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Zamówienia:

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!

tel. 12

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

(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Szanowni Państwo!

Spis treści

Mam przyjemność przedstawić
drugi numer katalogu Klub Książki
Katolickiej Prodoks, w którym
zamieściliśmy wiele nowych,
wartościowych propozycji,
nie tylko książkowych. Gorąco
polecamy Wielką księgę proroctw,
w której opisano losy ludzkości
i świata w objawieniach wielkich
mistyków. Godne uwagi są nowe
tytuły poświęcone postaciom
świętych archaniołów (s. 8-9)
oraz modlitwie różańcowej (s. 10-11). Na 80. Rocznicę
wybuchu II wojny światowej oferujemy 3 nowe książki Joanny
Wieliczki-Szarkowej: Polski Wrzesień 1939 (s. 100), Arnhem ’44
(s. 16) oraz Polscy męczennicy II wojny światowej (s. 17).
Dla osób wybierających imię na chrzest lub bierzmowanie
polecamy praktyczny poradnik Wybieramy imię patrona
(s. 21). Na początek roku szkolnego do naszej oferty
dołączyliśmy katalogowy dodatek Witaj, szkoło! z bogatą
ofertą lektur i pomocy edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Prezenty dla kupujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Szczególnie polecamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-21
Pismo Święte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23
Wokół Biblii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25
Jezus Chrystus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27
Jezu, Ty się tym zajmij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-29
Drogowskazy życia duchowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-40
Na ważne chwile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Na różne okazje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-45
Kościół w czasach zamętu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46-47
Zagrożenia i wyzwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48-51
Dewocjonalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52-58
Modlitwa różańcowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Modlitwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-65
Objawienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66-67
Tajemnice Maryi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68-71
Święci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-74
Stygmatycy i świadkowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Świadectwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-78
Kościół wczoraj i dziś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Historia Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80-83
W obronie prawdy historycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-85
Dzieła sztuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Przyroda i pasja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Literatura piękna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88-91
Książka i film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92-95
Podróże dalekie i bliskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-99
80. rocznica wybuchu II wojny światowej . . . . . . . . . . . . . . . .100

Kierownik sprzedaży
oraz pracownicy Klubu Książki Katolickiej Prodoks
i księgarni Religijna.pl

Jak złożyć zamówienie?
1.
2.
3.
4.

Nowość

Wyślij pocztą załączoną kartę z zamówieniem.
Telefonicznie: 12 345-42-00, 12 446-72-56, 12 418-91-30
tel. kom.: 695-994-193
(poniedziałek – piątek: 8.00-18.00; sobota: 8.00-13.00)
Internetem: www.religijna.pl
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 telefonicznym uzgodnieniu szczegółów odbioru).

o
KSIĘGARNIA
na RETORYKA
religijna.pl

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

21,90
24,90 zł

Wenanty Katarzyniec
Świadectwa

Fascynująca postać o. Wenantego Katarzyńca (franciszkanina,
kaznodziei i spowiednika, przyjaciela św. Maksymiliana Marii
Kolbego) w relacjach jego krewnych, sąsiadów i zakonników
żyjących z nim na co dzień. W tej poruszającej książce zamieszczono świadectwa aż 52 osób, które znały go osobiście.
Ten zbiór pisemnych wspomnień czekał blisko 70 lat w krakowskim archiwum franciszkanów, by w końcu stać się dostępnym dla wszystkich.
BRATNI ZEW, 13×21, s. 184, miękka

KOD: 853484

Przyszłość ludzkości i świata
w objawieniach mistyków
Nowość

49,90
59,90 zł

Koniec czasów
Apokalipsa
Nadejście Antychrysta
Trzy dni ciemności,
Upadek wiary i Kościoła
Tajemnica nieprawości
Ohyda spustoszenia
Znak Krzyża na Niebie
Nowa ziemia i nowe niebo
i wiele innych wydarzeń, które
mają nadejść, przepowiedzianych i ujrzanych w wizjach przez
mistyków, świętych wizjonerów,
proroków

Wielka księga proroctw

W niniejszej publikacji przytoczono najbardziej znaczące przepowiednie i proroctwa, pochodzące z prywatnych objawień wielu świętych, mistyków i charyzmatyków, żyjących przede wszystkim w ciągu ostatnich dwóch wieków. Poprzez zbiór
przesłań i objawień, spróbowano w tej książce odsłonić zasłonę wielkich przyszłych wydarzeń, przede wszystkim związanych z czasami ostatecznymi. Przesłanie
prorockie nie jest znakiem wysłanym, by wzbudzać strach, lecz ostrzeżeniem danym ludziom dobrej woli, by nie umarła nadzieja.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 528, twarda

kod: 646662
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Prezenty dla kupujących
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Prezent do każdego zakupu!!!

Najnowszy numer miesięcznika
„Dobre Nowiny”!
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Prezenty dla kupujących

P re z
en

t

za zakup

powyżej
100 zł

Łukasz Adamski

Bóg w Hollywood

To nie jest książka o kinie stricte religijnym. Zestawienie opisanych
w niej osób i filmów dla tych, którzy spodziewali się znaleźć tu Ben Hura
i Pasję, może być zaskakujące, a nawet kontrowersyjne. Spotkamy wielkie gwiazdy kina, które dostrzegły inny, najgłębszy wymiar życia i nie
bały się wyznać swojej wiary: Denzela Washingtona, Marka Wahlberga,
Whitney Houston, Steve’a McQuinna, Stephena Baldwina, Martina Sheena,
Samuela L. Jacksona, Andy’ego Garcię, DMX-a. Spotkamy tu także twórców,
którzy zmagali się ze swoją wiarą, potrafiąc dać temu wyraz w niezwykły i niepowtarzalny sposób na srebrnym ekranie: Alfreda Hitchcocka,
Andy’ego Warhola, Martina Scorsese, Abla Ferrarę, Terrence’a Malicka,
Toma Shadyaca, Kevina Smitha. Poznamy hollywoodzki obraz walki z demonicznym złem, obraz katolickiego kapłana, a także pastora walczącego
z karabinem maszynowym w dłoni o życie sudańskich dzieci. Zobaczymy,
jak Hollywood mierzy się z czarnymi mitami Opus Dei i papieża Piusa XII…
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 304, miękka, zdjęcia cz.-b., film DVD

KOD: 644842

P re z
en

za zakup

t

powyżej
150 zł

Droga życia
Film DVD

Martin Sheen, Emilio Estevez oraz Deborah Kara Unger we wzruszającej
i zabawnej opowieści o tym, że droga życiowa jest zbyt skomplikowana, żeby maszerować nią samemu. Tom (Martin Sheen) to amerykański
lekarz, który nie może się pogodzić z tragiczną śmiercią syna. Daniel
(Emilio Estevez) zginął w Pirenejach, pokonując Camino de Santiago,
zwaną też Szlakiem Świętego Jakuba. Tom jedzie do Europy po szczątki
syna. Na miejscu postanawia jednak przejść cały szlak, od początku do
końca, aby uczcić pamięć Daniela. To spore wyzwanie: droga jest bardzo
długa, a Tom nie ma żadnego doświadczenia trekkingowego. Okazuje się
jednak, że nie będzie mierzył się z tym wyzwaniem sam. Dołącza do niego Holender Joost, później Kanadyjka Sarah i irlandzki pisarz Jack. Każde
z tej pozornie niedopasowanej, przypadkowej gromadki jest na życiowym
zakręcie, każde poszukuje motywacji do mierzenia się z niespodziankami, jakie niesie przewrotny los…
Płyta DVD, reż.: Emilio Estevez, czas trwania: 115 min., polski lektor, polskie napisy
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Premiery w naszym katalogu
Piero Mantero

WIELKA
KSIĘGA
PROROCTW
Przyszłość ludzkości i świata
w objawieniach mistyków

s. 1, 3

s. 2

s. 8

s. 8

s. 9

Michael Voris

Broń
Jak skuć
bramy
piekła
różańcem
Świętym
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s. 10

s. 11

s. 12

s. 12

s. 12

s. 13

s. 14

s. 15

s. 16

s. 17

s. 18

s. 18

s. 19

s. 21

s. 33

Premiery w naszym katalogu

s. 40

s. 43

s. 43

s. 44

s. 45

s. 47

s. 52

s. 53

s.. 57

s. 70

s. 70

s. 81

s. 81

s. 84

s. 87

s. 88

s. 88

s. 92

s. 95

s. 100
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Szczególnie polecamy

Nowość

Tylko
34
,90

19
,90zł
zł
39,90
Ks. Leszek Smoliński

Modlitewnik czcicieli
Świętego Michała Archanioła

W tradycji chrześcijańskiej św. Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów, obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem. W Niebie jest księciem
i wodzem wszystkich zastępów anielskich, rządcą królestwa niebieskiego, a na
ziemi – wielkim księciem ludu Bożego i opiekunem Kościoła Świętego. Wspiera
nas swoją skuteczną pomocą. Jest pewnym przewodnikiem błądzących, pociechą
i pokrzepieniem dla upadłych, obrońcą i pocieszycielem strapionych dusz, dzielnym pogromcą duchów piekielnych i gorszycieli żyjących na ziemi, przyjacielem
i opiekunem ludzi odchodzących z tego świata.
Modlitwy zebrane w modlitewniku zostały tak dobrane, by każdy mógł zwracać się
do Michała Archanioła i upraszać jego skutecznej pomocy mając w jego osobie
niezastąpionego obrońcę przed złem.
RAFAEL, 11×16, s. 144, twarda ze złoceniami

kod: 250475

Nowość

Tylko

14,90 zł

Koronka do Św. Michała Archanioła

Archanioł Michał, potężny Książę Zastępów Niebieskich, wierny Bogu, troszczący
się o ludzi, nasz orędownik i obrońca jest nieustannie obecny, wciąż służy ludziom i oddaje Bogu chwałę. Na przestrzeni wieków powstała ogromna liczba
świadectw jego działania.
Koronka do św. Michała Archanioła jest niezwykle skuteczną modlitwą, dzięki której każdy może oddać się w opiekę wodzowi zastępów anielskich.
Odmawianie tej koronki jest drogą do nawrócenia i tarczą chroniącą przed
pokusami złego ducha. A największą radość anielskiemu księciu sprawiają ci,
którzy za jego wstawiennictwem pojednają się z Bogiem.
Do książki dołączona została piękna, ręcznie wykonana koronka, opatrzona
medalikiem z wizerunkiem Michała Archanioła.
RAFAEL, 11×18, s. 52, miękka

kod: 250604
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Szczególnie polecamy

Michał Wojownik
Gabriel Wysłannik
Rafał Uzdrowiciel

Nowość

Tylko
24
,90

14
,90zł
zł
29,90

Marcello Stanzione

Archaniołowie

Inspirująca książka o świętych archaniołach: Michale, Gabrielu i Rafale. Autor przedstawia katolickie nauczanie o wodzach zastępów niebieskich. Sięga do źródeł biblijnych i tradycji Kościoła. Omawia objawienia świętych archaniołów oraz postaci świętych, którzy dostąpili mistycznych spotkań z nimi. Dzieli się również obszerną wiedzą
na temat kultu archaniołów, przedstawiając poświęcone im uroczystości i sanktuaria
rozsiane po całej Europie, m.in. Mont-Saint-Michel we francuskiej Normandii, Zamek
św. Michała w Rzymie i Monte Sant’Angelo na półwyspie Gargano we Włoszech.
Podkreśla ich obecność w chrześcijańskiej pobożności, ikonografii i kulturze odnosząc
się do dzieł takich artystów, jak Fra Angelico, Leonardo Da Vinci, Bellini, Ghirlandaio,
Rafael, Perugino, Tiepolo, Michał Anioł.
Książka zawiera też bogaty zbiór modlitw, aktów strzelistych, litanii, nowenn oraz inwokacji kierowanych w ciągu wieków przez Kościół do trzech archaniołów.
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 240, miękka

kod: 646860
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Szczególnie polecamy

Sposób na pogłębienie
modlitwy różańcowej!
Nowość

ks. Piotr Markielowski
Barbara Klimek OCDS

Różaniec
z dopowiedzeniami
Sposób na pogłębienie modlitwy

Tylko
24
,90

19
,90zł
zł
29,90

Ks. Piotr Markielowski, s. Barbara Klimek

Różaniec z dopowiedzeniami

Czasami czujemy znużenie Różańcem, pustkę w głowie i sercu oraz nękające rozproszenia.
Jak wobec tych wszystkich przeciwności pozostać wiernym tej modlitwie, którą Maryja tak
mocno ukochała i tak bardzo do niej nawołuje? Z pomocą przychodzi nam odkrycie dopowiedzeń do Różańca, czyli krótkich zdań dotyczących danej tajemnicy, wypowiadanych
w środku każdej „Zdrowaś Maryjo”, po Imieniu Jezus. Zaproponowany tu sposób modlitwy
różańcowej mocniej angażuje myśl i serce modlącego się. Jesteśmy tu cały czas skupieni
na modlitwie! I jeśli nie traktujemy tych dopowiedzeń jedynie jako ćwiczenia się w stylu,
tylko odmawiamy Różaniec gorliwie i świadomie przeżywając bliskość Maryi i zwracając
serce do Jezusa, to dobrze się modlimy. Podane przykłady są jedynie propozycjami, które mają Czytelnika zainspirować do układania (na bieżąco, w czasie modlitwy) własnych
dopowiedzeń. Ponieważ jednak początkowo może się to okazać trudne, warto skorzystać
z pomocy tej pożytecznej książki.
WYDAWNICTWO AA, 12×16, s. 216, miękka

kod: 646785
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Szczególnie polecamy

Jak skuć bramy piekła
Różańcem Świętym?
Nowość
Michael Voris

Broń
Jak skuć
bramy
piekła
różańcem
Świętym

19,90
24,90 zł

Michael Voris

Broń

„Podajcie mi moją broń…” – mawiał często św. Ojciec Pio, prosząc braci o podanie mu
Różańca. Gorąco polecamy inspirującą książkę o szczególnej mocy Różańca Świętego,
który jest potężną duchową bronią przeciwko zastępom piekielnym. Demony są szczególnie bezbronne wobec tej broni, gdyż przywołuje ona im na myśl tę samą drogę, którą
Chrystus przebył jako Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Kiedy modlimy się na różańcu,
one zawsze mają przed oczami swoją klęskę. Z książki dowiemy się, w jaki sposób dzięki
modlitwie różańcowej Maryja chroni nas przed atakami złych duchów. Znajdziemy tu
przykłady i świadectwa dotyczące walki duchowej skutecznie prowadzonej z pomocą
Różańca Świętego. Publikacja zawiera również medytacje do wszystkich 20 tajemnic
różańcowych. Autor książki to katolik głęboko zaangażowany w obronę wiary i Kościoła
przed moralnym zepsuciem, szef znanego amerykańskiego portalu Church Militant
(Kościół Walczący), który publikuje wiadomości z życia Kościoła, komentarze, wywiady
i dyskusje dochowując wierności tradycyjnemu nauczaniu Kościoła.
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 192, miękka

kod: 646709
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Szczególnie polecamy

Poradnik katolika 2020

Nowość

Tylko

Tylko

Tylko

Tylko

6,90 zł

6,90 zł

6,90 zł

6,90 zł

Cud nad Wisłą

Duch Święty

kod: 647546

Jezu, Ty się tym zajmij

kod: 647386

kod: 647584

Matka Boża Częstochowska
kod: 647508

Tylko

Tylko

Tylko

Tylko

6,90 zł

6,90 zł

6,90 zł

6,90 zł

Matka Boża
Pompejańska
kod: 647423

Matka Boża
Rozwiązująca Węzły

Pan Jezus Miłosierny
kod: 647348

Św. Jan Paweł II
kod: 647621

kod: 647461

W „Poradniku katolika 2020” zostały zamieszczone
następujące informacje i porady:
• czytania liturgiczne na każdy dzień roku;

• wskazówki jak się przygotować do wizyty duszpasterskiej;

• komentarze św. Jana Pawła II do niedzielnej Ewangelii;

• codzienny rachunek sumienia;

• tydzień brewiarza;

• nabożeństwo pierwszych piątków i pierwszych sobót
miesiąca;

• daty świąt nakazanych i ruchomych;
• imiona świętych w układzie alfabetycznym wraz z datami
wspomnień;
• nazwy rocznic małżeńskich;
• tajemnice Różańca Świętego;
• warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać odpust;
• nabożeństwa w ciągu tygodnia;

• Koronka do Miłosierdzia Bożego;

a ponadto materiały poświęcone 100. rocznicy
urodzin św. Jana Pawła II oraz 100-leciu Bitwy
Warszawskiej.
WYDAWNICTWO AA, 10×14, s. 160, miękka

Każdy z Poradników ma tę samą zawartość, różnią się jedynie okładkami. W celu złożenia zamówienia
prosimy o wskazanie właściwej okładki wraz z odpowiadającym jej kodem.
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Słowa Jana Pawła II
na każdy dzień roku 2020!
Nowość

24,90
29,90 zł

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

Kod: 646549
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Nowość

24,90
54
,90
29,90 zł

Henryk Bejda

Polscy święci

Polscy święci to nasz wielki narodowy skarb. Są oni dla nas jak latarnie i drogowskazy
na drodze do Boga. Zagłębiajmy się zatem w historie tych, z którymi złączeni jesteśmy
rodem, mową i więzami krwi i którzy są dla nas cennym wzorem. Czcijmy ich, prośmy o pomoc w codziennych problemach, a także starajmy się naśladować ich cnoty
i podążać wytyczonymi przez nich szlakami. Razem z nimi oraz dzięki ich świadectwu
i wstawiennictwu z pewnością dojdziemy do Domu Ojca.
Święci mają szczególny talent przekonywania nas, że droga z Chrystusowym krzyżem,
w światłach Ewangelii jest drogą błogosławioną, owocną i skuteczną, nawet w czasach
dzisiejszych. Mogłoby nam się wydawać, że świętość była dobra dla średniowiecznych
mnichów, ale nie dziś. Tymczasem właśnie dziś światu potrzebna jest świętość!
kard. Stefan Wyszyński
RAFAEL, 21×30, s. 112, twarda

kod: 250505
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Wyróżnienie Feniks 2019 w kategorii
„Edytorstwo – album”

Nowe
wydanie!

89,00
99,00 zł

Święty Jan Paweł II
Biografia

W jubileuszowym, monumentalnym wydaniu prezentujemy pełną ilustrowaną biografię
św. Jana Pawła II. Rzetelność opisów, mnogość faktów współgra ze wspaniałą artystyczną
oprawą i plastycznym ujęciem życia papieża z Wadowic. Niezwykłym i unikatowym walorem albumu są niepublikowane wcześniej fotografie wykonane specjalnie na potrzeby
niniejszego wydania, ukazujące miejsca, z którymi związany był Papież Polak.
RAFAEL, 22×28, s. 384, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 889713
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Nowość

Tylko

9,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Arnhem ‘44. O jeden most za daleko

Fascynująca książka o kulisach Market Garden – największej w czasie II wojny światowej
operacji wojsk powietrzno-desantowych, przeprowadzonej przez aliantów na terenach
okupowanej przez Niemców Holandii we wrześniu 1944 r. Zaplanowana przez marszałka
Montgomery’ego śmiała operacja zakładała zdobycie pięciu najważniejszych przepraw na
trzech rzekach: Mozie (most pod Grave), Waalu (most w Nijmegen) i Dolnym Renie (mosty
w Arnhem), co pozwoliłoby Brytyjczykom ominąć niemiecką umocnioną Linię Zygfryda
i wychodząc na tyły wojsk Hitlera, uderzyć na Zagłębie Ruhry. Choć sama operacja zakończyła się spektakularną porażką aliantów (mino ogromnych strat nie udało się zdobyć
kluczowego ostatniego mostu w Arnhem), to w historycznej pamięci pozostał udział polskiej 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego, która pod
Arnhem zapisała kolejną piękną polską kartę na wojennych arenach II wojny światowej.
Książka Joanny Wieliczki-Szarkowej przywraca pamięć o heroicznych czynach tej zasłużonej polskiej formacji.
WYDAWNICTWO AA, 12x19, s. 80, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 646907
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Nowość

Tylko

14,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Polscy męczennicy II wojny światowej

Męczennicy czasów wojennych. Dlaczego ponieśli śmierć? W imię czego? Co pomogło im
znosić brutalne przesłuchania, szykany, zadawany bez winy i powodu ból? Czym się kierowali, ofiarowując swoje życie za życie innych?
Zaprezentowano w tej książce zarówno osoby powszechnie znane, jak i te, o których
bohaterstwie wiedziała zaledwie garstka osób. Osoby kanonizowane i takie, które uważano za święte już za życia. Mężczyzn i kobiety. Osoby świeckie i konsekrowane. Dzieci,
młodzież i osoby starsze. Połączyła ich żywa wiara w Boga i odwaga bycia człowiekiem
niezależnie od okoliczności. Wśród omówionych postaci są m.in. św. Maksymilian Kolbe,
bł. bp Michał Kozal, bł. ks. Wincenty Frelichowski, bł. abp Antoni Julian Nowowiejski,
Poznańska Piątka, bł. Natalia Tułasiewicz, nazaretanki z Nowogródka, kapłani wołyńscy,
rodzina Ulmów z Markowej, redemptoryści z Woli i inni.
WYDAWNICTWO AA, 12×19, s. 144, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 646945
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Nowe
wydanie!
12,90

34
9,90
,90

16,90 zł

14,90
39,90 zł

Nabożeństwo
15 czwartków ku czci św Rity

Wszystkim, którym bliski jest kult św. Rity z Cascii, proponujemy
odprawienie powstałego tuż po jej kanonizacji Nabożeństwa
15 czwartków. Przypominają nam one o 15 latach, w czasie
których nosiła ona na swoim czole stygmat ciernia Jezusa.
W modlitwie rozważane są najważniejsze wydarzenia z jej życia:
dzieciństwo, życie rodzinne, małżeństwo, macierzyństwo, wdowieństwo, czas życia zakonnego, stygmatyzację... Z pobożnym
odprawieniem tego nabożeństwa związany jest odpust zupełny
i cząstkowy, który można ofiarować za siebie lub osobę zmarłą.
RAFAEL, 11×16, s. 168, miękka

ks. Leszek Smoliński

Modlitewnik czcicieli świętej Rity

Św. Rita przypomina nam o mocy przebaczenia 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: 250598

kod: 889317

W prezencie
medalik św. Rity

Rabat 50%

z płatkiem róży
poświęconym
na nabożeństwie
ku czci Świętej!

