-
ją, co jest naprawdę ważne, aby osiągnąć sportowy sukces: liczne wyrze-
czenia, punktualność, dobra organizacja czasu, trening i sportowy tryb 
życia oraz żelazna wola i zaangażowanie. A przede wszystkim praca. To 
ona jest najważniejsza. Wrodzony talent i predyspozycje są tylko składo-
wą sukcesu. Wielkie kariery rodziły się w bólach, ale stoją za nimi moty-
wujące działania, wzloty i upadki, radości i dramaty. Książka adresowana 
głównie do młodych fanów i adeptów futbolu, którzy marzą o wielkiej 
piłkarskiej karierze. 
ARENA, 21×29, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 008182

29,90
19,90
39,90 zł

19,90
24,90 zł

Nowość

Bestseller Rabat 50%
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Atlas Polski dla dzieci 
Polska w pigułce 
dla najmłodszych!
Podstawowe źródło wiedzy geografi cznej o Polsce zawarte 
w barwnym, bardzo atrakcyjnym wydaniu! Oprócz krótkich, 
przystępnych opisów zamieszczono tu liczne mapy i koloro-
we rysunki.
Fizyczna mapa polski, rzeki, morza i jeziora, wyżyny i niziny, góry, 
parki narodowe, zwierzęta i rośliny, mapa administracyjna, miasta , 
regiony, mapa turystyczna.
FENIKS, 20×28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 321742

Agnieszka Górska

Dzieci gotują. Wielka księga przepisów
Książka przedstawia ciekawe propozycje wspólnego rodzin-
nego spędzania czasu, gwarantująca dobrą zabawę, smaczne 
dania, a przy okazji… ucząca planowania i organizacji!
Przejrzysty opis wykonania potrawy zawiera zawsze wykaz 
potrzebnych do tego celu składników i przyrządów oraz 
rysunkową instrukcję „krok po kroku” ilustrowaną wesoły-
mi, sugestywnymi obrazkami. Ilość potrzebnych produktów 
podawana jest w przeliczeniu na szklanki, łyżki, kostki itp. 
Do każdego przepisu dołączono duże zdjęcie gotowej potra-
wy. Przewidziano również miejsca na własne przepisy.
DEMART, 20×28, s. 232, twarda

kod: 278720

11,90
19,90 zł

Atlas świata, s. 120 Atlas wszechświata, s. 120

Pakiet 
ilustrowanych 
atlasów 
Komplet 4 książek

Każda książka: MARTEL, 21×30, twarda

kod koMPLETU: 222466 Atlas zwierząt, s. 152 Atlas roślin, s. 152

W komplecie:

Tylko
79,00 zł

39,90
44,90 zł

Nowość
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Dla dzieci

Szachy. Mój pierwszy podręcznik
Podstawy gry w szachy 
dla dzieci!
Szachy to najpopularniejsza gra planszowa na świecie. 
Oferowany przez nas podręcznik – opracowany z pomocą in-
struktora i sędziego szachowego klasy państwowej – w przy-
stępny sposób wyjaśnia dzieciom zasady gry w szachy. Dzięki 
tej książce dzieci poznają podstawy gry w szachy i nauczą się 
sztuczek, które pomogą im wygrać niejedną partię szachów. 
Super pomoc dla przyszłych mistrzów szachowych!
JEDNOŚĆ, 19×24, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 717651

Ilustrowany słownik ortografi czny 
dla dzieci
Ilustrowany słownik ortografi czny ułatwi dziecku nabywanie 
ważnej w pracach pisemnych umiejętności przenoszenia czą-
stek wyrazowych do następnej linii. Podane zostały tu rów-
nież formy odmiany poszczególnych wyrazów, a przy trud-
niejszych słowach wyjaśniono zasady ich pisowni (niekiedy 
w formie wierszowanej), dzięki czemu każdy uczeń szkoły 
podstawowej łatwo zapamięta najważniejsze przykłady i wy-
jątki. Barwna i ciekawa szata grafi czna oraz liczne ilustracje 
sprawią, że podróż dzieci po świecie ortografi i stanie się 
pasjonującą przygodą.
MARTEL, 17×24, s. 200, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 944702

Matematyka jest super!
Matematyka z pasją!
Godna polecenia książka, która może rozbudzić zaintereso-
wanie matematyką – królową nauk! Omówiono tu 101 faktów, 
które powinien znać każdy człowiek. Zagadnienia związane 
z różnymi działami matematyki zostały tu wyjaśnione w spo-
sób bardzo przystępny, zrozumiały i atrakcyjny również dla 
tych dzieci, które dotąd nie wykazywały zainteresowania tą 
ważną dziedziną wiedzy. Może właśnie ta książka zachęci 
dzieci do większej fascynacji światem liczb? Książka polecana 
jest szczególnie uczniom starszych klas szkoły podstawowej. 
JEDNOŚĆ, 20×27, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 717675