Medalik św. Rity

9,90

24,90 zł

19,90 zł

Ziemia św. Rity Album

Dziesiątki świadectw dowodzą, że wierni otrzymują liczne łaski od Boga za wstawiennictwem św. Rity. Także w Polsce kult
świętej jest bardzo żywy, o czym świadczą pełne kościoły na
nabożeństwach ku jej czci, na których święci się róże – symbol św. Rity. Wszystkim, którym bliski jest kult świętej z Cascii,
polecamy książeczkę z wyborem modlitw za jej wstawiennictwem. Do modlitewnika dołączono specjalny medalik. Obok
wizerunku świętej oraz specjalnej inskrypcji zatopiono w nim
drobinki płatków róż, które poświęcono na nabożeństwie ku
jej czci odprawianym każdego 22. dnia miesiąca w kościele
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie.

Starannie wydany i bogato ilustrowany album zaprasza, by
wyruszyć w duchową pielgrzymkę do włoskiej Umbrii – ziemi 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 biografię
Świętej, opis miejsc jej kultu poza rodzinną Italią (także tych
znajdujących się w Polsce) oraz modlitwy za wstawiennictwem św. Rity w trudnych sprawach.

RAFAEL, 11×18, s. 104, miękka

WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, papier kredowy, kolorowe fotografie

kod: 250581
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19,90

Do albumu „Ziemia św. Rity” dołączamy koronkę św. Rity!
kod: 642299

Szczególnie polecamy

Nowe wydanie
Koronka w prezencie!

24,90
29,90 zł

W sprzedaży
również:

Tylko

14,90 zł
Koronka do krwawych łez Matki Bożej

Koronkę do krwawych łez Maryi pokochały już miliony ludzi. Dzięki tej przepięknej modlitwie rzesze czcicieli Najświętszej Maryi Panny wypraszają niezliczone
łaski i zyskują wsparcie Najlepszej Orędowniczki.
Pragnąc być krzewicielami tej pięknej i niezwykle skutecznej modlitwy, oddajemy do rąk czytelników książkę przybliżającą historię Koronki do krwawych łez
Maryi oraz sposób jej odmawiania. Niech stanie się ona dla każdego niezastąpionym orężem w walce ze złem i szatanem.
Ogromna popularność koronki sprawiła, że postanowiliśmy przygotować rozszerzone i eleganckie wydanie, które jeszcze mocniej podkreśli niezwykłą wagę tej
modlitwy. Wraz z nową oprawą książka została wzbogacona o informacje o licznych obietnicach, które złożyła Maryja swoim czcicielom.
RAFAEL, 14×20, s. 64, twarda

kod: 250512

Koronka
do krwawych łez
Matki Bożej

W 1930 r. podczas objawień
w Campinas w Brazylii Maryja
podarowała nam koronkę ze
swoich łez. W książeczce zamieszczono historię tej modlitwy oraz instrukcję jej odmawiania. Do książeczki dołączono
Koronkę Łez składającą się z 7
części po 7 paciorków każda,
zwieńczoną medalikiem z wizerunkiem Madonny Płaczącej.
RAFAEL, 10×14, s. 8, miękka

kod: 698022
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św. Antoni, św. Franciszek, św. Rita, o. Dolindo, o. Pio, św. Jan Paweł II

T AOSTATNIE
T N I E W OWOLNE
LNE M
I E J S C A ! 10-19.10.2019 r.
MIEJSCA!
Pismo
Szczególnie
Świętepolecamy

ZAPISY i INFORMACJE:
www.viasanta.pl
tel.: 512 917 051, 512 917 057

2590 zł rata już od
69 zł/m-c
+ 120 euro*

Koszt

pon. – pt. w godz. 8.00 – 16.00

*Cena przy grupie min. 42 osób

PIELGRZYMKA
DO WŁOCH ŚLADAMI WIELKICH ŚWIĘTYCH
ZAPISY i INFORMACJE:
Koszt 2590 zł
www.viasanta.pl
św. Antoni, św. Franciszek, św. Rita, o. Dolindo, o. Pio, św. Jan Paweł II
+ 120 euro*
tel.: 512 917 051, 512
O S917
T A T057
N I E W O L N E M I E J S C A ! 10-19.10.2019 r.

Padwa – Florencja – Asyż – Cascia – RZYM– Neapol – POMPEJE – San Giovanni – Lanciano – LORETO – Wenecja – rata
Udine
już od

pon. – pt. w godz. 8.00 – 16.00

69 zł/m-c

*Cena przy grupie min. 42 osób
Proponujemy

PIELGRZYMKA DO WŁOCH ŚLADAMI WIELKICH ŚWIĘTYCH

Państwu
dodatkowe
ubezpieczenie
kosztów rezygnacji
Padwa – Florencja – Asyż – Cascia – RZYM– Neapol – POMPEJE – San Giovanni – Lanciano – LORETO – Wenecja – Udine
oraz przerwania
św. Antoni, św. Franciszek, św. Rita, o. Dolindo, o. Pio, św. Jan Paweł II
pielgrzymki,
które
wynosi
2,8% ceny
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!
pielgrzymki w polskich
złotych tj. 72,52 zł
i jest zawierane w firmie
AXA TUiR S.A.
ŚWIADCZENIA
Z
Ubezpieczenie
można
rozszerzyć o choroby
P R O G R A M
P I E L G R Z Y M K I :
przewlekłe,
W CENIE: wówczas
 Przejazd
0 km
6 DZIEŃ: RZYM – NEAPOL – POMPEJE / ok. 250 km ŚWIADCZENIA ZAWARTE
klimaty
składka to 5,6%,
 Przejazd klimatyzowanym autokarem LUX
1 DZIEŃ: KRAKÓW – TARVISIO / ok. 900 km
6 DZIEŃ: RZYM – NEAPOL – POMPEJE / ok. 250 km
o Tarvisio.
145,04
zł pie
całej
trasie
Wyjazd ok. 6 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio.
na całej trasie pielgrzymki naczyli

10-19.10.2019 r.

A M

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

10 dni

 Hotele 3*, pokoje

 Hotele 3*, pokoje dwuosobowe

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

Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej.
Czas na własną modlitwę. Nocleg.

NCJA / ok. 590 km
Przejazd
do sanktuarium
Matki
Bożej
Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii:
miasta Dantego,
7 DZIEŃ: POMPEJE
– MONTE
SAN Pompejańskiej.
ANGELO –
św. Antoniego;
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del
SAN GIOVANNI ROTONDO / ok. 250 km
Czas
na
własną
modlitwę.
Nocleg.
Fiore; kościół Santa
baptysterium
P RCroce;
O Piazza
G del
R Duomo;
A M
P I E L G R Z Y M K I :

10 dni
commons .wiKimedia .org

chris l ight, enrique c ordero, KoKodyl –
© BaBelphotography –

www.pixaBay.com;

w trudnych

©

zdjęcia:

a; Piazza Navona;
zdjęcia:



lub na życzenie t
(do śniadania kawa, herbata,
(8sok,noclegów)


ŚWIADCZENIA
ZAWARTE
CENIE:
 Zestawy słuchawkowe
dla W
każdego
uczestnika pielgrzymki
Przejazd
do
San
Giovanni
Rotondo.
Nawiedzenie
miejsc,

1
– TARVISIO
/ ok.
900
kmkm
6 DZIEŃ: RZYM – NEAPOL – POMPEJE / ok. 250 km
3 DZIEŃ: KRAKÓW
ASYŻ – CASCIA
– RZYM
/ ok.
350
 Przejazd klimatyzowanym autokarem LUX
gdzie otrzymał stygmaty Św. Ojciec Pio. Czas wolny
Wyjazd ok. 6 rano. Przejazd tranzytowy do Tarvisio.
na
całej
trasie pielgrzymki
oraz
pilota
na indywidualną modlitwę, nocleg.

pokoje Księdza
dwuosobowe
 Hotele
Opieka3*,
duchowa
na życzenieNNW
trzyosobowe
– sanktuarium
Św. Rity
– patronki
od spraw trudnych
8 DZIEŃ: SAN GIOVANNI– LANCIANO – LORETO / ok. 350 km  lub
Ubezpieczenie
4.000 euro
2
DZIEŃ: TARVISIO
– PADWA
– FLORENCJA
/ ok. 590 km
Przejazd do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej.
(8
noclegów)
oraz
kosztów leczenia 50.000
Zwiedzanie Padwy: nawiedzenie bazyliki św. Antoniego;
 euro +

Czas na własną modlitwę. Nocleg.
ubezpieczenie chorób przewlekłych
4 DZIEŃ: RZYM
śniadania kawa,
herbata,
sok,
Cudu
Eucharystycznego
Kościoła
Katolickiego/
 (do
Obowiązkowa
składka
na Turystyczny
Msza Święta. Przejazd do stolicy Toskanii: miasta Dantego,
7
DZIEŃ:
POMPEJE – MONTE
SAN
ANGELO –VIII w./
Fundusz Gwarancyjny
Michała Anioła, Leonarda da Vinci. Katedra Santa Maria del
SAN GIOVANNI ROTONDO / ok. 250 km
Fiore;grobie
kościółśw.
Santa
delświęta;
Duomo;
baptysterium
 zbiera
przy
JanaCroce;
PawłaPiazza
II; Msza
Piazza
Navona;
9 DZIEŃ: LORETO – WENECJA – UDINE / ok. 490 km
* 120
€ nie podlega
rozliczeniu;
Zestawy
słuchawkowe
dla każdego
Fontanna di Trevi; Panteon; Nocleg
jeuczestnika
przewodnik,
na
wejścia
pielgrzymki do wszystkich
Przejazd
do
San
Giovanni
Rotondo.
Nawiedzenie
miejsc,
Wenecji- katedra św. Marka. Spacer uliczkami
obiektów
objętych opłatami w trakcie
3

5 DZIEŃ: ASYŻ
RZYM– CASCIA – RZYM / ok. 350 km
gdzie otrzymał stygmaty Św. Ojciec Pio. Czas wolny
pielgrzymki;
parkingi; napiwki
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej/ Santa Maria Maggiore/
oraz
pilota
 oraz wszelkie
na indywidualną modlitwę, nocleg.
opłaty
związane
z realizacją
 Opieka
10 DZIEŃ: UDINE – KRAKÓW / ok. 950 km
bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;
duchowa
Księdza punktów
–bazylika
sanktuarium
Rity
patronki od
sprawRomanum
trudnych /
8
DZIEŃ: SAN
GIOVANNI–
LANCIANO
– LORETO
 Ubezpieczenie NNW 4.000
Powrotny
przejazd
tranzytowy
do Krakowa.
Przyjazd/ ok. 350 km programu.
Santa Św.
Maria
In–Cosmedin;
Forum
 euro
na miejsce ok. godz. 7 rano
oraz kosztów leczenia 50.000 euro +
ubezpieczenie chorób przewlekłych
4 DZIEŃ: RZYM
Cudu Eucharystycznego Kościoła Katolickiego/ VIII w./
 Obowiązkowa składka na Turystyczny
UWAGA: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty. POSIADANY DOKUMENT MUSI BYĆ WAŻNY!
Fundusz Gwarancyjny
przy grobie
św. Jana
Pawła II; Msza Decyduje
święta; Piazzakolejność
Navona;
9 DZIEŃ: LORETO – WENECJA – UDINE / ok. 490 km
Ilość
miejsc
ograniczona.
zgłoszeń.
* 120 € nie podlega rozliczeniu;
 zbiera
Fontanna di Trevi; Panteon; Nocleg
je przewodnik, na wejścia do wszystkich
Przejazd do Wenecji- katedra św. Marka. Spacer uliczkami
obiektów objętych opłatami w trakcie
5 DZIEŃ: RZYM
pielgrzymki; parkingi; napiwki oraz wszelkie
Bazylika Matki Bożej Śnieżnej/ Santa Maria Maggiore/
opłaty związane z realizacją punktów
10 DZIEŃ: UDINE – KRAKÓW / ok. 950 km
bazylika św. Jana na Lateranie; święte Schody; Msza Święta;
programu.
Powrotny przejazd tranzytowy do Krakowa. Przyjazd
bazylika Santa Maria
In Cosmedin;
Forum Romanum /
Proponujemy
Państwu
na miejsce ok. godz. 7 rano
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji
oraz przerwania pielgrzymki, które wynosi 2,8% ceny
pielgrzymki
polskichzabrać
złotych tj.paszport
72,52 zł i jest
UWAGA:wNależy
lubzawierane
dowód osobisty. POSIADANY DOKUMENT MUSI BYĆ WAŻNY!
AXA TUiR S.A. Ubezpieczenie można rozszerzyć
o choroby
przewlekłe,
wówczas Decyduje
składka to 5,6%,
Ilość
miejsc
ograniczona.
kolejność zgłoszeń.
czyli 145,04 zł

miasta Dantego,
ra Santa Maria del
mo; baptysterium

350 km

lub na życzenie trzyosobowe
(8 noclegów)

20
a Maggiore/
hody; Msza Święta;

7 DZIEŃ: POMPEJE – MONTE SAN ANGELO –
SAN GIOVANNI ROTONDO / ok. 250 km

Przejazd do San Giovanni Rotondo. Nawiedzenie miejsc,
gdzie otrzymał stygmaty Św. Ojciec Pio. Czas wolny
na indywidualną modlitwę, nocleg.

(do śniadania ka

Zestawy słuchaw
uczestnika pielg

oraz pilota
Opieka duchowa
8 DZIEŃ: SAN GIOVANNI– LANCIANO – LORETO / ok. 350 km
Ubezpieczenie N
Serdecznie
oraz kosztów lec
zapraszamy!
ubezpieczenie c
Cudu Eucharystycznego Kościoła Katolickiego/ VIII w./
Obowiązkowa sk
Fundusz Gwaran
9 DZIEŃ: LORETO – WENECJA – UDINE / ok. 490 km
* 120 € nie podleg
je przewodnik, na
Serdecznie
Przejazd do Wenecji- katedra św. Marka. Spacer uliczkami zapraszamy!
obiektów objętych
pielgrzymki; parki
opłaty związane z
10 DZIEŃ: UDINE – KRAKÓW / ok. 950 km

Szczególnie polecamy

Inspiracje dla wybierających imię
na chrzest i bierzmowanie!
Nowość

A ZAWARTE W CENIE:

matyzowanym autokarem LUX
e pielgrzymki
okoje dwuosobowe
nie trzyosobowe
)

Tylko

19,90 zł

a kawa, herbata, sok,

chawkowe dla każdego
ielgrzymki

owa Księdza
nie NNW 4.000 euro
w leczenia 50.000 euro +
nie chorób przewlekłych
wa składka na Turystyczny
arancyjny

Wybieramy imię i patrona

W Biblii nadanie imienia oznaczało wejście na nową drogę życia, otrzymanie szczególnego zadania. Imię jest znakiem rozpoznawczym, który identyfikuje, wyróżnia nas
spośród innych i potwierdza naszą tożsamość. Patronujący imieniu święty jako nasz
orędownik może mieć wielki wpływ na budowanie naszej duchowości. Warto więc
wybrać imię takiego świętego, który pięknem swojego życia będzie nas inspirował do
kroczenia drogą Ewangeli, do realizowania Chrystusowego wezwania: „Bądźcie więc
wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48).
Książka Wybieramy imię patrona to:
• niewyczerpane źródło inspiracji dla wybierających imię na chrzest i bierzmowanie,
• wprowadzenie ukazujące kluczowe kwestie przy wyborze imienia i patrona,
• propozycje ponad 400 imion,
• najważniejsze informacje o świętych patronach: rys biograficzny, charyzmaty, prymaty, droga ku świętości,

dlega rozliczeniu; zbiera
• czytelny układ i praktyczny format.
, na wejścia do wszystkich RAFAEL, 11×16, s. 264, miękka
tych opłatami w trakcie kod: 250611
arkingi; napiwki oraz wszelkie
ne z realizacją punktów
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Pismo Święte

Bestseller

Rabat 33%

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

Su

34
,90
9,90

39,90
zł
14,90 zł

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

kod: 144197

Duża czcionka
r ce

Su

!

Su

na

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 zawiera prawie 100 fotografii z niezapomnianej pielgrzymki Jana
Pawła II do Ziemi Świętej w Roku Wielkiego Jubileuszu.
KURIA METROPOLITALNA W OLSZTYNIE, 17×24, s. 848 + 96,
kolorowe fotografie, twarda, złocenia, dwie wstążki

Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu (duża czcionka)

Pismo Święte Starego Testamentu (w dwóch tomach) oraz
Pismo Święte Nowego Testamentu (w jednym tomie) – w wersji przeznaczonej dla osób słabowidzących. Duży rozmiar
czcionki gwarantuje komfort w użytkowaniu przez osoby starsze. Wydanie ilustrowane rycinami Gustave´a 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
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r ce n

129,90

39,90
zł
50,00 zł

Pismo Święte. Nowy Testament

pe

a!

pe

Duża czcionka

34
,90
29,90

kod: 078461

!

Biblia Tysiąclecia

r ce

na

34,00
,90
85
39,90 zł

pe

Pismo Święte

pe

r ce
na

99,90

!

Su

Bestseller

199,90 zł

Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu
z komentarzami Jana Pawła II

Ekskluzywne wydanie Pisma Świętego (w przekładzie bpa Kazimierza
Romaniuka) w wielkim formacie (24x33 cm) z osobistym błogosławieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II (udzielonym 19 marca 2005
roku!). Dzieło zawiera cenne komentarze św. Jana Pawła II do wszystkich ksiąg biblijnych – opracowane na podstawie Jego dokumentów
i przemówień.
Dzieło o znakomitych walorach edytorskich (wielki format, twarda
oprawa ze złoceniami, 121 kunsztownych ilustracji Gustave’a Doré).
WYDAWNICTWO M, 24×33, s. 1456, twarda ze złoceniami

kod: 599963

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 pierwszego Kościoła.
VOCATIO, 15×21, s. 1552 + 8 kolorowych, opr. zintegrowana,
eko-skórzana z suwakiem, złocone brzegi, paginatory

149,00

149,00

190,00 zł

190,00 zł

Oszczędzasz 40 zł
kolor: kASZTAN
kod: 299769

Oszczędzasz 40 zł
kolor: RÓŻ WENECkI
kod: 299585

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.
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Wokół Biblii
Oszczędzasz 138 zł

299,00
437,00 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 omówiono 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

34
39,90

34
39,90

49,90
39,90 zł

49,90
39,90 zł

Tajemnice
Starego Testamentu

Tajemnice
Nowego Testamentu

WYD. M, 21×29, s. 208, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

WYD. M, 21×30, s. 208, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 434189

kod: 433953

Kompetentne wprowadzenie w treść Starego Testamentu.
Pozycja w przystępny i zrozumiały sposób omawia najbardziej podstawowe zagadnienia: pochodzenie nazwy Starego
Testamentu, dzieje ksiąg natchnionych, świat symboli biblijnych, geografię 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.
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Doskonałe wprowadzenie w lekturę Nowego Testamentu dla
każdego czytelnika. Znajdziemy tu odpowiedzi na najbardziej 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?

Wokół Biblii

Rabat 50%

r ce n

Su

Su

a!

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

kod: 696950

79,00
89,00 zł

29,90
39,90 zł
zł

59,90
39,90 zł
zł

Tajemnice
Ewangelii

r ce n

19
134,90
,90

29
134,90
,90

Ks. Edward Staniek

pe

a!

pe

Roman Brandstaetter

Krąg biblijny

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

kod: 644002

Pius Czesław Bosak

Święty Paweł i jego świat
Leksykon

Temu Apostołowi i jego światu jest poświęcona niniejsza pozycja.
Dlatego składa się z trzech części. Najpierw została ukazana ta
wspaniała postać herolda chrześcijańskiego, jego wzloty i upadki, a przede wszystkim wyprawy misyjne, które po odnalezieniu
Niewidzialnego stały się jego życiem. Druga część to ludzie,
z którymi żył, których spotkał lub których pociągnął za sobą na
drogę łaski. Trzecia część to miejsca, które go kształtowały i które
on kształtował i to tak bardzo, że jego pieczęć w nich widać do
dzisiaj. (Ze wstępu)
PETRUS, 16×24, s. 684, twarda

kod: 205013

Bestseller

Pierwszy Atlas Biblijny
opracowany przez
polskich autorów!

169,00
190,00 zł

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 graficzna. 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

pe
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Bestseller

49,00

69,00 zł

Nagroda Stowarzyszenia
Wydawców Katolickich

FENIKS 2019
Fulton Sheen

Życie Jezusa Chrystusa

w kategorii „Książka
autora zagranicznego”

Życie Jezusa Chrystusa w ujęciu słynnego amerykańskiego arcybiskupa
Fultona Sheena!
Uniwersalne dzieło przedstawia nam zarówno fakty historyczne i świadectwo
Ewangelistów poddane gruntownej reﬂeksji teologicznej, jak również głębokie
medytacje pomocne w lepszym zrozumieniu Dobrej Nowiny o naszym Panu
i Zbawcy. Popularne dzieło, napisane prostym i zrozumiałym językiem, w skuteczny sposób wprowadza nas w misterium Jezusa Chrystusa 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
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Jezus Chrystus

Blisko 900 stron!

pe

r ce n
a!

Su

Bestseller

89,00

Benedykt XVI

Jezus z Nazaretu
Komplet 3 książek

Bestsellerowy papieski tryptyk Jezus z Nazaretu to lektura obowiązkowa 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 reﬂeksji 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.
ZNAK, 14×20, twarda

kod koMPLETU: 165738

29,90

29,90

34,90 zł

34,90 zł

Tomasz à Kempis

O życiu Jezusa Chrystusa
Oblicze Jezusa
Obraz na desce

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

kod: oBR030

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 życia Jezusa. Książka O życiu Jezusa Chrystusa zawiera wszystkie
te medytacje, mistrzowsko przetłumaczone na język polski,
dodatkowo wzbogacone rycinami Gustave’a Doré ilustrującymi wydarzenia przedstawione w Ewangeliach.
Do książki dołączamy Ukryte życie Jezusa, film 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
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Jezu, Ty się tym zajmij

KORONKA
Jezu, Ty się tym zajmij!

19,90

Bestseller

ISBN 978-83-7864-382-1

KORONKA GRATIS!

19,90

24,90

24,90 zł

29,90 zł

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 kapłana. 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

Jezu,
Ty się tym zajmij

O. Dolindo to mistyk, któremu
Jezus podyktował wyjątkową modlitwę. Duszpasterz,
który posiadał przedziwny
wgląd w duszę człowieka.
Spowiednik niezwykle ceniony
przez św. o. Pio. Obecnie trwa
jego proces beatyfikacyjny.
Szczegóły jego doczesnego
życia poznamy dzięki tej pasjonującej książce.

Jezu, Ty się tym zajmij to
modlitwa szczególnego
zawierzenia przekazana
przez ks. Dolindo Ruotolo.
Wypowiadając z wiarą te słowa możemy wyprosić u Jezusa
wiele łask. W książeczce zamieszczono duchowe wskazówki, jak z ufnością modlić
się tą modlitwą, która rozczula
Boże Serce.

ESPRIT, 14×20, s. 432, miękka

kod: 349521

kod: 643821

9,90 zł

Jezu, Ty się tym
zajmij! O. Dolindo
Ruotolo. Życie i cuda

Koronka „Jezu, Ty się tym zajmij”

Tylko

Modlitwa pełna zawierzenia

RAFAEL, 11×14, s. 56, miękka

kod: 698756

Bestseller

24,90

14,90 zł

29,90 zł

Ks. Dolindo Ruotolo

Jezu, Ty się tym zajmij. Tajemnica ks. Dolindo
Barwnie ilustrowana książka odkrywa przed nami tajemnicę
niezwykłego życia ks. Dolindo Ruotolo, któremu Jezus powierzył modlitwę „Jezu, Ty się tym zajmij”. Autorka książki podąża
śladami tego świętego kapłana. Odwiedza jego ukochane miasto – Neapol. Prowadzi nas do miejsc związanych z jego życiem 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 fotografie, kredowy papier

kod: 640943
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19,90

Tylko

Głęboka
przemiana serca
w szkole Maryi

Książka Dolindo Ruotolo jest
mistycznym dialogiem duszy
szukającej Boga z Maryją, która jest jej przewodniczką na
tej drodze. Rozważania mają
postać 31 medytacji przeznaczonych na kolejne dni, w których Maryja pomaga modlącemu się poznać samego siebie.
WYD. M, 13×19, s. 144, miękka, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 211179

24,90 zł
Ks. Dolindo Ruotolo

W twej duszy jest
niebo

Konferencje i świadectwa
Świadectwo Enziny Cervo
udziela nam odpowiedzi na
wiele pytań dotyczących osoby ks. Dolindo: Jak widzieli go
najbliżsi? Jak się modlił? Jakie
cuda wypraszał za życia i po
śmierci? Jakie były treści jego
kazań w kościołach Neapolu?
Książka zawiera również cykl
niepublikowanych w Polsce
katechez ks. Dolindo o potędze Bożej miłości.
ESPRIT, 13×20, s. 256, miękka

kod: 847768

„Dziel się dobrem” – wspólna akcja z naszymi Czytelnikami

W

iemy, że wielu z Państwa zamawia oferowane przez nas publikacje i produkty, by podarować je później innym osobom, często będącym w duchowej potrzebie. Wychodząc
naprzeciw Czytelnikom, którzy chcą propagować dobre treści, dzielić się Słowem, ewangelizować, 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,
17,90
dzielenia się wartościowymi
treściami, robienia dobrych uczynków.
134,90
39,90 zł

DLA TYCH, KTÓRZY NA SWOICH BARKACH DŹWIGAJĄ DUŻE I MAŁE PROBLEMY
Promocyjna cena
za zestaw

Zestaw 5 książeczek

34,90
49,50 zł

„Jezu, Ty się tym zajmij”

Nasi Czytelnicy kupują tę książeczkę najczęściej w większej ilości, aby przekazywać ją bliskim, potrzebującym, propagować we
wspólnotach. Serdecznie za to dziękujemy! To nie tylko piękna
modlitwa, lecz także skuteczna, o czym przekonują liczne świadectwa. Warto się nią dzielić z tymi, którzy na swoich barkach
dźwigają duże i małe problemy.
kod: 169460
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kupując w pakiecie, oszczędzasz blisko 15 zł.

Tylko

!

12
,90zł
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39,90

9,90 zł

Bliskie jest
Królestwo Boże

Rozważania różańcowe
z Księdzem Dolindo

Przepowiadając Ewangelię, ksiądz
Dolindo niejednokrotnie pochylał się
nad przypowieściami Jezusa, w których
Zbawiciel opowiadał o tym, czym jest
królestwo Boże. Rozważania umieszczone 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 teologiczny i biblijny.

Ksiądz Dolindo urodził się w wigilię
święta Matki Bożej Różańcowej, nieprzypadkowo więc różaniec stał się
najbliższą jego sercu modlitwą. Oparte
na doświadczeniach i przemyśleniach
kapłana rozważania modlitwy różańcowej 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, 14×20, s. 144, miękka

ESPE, 12×18, s. 112, miękka

kod: 829618

kod: 829243

Ksiądz Dolindo objaśnia przypowieści!

Tylko
34
,90

Tylko

134,90
14
,90złzł
39,90

Maryjo, Ty się tym zajmij!

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 teologicznym i biblijnym, mogą stać się ożywiającą serce lekturą duchową i cenną
wskazówką dla wszystkich tych, którzy
także w swoim życiu pragną doświadczyć uzdrowienia duszy i ciała.
ESPE, 14×20, s. 121, miękka

kod: 829212
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Jak dostać się do nieba? Jak być zbawionym?
Jak odnaleźć się w dzisiejszym świecie?
Jakich proroków słuchać…?

Bestseller

34,90
39,90 zł

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.
Na fundamentalne pytania konieczne są zdecydowane, jasne odpowiedzi, niepozostawiające 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 nawracania 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 fundamencie Pisma Świętego. Przesłanie ojca Pelanowskiego to rodzaj
duchowego testamentu będącego podsumowaniem jego dotychczasowej drogi życiowej.
FIDES, 14×20, s. 312, opr. zintegrowana

kod: 860877
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Św. Alfons Maria Liguori

Droga
do świętości

Rozważania
Ewangelii ze
św. Augustynem
rok ABC

Komplet 3 książek w etui

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 reﬂeksją nad słowem Bożym.
RAFAEL, 16×23, s. 464, twarda

r ce n

34
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39,90 zł
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34
17,90

kod koMPLETU:
645665

39,90 zł

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

Droga do świętości, cz. I
W stronę doskonałości

WYD. AA, 14×20, s. 320, twarda

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

Droga do świętości, cz. III

kod: 889966

O modlitwie i lekturze duchowej
WYD. AA, 14×20, s. 432, twarda

Bestseller
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34
19,90
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17
,90
19,90

39,90 zł

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, przeznaczoną 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

24,90
39,90 zł

Maria z Agredy

Ćwiczenia duchowe
w odosobnieniu

Ascetyczne dzieło hiszpańskiej mistyczki i wizjonerki, po raz
pierwszy przetłumaczone na język polski. Ćwiczenia są propozycją rozmyślań nad męką i śmiercią Chrystusa (Ćwiczenie
Krzyża) wraz z modlitwami o dobrą śmierć (Ćwiczenie śmierci), medytacjami o sądzie ostatecznym i modlitwami wypraszającymi łaski u Boga. Ćwiczenia mogą być dla współczesnego czytelnika zachętą do wyciszenia się w hałasie świata
i reﬂeksji nad własnym życiem.
WYD. M, 12×17, s. 208, twarda

kod: 434004
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Encykliki:
Deus caritas est
Spe salvi
Caritas in veritate
Lumen ﬁdei

49,90

59,90

59,90 zł

75,00 zł

Adhortacje:

Encykliki i adhortacje
Benedykta XVI

Sacramentum Caritatis
Verbum Domini
Africae Munus
Ecclesia in Medio Oriente

Encykliki
Św. Jana Pawła II

WYD. AA, 17×24, s. 704, twarda z obwolutą, wstążka

Nowe wydanie wszystkich 14 encyklik Jana Pawła II, wzbogacone o bardzo obszerny i dokładny indeks zawierający ponad
1280 haseł. Publikacja polecana wszystkim, którzy pragną znać
i zawsze mieć pod ręką najważniejsze dokumenty, jakie pozostawił światu nasz Ojciec Święty. Wysoka jakość merytoryczna
i edytorska dzieła – wydanego w roku beatyfikacji papieża
Polaka – czynią z niej cenną pamiątkę Wielkiego Pontyfikatu.

kod: 645948

WYD. AA, RAFAEL, 17×24, s. 864, twarda z obwolutą

Dzieło zawiera trzy encykliki napisane przez Benedykta XVI
oraz encyklikę Lumen ﬁdei, 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 graficznej.

kod: 645283

Bestseller

Bestseller

29,90

39,90

34,90 zł

44,90 zł

Benedykt XVI, Kardynał Joseph Ratzinger

Benedykt XVI, Kardynał Joseph Ratzinger

Co jest zgodne z duchem liturgii? Ksiądz i wierni razem zwróceni ku Panu czy ksiądz i wierni patrzący na siebie? Cisza modlitewna czy głośne recytacje? Muzyka sakralna czy piosenki
do gitary? Uświęcony obrzęd czy atmosfera i spontaniczność?
Zachowanie kanonu modlitwy czy swobodna twórczość?
Święte obrazy czy puste ściany? Na ołtarzu krucyfiks czy tylko
mikrofon? Przed Panem na klęczkach czy na stojąco?

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.

Duch liturgii

32

Redemptor Hominis
Dives in Misericordia
Laborem Exercens
Slavorum Apostoli
Dominum et Viviﬁcantem
Redemptoris Mater
Sollicitudo Rei Socialis
Redemptoris Missio
Centesimus Annus
Veritatis Splendor
Evangelium Vitae
Ut Unum Sint
Fides et ratio
Ecclesia de Eucharistia

Wprowadzenie w chrześcijaństwo

Joseph Ratzinger o tym, co najważniejsze: o naszej modlitwie
i o liturgii, która, jak przypomniał Sobór Watykański II, stanowi „źródło i szczyt życia Kościoła”.

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)

WYD. AA, 17×24, s. 204, opr. zintegrowana, wstążka

ZNAK, 13×20, s. 384, twarda

kod: 645504

kod: 053681

Drogowskazy życia duchowego

Nowość

Bestseller

22,90

16,90

27,90 zł

19,90 zł

Sztuka walki duchowej

W życiu duchowym toczy się nieustanna wojna, w której stronami 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 walki, której stawką jest nasze zbawienie.
ESPRIT, 13×20, s. 232, miękka

kod: 061705

Brat Wawrzyniec od Zmartwychwstania

O praktykowaniu Bożej obecności

Niedługo po wojnie trzydziestoletniej żołnierz Nicolas
Herman dostępuje niezwykłej duchowej wizji, która przemienia jego życie. Wstępuje do klasztoru karmelitów bosych
i – jako brat Wawrzyniec od Zmartwychwstania – żyje w nim
kilkadziesiąt lat, zajmując się przede wszystkim skromną pracą w kuchni i naprawą obuwia. Odnalezione po jego śmierci
zapiski i listy pokazały niezwykły geniusz duchowy tego
skromnego człowieka, którego myśl porównywana jest dzisiaj
ze św. Tomaszem a Kempis czy św. Teresą z Lisieux.
ESPRIT, 13×20, s. 120, twarda

kod: 061897

29,90

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

34,90 zł

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 niego do druku – powędrowały do szuﬂady na ponad 140 lat.
Komentarze pisane w XIX wieku zadziwiająco celnie przewidziały to, co stało się w XX i XXI wieku: niepokoje w Europie,
afery gospodarcze, upadek obyczajów oraz przeczucie nadchodzącej 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

29,90
34,90 zł

Proroctwo,
które można wypełnić

Po co istnieje nasz kraj? Czy Chrystus faktycznie powierzył
Polakom wyjątkową misję? A jeśli tak, to kiedy się ona wypełni? 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
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Odkrywanie
tajemnicy
Ostatniej
Wieczerzy
i Krzyża

24,90

16,90

26,90 zł

19,90 zł

7 tajemnic Eucharystii

Scott Hahn

Czwarty kielich

Czym jest „największy skarb Kościoła”?

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 ofiara na Kalwarii
jest jedna i wystarczająca, to dlaczego katolicy wierzą, że
każda Eucharystia jest ofiarą? Odpowiedzi na te pytania
znajdziemy w fascynującej książce Scotta Hahna,
niegdyś pastora prezbiteriańskiego, który wskutek fascynacji Eucharystią przeżył nawrócenie i został gorliwym
katolikiem.

„Źródło i szczyt” – tak nazywał Eucharystię Sobór Watykański II.
Jan Paweł II określał ją „największym skarbem Kościoła”. A jednak nawet żarliwi katolicy często nie rozumieją, na czym polega ten sakrament; przyjmują go bez wiary, że ma moc zmieniać
codzienne życie.

ESPRIT, 13×20, s. 190, miękka

kod: 061866

kod: 061682

Czym naprawdę jest Eucharystia? Co mówili o niej papieże, mistycy 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

Bestseller

Tylko

19,90 zł

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 charakterystyczny dla siebie sposób – z wielką erudycją, posługując się wieloma przykładami, pisząc jasnym, zrozumiałym
językiem.
WYD. AA, 14×20, s. 216, miękka

kod: 645023

34

34,90

19,90

39,90 zł

24,90 zł

Myśl właściwie,
żyj szczęśliwie

Św. Ludwik Maria
Grignion de Montfort

Czytając codziennie rozważania 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!

W czym tkwi tajemnica potęgi
Różańca? Jak nie poddać się
zniechęceniu? Jak wspiąć
się na wyższy poziom modlitwy i nie ulec kłamstwom
Szatana? Jeden z największych mistrzów duchowości,
św. Ludwik Maria Grignion
de Montfort, wskazuje na bogactwo modlitwy różańcowej
i uczy nas, jak ją odmawiać.

365 reﬂeksji na każdy
dzień

RAFAEL, 12×19, s. 384, twarda

kod: 889973

Przedziwny sekret
Różańca świętego

ESPRIT, 14×21, s. 232, twarda

kod: 061538

Drogowskazy życia duchowego

Cenna pomoc
do rachunku
sumienia
i spowiedzi
świętej!

Bestseller

19,90

Tylko

12,90 zł

24,90 zł

Ks. Andrzej Zwoliński

Vinny Flynn

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 rozeznawać popełnione grzechy i trafnie rozpoznawać ich ciężar.

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.

Jak rozróżniać grzechy?

7 tajemnic spowiedzi

ESPRIT, 13×20, s. 192, miękka

kod: 061620

WYD. AA, 12×16, s. 120, miękka

kod: 642060

Dwanaście
stopni
do dojrzałości
chrześcijańskiej

Bestseller

20,90

Tylko

19,90 zł

25,90 zł

J. Augustine Wetta OSB

Ks. Piotr Glas

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 erudycją wyjaśnia współczesnym metodę świętego Benedykta.
Omawia dwanaście kluczowych kroków na drodze do odnalezienia wewnętrznego pokoju – w sposób, który można zastosować w życiu każdego człowieka. Opierając się na własnych
doświadczeniach życiowych autor wyjaśnia każdy z dwunastu
kroków (stopni drabiny).

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 otrzymaliśmy od ukrzyżowanego Chrystusa? Jak unikać pokus
i zniewolenia? I jak troszczyć się o zbawienie swoje i bliskich?
Odpowiedzi znajdziemy w książce zawierającej 40 dni niezwykłych konferencji o walce duchowej.

Ora et pokora

WYD. AA, 14×20, s. 128, miękka

kod: 645269

40 dni walki duchowej

ESPRIT, 13×20, s. 176, miękka

kod: 061651
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8 kroków
ku uwolnieniu
i uzdrowieniu
serca

24,90

24,90

24,90

29,90 zł

29,90 zł

26,90 zł

Ks. Piotr Glas

Ks. Piotr Glas

Dekalog

Nie wolno nam się wpatrywać
w ciemność i nią fascynować.

Dzisiaj trzeba
wybrać

W rozmowie z Tomaszem P.
Terlikowskim ks. Glas przypomina, 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.

Ks. Piotr Glas opowiada
o swoim życiu, kryzysie duchowym, o swojej drodze do
Boga oraz o posłudze kaznodziei i egzorcysty.
Ta książka to zarazem przewodnik duchowy oraz świadectwo nawróconego
kapłana, który całkowicie
zawierzył swoje życie Jezusowi
i Maryi.

ESPRIT, 13×20, s. 296, miękka

ESPRIT, 13×20, s. 288, miękka

Ks. Piotr Glas

kod: 847799

kod: 847409

Ks. Piotr Skiba

Kurs zwycięstwa
nad lękiem

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

Bestseller

34,90

34,90

29,90

39,90 zł

39,90 zł

34,90 zł

Carver Alam Ames

Carver Alam Ames

Jeden z największych współczesnych mistyków Carver
Alan Ames w książce Niebo
przemówiło zawarł najcudowniejsze przesłania, które
usłyszał podczas rozmów
z Panem Jezusem oraz z tymi,
którzy osiągnęli Niebo.
Zamieszczone tu przesłania
pochodzą nie tylko od samego Boga, ale także od świętych Archaniołów, Apostołów
oraz innych świętych.

Cykl opowieści o życiu Jezusa
spisany na podstawie prywatnych objawień Carvera Alana
Amesa, podobnych do wizji
bł. Anny Katarzyny Emmerich
czy św. Brygidy Szwedzkiej. Są
to opowieści wyjątkowe, bowiem ich narratorem jest sam
Jezus, a wszystkie wydarzenia
obserwujemy Jego oczami.
Książka daje nam obraz codziennego życia Jezusa i Jego
uczniów.

Ks. Piotr Pawlukiewicz

ESPRIT, 14×20, s. 720, miękka

ESPRIT, 14×20, s. 584, miękka

ZNAK, 14×20, s. 222, miękka

kod: 847713

kod: 989929

Niebo przemówiło
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Oczami Jezusa

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 egzaltowanych, zapatrzonych w niebo naiwniaków. Jednak nie zdajemy
sobie sprawy, jak bardzo się mylimy. Świętość to odwaga,
a życie wielu świętych było bardziej fascynujące niż najlepszy film 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 wyrusz razem z nim!
kod: 054473

Drogowskazy życia duchowego

Bestseller

44,90

Tylko

14,90 zł

49,90 zł

O. Adam Szustak

Abp Grzegorz Ryś

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 wiedzy 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.

Kazania arcybiskupa

Straszna książka

STACJA7, 15×21, s. 526, twarda

kod: 122422

Rozmowy od serca do serca
Pożyteczna książka dla młodych i dla starszych, dla wątpiących i dla dojrzałych w wierze. 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?
Abp Grzegorz Ryś przez swoje kazania chce cię nauczyć prawdziwej 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 trafią w samo sedno twojego życia.
RAFAEL, 11×16, s. 80, miękka

kod: 250444

Bestseller
„Codziennik”
motywacyjny
ojca Szustaka!

44,90

34,90

49,90 zł

39,90 zł

O. Adam Szustak

Ks. Wojciech Węgrzyniak

Codziennik to sama esencja, wyciąg tego co najlepsze z „gadanka”, które przez cały rok prowadził o. Adam na vlogu
„Szusta Rano”. Codzienną dawkę energii, czyli pozytywnego
„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 trudnościami, jednocześnie
pamiętając o tym, co ważne, łap za codziennik „Szusta Rano”!

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 bezkompromisowo prowadzi nas po drogach i bezdrożach współczesności 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 współczesnego Kościoła.

Szusta rano

STACJA7, 15×21, s. 560, twarda

kod: 122446

O co właściwie nam chodzi?

RAFAEL, 14×20, s. 312, opr. zintegrowana

kod: 250246
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Drogowskazy życia duchowego

Tylko
34
,90

29
,90zł
zł
39,90

19,90

23,90 zł

14,90 zł

24,90 zł

Świadectwo

Słowo pouczenia

Sławomir Zatwardnicki

Sławomir Zatwardnicki

AGAPE, 12×17, s. 942, twarda

AGAPE, 12×17, s. 544, twarda

kod: 774614

kod: 774690

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 pojawienia się rozproszeń? Jak
reagować, gdy już przychodzą?

Być może i ty, Czytelniku, nie
jesteś pewien Bożej przychylności w swoim życiu, a przecież Ojcu niebieskiemu zależy
na Twoim szczęściu bardziej
niż Tobie samemu! Ta książka
Pomoże Ci tę prawdę zrozumieć
i przyjąć. Autor podpowiada, jak
napełnić się błogosławieństwem
ojcowskim oraz jak przelewać
otrzymane błogosławieństwo na
innych ludzi.

Pisma duchowe Alicji Lenczewskiej
Zapiski duchowe Alicji Lenczewskiej (1934-2012), która otrzymała 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 komisję teologiczną powołaną przez ks. abpa Andrzeja Dzięgę.
Komisja ta potwierdziła zgodność tekstów mistyczki z nauczaniem Kościoła. Teologiczna i duchowa dojrzałość tych tekstów
zdumiewa, a treści w nich zawarte umacniają wiarę, udzielają
odpowiedzi na najtrudniejsze pytania i prowadzą trudną drogą ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Tylko

Tylko

14,90 zł

14,90 zł

Praktycznie
o katolickich
praktykach

Czy przepisy liturgiczne są
potrzebne? Po co kapłan
odczytuje listę imion podczas wypominków? Co daje
nam odpust? Lektura tej
pożytecznej książki 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
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34,90
11,90zł
39,90

Tylko

Katolicki
savoir-vivre

Uwaga!
Rozproszenia

WNSZ, 12×16, s. 64, miękka

kod: 050259

Błogosławieństwo.
Przyjmij i udzielaj

WNSZ, 14×20, s. 176, miękka

kod: 050266

19,90
24,90 zł

Czyli czego nie wiesz
o zachowaniu w kościele

O. Joachim Badeni

Praktyczny poradnik wyjaśniający reguły zachowania
się w Kościele, szczególnie
podczas sprawowanej liturgii.
Znajdziemy tu odpowiedzi na
liczne pytania, np. Dlaczego
przy ołtarzu nie może się palić
więcej niż 7 świec? Kim jest
turyferariusz, a kim nawikulariusz? Kiedy należy uklęknąć na
jedno, a kiedy na dwa kolana?