Elementarz + Ćwiczenia
Najlepsza pomoc do nauki czytania i pisania!
Opracowana w formie klasycznego elementarza! 
Interesujące czytanki! Barwne ilustracje!
Materiał został podzielony na książkę oraz zeszyt ćwi-
czeń. Pierwsza część książki zawiera prezentację literek i sy-
lab, a w drugiej znajdują się czytanki, które są ułożone od 
najprostszej do najtrudniejszej. W całej książce zastosowano 
wyraźny podział na sylaby, przykładowe słówka, proste zdania, 
dzięki czemu dziecko nauczy się płynnie czytać… W zeszycie 
ćwiczeń zamieszczono szereg zadań służących utrwaleniu wie-
dzy nabytej z książki oraz kolorowe ilustracje i naklejki. Całość 
została opracowana z najwyższą dokładnością, starannością 
i dbałością o wartość merytoryczną!
KSIĄŻKA: MARTEL, 23×20, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje
ZESZYT ĆWICZEŃ: MARTEL, 23×20, s. 48, miękka, kolorowe ilustracje i naklejki

kod: 233533

23,90
39,90 zł

Atlas wszechświata, s. 120

Tylko
19,90 zł

24,90
29,90 zł

11,90
19,90 zł

Rabat 40%

Bestseller
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Podróże dalekie i bliskie

Klubowy pakiet przewodników 
Polska
Komplet 3 książek

W komplecie:
Polska. Przewodnik pielgrzyma, s. 648

Polska. Uzdrowiska. Przewodnik, s. 160

101 skarbów historii w Polsce, s. 252

Łącznie ponad 1000 stron!
Kolorowe fotografi e i mapy
Każda książka: WYD. AA, 17×24, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje

kod: 644583

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

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

kod: 646648

184 185

ROKITNO
Sanktuarium Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej

Matka Boża Rokitniańska nosi tytuł Cier-
pliwie Słuchającej, gdyż ma odsłonięte prawe 
ucho, skierowane w stronę tych, którzy mo-
dlą się przed Jej obliczem. Twarz Madonny 
o spuszczonych powiekach opromienia deli-
katny uśmiech, a całym swym wyrazem zdaje 
się Ona uważnie wsłuchiwać w zanoszone do 
Niej prośby wiernych. O tym, że wstawien-
nictwo Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 
przynosi owoce, świadczą liczne wota. Naj-
bardziej wymownym potwierdzonym wy-
darzeniem historycznym jest wotum u dołu 
obrazu, ryngraf z Orłem Białym ofi arowany 
przez króla Michała Korybuta Wiśniowiec-
kiego. Wotum znalazło się tu zaledwie dwa 
lata po tym, gdy Matka Boża w XVI-wiecznym 
wizerunku zaczęła zażywać czci w Rokitnie, 
gdzie przebywała od 1669 r. O wcześniejszych 
dziejach obrazu wiadomo tyle, że najpierw 
był w posiadaniu osiadłej na Kujawach rodzi-
ny Stawickich, potem zaś u wywodzącego się 
z Wielkopolski kanclerza koronnego Wacława 
Leszczyńskiego. Jego córka Katarzyna wyszła 
za mąż za Piotra Opalińskiego, a wizerunek 
przypadł w spadku ich synowi, Janowi Kazi-
mierzowi Opalińskiemu, który został opatem 
klasztoru cysterskiego w Bledzewie. Kata-
rzyna darzyła obraz szczególną czcią, miała 
powiedzieć przed śmiercią: „Kto ten obraz 
otrzyma, będzie posiadał największy skarb”. 
Położony na zachód od Rokitna Bledzew od 
początku XV w. był siedzibą cystersów. Jan 
Kazimierz Opaliński umieścił obraz w koście-
le bledzewskim, ale często zabierał niewielki 
wizerunek (27 na 40 cm) w podróże. We-
dle legend podczas jednej z nich, właśnie 
w Rokitnie, opat dotknął nim ciężko chorego 
człowieka, który na drugi dzień ozdrowiał. 
Wieś należała do cystersów, za sprawą opata 
w 1669 r. nastąpiło uroczyste przeniesienie 

POBLISKIE ATRAKCJE

Pszczew
15 km na południowy wschód od Rokitna

Rokitno leży na północnym skraju
Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, 
a w centrum tej pięknej, usłanej jeziorami 
leśnej krainy znajduje się Pszczew, wieś, któ-
rej nazwa wzięła się od pszczół – nie mogło 
więc zabraknąć tu skansenu pszczelarskie-
go. To prywatna placówka, w której można 
obejrzeć zabytkowe, częstokroć rzeźbio-
ne, dekorowane ule oraz dawne narzędzia 
pszczelarskie. Oprócz przedmiotów związa-
nych z pszczelarstwem jest tu wiele innych 
ciekawostek, jak zabytkowe kieszonkowe 
wagi, kołowrotki, drewniane pralki. Obok 
stoją wciąż wykorzystywane przez pszczoły 
ule, można tu kupić wytwarzany w pasiece 
miód, a także dowiedzieć się, jak pszczoły 
produkują miód czy jak wyrabia się z pszcze-
lego wosku świece. Z historią Pszczewa moż-
na zapoznać się w muzeum Dom Szewca. To 
drewniany, kryty gontem XVIII-wieczny dom, 
w którym znajduje się oryginalny warsztat 
szewski z początku XX w. i ekspozycje doty-
czące Pszczewa. A historia miejscowości jest 
ciekawa, w latach 1288–1945 miała prawa 
miejskie, zawsze przeważała tu ludność pol-
ska i katolicka. Głównym zabytkiem jest ko-
ściół św. Marii Magdaleny z XVII w. 