Co na temat kobiet i kobiecości mówił słynny dominikanin,
o. Joachim Badeni? Odpowiedź znajdziemy w niezwykłym
wywiadzie-rzece z o. Badenim, który mądrze i dowcipnie odpowiada na pytania o charyzmat i tajemnicę kobiecości, ale
także udziela rad: co jest najważniejsze na pierwszej randce,
jak kobieta powinna używać makijażu i... czy kobieca intuicja
może służyć do wykrywania herezji.

RAFAEL, 17×23, s. 72, miękka

kod: 696271

Kobieta Boska tajemnica

Ciekawa, prosta, mądra, niepozbawiona humoru książka dla
kobiet i mężczyzn, którzy chcą kobiety zrozumieć. Czytając ją,
czułam się wyjątkowa.
Małgorzata Kożuchowska
RAFAEL, 13×20, s. 128, miękka

kod: 293447

Drogowskazy życia duchowego

24,90
Henryk Bejda,
Małgorzata Pabis

Gdy przychodzą
dusze

24,90

24,90

29,90 zł

29,90 zł

O duszach
czyśćcowych

Rozmowa z Marią Simmą

RAFAEL, 13×20, s. 192, miękka

Marii Simma doświadczyła
licznych spotkań z duszami
czyśćcowymi, którym towarzyszyły dotkliwe cierpienia fizyczne. W rozmowie z dziennikarzem Nickiem Eltzem Maria
Simma opisuje swoje życie
i doświadczenia. Doradza
również, jak nieść skuteczną
pomoc duszom w czyśćcu
ciepiącym.

kod: 696455

WYD. M, 14×20, s. 200, miękka

Poruszające historie świadków objawień. Opisane w niej
świadectwa wiernych pokazują, że dusze zmarłych nie tylko
przenikają do świata żywych
prosząc o modlitwę, ale także
przestrzegają nas przed niebezpieczeństwami, a nawet…
ratują nam życie.

kod: 959880

19,90

Bł. Anna Katarzyna
Emmerich

Bł. Anna Katarzyna
Emmerich

Wizje nieba, piekła, czyśćca,
aniołów, szatana i ostatniej
walki Kościoła w objawieniach
błogosławionej mistyczki
i wizjonerki. Książka zawiera
również opisy dramatycznych
zmagań Anny Katarzyny z atakami szatana.

W książce znajdziemy opis
czyśćca i spotkań bł. Anny
Katarzyny Emmerich z duszami czyśćcowymi oraz świadectwo ofiarowania modlitw
i cierpień, które podejmowała
w ich intencji.

Tajemnice
czasów
ostatecznych

Sekrety
dusz
czyśćcowych

AA, 12×19, s. 128, twarda

kod: P04k04

AA, 12×19, s. 320, twarda

kod: k01164

19,90

19,90

24,90 zł

24,90 zł

O. Joachim Badeni

O. Joachim Badeni

Pod tym prowokacyjnym tytułem kryje się książka będąca
zapisem pogodnej, choć przecież całkiem poważnej rozmowy o śmierci. Ojciec Joachim Badeni i prowadząca rozmowę
Alina Petrowa-Wasilewicz polecają każdemu reﬂeksję nad
śmiercią w czasach, gdy z jednej strony stała się ona tematem tabu i można przeżyć życie bez głębszych przemyśleń
nad nią, a z drugiej kwitnie cywilizacja śmierci wymierzona
w bezbronnych, słabych, chorych, starych, słowem tych, którzy swoim istnieniem zakłócają błogie niemyślenie o śmierci.

Co nas czeka po śmierci? Jak wygląda niebo? Jak żyjemy, gdy
już umrzemy? Na pytania Aliny Petrowej-Wasilewicz o życie
wieczne niezwykle ciekawie i odkrywczo odpowiedział w jednym z ostatnich wywiadów przed swoją śmiercią znany i ceniony duszpasterz, dominikanin o. Joachim Badeni.

Śmierć? Każdemu polecam!

RAFAEL, 13×20, s. 160, miękka

kod: 690125

...Żywot wieczny. Amen

Ogromne doświadczenie życiowe, wiedza teologiczna, bardzo przenikliwe myślenie, prosty język trafiający do czytelników i pogłębiona reﬂeksja na tematy ostateczne, to atuty o.
Badeniego, a tym samym książki.
RAFAEL, 13×20, s. 126, miękka

kod: 691009
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Drogowskazy życia duchowego

Nowość

34
,90
19
,90
39,90 zł

29,90

o. Marcin Ciechanowski OSPPE

Ks. Piotr Pawlukiewicz

O. Marcin Ciechanowski, egzorcysta z wieloletnim doświadczeniem, głosi pełne pasji rekolekcje. Nie są to tylko zbiory teorii
i wskazówek teologicznych. To żywe przekazy poparte niezliczonymi przykładami uwolnienia spod mocy demona, z którymi
ojciec Marcin zetknął się w swej posłudze egzorcysty. Wierząc
w Boga, wierzymy także w misję, jaką powierzył On aniołom.
Warto się dowiedzieć, jak oddać swą duszę i ciało pod opiekę
Anioła Stróża i dlaczego kontakt z aniołami jest tak ważny dla
naszego zbawienia.

Ks. Piotr Pawlukiewicz prostym i przystępnym językiem opowiada o sensie i wartości czystości przedmałżeńskiej, o istocie i pięknie współżycia małżeńskiego i o wielu innych sprawach, które odkrywamy na różnych etapach rozwoju związku.
Książka świetnie nadaje się na prezent z okazji bierzmowania, osiemnastych urodzin, zaręczyn, ślubu lub jako upominek dla tych, którzy natrafiają na trudności w wychowywaniu
nastolatków.

Rekolekcje anielskie

RAFAEL, 14×20, s. 124, miękka

Seks – poezja czy rzemiosło

2RYBY.PL, 19×12, s. 200, miękka

kod: 154928

kod: 699524

Marcello Stanzione

365 dni

z aniołami

24,90

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 duchowych. Książka Marcello Stanzione sprawi, że
zapragniemy wiedzieć więcej o aniołach i sięgniemy do źródeł. Jednocześnie ze zdumieniem odkryjemy na nowo głęboką więź łączącą człowieka z jego Aniołem Stróżem.
WYD. AA, 14×20, s. 384, twarda

kod: 646303

24,90

29,90 zł

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 wszystkimi parami – zarówno tymi z dłuższym stażem, jak i wkraczającymi 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
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Na ważne chwile

24,90

24,90

29,90 zł

29,90 zł

Św. Jan Paweł II

Św. Jan Paweł II

Pamiątka sakramentu małżeństwa

Pamiątka Chrztu świętego

Wasza miłość jest święta

Jesteś dzieckiem Bożym

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 fotografie.
• Miejsce na pamiątkowe zdjęcia i dedykacje.
WYD. AA, 20×29, s. 48, twarda

Pamiątka przyjęcia sakramentu Chrztu, przeznaczona zarówno 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: k01118

kod: k01115

59,90

59,90

75,00 zł

75,00 zł

Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu

Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu

WYDAWNICTWO M, s.1416, twarda z obwolutą

WYDAWNICTWO M, s.1416, twarda z obwolutą

kod: 142487

kod: 143422

Pamiątka zawarcia sakramentu małżeństwa

Pamiątka chrztu świętego

Przekład bpa Kazimierza Romaniuka.
Walory edytorskie: duży format 20×29 cm, uszlachetniona
oprawa i obwoluta, wstążka, czytelna czcionka, ilustracje
Gustave’a Doré.
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Na różne okazje
Oszczędzasz 30 zł

34
29,90

34,90
24

59,90
39,90 zł

39,90 zł
29,90

Rodzinna encyklopedia katolicka

Skarbnica wiedzy o Piśmie Świętym, o Kościele katolickim
i jego historii, o wierze, nauce, duchowości, modlitwie, sakramentach i świętych. Ta bogato ilustrowana encyklopedia
pozwoli 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.

Księga życzeń i błogosławieństw

WYD. AA, 17×24, s. 320, twarda z obwolutą, kolorowe zdjęcia, ilustracje, mapy

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 kondolencje oraz teksty prostych błogosławieństw na różne okoliczności życia rodzinnego. Są tu błogosławieństwa: m.in.: dzieci,
nowożeńców, nowego domu, opłatków wigilijnych, stołu wielkanocnego, przed podróżą i inne. Na końcu zamieszczono
obszerny zbiór złotych myśli przeznaczonych do rozmaitych
dedykacji (gratulacje, słowa pociechy w trudnościach, rady).

kod: 648048

WYD. AA, 17×24, s. 192, twarda

kod: 648086

Tylko
34
,90
39,90
9,90 zł

39,90 zł

Żarty (nie tylko) pobożne

Szczęśliwe małżeństwo

Znajdziemy tu żarty i anegdoty o narzeczonych, sytuacjach
małżeńsko-rodzinych, o pieniądzach, o modlitwie, o kapłanach, 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 ogłoszeń parafialnych oraz zbiór autentycznych lapsusów, jakie
zdarzają się nawet bardzo pobożnym ludziom.

Pięknie wydana książka dla zakochanych i narzeczonych,
nowożeńców i małżonków, którzy pragną ożywić swój sakramentalny związek.

Humor po chrześcijańsku
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29,90

Do książki
dołączono film
„Przed sklepem
jubilera” (1988)
oparty na tekście
literackim Karola
Wojtyły.

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.

WYD. AA, 12×19, s. 152, miękka

WYD. AA, 17×24, s. 304, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 648291

kod: 642220

Na różne okazje

Nowość

Nowość

Tylko
17
,90
39,90
19
,90złzł

Tylko

19,90 zł
Isabel Mauro

Isabel Mauro

Życiownik to książka niezwykła, gdyż napisana przez życie.
Inspirujące reﬂeksje i mądrości autorstwa wybitnych osób
pochodzące z każdej jej strony niech będą impulsem, zachętą, bodźcem do bardziej świadomego i dobrego życia.

Każdy z nas chciałby być szczęśliwy, ale życie nie zawsze
temu sprzyja. Bywają dni kiedy trudno się cieszyć i myśleć
pozytywnie. Wtedy właśnie optymizmu potrzeba nam najbardziej. Dzięki optymizmowi i dobrym myślom łatwiej się żyje.
Ta mała wielka książka to pełen ciepła i optymizmu skarbczyk z dobrymi myślami.

Życiownik
– czyli myśli życiem pisane

SEVEN, 10×12, s. 384, twarda

kod: 153984

Pozytywnik
– czyli dobre myśli w roli głównej

SEVEN, 10×12, s. 384, twarda

kod: 153632

34,90

29,90

39,90 zł

34,90 zł

Phil Bosmans

Żyć każdym dniem
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, takich 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

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

kod: 153724
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Na różne okazje

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

22,90

22,90

22,90

22,90

Wersety
dla małżeństw

Wersety
dla mam

Wersety
dla kobiet

Wersety
dla mężczyzn

Cytaty pochodzą z Biblii
Tysiąclecia. Pudełko zawiera
roczny plan czytania Biblii.

Cytaty pochodzą z Biblii
Tysiąclecia. Pudełko zawiera
roczny plan czytania Biblii.

Cytaty pochodzą z Biblii
Tysiąclecia. Pudełko zawiera
roczny plan czytania Biblii.

Cytaty pochodzą z Biblii
Tysiąclecia. Pudełko zawiera
roczny plan czytania Biblii.

SZARON, w pudełku 50 kart
obustronnie zadrukowanych z wersetami z Pisma Świętego

SZARON, w pudełku 50 kart
obustronnie zadrukowanych z wersetami z Pisma Świętego

SZARON, w pudełku 50 kart
obustronnie zadrukowanych z wersetami z Pisma Świętego

SZARON, w pudełku 50 kart
obustronnie zadrukowanych z wersetami z Pisma Świętego

kod: 553805

kod: 553850

kod: 553829

kod: 553843

100 najpiękniejszych inspiracji
biblijnych dla każdego małżeństwa. Słowa prawdziwej
mądrości, które niosą pociechę i wsparcie.

Specjalny wybór najpiękniejszych wersetów biblijnych
dla mam. Duchowa pomoc
dla dojrzałego przeżywania
macierzyństwa.

Nowość

Nowość

Nowość

22,90

22,90

22,90

22,90

Napełnij się mocą błogosławieństw płynących wprost
z serca kochającego Ojca.
Dodadzą Ci one otuchy i wypełnią prawdą.
Cytaty pochodzą z Biblii
Tysiąclecia. Pudełko zawiera
roczny plan czytania Biblii.

SZARON, w pudełku 50 kart
obustronnie zadrukowanych z wersetami z Pisma Świętego
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100 różnych wersetów z Pisma
Świętego, które zainspirują
każdego mężczyznę i będą
drogowskazem także w trudnych chwilach.

Nowość

Błogosławieństwa, Boża mądrość,
które ogrzeją
która cię
twoje serce
poprowadzi

kod: 051706

100 różnych wersetów z Pisma
Świętego, które zainspirują
każdą kobietę i pomogą przeżywać codzienność z prawdziwą radością.

Słowo Boże w praktyczny sposób pomaga w podejmowaniu
zarówno małych, jak i dużych
decyzji.
Cytaty pochodzą z Biblii
Tysiąclecia. Pudełko zawiera
roczny plan czytania Biblii.
SZARON, w pudełku 50 kart
obustronnie zadrukowanych z wersetami z Pisma Świętego

kod: 051713

Ulubione
psalmy

Dawid uwielbiał Boga, a gdy
przechodził przez trudności
wzywał Jego Imienia. Psalmy
to skarbnica duchowych przeżyć i doświadczeń.
Cytaty pochodzą z Biblii
Tysiąclecia. Pudełko zawiera
roczny plan czytania Biblii.
SZARON, w pudełku 50 kart
obustronnie zadrukowanych z wersetami z Pisma Świętego

kod: 051751

Wersety,
które każdy znać
powinien

Wybór najpopularniejszych
wersetów biblijnych, które powinny być znane przez wszystkich naśladujących Jezusa.
Cytaty pochodzą z Biblii
Tysiąclecia. Pudełko zawiera
roczny plan czytania Biblii.
SZARON, w pudełku 50 kart
obustronnie zadrukowanych z wersetami z Pisma Świętego

kod: 553812

Na różne okazje

11,90

11,90

11,90

Tylko

11,90

19,90 zł

Nowość
Wyjątkowe zakładki magnetyczne
do książek ze Słowem Bożym
Owocem zaś ducha (6 sztuk)
SZARON, 7×14, KOD: 162878

Jezus jest prawdą (6 sztuk)
SZARON, 7×14, KOD: 162915

Jaki jest Bóg (6 sztuk)
SZARON, 7×14, KOD: 162861

Imiona Jezusa (6 sztuk)
SZARON, 7×14, KOD: 163653

Messi kontra Ronaldo. Piłka w grze
Książeczka z filmem DVD

Argentyńczyk i Portugalczyk to bez wątpienia futbolowi geniusze
– jedni z najlepszych w historii futbolu. Od wielu lat rywalizują
ze sobą nie tylko na boisku. Podziwiając ich kunszt i osiągnięcia
wielu kibiców zadaje pytanie: kto jest lepszy? Messi czy Ronaldo?
Na te pytania stara się odpowiedzieć reżyserka tego filmu dokumentalnego Tara Pirnia, która kobiecym okiem bacznie śledzi
kariery obydwu piłkarzy, wychwytując bardzo interesujące detale. O obydwu futbolowych geniuszach wypowiadają się również
uznane w piłkarskim świecie postaci, jak Sir Alex Ferguson,
David Beckham czy Gerard Pique.
ARENA, 15×20, s. 22, twarda

KOD: 008250

17,90
54
,90

24,90

39,90
59,90 zł

35,90 zł

Viva Italia

Śpiewnik dla całej rodziny

CD 1 – Volare, 79 min.

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 haftowaną; Krakowiaczek jeden; Zasiali górale; Głęboka studzienka,
a także Rota; Warszawianka, Hymn narodowy; Witaj, majowa
jutrzenko i inne.

Trójpłytowa kolekcja znanych i lubianych szlagierów włoskiej
piosenki. 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 2 – Dolce Vita, 78 min.
CD 3 – O Sole Mio, 78 min.
KOD KOMPLETU: 093321

Rodzinny śpiewnik zawiera 58 najpopularniejszych piosenek
biesiadnych, dziecięcych, ludowych, turystycznych, żołnierskich, patriotycznych oraz szant. W śpiewniku:
teksty utworów, zapisy nutowe, chwyty gitarowe

2 płyty CD z 30 utworami w wersjach z wokalem i do karaoke!
MARTEL, 15×26, s. 132, twarda

KOD: 546236
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Kościół w czasach zamętu

Kto próbował
zatuszować
skandal?

Tylko
34
,90

Tylko

29
,90zł
zł
39,90

19,90 zł

Aldo Maria Valli

Antonio Socci

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 watykańskich 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.

Kontynuacja bestselleru Czy to naprawdę Franciszek?
W Ostatnim proroctwie Socci przedstawia najpierw stan współczesnego Kościoła w kontekście objawień i orędzi uznawanych
przez Kościół za autentyczne. Znajdziemy tu wstrząsające zestawienie proroctw i wizji wielkich świętych, papieży i mistyków
oraz tajemnic przekazanych przez Maryję w objawieniach potwierdzonych przez Kościół. W drugiej części, napisanej w formie listu otwartego adresowanego bezpośrednio do papieża
Franciszka, Socci zwraca uwagę na dramatyczne zmiany zachodzące w Kościele podczas obecnego pontyfikatu.

Sprawa Viganò. Arcybiskup przeciw gorszycielom

Ostatnie proroctwo

AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 144, miękka

WYD. AA, 14×19, s. 208, miękka

kod: 758132

kod: 644538

Bestseller

Nowa
Reformacja?

24,90

44,90 zł

29,90 zł

Paweł Milcarek, Tomasz Rowiński

Saverio Gaeta

Książka zawiera rozmowy ze znanymi uczestnikami życia
Kościoła w Polsce, duchownymi i świeckimi, którzy omawiają
najpoważniejsze zagrożenia dla wiary i moralności. W książce wypowiadają się m.in.: o. Dariusz Kowalczyk SJ (Dyktatura
relatywizmu), Grzegorz Górny (Mentalna kolonizacja Kościoła
i apostazja narodów), Paweł Lisicki (Kapitulacja przed muzułmanami), Tomasz Terlikowski (Od „lawendowej maﬁi” 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?).

Co Anna Katarzyna Emmerich przekazała nam o czasach dwóch
papieży? Dlaczego Łucja z Fatimy mówiła o ojcu świętym i biskupie ubranym na biało, których widziała żyjących jednocześnie? Czy słynne proroctwa Malachiasza odnoszą się do papieży
naszych czasów? Mistycy to przewidzieli: Kościół ogarnie zamęt.
Nastąpi apostazja wśród świeckich i duchownych, lobby homoseksualne wśród księży, prześladowania chrześcijan. Nadejdzie
era dwóch papieży. Czy powinniśmy bać się końca Kościoła
i końca świata? Św. Faustyna Kowalska czy Luiza Piccarreta mówią, że po okresie ciężkiego ucisku Kościół rozkwitnie na nowo.

Alarm dla Kościoła

46

39,90

Proroctwo o dwóch papieżach

DEMART, 14×20, s. 312, miękka

ESPRIT, 13×20, s. 272, miękka

kod: 122424

kod: 061798

Kościół w czasach zamętu

Benedykt XVI
i jego
wrogowie

Bestseller

24,90

24,90

29,90 zł

29,90 zł

Antonio Socci

Aldo Maria Valli

Dlaczego Benedykt XVI stał się znakiem sprzeciwu? Co takiego
działo się w środowisku najwyższych hierarchów Kościoła? Kto
popierał „rewolucję” w Kościele katolickim? Czy papież naprawdę 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 podejmowanych przezeń wyborów mogły być również nadprzyrodzone wydarzenia! Socci zgłębia i rozszyfrowuje starożytne proroctwo dotyczące osoby Benedykta XVI, a także ujawnia nowe
objawienie z Fatimy, które dotyczy Kościoła i całego świata!

Wyjątkowa biografia 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!

Tajemnica Benedykta XVI

AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 224, miękka

kod: 645306

Benedykt XVI. Strażnik wśród nocy

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.
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 208, miękka

Aldo Maria Valli

kod: 758163

Nowość

Feniks 2019

29,90

24,90

34,90 zł

29,90 zł

Paweł Lisicki

Rod Dreher

„Jak będzie wyglądać Polska pod rządami opozycji?”.
„Feministyczna zasadzka i wielki gest ekspiacji”. „LGBT zdobywa
władzę nad Wisłą”. „Plan ostatecznego pognębienia Kościoła”.
„Wielka choroba języka”. „Fałszywy fragment listu świętego
Pawła”. „Rozmowa mnicha z Szatanem”...
Oto główne tematy zbioru opowiadań Nowa wspaniała przyszłość Pawła Lisickiego. Fikcja literacka, która nawiązuje do
bieżących wydarzeń w Polsce i przestrzega nas, co się może
wydarzyć, jeśli władzę w Polsce przejmą siły nowego porządku.
Oby ten scenariusz nigdy się nie ziścił.

Chrześcijanie na Zachodzie są świadkami masowej
apostazji. Jest ona duchowym odpowiednikiem potopu, który
pochłonął świat w czasach Noego. Wierzący muszą więc budować własne arki, na których pokładzie przeniosą wiarę przez
obecne mroczne i burzliwe czasy, dla ratowania własnych dusz
i zachowania wiary na okres, kiedy trzeba ją będzie odbudować. Opcja Benedykta to wołanie, aby Kościół pozostał wierny
Chrystusowi.
Jest to zadanie, przed którym stają wszyscy wierzący chrześcijanie w obecnych postchrześcijańskich, neopogańskich czasach.