wizerunku z Bledzewa do Rokitna i od tej 
pory do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 
garnęły się coraz większe rzesze wiernych. 
Już w następnym roku, po badaniach komisji 
powołanej przez biskupa poznańskiego Ste-
fana Wierzbowskiego, obraz został ofi cjalnie 
uznany za cudowny. Jego sława dotarła aż 
do Warszawy. Żarliwy czciciel Maryi, król Mi-
chał Korybut poprosił opata bledzewskiego 
o przywiezienie obrazu do stolicy. Wiosną 
1671 r. Opaliński stawił się w Warszawie 
z Matką Rokitniańską. Król modlił się przed 
obrazem w zamkowej kaplicy. Zabrał go ze 
sobą pod Lublin, na wyprawę, w trakcie której 
zamierzał stłumić bunt niechętnej mu szlach-
ty pod przywództwem hetmana Jana Sobie-
skiego (późniejszego króla). Na szczęście do 
bratobójczego starcia nie doszło. Obecność 
Matki Bożej w obozie królewskim pod Gołę-
biem i modlitwy zanoszone za Jej wstawien-
nictwem dały nieoczekiwany skutek – miast 
do walki doszło do rozmów, dzięki którym 
zwaśnione stronnictwa zawarły ugodę. Matka 
Boża Obozowa, bo tak Ją wówczas nazywano, 
nie dopuściła do rozlewu krwi wśród Polaków. 
Król Michał przy wotum z Orłem Białym kazał 
umieścić napis: „Daj Panie pokój dniom na-
szym”. Cudowny obraz został w uroczystym 

pochodzie odprowadzony z Warszawy do 
Rokitna. Na przedpolach Rokitna wystawiono 
polną kaplicę powitalną, w której 24 listopada 
1671 r. obraz przebywał do następnego dnia, 
gdy został zainstalowany w nowo wybudo-
wanym ołtarzu głównym kościoła w Rokitnie. 
Na cześć Matki Bożej Rokitniańskiej nałożył 
się równoczesny rozwój kultu Najświętszej 
Marii Panny jako Królowej Polski. W święto 
Wniebowzięcia NMP, w 49. rocznicę śmierci 
św. Stanisława Kostki (15 sierpnia 1568 r.), 
obecny przy niej jego współbrat, włoski je-
zuita Juliusz Mancinelli wspominał podjętą 
wówczas decyzję o szerzeniu czci Matki Bo-
żej Królowej Wniebowziętej, ze względu na 
wielką miłość, jaką miał dla niej młody jezuita 
z Polski. Tego dnia w 1617 r. w Neapolu 80-let-
ni o. Juliusz doznał widzenia, w którym Matka 
Boża zapowiedziała jego zgon za rok i poleciła: 
„Tymczasem nazywaj mnie tu na ziemi Królo-
wą Polski. Umiłowałam to królestwo i do wiel-
kich rzeczy je przeznaczyłam, ponieważ szcze-
gólnie wielbią mnie jego synowie”. Napisał 
o tym list do księży na Litwie (Mancinelli po-
sługiwał tam wcześniej jako misjonarz) i od 
tej pory rozpoczęło się propagowanie kultu 
Matki Bożej Królowej Polski, czego zwieńcze-
niem było oddanie narodów Rzeczypospolitej 
pod Jej opiekę przez króla Jana Kazimierza 
w złożonych przez niego ślubach we Lwowie 
(1 kwietnia 1656 r.) w podzięce za szczęśliwą 
obronę Jasnej Góry i impuls do zrzucenia ob-
cego jarzma, uratowania się z klęski „potopu”. 
Cystersi z Bledzewa już w latach 30. XVII w. 
szerzyli cześć dla Matki Bożej Królowej Polski, 
a gdy Michał Korybut Wiśniowiecki dodał do 
wizerunku wotum z Orłem Białym, kult ten 
znalazł symboliczne potwierdzenie. Kopie ob-
razu rokitniańskiego stały się bardzo popular-
ne, dwa stulecia później właśnie taka replika 
stała się obiektem czci w Licheniu.