WYD. M, 14×20, s. 248, miękka

WYD. AA, 14×20, s. 320, miękka

Nowa wspaniała przyszłość

kod: 435308

Opcja Benedykta

kod: 642381
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Zagrożenia i wyzwania

34
49,90
,90

49,90

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 autorstwa 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 krytyków Kościoła, wykazując ich liczne błędy i niekonsekwencje.
WYD. AA, WNSZ, 17×24, s. 476, twarda

34
59,90
,90

39,90 zł

39,90 zł

Marek Piotrowski

Marek Piotrowski

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.

Autor rozprawia się z fałszywymi opiniami na temat
prawd wiary katolickiej rozpowszechnianymi przez przeciwników Chrystusa i Kościoła.
W oparciu o teksty biblijne
i źródła historyczne obala antychrześcijańskie oskarżenia,
dostarczając nam cennych
argumentów.

Kościół na
celowniku

AA, WNSZ, 17×24, s. 304, twarda,
kolorowe ilustracje

kod: 641940

Kościół
oskarżony

AA, WNSZ, 17×24, s. 660, twarda

kod: 600080

kod: 647460

Czy psychologia
może być
substytutem
religii?

29,90

22,90

34,90 zł

27,90 zł

Ks. Andrzej Zwoliński

Carver Alan Ames

Rzecz o wpływie psychologii na człowieka – na jego życie,
osobowość, postrzeganie 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.

Dlaczego świat współcześnie akceptuje zło? Jak to możliwe,
że to, co wyniszcza człowieka 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 odejście do 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.

Psychologia zamiast religii?

WYD. AA, WNSZ, 14×20, s. 308, miękka

kod: 646181
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Dlaczego
współczesny świat
akceptuje zło?

Bitwa o życie i dusze

ESPRIT, 13×20, s. 208, miękka

kod: 061712

Zagrożenia i wyzwania

Tylko

Tylko

14,90 zł

14,90 zł

Przeciw ateistom
52 odpowiedzi na najczęstsze zarzuty ateistów
i antyklerykałów.

19,90
24,90 zł

Błędy ateistów

60 najczęstszych pomyłek
logicznych.

Jan Lewandowski

Zbiór celnych odpowiedzi na
rzekomo naukowe zarzuty
współczesnych ateistów wobec chrześcijaństwa. Niniejszy
poradnik apologetyczny
wyposaża czytelnika w argumenty przeciw najczęściej
spotykanym zarzutom antyklerykalnym. Cenna pomoc
dla każdego chrześcijanina.

Znajdziemy tu najczęściej
spotykane zarzuty ateistów
i antyklerykałów, które przeanalizowano z punku widzenia logiki i poprawności wnioskowania. Niniejszy poradnik
apologetyczny ujawnia liczne
błędy logiczne w argumentacji
krytyków chrześcijaństwa oraz
pomaga skutecznie odpierać
ataki ateistów

WNSZ, 12×17, s. 132, zintegrowana

WNSZ, 12×17, s. 96, zintegrowana

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 argumentować, by odwrócić sytuację, w której miałeś stać się ośmieszonym z powodu swej wiary w Boga.

kod: 600295

kod: 600615

Ateizm obalony

WNSZ 15×21, s. 248, opr. zintegrowana

kod: 050358

Bestseller

19,90

Tylko

14,90 zł

24,90 zł

Jan Lewandowski

Jan Lewandowski

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!

Do niedawna pokutowało przekonanie, że z wojującym ateistą nie da się wygrać polemiki, bo ateizm był propagandowo
przedstawiany jako „twardy fakt”, „fakt naukowy”, „fakt bezsporny” 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 argumentów do takiej polemiki.

WYD. AA, 13×17, s. 144, opr. zintegrowana

WNSZ, 15×21, s. 208, opr. zintegrowana

100 pytań do ateistów

kod: 644668

Jak polemizować z wojującym ateistą?

kod: 050365
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Zagrożenia i wyzwania

Bestseller

Kiedy przyjdzie
„książę
tego świata”?

29,90

Tylko

14,90 zł

34,90 zł

Antychryst

Włodzimierz Sołowiow

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.

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 pacyfista i ekumenista uwodzący ludzkość obietnicą pokoju i sprawiedliwości bez Boga.
Sprzeciwia mu się tylko mała grupa chrześcijan: katolików, prawosławnych 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!

Krótka opowieść o antychryście

Ostatnia walka szatana

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

WYD. AA, 12×19, s. 80, miękka

kod: 640172

kod: 642183

Walka ze złem
w przesłaniach
z Medjugorie

24,90

26,90

Roberta Ruscica

Módlcie się, by zwyciężyć szatana

Ojciec Matteo La Grua

Pragnę was obronić od wszystkiego, co wam Szatan proponuje i przez co chce was zniszczyć.

Moja walka z szatanem
Ojciec Matteo La Grua (1914-2012) – franciszkanin, jeden
z najbardziej znanych egzorcystów. Człowiek wielkiej pokory
i głębokiej modlitwy. Chociaż stronił od rozgłosu i dziennikarzy, 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.

50

29,90 zł

(orędzie z 25 marca 1990 r.)
Co Maryja w Medjugorje powiedziała o walce ze złem? Jakie
wskazała drogi do nawrócenia?

Zaczerpnij z duchowego testamentu ojca Matteo!

Książka zawierająca orędzia z Medjugorje o szatanie jest
doskonałym podręcznikiem walki duchowej. Publikacja została wzbogacona o nauczanie Katechizmu i świętych (m.in.
Benedykta, Tomasza z Akwinu, Siostry Faustyny i Ojca Pio),
a także egzorcystów (np. o. Gabriela Amortha).

BRATNI ZEW, 13×21, s. 224, miękka

ESPRIT, 13×20, s. 280, miękka

kod: 853279

kod: 061606

Zagrożenia i wyzwania

Bestseller

Znakomicie
udokumentowana
książka apologetyczna!

Tylko

24,90 zł

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 genezę, historię oraz znaczenie symboli.
Wiele z nich poddaje ocenie przez pryzmat nauki chrześcijańskiej. Całość ujęta jest w formie leksykonu – zwięźle
i syntetycznie.
WNSZ, 14×20, s. 224, twarda, cz.-b. ilustracje

kod: 600707

49,90
Poruszające
świadectwo!

ks. Giuseppe Tomaselli

SEKRETNY
,90 DZIENNIK
24,90 zł DUCHOWY

19

mistyka, cudotwórcy,
egzorcysty

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 biorącego
na siebie walkę z demonicznymi pokusami, która dla innych
była zbyt ciężka. Liczne osoby poświadczyły, 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!
WYD. AA, 14×20, s. 176, miękka

kod: 646464

Jan Lewandowski

Kościół bez cenzury

W dzisiejszych czasach nie tylko kłamie się na temat katolicyzmu, ale negowany jest też sens chrześcijaństwa.
Antyklerykałowie i ateiści silniej niż kiedykolwiek atakują fundamenty 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 spisali 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 fałszerstwem w dziejach ludzkości? Czy biblijna historia o potopie 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
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Dewocjonalia

Błogosławieństwa domu

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Nowość

19,90

19,90

19,90
„Święta
Rodzina”

„Pan Jezus
błogosławiący”

Wymiary: 12x22 cm

Wymiary: 12x22 cm

kod: 156620

kod: 156637

Obrazek na drewnie z zawieszką, złocony, trwały, pokryty folią strukturalną.

Obrazek na drewnie z zawieszką, trwały, pokryty folią
strukturalną.

19,90
Obrazek ze słynną, potężną modlitwą do św. Michała
Archanioła ułożoną przez papieża Leona XIII po wizji, jakiej
doznał w 1884 roku. Papież zarządził odmawianie tej modlitwy na zakończenie Mszy Świętej. Do zwyczaju tego w tych
trudnych dla chrześcijaństwa czasach wraca w tej chwili
coraz więcej parafii.

* Pamiątka
sakramentu
małżeństwa.

Wymiary: 13x19 cm

kod: 038186

Domowy akt
zawierzenia
„Jezu, Ty się tym
zajmij”

19,90

* Z domową
wizytą
u nowożeńców
i młodych
małżeństw.

Obrazek drewniany, złocony, z najpiękniejszymi
fragmentami aktu pełnego
zawierzenia „Jezu, Ty się tym
zajmij”. Polecamy rodzinom,
którym bliska jest modlitwa o. Dolindo. Powieszony
w domu jest wyrazem oddania Jezusowi i zachęca do
częstego powierzania swoich spraw słowami pełnymi
zaufania: „Jezu, Ty się tym
zajmij”.

Hymn o miłości

Wymiary: 12x22 cm

Wymiary: 12x22 cm

kod: 162911

52

* Pamiątka
jubileuszu
małżeńskiego.

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

Dewocjonalia

Wizerunek Matki Bożej Królowej Polski z modlitwą za Ojczyznę
1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz w obecności senatorów
Rzeczpospolitej i legata papieskiego uznał Maryję z Nazaretu
za Królową Polski. Nie był to akt symboliczny czy kościelny, ale
oficjalny i państwowy! W 1764 roku Sejm potwierdził godność
Królowej Polski dla Matki Bożej czczonej w jasnogórskim obrazie.

19,90

W każdej monarchii jest zwyczaj, że portrety władcy zdobią
domy wiernych poddanych. Pragniemy przyczynić się do
przywrócenia zwyczaju, by w każdym polskim domu pojawił
się wizerunek Matki Bożej Królowej Polski, a także zachęcić
wszystkich, którym bliskie są wartości patriotyczne i religijne,
do domowego i osobistego kultu naszej Królowej.

Naklejka samochodowa
„Maryja Królowa Polski”
KOD: 168852

14,90

Nowość
Wizerunek Matki Bożej Królowej Polski
W ukształtowanej przez ostatnie 300 lat tradycji wizerunek
Królowej Polski opiera się na ikonie jasnogórskiej, ale Czarna
Madonna na głowie ma królewską koronę, w dłoni trzyma
berło, a Dzieciątko, również z koroną na głowie, dzierży jabłko
królewskie. Ikonę Królowej zdobi łacińska inskrypcja: Regina
Poloniae Ora Pro Nobis („Królowo Polski, módl się za nami”),
oraz u dołu biało-czerwona szarfa.

Obrazek Matki Bożej Królowej Polski
z modlitwą za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Na drewnie z zawieszką, złocony, trwały, pokryty folią
strukturalną.
Wymiary: 13x19 cm

KOD: 038193

Jubileuszowy różaniec wykonany z okazji
100-lecia niepodległości

19,90

Na specjalnie
zaprojektowanym na
tę okoliczność łączniku
oraz etui zamieszczono
pamiątkowe inskrypcje.

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

53

Dewocjonalia

Różaniec z płatkiem róży
z grobu św. Jana Pawła II
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 certyfikat. 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

29,90

W łączniku różańca
umieszczono
płatek róży z grobu
(ex sepulchrum)
św. Jana Pawła II.
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Jubileuszowy różaniec ku czci św. Ojca Pio
Specjalna edycja pamiątkowego, jubileuszowego
różańca 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

Pamiątka 100-lecia
otrzymania stygmatów
i 50-lecia śmierci

54

24,90

Nowość

Różańce-bransoletki „pamięciowe”
Dostosowują
się do wielkości
nadgarstka!

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

Wersje kolorystyczne:

19,90

Dewocjonalia

19,90

„Stare złoto”

19,90

kod: 038223

„Rubin”

Łatwe zakładanie i ściąganie, dzięki czemu w każdej chwili można skorzystać, by
odmówić modlitwę różańcową.

kod: 038216

„Pastelowa perła”
kod: 038209

Różaniec na rękę

9,90

Praktyczna, a przy tym gustowna
bransoletka w formule różańca.
Wykonana na bazie sznurka woskowanego
i drewnianych koralików-paciorków. Krzyżyk
wypalany w drewnie. 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 sytuacji
możemy odmówić dziesiątek różańca...

Bransoletka na każdą rękę
– regulowana wielkość.
Uniwersalny wzór zarówno
dla kobiet, jak i dla
mężczyzn. Polecamy jako
wartościowy upominek!

kod: 168784

„Jestem za życiem” – bransoletka obrońców życia
29,90
Oryginalne „Najdroższe stópki” zaprojektowane 40 lat temu
przez Virginię Evers i zakupione w jej fundacji wspierającej
działania pro life.

Nowość

29,90

Czerwona
kod: 038230

Niebieska

Nowość

29,90

kod: 168791

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

Czarna
kod: 038247
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Dewocjonalia

59,90

24,90

64,90 zł

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

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 szczególnie czcił ks. Dolindo Ruotolo. Obecnie znajduje
się nad jego grobem w Neapolu. Wraz z różańcem
specjalnie dedykowane etui.
kod: 157013

kod: 156613

Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej

29,90

Różaniec do Krwi Chrystusa

19,90

W łącznikach
koronki
medaliki
ze scenami
Boleści
Matki Bożej.
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Koronkę do Siedmiu Boleści
Matki Bożej zatwierdził papież
Benedykt XIII w 1724 r. i do dziś
znana jest w całym Kościele.
Matka Boża sama przypomniała
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.

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 przygotowany różaniec będzie pomocą
w jej odmawianiu. Dla tych,
którzy jeszcze jej nie znają,
przydatną będzie dołączona do
różańca instrukcja odmawiania.

kod: 168807

kod: 168814

Dewocjonalia

Różaniec błogosławieństwa
„Gałązka Oliwna”
z wyjątkowym medalikiem
kod: 038254

39,90

Nowość

Gałązki drzewa oliwnego są biblijnymi symbolami Bożego błogosławieństwa. Ten różaniec ma
przypominać gałązkę oliwną, którą błogosławi się
bliskich. Paciorki wykonano z drewna oliwnego,
a w medaliku zatopiono drobinki liści drzew oliwnych z Ogrodu Getsemani w Jerozolimie, w którym
Chrystus doświadczał trwogi konania w przededniu swojej męki. Wielu sądzi, że drzewa te są
tak stare, że były świadkami tamtych wydarzeń.
Różaniec zapakowany w prezentowe etui, opatrzony certyfikatem i numerowanym hologramem.

Polecamy, by obdarowywać nim bliskich,
udzielając błogosławieństwa przy okazji
chrztu, Pierwszej Komunii Świętej, bierzmowania, sakramentu małżeństwa, urodzin,
jubileuszy i wielu innych. Pamiętajmy, że
słowa błogosławieństwa mają wielką moc
i warto obdarowywać nim bliskich.

nami

Symbol solidarności z prześladowanymi chrześcijanami. „ ” to
arabska litera „N” i oznacza skrót
od słowa „Nazarejczyk”. Litera ta
jest malowana przez dżihadystów
na drzwiach domów chrześcijan
na Bliskim Wschodzie, co jest
z reguły wyrokiem śmierci lub
w najlepszym wypadku wygnania
dla jego mieszkańców.

cija

z

rz

p

W medaliku
zatopiony płatek
róży poświęcony
na nabożeństwie
ku czci św. Rity.

Solidarni

W medaliku
zatopiono płatek
róży z grobu
św. Jana Pawła II.

Nazarejczyk

Nowość

eś

14,90

Pętelka z elastycznej linki
umożliwia zawieszenie
na lusterku.

Naklejki samochodowe

eś

rz

róża
dy

ec
ni

Każ

Różańce na lusterka do samochodu

lad

i
owanym

ch

kod: 038261

Św. Krzysztof
kod: 168838

Św. Jan
Paweł II
kod: 168845

Św. Rita
z Cascii
kod: 168821

aj nam łask

ęs

zc

Św. Krzysztof
kod: 168869

nakl
da

Jedzie z nami
Anioł Stróż

Anioł Stróż
kod: 168883

a
ejk

Św. Michał
Archanioł

rasz

Każ

Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom
złego ducha
bądź naszą
obroną.

yp

zę

fie

iªန¡ဘ

śli

to

we

j podróż y

Ś w. K r z ys z

,w

14,90

kod: 168876

Naklejki 3D, bardzo dobrej
jakości, zalane żywicą,
odporne na warunki
atmosferyczne.

Do stosowania na zewnętrz
i wewnątrz pojazdu.
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Dewocjonalia

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

29,90

29,90

Medalik
Matka Boża Fatimska

Medalik Matka
Boża Szkaplerzna
kod: M09

kod: M10

Waga medalika: 1,2 g
Waga łańcuszka: 1,6 g
Długość łańcuszka: 50 cm

Waga medalika: 1,4 g
Waga łańcuszka: 1,6 g
Długość łańcuszka: 50 cm

29,90

Cudowny Medalik
kod: M04

Waga medalika: 1,2 g
Waga łańcuszka: 1,6 g
Długość łańcuszka: 50 cm

Krzyż
św. Franciszka

Tylko
29
,90

49,90

19
,90zł
zł
34,90

W łączniku

– medalik
św. Benedykta

Różaniec z drzewa oliwnego
w etui

Paciorki różańca i krzyżyk św. Franciszka (z metalową pasyjką) wykonano z prawdziwego drzewa oliwnego. W łączniku
umieszczono medalik św. Benedykta. W komplecie z różańcem jubilerskie etui.
kod: R10
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Różaniec drewniany pachnący

Paciorki z drewna rzeźbionego – nakrapiane olejkiem różanym.
kod: R14

Modlitwa różańcowa

Rabat 40%

Modlitwy
do Matki Bożej
z Lourdes

300. Rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

24,90

MODLITEWNIK
JASNOGÓRSKI

ISBN 978-83-7864-102-5

RÓŻANIEC
z wodą z Lourdes W PREZENCIE

r ce

Su

r ce

Tylko

39,90
zł
39,90 zł

!

134,90
19
,90złzł
39,90

!

Su

na

23
134,90
,90

pe

na

pe

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

kod: 649335

Pięć zamieszczonych tu rozważań różańcowych do Matki
Bożej Fatimskiej ma charakter
wynagradzający. Przez to nabożeństwo możemy wyprosić
nawrócenie grzesznikom,
przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające
Niepokalane Serce Maryi.
AA, 12×16, s. 240, miękka

ISBN 978-83-7864-929-8

19,90

PAMIĄTKOWY RÓŻANIEC W PREZENCIE!

19,90

14,90

24,90 zł

19,90 zł

Modlitwy
do Matki Bożej
z Lourdes

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

kod: 641025

Modlitewnik
jasnogórski

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

kod: 649298

kod: 645610

NOWENNA Modlitewnik
POMPEJAŃSKA

Rabat 50%

19,90

ISBN 978-83-7864-716-4

RÓŻANIEC W PREZENCIE!

19,90 zł

14,90 zł
Rozważania
tajemnic
różańcowych

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

kod: 644385

Tylko
34
,90

Tylko

Tylko

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. W łączniku różańca wizerunek Matki Bożej
Pompejańskiej.
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

kod: 647164

4,90

9,90 złzł
39,90
Św. Tomasza a Kempis

Medytacje
różańcowe

Rozważania wszystkich
20 tajemnic różańcowych
oparte na tekstach z Pisma
Świętego oraz na medytacjach św. Tomasza à Kempis.
Ponadto praktyczny „kurs”
modlitwy różańcowej według
Jana Pawła II, czyli 8 wskazówek jak odmawiać różaniec
oraz Dodatek zawierający
modlitwy różańcowe zalecane
przez Ojca Świętego.
AA, 9×13, s. 241, miękka

kod: k01092

9,90 zł

Do sukcesu
życiowego
przez różaniec
i modlitwę

Podręczny modlitewnik – pomoc w osiągnięciu prawdziwego sukcesu życiowego, czyli życia w bliskości i przyjaźni
z Bogiem. Zawiera 66 modlitw, wśród nich: egzorcyzmy,
modlitwy do Ducha Świętego,
15 litanii, liczne koronki, nowenny, suplikacje i modlitwy
w różnych intencjach.
AA, 12×17, s. 96, miękka

kod: k01031
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Modlitwa

Bestseller

49,90

39,90

55,00 zł

44,90 zł

Módlmy się z Chrystusem,
Maryją i świętymi przez cały rok

Wyjątkowo bogaty i okazały modlitewnik został pomyślany
jako modlitewne wsparcie, po które warto sięgać każdego
dnia roku liturgicznego. Imponujący skarbiec modlitw, układem treści przypominający brewiarz, został podzielony na
trzy główne części: Uroczystości i święta odnoszące się do
Chrystusa Pana; Uroczystości i święta poświęcone Matce
Najświętszej; wspomnienia świętych i błogosławionych;
dodatkowo zamieszczono w nim najcenniejsze modlitwy
Tradycji chrześcijańskiej.

Rodzinna księga modlitw

W Rodzinnej księdze modlitw przygotowano około 100 gotowych scenariuszy wspólnej modlitwy rodzinnej na wiele okazji i okoliczności. Znajdziemy tu m. in.: propozycje modlitw
przy wigilijnym stole, z okazji Wielkanocy, wspólnego domowego różańca i drogi krzyżowej, jak również modlitewnego
spotkania w dniu ślubu, urodzin i chrzcin. Są tu również modlitwy o znalezienie pracy, zdanie egzaminu i w wielu innych
codziennych intencjach.
RAFAEL, 19,5×26, s. 360, twarda

kod: 08810E

JEDNOŚĆ, 12×19, s. 1760, twarda

kod: 441179

584 strony!

Tylko

29,90

14,90 zł

Modlimy się

Modlitewnik i śpiewnik dla dorosłych
Obszerny modlitewnik dla dorosłych, a w nim m.in.: codzienne 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 wszystkie okresy roku liturgicznego.
WYD. AA, 10×14, s. 584, twarda ze złoceniami, imprimatur

kod: 643661

60

29,90

Liturgia godzin

Liturgia godzin

(okładka z Janem Pawłem II)

(okładka skóropodobna)

Brewiarz dla świeckich

Brewiarz dla świeckich

KURIA OLSZTYN, 12×18, s. 672,
twarda

KURIA OLSZTYN, 12×18, s. 672,
twarda

kod: k01085

kod: 078379

Doskonała pomoc w modlitwie
indywidualnej i rodzinnej!
Psalmy, hymny, antyfony i teksty biblijne, ujęte w oficjalną księgę
Kościoła. Książka zawiera wskazania praktyczne ułatwiające korzystanie z brewiarza. W specjalnym dodatku znajdują się najważniejsze litanie. Liturgię godzin oferujemy w dwóch wersjach
okładkowych.