Dzisiejsza bazylika mniejsza w Rokitnie 
(tytuł nadany w 2002 r.) to kościół, który 
powstał w połowie XVIII w. Obecna kaplica 
Polna także pochodzi z tego czasu. Obchody 
rocznicy ponownego wprowadzenia obrazu 
przeniesiono z listopada na czwartą niedzie-
lę po Wielkanocy. W okresie zaborów miały 
one patriotyczny wymiar. Odprawiany z tej 
okazji odpust nazywano polskim, gdyż Polacy 
przybywali nań nawet z odległych stron. Już 
w piątek zbierali się przy kaplicy Polnej, a od 
soboty uczestniczyli w uroczystości odpusto-
wej przed obliczem Pani Rokitniańskiej. 

Po II wojnie światowej Madonna Rokit-
niańska odbyła jeszcze jedną niezwykle waż-
ną podróż. 15 sierpnia 1946 r. została zanie-
siona w procesji do Gorzowa, gdzie ogłoszoną 
Ją patronką administracji apostolskiej, a od 
1972 r. patronuje powołanej w jej miejsce 
diecezji gorzowskiej (od 1992 r. zielonogór-
sko-gorzowskiej). W 1989 r. obraz koronował 
koroną papieską prymas Józef Glemp. Kalwa-
ria Rokitniańska, zainicjowana w 2000 r., liczy 
4,5 km dróżek, przy których stoją 32 kaplice. 
Trasę kalwaryjską można zarówno przejść, 
jak i pokonać dzięki pojazdom elektrycznym. 
Najwięcej wiernych gromadzi się tu w piątek 
wieczorem przed Niedzielą Palmową – na-
bożeństwo Drogi Krzyżowej odbywa się przy 
blasku pochodni.

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI
odpust w uroczystość Matki Bożej Królowej 
Polski – 3 maja
odpust w uroczystość Wniebowzięcia NMP, 
Matki Bożej Rokitniańskiej, dożynki diece-
zjalne – 15 sierpnia
odpust w święto Narodzenia NMP, tzw. 
odpust młodzieżowy – pierwsza niedziela 
września
odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej, 
tzw. odpust różańcowy – pierwsza niedziela 
października

Rokitno 37, tel. 95 749 30 43 
www.rokitno.org.pl
jtomiak@zgora-gorzow.opoka.org.pl

W OKOLICY

BABIMOST
Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni 
Babimojskiej

W Babimoście (60 km na południe od Ro-
kitna), w kościele św. Wawrzyńca od wieków 
kultem otoczona jest ikona Matki Bożej Go-
spodyni Babimojskiej. Ten wyrażający troskę 
o ludzi tytuł obraz zawdzięcza mieszkańcom 
miasta, którzy w 1710 r. gorliwie modlili się 
o Bożą opiekę i ocalenie podczas szalejącej 
w okolicy zarazy. Wstawiennictwu Maryi przy-
pisano to, że Babimost i wsie należące do 
tutejszej parafi i ominęła epidemia cholery. 
W podzięce parafi anie ślubowali 26 czerw-
ca 1710 r. szczególnie uroczyście obchodzić 
święto Ofi arowania NMP (21 listopada) i po-
wstrzymywać się tego dnia od wszelkich prac. 
Kult Gospodyni Babimojskiej odgrywał istot-
ną rolę w XIX w., w okresie Kulturkampfu, gdy 
powstawały przy kościele tajne organizacje 
mające na celu obronę wiary i poczucia pol-
skości. Ta szczególna cześć zanikła w dwudzie-
stoleciu międzywojennym. Dawnego blasku 
nabrała ponownie od 1968 r., gdy powróco-
no do uroczystych obchodów odpustowych 
w święto Ofi arowania NMP. Obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, czczony tu od stuleci 
(prawdopodobnie pochodzi z XV w., zacho-
wała się „Księga cudów” z wpisami z XVII 
i XVIII w.), dziś znajduje się w ołtarzu bocznym 
kościoła św. Wawrzyńca. W ołtarzu głównym 
widnieje jego kopia obleczona w oryginal-
ną srebrną sukienkę, z wotami sięgającymi 
dawnych czasów. Umieszczona jest pośrodku 
gotyckiego poliptyku z końca XV w. autorstwa 
Mistrza z Gościeszowic. Kościół św. Wawrzyń-
ca zbudowano w 1740 r. w miejscu wcześniej-
szej, strawionej przez pożar świątyni.

Matka Boża Cierpliwie Słuchająca

Ołtarz główny w sanktuarium w Rokitnie

Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej Wnętrze sanktuarium w Babimoście

Muzeum Dom Szewca przy rynku w Pszczewie

Jedyny taki przewodnik 
po miejscach świętych 
w Polsce!

Polska. Przewodnik pielgrzyma
W Przewodniku pielgrzyma opisano łącznie ponad 1000 miejsc w całej 
Polsce, z czego niemal 200 stanowią obszerne prezentacje poświęcone 
najsłynniejszym sanktuariom, katedrom i kalwariom. W mniejszych prezen-
tacjach przedstawiono ponad 450 innych miejsc kultu, które również warto 
odwiedzić. Ponadto w przewodniku omówiono ponad 380 najciekawszych 
atrakcji turystycznych położonych w pobliżu miejsc świętych. Publikację 
wzbogaca około 900 kolorowych zdjęć! 
Przewodnik liczy 648 stron, z czego 124 zajmuje aktualna mapa samocho-
dowa Polski w skali 1:300 000. W przewodniku znajdziemy także plany głów-
nych miast Polski.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 648, opr. zintegrowana, kolorowe zdjęcia

kod: 643616

49,00
69,00 zł

19,90
39,90 zł

Su

per cena!

79,00

Rabat 50%

Oszczędzasz 20 zł

Bestseller
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34,90
39,90 zł

Podróże dalekie i bliskie

34,90
39,90 zł

Ponad 150 
kolorowych 
fotografi i!

Polskie kapliczki
Świątki i krzyże przydrożne
Kapliczki, krzyże i świątki przydrożne stawiano w różnych 
okresach, najwięcej od II połowy XIX wieku do II wojny świa-
towej. Najczęściej wznoszono je w okresach epidemii, woj-
ny, klęsk, głodu. Upamiętniały ważne miejsca i wydarzenia. 
Stawiane na rozstajach i granicach chroniły ludzi przed siłami 
nieczystymi. W miejscach, w których nie było świątyni, zastę-
powały kościół. Pięknie ilustrowany album przedstawia ich 
historię, rodzaje, walory duchowe i artystyczne oraz pełnione 
funkcje. Zawiera również informacje o warszawskich kaplicz-
kach podwórkowych i krakowskich latarniach umarłych.
ARYSTOTELES, 21×30, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 382336

Polska. Uzdrowiska. Przewodnik
W przewodniku:

• dokładny opis wszystkich 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 podziemnego 
uzdrowiska w kopalni soli w Wieliczce, 

• profi le lecznicze i możliwości terapii,
• atrakcje turystyczne w obrębie uzdrowisk i w okolicy,
• plany blisko 30 największych uzdrowisk,
• dziesiątki znakomitych zdjęć przybliżających urodę miej-

scowości uzdrowiskowych.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 160, opr. zintegrowana

kod: 641742

Cudowne źródełka 
w Polsce
Pierwsza w Polsce zbiorcza publikacja na temat cudownych źródełek 
przybliża miejsca, które często mają duże znaczenie dla duchowej, religij-
nej, a także fi zycznej kondycji Polaków. Album jest dziełem pionierskim, 
jedynym na rynku książki, który temat źródełek opracowuje w tak ob-
szerny i wszechstronny sposób. Zamieszczono tu obszerne opisy i foto-
grafi e 120 źródełek z różnych stron naszego kraju, z którymi związane są 
relacje i opowieści o uzdrowieniach i innych wydarzeniach o charakterze 
nadprzyrodzonym.
AROMAT SŁOWA, 21×30, s. 128, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

kod: 758170

14,90
29,90 zł

Tylko
14,90 zł

29,90
34,90 zł

Rabat 50%
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Góry Polski 
Atlas

Ilustrowane kompendium wiedzy łączące w sobie atuty 
ekskluzywnego albumu i kompetentnego przewodnika po 
wszystkich pasmach górskich naszej Ojczyzny. Znani przewod-
nicy opisują poszczególne pasma pod względem przyrodni-
czo-geografi cznym i kulturowym. Przedstawiają najbardziej 
znane górskie miejscowości, ich zabytki oraz szlaki i obiekty, 
którym warto poświęcić uwagę podczas wędrówki. 
120 kolorowych map! Kilkaset barwnych fotografi i!
Opisy wszystkich pasm górskich w Polsce! 
Beskidy, Tatry, Pieniny, Sudety, Góry Świętokrzyskie.
DRAGON, 20×28, s. 448, twarda

KOD: 878704

Cracovia Sacra
W przewodniku opisano zabytki sakralne i znane miejsca 
kultu religijnego w Krakowie: od katedry wawelskiej, przez 
kościoły Starego Miasta i Kazimierza, klasztory i sanktuaria 
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 turystycz-
ne w pobliżu miejsc świętych. 
WYD. AA, 17×24, s. 112, opr. zintegrowana, kolorowe fotografi e

KOD: 643692

Polska. Skarby UNESCO 
Dziś na liście światowego dziedzictwa UNESCO fi guruje ponad 1000 
wpisów, z czego 15 dotyczy Polski. Są to: Kraków – historyczne 
centrum, Wieliczka i Bochnia – kopalnie soli, Auschwitz-Birkenau, 
Puszcza Białowieska, Warszawa – historyczne centrum, Zamość 
– stare miasto, Toruń – miasto średniowieczne, Malbork – zamek 
krzyżacki, Kalwaria Zebrzydowska, Kościoły Pokoju w Jaworze 
i Świdnicy, Kościoły drewniane południowej Małopolski, Park 
Mużakowski, Wrocław – Hala Stulecia, Drewniane cerkwie w regio-
nie Karpat, Tarnowskie Góry – kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku. 
Wszystkie wymienione miejsca zostały opisane i barwnie zilustro-
wane na kartach tego wyjątkowego albumu.
WYD. AA, 21×30, s. 88, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640707