Modlitwa

Modlitewnik
z łańcuszkiem

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

24,90
ISBN 978-83-7864-642-6

Cena: 24,90 w tym 5% VAT

Łańcuszek na rękę wraz z Cudownym Medalikiem

GRATIS!

Duża czcionka

19,90

19,90

24,90 zł

24,90 zł
Łańcuszek
na rękę

ISBN 978-83-7864-642-6

Cena: 24,90 w tym 5% VAT

Papieski modlitewnik
dla seniorów

Modlitewnik dla osób pragnących w jesieni swego życia nawiązać 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 rekolekcje) 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

Ks. Frederick William Faber

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

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

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

kod: 646426

Modlitewnik
z Koronką

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA
Piętnaście modlitw o Męce Pańskiej
i Koronka św. Brygidy

24,90

ISBN 978-83-7864-650-1

KORONKA ŚW. BRYGIDY GRATIS!

19,90

Tylko

9,90 zł

24,90 zł
ISBN 978-83-7864-650-1

Cena: 24,90 w tym 5% VAT

O. Gianfranco Casagrande

Piętnaście czwartków ze św. Ritą

Święta Rita z Cascii skutecznie wstawia się za nami w najtrudniejszych, beznadziejnych sprawach, co potwierdzają
liczne świadectwa. Przede wszystkim jednak uczy, jak zbliżać się do Chrystusa.

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA
Piętnaście modlitw o Męce Pańskiej
i Koronka św. Brygidy

Tajemnica szczęścia

Piętnaście modlitw o Męce Pańskiej
i koronka św. Brygidy

ESPRIT, 10×14, s. 88, miękka

Św. Brygida Szwedzka 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 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 oraz z obliczem św. Brygidy.

kod: 061767

WYD. AA, 12×16, s. 48, miękka

Nabożeństwo piętnastu czwartków ku czci św. Rity to wyjątkowy cykl rozważań, krótkich modlitw i konkretnych uczynków, które warto wprowadzić w życie. Dzięki praktykowaniu
tego nabożeństwa można zyskać odpust i ofiarować go za
siebie lub osobę zmarłą.

kod: 646501
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Modlitwa

9,90

Tylko

7,90 zł

14,90 zł

S. Bożena Maria Hanusiak (red.)

Ks. Leszek Smoliński

„Święty Józef stanie się świętym trzeciego tysiąclecia” – tę
prawdę przekazała nam francuska mistyczka. Także św. Jan
Paweł II w adhortacji Redemptoris Custos wskazał 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 pomoże, bo już
Teresa Wielka głosiła: „On w sposób dziwnie skuteczny wspomaga każdą duszę, która mu się poleca”.

W 50-lecie narodzin dla nieba

Modlitewnik czcicieli św. Józefa

RAFAEL, 10×15, s. 128, miękka

SZKAPLERZ
św. Józefa
SZKAPLERZ ŚW. JÓZEFA

Wyjątkowy modlitewnik dla czcicieli św. Ojca Pio, który znany
był m.in. ze swego niezwykłego charyzmatu związanego z sakramentem pojednania. Modlitwy zebrane w modlitewniku
zostały tak dobrane, by najpełniej oddać duchowe przesłanie
św. Ojca Pio, a także by w najpiękniejszy sposób wyrazić ufność 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: 509517

Modlitewnik

Modlitewnik czcicieli świętego Ojca Pio

kod: 889232

Modlitewnik

24,90

ŚWIĘTY
ANDRZEJ BOBOLA

ISBN 978-83-7864-574-0

ISBN 978-83-7864-085-1

OBROŃCA WIARY. PATRON POLSKI NA TRUDNY CZAS

G R AT I S !

RÓŻANIEC ZA OJCZYZNĘ W PREZENCIE!

29,90

24,90

19,90
34

14,90

24,90
39,90 zł

19,90 zł

Szkaplerz św. Józefa
Modlitewnik

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

kod: 645740
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W prezencie
różaniec
z motywami
patriotycznymi!

Święty Andrzej Bobola

W książeczce opisano życie i męczeństwo św. Andrzeja
Boboli, burzliwe dzieje jego doczesnych szczątków, niezwykłą
drogę na ołtarze oraz historyczne znaki jego wstawiennictwa
za Polskę. Znajdziemy tu również świadectwa i kościelne
dokumenty poświęcone postaci św. Andrzeja Boboli oraz liczne modlitwy do niego, m.in. prośby o wierność i wytrwanie,
modlitwy za Ojczyznę, hymny, nowenny i litanię.
WYD. AA, 12×16, s. 160, miękka

kod: 640851

Modlitwa

Rabat 55%

14,90

6,90

34,90 zł

Koronka
do świętego Jana Pawła II

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

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 wstawiennictwa. Nowennę warto odmawiać szczególnie w obliczu trudności finansowych, problemów prawnych i biznesowych, braku pracy, poszukiwania
dobrej żony czy męża oraz dolegliwości zdrowotnych.
BRATNI ZEW, 11×16, s. 76, miękka

kod: 853088

kod: 699180

Tylko

Tylko

12,90 zł

19,90 zł

Różaniec Polaków
na 100-lecie odzyskania niepodległości

Moja
Msza Święta

Do rozważań dołączamy biało-czerwony różaniec przygotowany
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. W łączniku
zamieszczono pamiątkowe inskrypcje.

Książka posiada imprimatur Kościoła katolickiego.

Zapraszamy do włączenia się w ogólnopolską misję
odmawiania modlitwy różańcowej w intencji naszej Ojczyzny
jako wotum dziękczynne w 100-lecie odzyskania niepodległości. Rozważając tajemnice różańcowe włączamy się w odwieczną polską tradycję oddawania najwyższej czci i pełnego zawierzenia Matce Bożej.

Dla wszystkich, którzy pragną w pełni przeżywać Mszę Świętą,
przygotowaliśmy podręczny mszalik zawierający kompletny
tekst liturgii mszalnej. Znajdują się w nim również teksty nabożeństw, adoracji i modlitw na różne okazje, które pomogą
nam wypraszać łaski, przepraszać za przewinienia i dziękować za wszelkie dobra. Kieszonkowy format oraz odpowiednia czcionka tej książeczki sprawią, że będzie ona bardzo
praktyczna w użytkowaniu zarówno w domu, jak i w kościele.

RAFAEL, 10×14, s. 48, miękka

RAFAEL, 11×16, s. 152, opr. zintegrowana, złocenia, wstążka

kod: 889768

kod: 250345
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Modlitwa
MODLITEWNIK

GODZINA ŁASKI
DLA ŚWIATA

24,90

Bestseller

Nabożeństwo Modlitewnik
do św. Michała
Archanioła

Do modlitewnika
dołączamy różaniec
z wizerunkiem Matki
Bożej z Montichiari

ISBN 978-83-7864-470-5

R Ó Ż A N I E C G R AT I S !

19,90

Rabat 50%

ISBN 978-83-7864-724-9

KORONKA W PREZENCIE!

19,90

24,90

9,90

24,90 zł

29,90 zł

19,90 zł

Jezus mówi
do ciebie
Godzina łaski dla świata

Objawienia Maryi Róży Duchownej
Od objawień Matki Bożej Róży Duchownej w Montichiari
minęło ponad 70 lat. Objawiając się skromnej włoskiej pielęgniarce, Pierinie Gilli, Maryja przypomina o wezwaniu do modlitwy 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

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

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

kod: 647249

kod: 621360

kod: 644705

Nabożeństwo
do św. Michała
Archanioła

Rabat 50%

Dar, który
odmienia
los świata
i człowieka

PACIORKI ZE SZKŁA
KRYSZTAŁOWEGO
OPALIZOWANEGO

34
14,90

9,90

39,90
19,90 zł

19,90 zł
JUBILERSKIE
OPAKOWANIE
NA RÓŻANIEC

S. Bożena Maria Hanusiak

Nabożeństwa wielkiego ratunku

Bóg przekazuje nam różne formy nabożeństw, aby nas wyrwać z ciemności grzechu, zbliżyć do Siebie, uświęcić. Są one
jednocześnie lekarstwem na choroby ducha. Oto nabożeństwa, które mogą odmienić los zarówno twój, jak i świata.
Mają one pomóc w tym, aby całe życie zostało ukierunkowane na Boga. W Nim jest bowiem ratunek dla nieszczęśliwych,
zagubionych, nękanych 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
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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 komentarzem 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

Modlitwa

Modlitwa,
która prowadzi
do prawdziwego
szczęścia

Tylko
34
,90

Tylko
34
,90

19
,90zł
zł
39,90

9,90 złzł
39,90

Koronka w sprawach najtrudniejszych
do św. Judy Tadeusza

Św. Juda Tadeusz, jeden z dwunastu Apostołów, jest czczony
jako patron od spraw najtrudniejszych i beznadziejnych. Nieraz
św. Juda Tadeusz wyprosił u Boga cuda i łaski dla swoich czcicieli. Słowa koronki pozwolą potrzebującym zwrócić się z pełną
ufnością do św. Judy Tadeusza. W książce znalazły się także
modlitwy na różne okazje kierowane do Boga przez tego szczególnego opiekuna, a także informacje o jego życiu, cudach
i kulcie. Do książki dołączono koronkę do odmawiania tytułowej modlitwy.
RAFAEL, 11×16, s. 48, miękka

Nowenna 9 kroków do szczęścia

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. Pragnienie szczęścia wyrażamy nie tylko
dla samych siebie, lecz także z myślą o naszych bliskich
lub ważnych dla nas osobach. Oto teraz, błogosławiąc lub
składając życzenia przy najróżniejszych okazjach, możemy
bliskim przekazać modlitwę – nowennę dziewięciu kroków do
szczęścia – jako wypełnienie i wskazówkę do spełnienia się
składanych życzeń.
RAFAEL, 11×16, s. 48, miękka

kod: 699883

kod: 250222

14,90

14,90

19,90 zł

19,90 zł

Francisco
Fernandez-Carvajal

Zostań ze mną,
Panie

Rozważania na adoracje
eucharystyczne. Wybór tekstów i medytacji na temat
Eucharystii: 55 głębokich,
praktycznych rozważań wzbogaconych cytatami z pism
Ojców Kościoła i świętych oraz
fragmentami dokumentów
Stolicy Apostolskiej.
AA, 12x19, s. 248,
opr. zintegrowana, wstążka

kod: k06045

Małgorzata Pabis

Koronka
św. Charbela

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

kod: 643128

Tylko

299,00 zł

Chorał gregoriański
Komplet 13 płyt

Kolekcja na wszystkie niedziele
roku liturgicznego!
Kolekcja książeczek oraz płyt z utworami gregoriańskimi na
wszystkie niedziele roku liturgicznego w wykonaniu mnichów
z opactwa Notre Dame de Triors (Francja). Na 13 płytach CD nagrano piękny śpiew z tradycyjnego 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.
Każda z 13 części: WYD. AA, DĘBOGÓRA, książeczka z płytą CD, 15×14, twarda

kod koMPLETU: 646259
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p

e r ce n

Ostatnie słowa
JEZUSA
w mistycznych wizjach

a!

Su

Objawienia

29,90

Cataliny Rivas

Św. Siostra Faustyna

Dzienniczek

Miłosierdzie Boże
w duszy mojej

Mistyczne wizje Cataliny Rivas

Osobiste zapiski św. Faustyny,
polskiej zakonnicy, wizjonerki
i mistyczki, której Jezus zlecił
przekazanie światu orędzia
o Bożym Miłosierdziu. Od
czasów tych niezwykłych
objawień po dzień dzisiejszy
Orędzie o Bożym Miłosierdziu
rozprzestrzeniło się na całym
świecie.

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

PROMIC, 14x21, s. 552, twarda

Każda książka: WYD. AA, 12×16, miękka

Tylko

33,00

9,90 zł
Objawienia
i orędzia Boga Ojca

Siostra Eugenia Ravasio (19071990) pozostawiła nam orędzia,
które otrzymała w objawieniach mistycznych bezpośrednio od Boga Ojca w 1932 roku
po łacinie – w języku całkowicie jej nieznanym… Są to
jedyne objawienia dokonane
osobiście przez Boga Ojca, które zostały uznane przez Kościół
za autentyczne.
AA, 12×16, s. 112, miękka

kod: 643975

kod: k01042

kod koMPLETU: 640189

Relikwie Chrystusa,
cuda eucharystyczne
i pamiątki
po świętych

Bestseller

29,90
34
39,90zł
zł
39,90
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 podróżujemy do miejsc, w których przechowywane są relikwie związane z Matką
Bożą i Dzieciątkiem Jezus, Apostołami, wielkimi świętymi oraz cudami eucharystycznymi. Książka jest także spotkaniem z wybitnymi znawcami i badaczami największych relikwii, naukowcami, lekarzami, dziennikarzami i duchownymi, którzy dokonywali niezwykłych odkryć dotyczących pogrzebowych szat
Chrystusa, poświadczających ich autentyczność i nadprzyrodzony charakter.
Z wieloma z nich autorka rozmawiała osobiście, przekazując nam świadectwa ich osobistych spotkań z Największą Tajemnicą.
WYDAWNICTWO AA, 21×30, s. 176, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 645429
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Objawienia

Cuda, objawienia,
cudowne wizerunki,
sanktuaria, relikwie
Oszczędzasz 50 zł

49,00
99,00 zł

Adam Andrzej Walczyk

Wielka księga objawień
Aniołów i Świętych w Polsce

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

kod: 646730

Unikalne dzieło o dużych
walorach edytorskich!

Oszczędzasz 50 zł

49,00
99,00 zł

Adam Andrzej Walczyk

Wielka księga objawień i cudów
Pana Jezusa w Polsce

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

kod: 643173
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Tajemnice Maryi

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

Bestseller

24,90
32,90 zł

Ks. Piotr Glas

Ostatnie wołanie Maryi

Ksiądz Stefano Gobbi, Sekretarz Matki Bożej, pisał, że Maryja jest straszna i potężna. 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 których Maryja wzywała do przemiany serc. Jej wołania to odpowiedź na współczesny kryzys wiary. To także konkretne wskazówki, co mamy zrobić, by przygotować
się na przyjście naszego Pana.
W chwili moralnej i duchowej tragedii Kościoła, dramatu wiary świeckich i kapłanów, głos z nieba, a właściwie krzyk Maryi, to jedyny ratunek, który nam zostaje.
ESPRIT, 13×20, s. 280, miękka

kod: 061415
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Tajemnice Maryi

Rabat 50%

19,90

Tylko

19,90 zł

39,90 zł

Łzy Maryi nad Polską

Płaczące wizerunki Matki Bożej
Autor przedstawia prawie pięćdziesiąt historii płaczących wizerunków 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 fragmenty licznych dokumentów: protokołów obrad kościelnych
komisji, biskupich dekretów, zeznań świadków, starodruków.
Przedstawiono również historię każdego wizerunku, historyczne miejsca jego przechowywania i dzieje kultu.
WYD. AA, 17×24, s. 256, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 642800

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. (…) 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

Bestseller

29,90

19,90

34,90 zł

24,90 zł

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 wydarzenia, 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 widziała 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 figury Jezusa w kaplicy, słyszeli śpiew aniołów, a kilka
osób było świadkami cudu wirującego słońca.
FRONDA, 14×20, s. 280, miękka

kod: 793590

Jasna Góra

Niezwykłe historie
Z wizerunkiem Czarnej Madonny wiąże się ogrom niezwykłych, cudownych zdarzeń. Część z nich to udokumentowane,
historyczne, przełomowe chwile w dziejach naszej ojczyzny,
jak choćby zatrzymanie potopu szwedzkiego. Część to prywatne 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

69

Tajemnice Maryi

Objawienia
i orędzia
Matki Bożej
z Marienfried
Irene Corona

ZNAK BOGA
ŻYWEGO

Niezwykłe
przesłania
Maryi!

24,90

Tylko

14,90 zł

29,90 zł

Objawienia i orędzia
Matki Bożej z Marienfried

Irene Corona

Carver Alan Ames

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 wierzących, ukazuje Bestię działającą z pełną nienawiści furią przeciwko Maryi oraz ogłasza zwycięstwo
Chrystusa Króla u końca czasów. O tych niezwykłych wydarzeniach i przestrogach Maryi opowiada ta pasjonująca książka.

Zastanawiasz się jak żyć blisko Boga i słyszeć Jego głos
w każdej sytuacji? Zacznij poznawać i naśladować Maryję!

Znak Boga żywego

WYDAWNICTWO AA, 12×19, s. 128, miękka

Serce naszej Matki

Wielki współczesny mistyk i charyzmatyk Carver Alan Ames,
autor bestsellera Oczami Jezusa, tym razem dzieli się wyjątkowymi przesłaniami, które podczas modlitwy otrzymał od
Matki Bożej. Jej poruszające słowa mogą stać się przedmiotem codziennego rozważania, drogowskazem w trudnych
chwilach i umocnieniem w słabościach.
ESPRIT, 13×20, s. 296, miękka

kod: 061750

kod: 646389

Nowość

79,00

69,00

86,00 zł

79,00 zł

Jasnogórska Pani
Tyś naszą hetmanką

Jasnogórska Pani przez wieki towarzyszyła polskim żołnierzom w walce o wolność i niepodległość. By uhonorować
Bogarodzicę, Obrońcy Ojczyzny udekorowali Jej Płaszcz odznaczeniami wojskowymi – znakami żołnierskiego męstwa,
wyrażającymi miłość i poświęcenie. Jasnogórska Hetmanka
odwiedziła wszystkie garnizony, kościoły i kaplice wojskowe
oraz miejsca służby polskiego żołnierza. Wyjątkowy, przepięknie wydany reprint dofinansowany przez Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, wydany z okazji 100
rocznicy odzyskania niepodległości.
GRAF_IKA, 21×30, s. 312, twarda

KOD: 602480

70

Nowość

Królowa Niebios

Legendy ludowe o Matce Boskiej
Wydanie pierwsze ukazało się w 1894 r. Zbiór legend o Matce
Boskiej opracowany przez Mariana Gawalewicza (1852-1910).
Przygotowanie dzieła poprzedziło kilka lat własnych starań
autora i korzystania ze „wskazówek osób z przedmiotem najbardziej obeznanych”, takich jak Eliza Orzeszkowa, Jan Karłowicz, S.
Jarzębowski. Największym atutem książki są wyjątkowej urody
ilustracje wykonane w technice heliograwiury wg rysunków
Piotra Stachiewicza. Książka zyskała wielkie uznanie czytelników, a obrazy olejne przygotowane do prezentowanego albumu
zachwyciły polską publiczność, wystawiano je wielokrotnie
w Warszawie, Krakowie, a także w Wiedniu.
GRAF_IKA, 22×30, s. 204, twarda

KOD: 352226

Tajemnice Maryi

Maryja
w sanktuariach
Polski i świata
Su

99,00

29,90 zł
Antonio Socci

Tajemnica
Medjugorie

Maryja ratuje świat

Historia objawień
w Medjugorie!
• Nadzwyczajne wydarzenia!
• Orędzia Matki Bożej!
• „Dziesięć tajemnic” mających się urzeczywistnić
w niedalekiej przyszłości…
AA, 14×20, s. 336, miękka

r ce n
a!

24,90

pe

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

kod: k03030

100 najważniejszych objawień maryjnych
w historii ludzkości!
Bestseller

169,00
200,00 zł

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 dostąpili łaski prywatnych objawień. Ich wizje po stuleciach spełniają się
właśnie na naszych oczach!
Zamieszczono tu współczesne barwne fotografie z sanktuariów
i miejsc objawień, a także materiały historyczne, dokumenty i reprodukcje najwspanialszych dzieł sztuki sakralnej. Znajdziemy
tu również ponad 200 map ukazujących położenie miejsc kultu
i objawień. Dzięki pasjonującej treści oraz bogatej szacie graficznej
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
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Święci

Rabat 33%

40 rocznica
pierwszej
pielgrzymki
do Ojczyzny

Tylko

24,90 zł

34
19,90

35
34,90

29,90
39,90 zł

39,90 zł

Antonio Socci
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. W bogato ilustrowanym dziele przedstawiono wszystkie wizyty Papieża Polaka w Ojczyźnie. Wydanie to przypomina podniosłe chwile, które trwale zapisały się w dziejach
naszego narodu. Album przedstawia przebieg papieskich
pielgrzymek zilustrowanych archiwalnymi fotografiami, zawiera również kalendarium wydarzeń oraz fragmenty nauczania św. Jana Pawła II, które wciąż pozostaje aktualne.
RAFAEL, 20×29, s. 112, twarda

Tajemnice
Jana Pawła II

Antonio Socci stawia sensacyjną tezę, że Karol Wojtyła
od 26. roku życia doznawał głębokich doświadczeń mistycznych! Autor
podąża tropami tajemnic
z Fatimy, związków z Ojcem
Pio, przepowiedni i objawień Maryjnych, wydarzeń
z Medjugorie i wielu innych
nadprzyrodzonych znaków.
RAFAEL, 14×20, s. 256, miękka

Edyta Stein.
Biografia

Poruszająca opowieść o życiu
bł. Edyty Stein, wszechstronnie utalentowanej kobiety,
która była zarazem filozofem
i pielęgniarką, nauczycielką
i prelegentką, zakonnicą i mistyczką. Umęczona w obozie
koncentracyjnym AuschwitzBirkenau, dała światu świadectwo niezłomnej wiary.
WKB, 14×20, s. 320, twarda z obwolutą

kod: 045047

kod: 909105

kod: 250314

Tajemniczy
przyjaciel
o. Maksymiliana
Kolbego

34
,90
24,90

24,90

39,90 zł

29,90 zł

Alex Cordero Cuisano

Tomasz P. Terlikowski

Ostatnie godziny życia

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 skutecznym orędownikiem w bardzo różnych potrzebach ludzi,
takich jak problem ze znalezieniem pracy, kupno samochodu,
spłata wysokiego kredytu, kłopoty biznesowe, a także uciążliwe dolegliwości zdrowotne. Ci, którym pomógł, nie mają
wątpliwości: Wenanty jest jak święty Szarbel!