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

KOD: 400326

9,90
17,90 zł

14,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

49,00
99,90 zł

Rabat 50% Rabat 40%

Rabat 40% Oszczędzasz 50 zł
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Klubowy pakiet przewodników
Kresy
Komplet 3 książek

W komplecie:
Przewodnik po Kresach, s. 264

Lwów i okolice, s. 144

Wilno i okolice, s. 144

Łącznie ponad 500 stron!
Kolorowe fotografi e i mapy
Każda książka: WYD. AA, 17×24, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje

kod: 644545

Jędrzej Majka

Wilno i okolice. Przewodnik
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 zosta-
ła poprzedzona szczegółowym wycinkiem z planu miasta. 
Przewodnik zawiera pakiet niezbędnych informacji dotyczących 
planowania podróży na Litwę. Zamieszczono również rozdział 
„Okolice Wilna”.
WYD. AA, 17×24, s. 144, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 641704

Jędrzej Majka

Lwów i okolice. Przewodnik
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).
AA, 17×24, s. 144, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier
kod: 640615

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

kod: 647560

Nowe wydanie!   2018-2019

Jędrzej Majka

23,90
39,90 zł

24,90
29,90 zł

24,90
37,90 zł

Su
per cena!

59,00

Bestseller

Mapy 
samochodowe 
i plany miast!

Rabat 40%
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Dziedzictwo wiary. Katedry w Polsce
W znakomicie ilustrowanym dziele przedstawiono 58 katedr. 
W ramach każdej prezentacji zamieszczono: krótkie kalen-
darium historyczne, opis dziejów diecezji, a także sylwetki 
świętych związanych z daną świątynią. W komentarzu i na 
fotografi ach przedstawiono również dzieła sztuki i detale 
architektoniczne znajdujące się w poszczególnych katedrach 
(np. obrazy, rzeźby, elementy ołtarzy, sklepień i naw). Każda 
z katedr została przedstawiona na fotografi i. Zamieszczono 
tu również: alfabetyczny spis katedr, słowniczki trudniejszych 
terminów kościelnych i architektonicznych, indeksy miejsco-
wości i osób oraz bibliografi ę. 
DRAGON, 24×33, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 873075

Katedry Europy Album
Katedry Europy zawierają opisy i fotografi e stu europej-
skich katedr z 27 państw. Wśród nich nich te najsłynniej-
sze: św. Szczepana w Wiedniu, św. Wita w Pradze, katedry 
w Chartres i Saint-Denis, paryska Notre-Dame, wspaniałe 
katedry w Hiszpanii (m.in. Granada, Kordoba, Santiago de 
Compostela, Toledo), w Niemczech (m.in. Kolonia, Akwizgran, 
Trewir) i we Włoszech (m.in. Florencja, Mediolan, Orvieto, Piza, 
Wenecja, rzymska bazylika św. Jana na Lateranie) i wybrane 
polskie katedry (Gdańsk-Oliwa, Gniezno, Kraków, Poznań, 
Warszawa, Wrocław). Opisy katedr opatrzono efektownymi 
fotografi ami i fachowym komentarzem historycznym. 
DRAGON, 24×33, s. 464, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 874638

Ziemia Święta
Pielgrzymując śladami Jezusa Album
Izrael, Ziemia Święta, dla chrześcijan jest miejscem, gdzie 
spełniło się misterium Jezusa Chrystusa, który urodził się 
w Betlejem, dorastał w Nazarecie, a w Jerozolimie poniósł 
śmierć i zmartwychwstał. Niekwestionowanym walorem tego 
albumu jest połączenie miejsc świętych z biblijnymi cytata-
mi. Dzięki temu można odbyć duchową pielgrzymkę śladami 
Jezusa Chrystusa po Ziemi Świętej, często porównywanej do 
piątej Ewangelii. Do albumu dołączono zaświadczenie o au-
tentyczności pochodzenia ziemi z Jerozolimy.
WYD. M, 24×33, s. 128, twarda, papier kredowy, kolorowe fotografi e

kod: 433762

Ziemia Zbawiciela Album
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 
wydarzeń najważniejszych dla  każdego chrześcijanina. 
W zestawie z albumem „Ziemia Zbawiciela” różaniec z drze-
wa oliwnego z grudką ziemi z Jerozolimy!
WYD. AA, 21×29, s. 176, twarda, papier kredowy, kolorowe fotografi e

kod: k01004

tekst: ks. prof. WALDEMAR 

29,90
39,90 zł

49,00
99,00 zł

74,00
149,90 zł

69,00
149,00 zł

W kapsułce na okładce
– ziemia z Jerozolimy!

Oszczędzasz 75 zł Oszczędzasz 80 zł

Oszczędzasz 50 zł
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Stanisław Markowski
Wstęp: Ks. prof. Waldemar Chrostowski

Grecja. Ziemia apostoła Pawła Album
Nowe wydanie słynnego albumu z fotografi ami Stanisława 
Markowskiego. Album przedstawia zabytki i pejzaże obec-
nej Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zwią-
zanych z działalnością misyjną św. Pawła oraz głównych 
ośrodków życia duchowego Kościoła prawosławnego (Góra 
Atos, Meteory). Obok zdjęć zamieszczono fragmenty Listów 
św. Pawła oraz krótkie cytaty z pism mnichów prawosław-
nych. Na końcu książki umieszczona została mapa ilustrująca 
podróże apostolskie św. Pawła.
WYD. AA, 21×30, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 641858

Marcin Kołpanowicz

Ziemia świętego Charbela Album
Zapraszamy na albumową wyprawę do Libanu – ojczyzny 
świętego Charbela. Autor przedstawia najwspanialsze skarby 
libańskiej ziemi oraz historię tego kraju sięgającą niepamięt-
nych czasów. Opowiada o Fenicjanach, krzyżowcach i druzach. 
Oprowadza po najciekawszych miejscach, takich jak świątynie 
w Baalbek, dolina Kadisza czy ogromne groty Dżejta. Przytacza 
fascynujące historie. Opowiada także o życiu i cudach 
św. Charbela oraz wyjaśnia, dlaczego na szyi kobiety przez 
niego uzdrowionej co miesiąc pojawiają się krwawe rany… 
Znajdziemy tu również zapierające dech barwne fotografi e.
WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier 

kod: 642336

Ziemia św. Ojca Pio Album
Barwnie ilustrowany album przedstawia miejsca, po których 
stąpał święty stygmatyk. Oprowadza po Pietrelcinie, w któ-
rej się urodził, po klasztorach, w których spędził pierwsze 
lata życia zakonnego, po Benewencie, gdzie otrzymał świę-
cenia kapłańskie czy wreszcie po San Giovanni Rotondo. 
Miasteczko to przez przeszło pół wieku było domem Ojca 
Pio i dzięki jego osobie przerodziło się w sanktuarium, które 
jest celem dla milionów pielgrzymów! Liczne fotografi e uka-
zują piękno pejzażu południowych Włoch, pamiątki zwią-
zane z Ojcem Pio, a także powstałe ku jego czci świątynie 
w Pietrelcinie, San Giovanni Rotondo a także w Polsce.
WYD. AA, 21×30, s. 56, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 643067

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

kod: 642299

9,90
19,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

19,90
39,90 zł

Rabat 50%

Rabat 50% Rabat 50%

Rabat 60%
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Polska niezwykła 
„Quo Vadis”
Uniwersalny i bardzo praktyczny przewodnik zawiera opisy miejsc, które 
warto zwiedzić podczas wycieczek wakacyjnych i weekendowych. W szcze-
gólności polecamy wizyty w parkach narodowych i obiektach wpisanych 
na Listę UNESCO. W przewodniku znalazły się także propozycje wycieczek 
pieszych, rowerowych i spływów kajakowych. Każdy z 52 rozdziałów rozpo-
czyna krótka charakterystyka opisywanego obszaru oraz mapa samocho-
dowa w skali 1:300 000, ze strzałkami ułatwiającymi lokalizację opisywa-
nych atrakcji. 
Na końcu przewodnika zamieszczono samochodową mapę Polski w skali 
1:800 000.
DEMART, 18×25, s. 736, zintegrowana, kolorowe fotografi e i mapy

kod: 122301

Europa 
Atlas samochodowy 
Skala 1: 1 500 000

Bardzo praktyczny i aktualny turystyczny atlas samochodo-
wy Europy z mapą do planowania dalekich tras przejazdu. 
Zawiera informacje o najważniejszych atrakcjach turystycz-
nych oraz o różnicach w przepisach drogowych w poszcze-
gólnych krajach. To idealne uzupełnienie do elektronicznej 
nawigacji. Umożliwia ogarnięcie wzrokiem znacznych od-
cinków trasy i podjęcie decyzji o wyborze własnego warian-
tu jej przebiegu. Doskonała pomoc dla każdego kierowcy!
DEMART, 15×23, s. 127, miękka ze skrzydełkami na spirali 
KOD: 279697

Polska niezwykła XXL
Najbogatszy przewodnik na polskim rynku!
Zawiera atlas samochodowy w skali 1:300 000 z oznaczeniem 
ponad 10 000 atrakcji turystycznych!

• 736 stron!
• 1387 opisów miejsc niezwykłych!
• ponad 1000 zdjęć!
• 108 planów miast!
• wszystkie parki narodowe!
• obiekty UNESCO!
• informacje praktyczne!