Pasja Michała i Zbigniewa
9 sierpnia 1991 r. o. Michał Tomaszek i o. Zbigniew
Strzałkowski, franciszkańscy misjonarze z Polski przebywali
w spokojnym peruwiańskim miasteczku Pariacoto. W tym
samym czasie w zupełnie 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

Wenanty Katarzyniec. Polski Szarbel

ESPRIT, 13×20, s. 272, miękka

kod: 847706

72

Święci

pe

r ce n

Tylko

a!

Su

Oszczędzasz 75 zł

12,90
,90
12
zł

39,90

115,00 zł

Monumentalny, znakomicie ilustrowany album o wielkich postaciach duchowości katolickiej. Ponad 100 sylwetek wielkich
świętych i założycieli. Wśród nich m.in.: Maryja oraz święci: Józef,
Jan Chrzciciel, Piotr i Paweł, Augustyn, Benedykt, Antoni Padewski,
Tomasz z Akwinu, Katarzyna ze Sieny, Rita z Cascii, Ignacy Loyola,
Teresa z Avila, Jan od Krzyża, Franciszek Salezy, Ludwik Maria
Grignion de Montfort, Proboszcz z Ars, Charbel, Bernadetta
Soubirous, Teresa z Lisieux, Ojciec Pio oraz wielu innych. Są tu
również polscy święci: Stanisław ze Szczepanowa, Stanisław
Kostka, Rafał Kalinowski i Siostra Faustyna. Album jest pełen
barwnych ilustracji: fotografii, reprodukcji dzieł sztuki i map.
JEDNOŚĆ, 24×32, s. 260, twarda z obwolutą ze złoceniami, kolorowe ilustracje

kod: 425742

Święta Anna

Nasz wielki patron
Św. Anna jest czczona jako patronka małżeństw, matek, babć,
dziadków, wdów, matek oczekujących potomstwa i szczęśliwego porodu, kobiet mających problemy z zajściem w ciążę i niepłodnych. Jest również patronką szczęśliwego zamążpójścia
i szczęśliwego dzieciństwa, wychowywania dzieci, a także gospodyń 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

Rabat 50%

pe

r ce n
a!

W książce m.in.:
św. abp Bruno z Kwerfurtu
ks. Piotr Skarga SJ
św. bp Józef Sebastian Pelczar
August kard. Hlond
bł. bp Grzegorz Chomyszyn
Stefan kard. Wyszyński
św. Jan Paweł II
abp Ignacy Tokarczuk
bł. ks. Jerzy Popiełuszko
ks. Franciszek Blachnicki
i wielu innych

Henryk Bejda

Su

Księga wielkich świętych i założycieli

29,90
59,90 zł

Polska według świętych

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

kod: 641865
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Święci
Oszczędzasz 50 zł

39,90

24,90

Cecylian Niezgoda

Święty Antoni z Padwy

89,70 zł

Świadectwa o świętym Ojcu Pio
Komplet 3 książek

Antoni z Padwy to jeden z najbardziej znanych świętych.
Powszechnie wiadomo, że patronuje rzeczom i ludziom zagubionym, oraz że był wielkim kaznodzieją. A to zaledwie
fragmenty jego niezwykłej osobowości i fascynującego życia. 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 najpopularniejszych świętych!

W komplecie:

BRATNI ZEW, 14×20, s. 144, miękka

kod koMPLETU: 644866

kod: 853439

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

Bestseller

Su

r ce n
a!

34,90

pe

59,00

38,90
39,90 zł

O. Murray Bodo

Franciszek z Asyżu
Podróż i marzenia

Ojciec Murray Bodo OFM przedstawia nam Franciszka jako
człowieka, który całe swoje życie od nawrócenia podporządkował pewnemu marzeniu. To jego marzenie do dziś pociąga
tysiące ludzi, którzy decydują się wyruszyć w duchową podróż 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.

Komplet 3 książek

ESPE, 14×20, s. 288, miękka

Każda książka: WYD. AA, 14×20, miękka

kod: 829588

74

Święty Charbel
W skład kompletu wchodzą:

Cedr Libanu, s. 272
Cuda św. Charbela, s. 384
Kwiatki świętego Charbela, s 368

Łącznie ponad 1000 stron!
kod koPMLETU: 640301

Stygmatycy i świadkowie

Bestseller

14,90

Tylko

19,90 zł

19,90 zł

Marcello Stanzione

Brat Sergio Grimaldi

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 zanotowała orędzia otrzymane podczas objawień.

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 fizycznie przeżywa 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?

WYD. AA, 12×19, s. 192, miękka

ESPRIT, 13×20, s. 128, miękka

Luisa Piccarreta

KOD: 646068

Kim jest brat Elia?

KOD: 061729

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

14,90 zł

Vincenzo Speziale

Tajemnica
niezwykłego życia

Błogosławiona Anna Maria Taigi
Bł. Anna Maria Taigi to włoska mistyczka i tercjarka trynitarska żyjąca na przełomie XVIII i XIX w. Od lat dziewięćdziesiątych 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

Tylko

Tylko

14,90 zł

14,90 zł

Teresa Neumann

Brat Elia

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

Brat Elia Cataldo nosi na swoim ciele rany Chrystusa, które
co tydzień, w nocy z czwartku
na piątek, otwierają się i krwawią. Znakom Męki Chrystusa
towarzyszą widzenia Maryi,
Jezusa i Aniołów. Z osobą Brata
Elii związana jest również fascynująca historia wizerunku
Jezusa, który ukazał się na
fotografii wykonanej na polecenie stygmatyka…

AA, 13x19, s. 80, miękka

WYD. M, 13×19, s. 112, miękka

KOD: 645177

KOD: 433779

Mistyczka
i stygmatyczka

Stygmatyk, który
sfotografował Jezusa
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Świadectwa

Bestseller

Bestseller

Su

59,00

29,90 zł

Andrzej Duﬀek, Jarosław Mańka

Po drugiej stronie życia

Życie po śmierci

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 podtrzymywano jego funkcje życiowe. Odbył wówczas podróż, która
absolutnie zmieniła jego życie. Książka i dołączony do niej film
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.

Komplet 3 książek

Świadectwa lekarzy

Książka i ﬁlm DVD

Książka: WYD. AA, 14×20, s. 140, twarda, zdjęcia
Film DVD: „Siła modlitwy”, reż. Jarosław Mańka, czas trwania: 56 min.

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

kod: 643050

19,90

24,90

24,90

24,90 zł

29,90 zł

29,90 zł

Betty Malz

Richard Sigmund

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 oszołomionego personelu szpitalnego. Oto
jej zdumiewająca relacja o tym, co zobaczyła, usłyszała i przeżyła po drugiej
stronie życia. Jednak książka Widziałam
Niebo jest czymś więcej. Jest to historia
o tym, jak Bóg przemienił życie zadufanej w sobie racjonalistki, która musiała
umrzeć, by nauczyć się żyć.

historia śmierci i powrotu do życia

Widziałam niebo

76

r ce n
a!

24,90

DVD

pe

Byłem w Niebie. Prawdziwa
Poruszające świadectwo człowieka, który miał ciężki wypadek samochodowy,
umarł… i po ośmiu godzinach powrócił
do życia, w chwili kiedy dwóch sanitariuszy 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. 160, miękka

WYD. AA, 14×20, s. 224, miękka

kod: 645092

kod: 642206

Marvin J. Besteman,
Lorilee Craker

Moja podróż do nieba

W kwietniu 2006 roku Marv Besteman
przeszedł operację usunięcia rzadko występującego 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 niebieskich 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

Świadectwa

Bestseller

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
17
,90

24
34,90

19
,90zł
zł
39,90

29,90
39,90 zł

Marcin Ludwicki

Vittorio Messori

Wzruszająca historia sześciolatka dotkniętego nieuleczalną
chorobą, który przez krzyż dojrzał do ludzkiej pełni.

Vittorio Messori opowiada o pewnych znakach, jakie otrzymał w trakcie swojego życia. Pocieszający telefon od zmarłego 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 bezpośrednio przez tak znane postaci, jak św. Ojciec Pio czy też austriacka mistyczka Maria Simma, posiadająca nadzwyczajny
dar spotykania co noc dusz czyśćcowych.

Na koniec świata

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, wierząc, 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.
WYD. AA, 12×19, s. 128, twarda

Bogdan Rymanowski, dziennikarz

kod: 649366

Niebo daje znak!

WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

kod: 645542

Bestseller

24,90

19,90

29,90 zł

24,90 zł

Dr Jeﬀrey Long,
Paul Perry

Życie po śmierci

Świadectwa tych, którzy wrócili…

Jan Zac

Przeżyłem własną śmierć
Pamiętnik grzesznika

WYD. AA, 14×20, s. 248, miękka

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 fizycznego cierpienia, aż po ekstremalne
doświadczenie śmierci i powrotu do życia. Będąc w dramatycznej sytuacji, tuż po udzieleniu mu ostatnich sakramentów przez ks. Jana Kaczkowskiego, autor znalazł się po drugiej
stronie granicy ziemskiego życia i doświadczył czegoś niezwykłego, czym zechciał podzielić się w tej książce.

kod: 644309

WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

Książka ta przedstawia świadectwa życia po śmierci i spotkania z Bogiem, uzyskane na podstawie nowatorskich i pionierskich badań. Celem tej książki jest próba dostarczenia
najściślejszej z naukowego punktu widzenia relacji o świecie
pozagrobowym, opisanym przez tych, którzy przeżyli doświadczenie śmierci. Praktycznie nie istnieją wcześniejsze
studia zgłębiające temat, który został tu przedstawiony.

kod: 642541
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Świadectwa

Prawdziwa
historia
dziewczyny,
która nie chciała
być medium!

Bestseller

34,90

24,90

39,90 zł

29,90 zł

Księża bez cenzury

Mary Rose, O. Aleksander Posacki

Nie krocz za mną

Ta historia wydarzyła się naprawdę. RoseMary jest – czy raczej była – medium. Kultywowane od pokoleń w jej rodzinie
zdolności przekazała jej mama. Grunt, to się nimi nie przejmować – 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

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

kod: 794504

WYD. AA, 14×20, s. 256, miękka

kod: 643708

Rabat 50%

14,90

14,90

29,90 zł

29,90 zł

François Dabezies

Rozmowy
z ludźmi,
którzy spotkali
Jezusa

Książka zawiera rozmowy
z jedenastoma osobami, które w szczególnych i niezwykle
dramatycznych momentach
swojego życia realnie, wręcz
namacalnie doświadczyły
spotkania z Jezusem.
AA, 14×20, s. 208, miękka

kod: 648017

Mistyczne
dialogi kapłana
z Aniołem
Stróżem

Rabat 50%

Tylko

19,90 zł

Serge Abad-Gallardo

Wyznania
nawróconego
masona

Po 25 latach spędzonych w lożach masońskich Serge AbadGallardo powoli otwiera się na
prawdę, zaczyna dostrzegać antagonizm pomiędzy ezoteryczną
wizją masonerii a humanistyczną
myślą chrześcijaństwa. W tej
książce dzieli się z nami historią
swojego nawrócenia.
AA, 14×20, s. 232, miękka

kod: 648857

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 wymiarach: 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
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Kościół wczoraj i dziś
Oszczędzasz 60 zł

29,00

Tylko

14,90 zł

89,00 zł

Robert Louis Wilken

Pierwsze tysiąc lat. Historia chrześcijaństwa

Kościół w walce o niepodległość

Znakomite dzieło historyczne o pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa. W książce m.in.: początki chrześcijaństwa w Jerozolimie,
pierwsze wspólnoty (m.in. Efez, Rzym, Edessa), prześladowania,
katakumby, monastycyzm, architektura i sztuka, muzyka i liturgia, narodziny szpitali, Kościoły chrześcijańskiego Wschodu,
wielkie postaci chrześcijaństwa w I tysiącleciu (m.in. Orygenes,
św. Cyprian z Kartaginy, św. Ambroży, św. Augustyn i wielu innych), chrześcijaństwo w średniowiecznej Europie, Bizancjum
oraz narodziny i ekspansja islamu. Na końcu książki zamieszczono chronologię wydarzeń i mapy (czarno-białe).

Bogato ilustrowany album przedstawia rolę Kościoła w historii 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 wojny światowej, prymas Stefan Wyszyński, ks. Jerzy Popiełuszko
oraz św. Jan Paweł II.

WYD. M, 17×24, s. 432, twarda

ARYSTOTELES, 21×30, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 381278

kod: 210240

Rabat 50%

Hilaire Belloc

14,90
HEREZJA

14,90 zł

reformacji
29,90 zł

Hilaire Belloc

34,95 zł

Hilaire Belloc

Herezja reformacji Mity i fakty
Prawdziwe oblicze reformacji!
o historii Kościoła
Autor odsłania przyczyny
i kulisy wielkiego dramatu
początków reformacji, który
wstrząsnął ówczesnym światem. Belloc ujawnia prawdziwe oblicze protestantyzmu.
Reformację (zapoczątkowaną
wystąpieniem Lutra w przeddzień Wszystkich Świętych
roku 1517) przedstawia jako
jedno z największych zagrożeń
cywilizacji europejskiej.

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

AA, 14x20, s. 252, miękka

kod: 648611

kod: 648574

29,90

Tylko

Poczet
papieży

Barwnie ilustrowana książka przedstawia życiorysy i dokonania papieży: od pierwszych następców św. Piotra do papieża
Franciszka. Noty biograficzne zostały wzbogacone o informacje 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

AA, 14x20, s. 96, miękka
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Historia Polski

Rabat 40%

Oszczędzasz 100zł

99,00

14,90

199,90 zł

24,90 zł

Poczet władczyń Polski

Monumentalne dzieło przedstawia sylwetki kobiet, które były
małżonkami władców Polski – od początku naszej państwowości aż po schyłek wieku XVIII (lub przez jakiś czas samodzielnie rządziły krajem). W sumie zamieszczono tu obszerne
biogramy 55 władczyń, począwszy od Dobrawy, a skończywszy
na Marii Józefinie Habsburg, żonie Augusta III. Z opisów uzyskamy ciekawe informacje o ich pochodzeniu, wykształceniu,
osobistych upodobaniach, o zaangażowaniu w życie polityczne i kulturowe Rzeczypospolitej, a także o losach ich potomstwa. Dzieło zostało pięknie zilustrowane szkicami, rycinami,
reprodukcjami dzieł sztuki oraz fotografiami obiektów związanych z życiem i działalnością polskich monarchiń.

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 przedstawia 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

WYD. M, 24×33, s. 384, twarda z obwolutą

kod: 433090

kod: 431409

Bestseller

Bestseller

99,00

24,90

110,00 zł

Grzegorz Kucharczyk

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

kod: 646099
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29,90 zł

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 danego
dnia urodzili się lub zmarli.
W części informacyjnej zamieszczono m.in. Kronikę dziejów
Polski, Poczet władców Polski, Polskie Hymny, teksty opisujące
najważniejsze wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej w roku
1920 oraz omówienie innych ważnych rocznic obchodzonych
w 2020 r.
WYD. AA, 14×20, s. 416, twarda

kod: 646266

Historia Polski

Rabat 33%

Rabat 50%

Najmłodsi
w walce
o wolną Polskę
1863-1989

19,90

24,90

29,90 zł

49,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa, Franciszek Szarek

Dziś idę walczyć, mamo

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

KOD: 644743

Barwnie ilustrowana książka upamiętnia dorobek Salonu
Malarzy Polskich przy ul. Floriańskiej w Krakowie. Salon ów
był na przełomie XIX i XX wieku bardzo znanym i renomowanym wydawnictwem. Firmę w 1885 roku założył przedsiębiorca żydowskiego pochodzenia Henryk Frist. Salon wydawał
karty pocztowe z reprodukcjami malarstwa polskiego, a także
pocztówki o tematyce patriotycznej oraz z widokami miast,
górskimi pejzażami i okolicznościowe. W książce zaprezentowano wyjątkową kolekcję reprodukcji pocztówek zgromadzonych przez Henryka Frista i jego kontynuatorów.
WYD. AA, 21×30, s. 232, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 641186

Nowość

Nowość

89,00

69,00

96,00 zł

72,00 zł

Polska biżuteria patriotyczna
i pamiątki historyczne XIX i XX wieku
Wyjątkowa albumowa publikacja temat biżuterii patriotycznej przenosi nas w czasie do wydarzeń sprzed ponad 150 lat.
Przedstawione w publikacji eksponaty powstały od okresu
manifestacyjnego (ok. 1860 r.) do odzyskania przez Polskę niepodległości i były odpowiedzią na bieżące wydarzenia, pełniąc
rolę nośników emocji patriotycznych Narodu. Kolekcja przedstawia ponad 600 eksponatów ze zbiorów autora, które są
bezcenne nie tylko przez swoją wartość artystyczną czy materialną, ale właśnie poprzez wartość historyczną.
GRAF_IKA, 24×31, s. 252, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 602350

Salon malarzy polskich
Henryka Frista

Rufin Piotrowski

Pamiętniki z pobytu na Syberyi

Dzieło Rufina Piotrowskiego, uczestnika Powstania listopadowego skazanego na zesłanie, zawiera wiele cennych informacji dotyczących Syberii, zesłańców, rosyjskiej administracji
oraz ludów koczowniczych zamieszkujących opisywane tereny. Z kart pamiętnika wyłania się obraz obcej krainy widzianej oczami zesłańca, który stara się obiektywnie przedstawić
miejsce swej zsyłki. Autor wspomnień sam będąc skazanym
na katorgę, doskonale przestawił stosunek mieszkańców
Syberii do posieleńców i katorżnych.
GRAF_IKA, 17×24, s. 716, twarda

KOD: 889830
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Bestseller

Rabat 55%
80. rocznica
agresji ZSRR
na Polskę

29,90

19,90

39,90 zł

44,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Piotr Szubarczyk

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

Historyczna opowieść o kulisach sowieckiej agresji na Polskę
17 września 1939 r. Autor relacjonuje przebieg intensywnej eksterminacji Polaków w sowieckiej zonie okupacyjnej. W książce przedstawiono kulisy wydarzeń poprzedzających agresję
(zwłaszcza okoliczności zawarcia paktu Ribbentropp-Mołotow)
oraz jej dramatyczne konsekwencje: aresztowania, sowieckie
zbrodnie więzienne i marsze śmierci, zagładę polskich oficerów
w Katyniu, zbrodnicze deportacje oraz liczne prześladowania
wymierzone w Kościół katolicki i polską inteligencję.

WYD. AA, 14×20, s. 400, twarda, czarno-białe fotografie

WYD. AA, 14×20, s. 384, twarda, czarno-białe zdjęcia

Wołyń we krwi 1943

kod: 642602

Czerwona apokalipsa

kod: 647126

Zbrodnia
nierozliczona

29,90

39,90

34,90 zł

44,90 zł

Marta Bogacka

Bokser z Auschwitz

Losy Tadeusza Pietrzykowskiego

82

Piotr Gursztyn

Rzeź Woli

Niezwykła biografia Tadeusza Pietrzykowskiego – pięściarza,
który zdobył tytuł Mistrza Wszechwag obozu koncentracyjnego Auschwitz. Wyjątkowa postać, która powinna być
znana przez każdego Polaka. Nawet kiedy został już wywieziony z Auschwitz, pamięć o nim trwała, co udokumentował pisarz Tadeusz Borowski, który trafił 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”.

Wstrząsająca książka! Kulisy gigantycznej eksterminacji mieszkańców 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 realizację rozkazu Adolfa Hitlera, który nakazał zburzenie Warszawy
i wymordowanie wszystkich jej mieszkańców. Najbardziej zdumiewające jest to, że sprawcy tego mordu do dziś pozostają
bezkarni…

DEMART, 14×20, s. 200, twarda

DEMART, 16×23, s. 390, twarda

kod: 122745

kod: 278690

Czarna
kawaleria
generała
Maczka

Falaise’44
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Historia Polski

Tylko

Tylko

14,90 zł

14,90 zł
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Cena: 14,90 w tym 5% VAT

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 polskich żołnierzy w II wojnie
światowej, o którym opowiada ta książka, przedstawiając wojenne losy generała Stanisława Maczka oraz historię formowania się i szlak bojowy 1 Dywizji Pancernej, polskiej „Czarnej
Kawalerii”. Ta waleczna formacja zdołała przełamać główną
pozycję obrony stawiających zaciekły opór Niemców, odnosząc świetne zwycięstwo na szlaku bojowym we Francji.

Rotmistrz Witold Pilecki

Polak, który próbował powstrzymać Zagładę!

WYD. AA, 12×19, s. 128, miękka, czarno-białe ilustracje

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 ludobójstwie. Po brawurowej ucieczce napisał szczegółowe raporty
z Auschwitz, których niezwykłe losy zostały opisane w książce.
Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został aresztowany przez UB i zamordowany 25 maja 1948 roku.

KOD: 646341

WYD. AA, 12×19, s. 160, miękka

KOD: 641667

Tylko

Tylko

14,90 zł

14,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Porywająca opowieść o jednym z najsłynniejszych wyklętych,
legendarnym dowódcy KEDYWU, człowieku, którego Niemcy
bali się jak ognia. Ilustrowana archiwalnymi zdjęciami historia obejmuje całe jego życie, począwszy od czasów dzieciństwa, przez walkę o niepodległość Polski, wojnę z bolszewikami, wrzesień 1939 i walkę w konspiracji pod okupacją,
aż po sowieckie łagry na Uralu, powrót do zniewolonej, komunistycznej Polski, aresztowanie, zbrodniczy proces, wyrok
sądowy i morderstwo w majestacie bezprawia. To historia
człowieka, którego zawsze trzeba stawiać jako wzór męstwa,
bohaterstwa i patriotyzmu.