DEMART, 17×24, s. 736, opr. zintegrowana 

kod: 273831

39,90
59,90 zł

Nowość

Bestseller

Tylko
24,00 zł

49,90
59,90 zł
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Liverpool FC. 125 lat
W 2017 roku Liverpool obchodził 125. rocznicę założenia klu-
bu. Z tej okazji The Reds wydali książkę, która zabierze nas 
w fascynującą podróż w czasie…  Napotkamy tu wszystko, co 
sprawia, że Liverpool FC jest kultowym, legendarnym klubem 
piłkarskim, który od lat uwielbiają miliony fanów na całym 
świecie. To historia klubu z portowego miasta, które uko-
chało czerwone koszulki z kormoranem w herbie, napisana 
nieszablonowo, operująca bardziej obrazami, impresjami 
i emocjami niż mnogością słów. Pasjonująca książka, która 
ożywia wyjątkową legendę jednego z najbardziej utytułowa-
nych klubów w historii futbolu!
ARENA, 17x24, s. 480, twarda

KOD: 008069

Monumentalna ilustrowana 
historia piłkarskich 
mistrzostw świata!

Mundial
Historia. Od Urugwaju do Rosji
Bogato ilustrowany album prowadzi nas przez pasjonujące dzieje piłkar-
skich mundiali: od pierwszego turnieju w 1930 roku (rozegranego w jednym 
mieście i bez eliminacji) do mistrzostw świata w Rosji. Dowiemy się m.in. 
o mundialu w Szwecji, który być może nigdy się nie odbył. Poznamy drogę do 
sławy piłkarskich gwiazd Pelego i Maradony. Odkryjemy kulisy wielkich fi na-
łów z udziałem m.in. Squadra Azzurra, Canarinhos i Tricolores.  Przeniesiemy 
się do czasów, gdy reprezentacji Polski bały się najsilniejsze ekipy świata!  
Sprawdzimy trafność słynnej opinii Gary’ego Linekera, że piłka nożna to gra, 
w której po boisku biega 22 facetów… a wygrywają Niemcy. Przypomnimy 
sobie najbardziej spektakularne mecze i akcje oraz zawodników, którzy na 
trwałe zapisali się na kartach historii piłkarskich mistrzostw świata. 
Wydanie obejmuje również sprawozdanie z mistrzostw świata w Rosji 2018!!!
ARENA, 21x30, s. 300, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje

KOD: 008014

Monaco
Monaco to dla kierowców najbardziej wymagający wyścig 
roku. Wąskie uliczki, ciasne zakręty i ostre wzniesienia spra-
wiają, że jest to ostateczny sprawdzian umiejętności jazdy. 
Jest fi zycznie i psychicznie ekstremalnie wyczerpujący. Ten 
wyścig wciąż pozostaje klejnotem w koronie każdego kierow-
cy Formuły 1. Po prostu nie ma drugiego takiego na świecie. 
Wygraj w Monaco, a twoje imię zostanie zapisane w historii 
na zawsze! Dzięki ekskluzywnym wywiadom pisarz sportowy 
Malcolm Folley zagląda za kulisy tego kultowego toru i kreśli 
sylwetki takich gwiazd jak Graham Hill, Jackie Stewart, Ayrton 
Senna, Alain Prost, Michael Schumacher czy Lewis Hamilton.
ARENA, 15x23, s. 304,  (w tym 8 stron z fotografi ami), oprawa twarda

KOD: 008168

69,90
89,90 zł

Kącik sportowy

39,90
49,90 zł

Nowość

Kulisy 
najsłynniejszego 
wyścigu F1 
na świecie!

Bestseller

39,90
49,90 zł

Oszczędzasz 20 zł



Modlitewnik z łańcuszkiem

Frederick William Faber

33-dniowe przygotowanie do zawierzenia się 
w duchową niewolę Maryi
Według św. Ludwika de Montforta
Ks. Frederick William Faber, konwertyta z anglikanizmu, po dziś dzień chętnie cytowa-
ny mistrz teologii mistycznej, autor wielu poczytnych książek z dziedziny duchowości, 
przetłumaczył na język angielski klasyczne dzieło, Traktat o prawdziwym nabożeństwie 
do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika de Montforta. Jako aneks dołączył do niego 
propozycję 33-dniowego przygotowania do zawierzenia się w duchową niewolę Maryi 
według zaleceń św. Ludwika, które w niniejszym modlitewniku oddajemy w ręce pol-
skiego czytelnika, zachęcając do podjęcia tej praktyki wzorem św. Jana Pawła II, wielu 
innych papieży oraz świętych.  
Do modlitewnika dołączamy łańcuszek na rękę wraz z Cudownym Medalikiem, który 
powinien nosić każdy wierzący oddany w duchową niewolę Maryi.
WYDAWNICTWO AA, 12x16, s. 144, miękka

KOD: 646426

19,90
24,90 zł

Zamówienia: 

tel. 12 345-42-00, 12 446-72-56, 12 418-91-30, 12 306-76-00 
tel. kom.: 695-994-193, 508-235-062, 500-824-111
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Nowość

Łańcuszek na rękę wraz z Cudownym Medalikiem  GRATIS!

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

ISBN 978-83-7864-642-6

Cena: 24,90 w tym 5% VAT

ISBN 978-83-7864-642-6

Cena: 24,90 w tym 5% VAT

Ks. Frederick William Faber

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

Łańcuszek 
na rękę

www.religijna.pl
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