75. Rocznica zwycięstwa pod Monte Cassino

Generał „Nil”

WYD. AA, 12×19, s. 128, miękka, czarno-białe fotografie

KOD: 645580

Monte Cassino ‘44

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 zwycięstwa polskich żołnierzy w drugiej wojnie światowej. Ta książka, ilustrowana archiwalnymi zdjęciami z pola bitwy, opowiada o tym wielkim triumfie i ofierze polskich żołnierzy.
WYD. AA, 12×19, s. 176, miękka, czarno-białe ilustracje

KOD: 646105
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W obronie prawdy historycznej

Rabat 50%

Nowość

49,90

29,90

59,90 zł

59,90 zł

Resortowe dzieci
Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz

Resortowe dzieci. Biznes

Jakie są korzenie biznesu III RP? Dziennikarskie śledztwo
oparte o materiały IPN zadaje kłam legendzie o spontanicznej transformacji gospodarczej Polski. Odkrywa kulisy powstawania fortun budowniczych finansowych potęg i rodzinnych korporacji biznesowych. Tylko niektórzy z nich ujawnili
swoją współpracę ze służbami specjalnymi i przyznają się do
niej otwarcie. Większość gorliwie zaprzecza. Niektórzy z bohaterów książki znaleźli się w niej ze względu na współpracę
swoich rodziców z SB. Czy ten fakt wpłynął na ich sukcesy
finansowe?
FRONDA, 15×21 s. 554, miękka

KOD: 794269

Politycy

Rzecz o polskich politykach,
których życiorysy i kariery
korzeniami sięgają PRL.
Wielu z nich wykorzystało
wpływy i koneksje uzyskane w poprzednim systemie,
aby osiągnąć wysoką pozycję w dyplomacji, polityce,
biznesie, nauce. Ponad 700
stron twardych danych; historii, powiązań, dat, liczb
i dokumentów.

34
,90
99
,90
39,90 zł
Dr Jacek Bartosiak

Rzeczpospolita
między lądem
a morzem

FRONDA, 15×21, s. 700, miękka

Monumentalne i pełne erudycji dzieło o geopolitycznej
sytuacji Polski wobec agresywnej polityki Kremla i rywalizacji wielkich mocarstw.
Książka jest wynikiem refleksji, rozmów, spotkań, symulacji i gier wojennych oraz licznych podroży. Zawiera barwne
poglądowe mapy.

KOD: 790995

FRONDA, 18×25, s. 848, zintegrowana

Rabat 50%

KOD: 016364

DVD

Czarna księga
PRL

24,90

Tylko

19,90 zł

49,90 zł

Ryszard Terlecki

Polska w niewoli
1945-1989

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

KOD: 648529
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Trzeci Rzym. Ewangelia według Kremla
Książeczka z filmem DVD

Czy Władimir Putin jest chrześcijaninem? Jaki błąd w relacjach z Rosją popełnia świat Zachodu i USA? Jakie są relacje
Rosyjskiej Cerkwi z władzami państwowymi? Na te i na wiele
innych pytań w poruszającej rozmowie przed kamerą odpowiada Siergiej Kowalow – rosyjski dysydent, więzień Gułagu i deputowany Dumy, obrońca praw człowieka i krytyk autorytarnych
rządów Władimira Putina. W pełnej humoru i szczerej rozmowie
Kowalow dokonuje trafnej oceny rządów Putina, imperialnej
polityki Kremla i kondycji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
Książeczka: WYD. AA, 14×20, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje
Film DVD: czas trwania: 25 min.

KOD: 645986

W obronie prawdy historycznej

39,90

39,90

44,90 zł

44,90 zł

Piotr Zychowicz

Piotr Zychowicz

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 odwagę głosić poglądy niepopularne w ich własnej społeczności.
Poprzednie książki Zychowicza wywoływały kontrowersje,
jednak żadna nie była tak niepoprawna politycznie!

Kontynuacja bestselleru Żydzi. Piotr Zychowicz porusza w tej
książce niemal wszystkie kontrowersyjne tematy, które wypłynęły podczas ostatniego wielkiego sporu polsko-żydowskiego.
Z jednej strony – żydowska policja w gettach, Judenraty, obozowe Sonderkommanda i „żydokomuna”. Z drugiej – działalność
granatowej policji, polskie donosy i antysemityzm. W książce
Żydzi 2 znalazły się również tematy współczesne: krwawe zamachy terrorystyczne, tajne akcje Mosadu, działalność lobby żydowskiego w USA, a nawet wojny izraelskich kibiców piłkarskich,
przy których nasi kibole wydają się grzecznymi chłopcami.

Żydzi

Żydzi 2

REBIS, 15×22, s. 464, miękka

REBIS, 15×22, s. 488, miękka

kod: 188803

kod: 623156

Bestseller

39,90

39,90

44,90 zł

45,00 zł

Piotr Zychowicz

Stanisław Michalkiewicz

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 wojnę 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 współczesnej Rosji.

Bestsellerowa książka Stanisława Michalkiewicza porusza
kwestie dekadencji Polskich elit, tych politycznych, ale również intelektualnych. Autor pokazuje skąd się bierze degeneracja „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 polską polityką i źródła wielkich manipulacji, jakim jesteśmy
poddawani.

Sowieci

Niemcy, Żydzi i folksdojcze

REBIS, 15×22, s. 488, miękka

CAPITAL, 14×20, s. 424, miękka

kod: 621022

kod: 037436
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Dzieła sztuki

69,90

99,00

79,95 zł

129,00 zł

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 człowieka z krwi i kości: męża i ojca, artystę i społecznika, walczącego nie tylko o uznanie, lecz także o wydobycie najgłębszych treści z bogactwa dziejów Polski. Wątek biograficzny
został wzbogacony licznymi barwnymi reprodukcjami dzieł
wielkiego mistrza i fachowymi komentarzami do nich.

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 biografii twórców oraz symboliki. Dzięki dogłębnej analizie i powiększonym fragmentom obrazów można dostrzec to, co przy pobieżnym oglądaniu umyka nawet
znawcom.
SBM, 25×31, s. 448, twarda, kolorowe fotografie

kod: 592728

SBM, 25×34, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 594845

69,90

29,90

79,95 zł

35,00 zł

Stanisław Wyspiański. Artysta i wizjoner

Albumowa opowieść o wielkim młodopolskim artyście, wzbogacona licznymi reprodukcjami jego dzieł. Nazywany czwartym wieszczem Stanisław Wyspiański zyskał miano najwybitniejszego artysty swego pokolenia, który pozostawił po sobie
budzącą szacunek spuściznę: zajmował się szeroko rozumianymi sztukami wizualnymi (malarstwem, rysunkiem, architekturą, projektowaniem witraży, mebli i wnętrz, konserwacją,
typografią i plakatem), ale także literaturą: dramatem, poezją
i przekładem. Autorka, historyk sztuki Luba Ristujczina, zdradza szczegóły jego biografii, a także inspiracje i tajniki znakomitego warsztatu artysty.
SBM, 24×33, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 597228
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Co to za święty?

Sztuka czytania obrazów
W leksykonie znalazło się kilkaset sylwetek osób wyniesionych
przez Kościół do chwały ołtarzy. Każdej postaci towarzyszy
krótka biografia, data wspomnienia liturgicznego oraz fotografie – reprodukcje dzieł sztuki wybitnych artystów, którzy na
przestrzeni stuleci chrześcijaństwa utrwalali wizerunki świętych i błogosławionych. Zamieszczono tu wykaz symboli ikonograficznych i atrybutów ułatwiających identyfikację świętych.
Omówiono tematykę spraw (np. chorób i problemów), w których 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

Przyroda i pasja

Nowość

99,00

99,00

129,95 zł

129,00 zł

Adam Tański

Wędkarstwo i ryby

Książka jest kompendium wiedzy na temat wędkarstwa i ryb.
Autor, dr hab. inż. Adam Tański podpowiada, jak zostać wędkarzem, szczegółowo opisuje 72 gatunki ryb, minogów, raków
i krabów, a także sprzęt potrzebny do ich połowu oraz najskuteczniejsze metody. W książce zawarto również informacje
o zbiornikach wodnych, biologii ryb i wartych uwagi łowiskach. Idealne kompendium dla każdego wędkarza!
SBM, 25x31, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 598492

Życie ptaków

Bohaterami albumu są ptaki, które zamieszkują nasz kraj
przez cały rok, jak również przylatujące do nas na kilka miesięcy 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 znakomitych fotografii i praktycznych wskazówek dla amatorów
obserwacji ornitologicznych.
SBM, 25×31, s. 448, twarda, kolorowe fotografie, kredowy papier

KOD: 596900

99,00

69,00

129,00 zł

79,95 zł

Konie

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

KOD: 592605

Psy rasowe

Bogato ilustrowany album zawiera charakterystykę blisko
60 najpopularniejszych ras psów. W książce zamieszczono
ciekawe i praktyczne informacje dotyczące każdej z prezentowanych ras. Autorka zapoznaje nas m.in. z historią, wyglądem, usposobieniem i wymaganiami ich przedstawicieli.
Znajdziemy tu również tabelki z klasyfikacją FCI i metryczką
poszczególnych ras. Całość została znakomicie zilustrowana
barwnymi fotografiami. Doskonała propozycja zarówno dla
właścicieli psów, jak i tych, którzy dopiero zastanawiają się
nad wyborem pupila.
SBM, 25×31, s. 240, twarda, kolorowe fotografie

KOD: 596818
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Literatura piękna

pe

r ce n

24,90

a!

Su

Bestseller

99,90

34,90 zł

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

Monika Rzepiela

Saga polska
Komplet 4 książek

Monika Rzepiela

Szlacheckie
gniazdo

Najnowszy tom bestsellerowej
„Sagi Polskiej”!
Autorka przenosi czytelników
w drugą połowę XVIII wieku na
malownicze Pogórze Karpackie.
Fascynujące losy dwóch bohaterek wplecione w codzienne
życie osiemnastowiecznej
szlachty i chłopów pańszczyźnianych, przeplatane bolesną
historią Polski.

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

Szara Godzina, 14×20, s. 296, miękka

SZARA GODZINA, 14×20 s. 1360 (łącznie), miękka

KOD: 201255

KOD: 201187

Nowość

24,90

59,90

39,90 zł

34,90 zł

106,70 zł

Wisznia
ze słowiańskiej
głuszy

Pasjonująca, pełna przygód
historia Wiszni jest wędrówką
po terenach Rusi, Bizancjum
i ziemiach, na których kiedyś
powstanie państwo Polan.
Rzeczywistość miesza się z legendą, a w ludzkich duszach
nienawiść walczy z miłością
silniejszą od śmierci.
Szara Godzina, 14×20, s. 368, miękka
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Pasjonujące powieści w greckich klimatach!

29,90
Aleksandra Katarzyna
Maludy

KOD: 201248

Nowość

Bożena
Gałczyńska-Szurek

Sekret rodziny
von Graffów

Współczesny Berlin. Młoda
arystokratka Maria von Graff
udaje się do Zamościa w celu
rozwiązania tajemnicy z przeszłości: wojennych losów swoich przodków. W rozwiązaniu
zagadki pomagają jej historyk
Andrzej i archiwista Alfred.
Jaka jest prawda?
Szara Godzina, 14×20, s. 288, miękka

KOD: 201316

Oszczędzasz 46 zł

Bożena Gałczyńska-Szurek

Pakiet Grecki
Komplet 3 książek

Klasztor zapomnienia: Pamiętnik zmarłego ojca Klary rzuca
nowe światło na wydarzenia sprzed lat. Jaki sekret skrywa półwysep Athos i Republika Mnichów?
Kręta droga do nieba: Czy upadek obrazu Madonny podczas
świątecznej procesji jest zwiastunem nieszczęśliwych wydarzeń,
które nawiedziły grecką wyspę?
Cierpkie winogrona: Skrzywdzona kobieta postanawia wyruszyć
do Grecji, by znaleźć spadkobiercę należnego jej majątku i zdemaskować oszustwa męża. Czy prawda jest taka, jak się wydaje?
Komplet dostępny tylko dla klientów katalogu!
SZARA GODZINA, 13×21, s. 1008 (łącznie tomy 1-3), miękka

KOD: 201613

Literatura piękna

Rabat 55%

14,90

24,90

34,90 zł

27,30 zł

Borys Szyriajew

Zoﬁa Kossak

Niegasnące światło

Borys Szyriajew trafił do pierwszego w ZSRR obozu koncentracyjnego, który powstał w XV-wiecznym monasterze na
Wyspach Sołowieckich – po wypędzeniu stamtąd mnichów
w 1920 roku. Było to miejsce kaźni dla wybitnych przedstawicieli inteligencji, wojska i duchowieństwa – prześladowanych
jako wrogowie rewolucji…
Książka-świadectwo, jak „Inny świat” Herlinga-Grudzińskiego,
jak opowiadania Szałamowa, jak „Archipelag GUŁAG”
Sołżenicyna. To wstrząsające świadectwo nieludzkiego systemu, wypróbowanego na osławionych Sołowkach.
WYD. AA, 14×20, s. 480, miękka

prof. dr hab. Andrzej Nowak

kod: 647089

Z otchłani

Książka zawiera spisane i opublikowane zaraz po wojnie
relacje autorki z uwięzienia w niemieckim obozie koncentracyjnym dla kobiet w Birkenau w latach 1943-1944.
Jest ona przejmującym świadectwem niewyobrażalnego
okrucieństwa, z jakim traktowano tam więźniarki różnych
narodowości. Napisanie tej książki autorka uważała za swój
obowiązek i misję.
Bóg na to pozwolił niektórym ludziom oglądać piekło na
ziemi i wrócić, by dali świadectwo prawdzie…
Zofia Kossak
IW PAX, 14×20, s. 208, twarda

kod: 120324

Powieść
inspirowana
świadectwami
byłych
więźniarek

39,9034,90

34,90

44,90 zł39,90 zł

39,90 zł

Reyes Monforte

Magdalena Knedler

Najbardziej emocjonalna i osobista powieść Reyes Monforte.
Dwa miesiące po śmierci Jonasa jego żona Lena, zawodowa fotografka, zdobywa się na odwagę i wyrusza, by spełnić ostatnie
życzenie męża – rozsypać jego prochy na polach lawendy w sercu hiszpańskiej La Alcarrii. Spotyka się tam z grupą przyjaciół.
Wśród nich jest Daniel, który był z Jonasem szczególnie blisko
i zna wiele mrocznych tajemnic z przeszłości. Lena otrzymuje
w spadku nie tylko przyjaźń, ale też nienawiść. Podczas rozpoczynającego się w miasteczku Festiwalu Lawendy zbyt długo
ukrywane rodzinne sekrety w końcu ujrzą światło dzienne.

Młoda autorka znajduje przed drzwiami swojego domu rękopis, który zupełnie zmienia jej życie. Za wszelką cenę postanawia się dowiedzieć, kim były przyjaciółki z Ravensbrϋck.
W świecie, gdzie śmierć wydaje się nadzieją, ocalić może tylko przyjaźń! W otoczonym drutem kolczastym obozie zagłady
zawiązuje się kobieca więź. Trwalsza od obozowych murów.
Silniejsza od brutalnych uderzeń. Maria, Sabina, Bente
i Helga – każda z nich trafiła do KL Ravensbrϋck z innego
powodu. Każda była inna.

Pamięć lawendy

WAM, 13×21, s. 544, miękka

kod: 716644

Moje przyjaciółki z RavensbrÜck

WAM, 14×20, s. 432, miękka

kod: 716811

89

79,00

69,00

99,95 zł

129,95 zł

99,95 zł

Oszczędzasz 30 zł

Oszczędzasz 50 zł

pe

r ce n

199,00

Oszczędzasz 30 zł

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz

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

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

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

Komplet
„Arcydzieła
Sienkiewicza”

kod: 873976

kod: 872719

kod: 873969

kod koMPLETU: 147482

Krzyżacy

Trylogia

a!

69,00

Su

Literatura piękna

Quo Vadis

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

69,00

69,00

69,00

99,00

99,95 zł

99,95 zł

99,95 zł

149,95 zł

Oszczędzasz 30 zł

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz

Arcydzieło Adama Mickiewicza
w ekskluzywnej edycji, z pięknymi ilustracjami Michała
E. Andriollego!
DRAGON, 29×21, s. 448, twarda ze
złoceniami

kod: 874478

Oszczędzasz 30 zł

Władysław St. Reymont

Chłopi

Eleganckie wydanie wybitnej powieści Władysława
Reymonta, napisanej w latach
1901-1908, a w roku 1924 wyróżnionej Nagrodą Nobla.
DRAGON, 21×29, s. 640, twarda ze
złoceniami

kod: 875475

Oszczędzasz 30 zł

Tadeusz
Dołęga-Mostowicz

Dzieła wybrane

Najwybitniejsze dzieła
Tadeusza Dołęgi-Mostowicza
w eleganckim wydaniu:
Kariera Nikodema Dyzmy,
Znachor, Profesor Wilczur.
DRAGON, 29×21, s. 624, twarda ze
złoceniami

kod: 877004
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Oszczędzasz 50 zł

William Szekspir

Dzieła wybrane

W tomie zaprezentowane
są trzy tragedie należące do
najważniejszych w dorobku
Williama Szekspira. Romeo
i Julia, Hamlet i Makbet wciąż
należą do najważniejszych
ksiąg kultury Zachodu.
DRAGON, 19×25, s. 512, twarda

kod: 874003

Literatura piękna

Rabat 50%

69,90

9,90

17,90

75,00 zł

19,90 zł

19,90 zł

Pamiętnik
Anioła stróża
Roman Brandstaetter

Jezus z Nazarethu
Komplet 2 książek

Arcydzieło Romana Brandstaettera zachwycające bogactwem
wiedzy biblijnej oraz doskonałą znajomością żydowskich
realiów w Palestynie za czasów Chrystusa. Wyjątkowy literacki
portret Jezusa, subtelnie wprowadzający czytelnika w tajemnicę Boga-Człowieka. Pisarz zawarł w powieści wielki kunszt
literacki, głębię religijnych przeżyć oraz żywą wiarę w Jezusa.

Bartosz Geisler

Trzy dni ciemności

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

kod: k01120

WYD. AA, WYD. M, 17×24, t. I-II s. 752, t. III-IV s. 816, twarda z obwolutą

AA, 14×20, s. 144, miękka

kod: 642367

kod: 643494

O Zbigniewie
Herbercie

Bestseller

49,90

59,90

59,90 zł

69,90 zł

Joanna Siedlecka

Karol Wojtyła

Barwna opowieść o życiu Pana Cogito od kolebki po grób,
dokumentująca jego kolejne etapy: Lwów, Sopot, Warszawę,
Paryż. Oparta została na relacjach imponującej liczby świadków: szkolnych kolegów, przyjaciół, pierwszej wielkiej miłości
i wielu ważnych nazwisk naszej literatury (m.in. Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego, Jerzego Giedroycia i innych). Jest
też w Panu od poezji Herbert prywatny, osobisty, intymny. Dręczony chorobą i cierpieniem, alkoholem, „wiecznie
w podroży”. Autorka odkrywa również mroczne, skrywane
przez Poetę, bolesne rany..

Tom I: Juwenilia

Pan od poezji

FRONDA, 17×24, s. 664, twarda, czarno-białe fotografie

kod: 793965

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

Dzieła literackie i teatralne
Literatura i teatr – te dziedziny twórczości były bliskie
Karolowi Wojtyle od czasów wadowickiego gimnazjum.
Niniejsza publikacja to swego rodzaju literacki dziennik przyszłego papieża, a zarazem niepowtarzalna okazja do bliższego poznania i głębszego zrozumienia świętego Jana Pawła II.
Tom pierwszy poezji i dramatów Karola Wojtyły obejmuje
juwenilia, utwory, które powstały w okresie od 1938 do 1946
roku. Zawiera również teksty nieznane czytelnikom, do tej
pory niepublikowane.
ZNAK, 17×24, s. 542, twarda

kod: 058372
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Książka i film

DVD Nowość

DVD

29,90

14,90

34,90 zł

29,90 zł

Dotknij Nieba

Książeczka z filmem DVD
Poruszająca opowieść o wierze, miłości, oraz o pewnej
pięknej piosence, której duchowe przesłanie przyczyniło się do
tysięcy nawróceń… To prawdziwa historia powstania największego religijnego hitu w dziejach amerykańskiej muzyki. Utwór
I Can Only Imagine podbił listy przebojów i serca słuchaczy,
zdobywając w USA status podwójnej Platynowej Płyty i stając
się najchętniej graną przez radia chrześcijańską piosenką
w historii. Dotknij nieba to bez wątpienia jeden z najlepszych
filmów chrześcijańskich!
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 22, twarda
Film: czas trwania: 110 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 126176

Święta Klara
i Święty Franciszek
Książeczka z filmem DVD

Załączony do książeczki film to wspaniała, barwna i zrealizowana z wielkim rozmachem opowieść, która ma dwoje równorzędnych bohaterów. Reżyser równolegle rozwija fabularną
opowieść o Klarze i Franciszku, poczynając od przypadkowego spotkania przyszłych świętych Kościoła katolickiego, aż do
śmierci św. Franciszka. Znakomitą, przejmującą kreację stworzyła Maria Palma Petruolo w roli św. Klary.
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 20, twarda
Film: czas trwania: 200 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 126060

DVD Rabat 50%

DVD

34
14,90
,90
14
39,90
29,99 zł
Święta Teresa z Avila

24,90
29,90 zł

Helenka

Książeczka z filmem DVD

Książeczka z filmem DVD

Dołączony do publikacji film to fabularna opowieść biograficzna, która przybliża życie świętej Teresy Wielkiej – mistyczki, odnowicielki życia konsekrowanego i doktora Kościoła.
Przedstawia również historyczny kontekst jej życia i działalności. Reżyser w niezwykle przystępny sposób przedstawia
zarówno proste fakty, jaki i głębokie duchowe myśli i wydarzenia. Atutami filmu są: wciągająca narracja i dobre kreacje
aktorskie. Prawdziwa perła klasyki kina religijnego!

Historia ostatnich lat życia młodej świeckiej misjonarki Heleny Kmieć, która w styczniu 2017 roku w Boliwii
w Cochabambie została bestialsko zamordowana. Przebywała
tam jako wolontariuszka misyjna w domu sióstr służebniczek, w prowadzonej przez nie ochronce dla dzieci.

Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 24, twarda
Film: czas trwania: 101 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 242244

Helenka zapłaciła najwyższą cenę za życie według prawdziwych wartości ewangelicznych. W czasach, w których większość narzeka na pośpiech i brak czasu, ona odnajdywała
zawsze moment dla Boga i dla ludzi.
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 16, miękka,
Film: czas trwania: 46 min., język polski

KOD: 250413
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Rabat 50%

Książka i ﬁlm

Rabat 40% DVD

Rabat 50% DVD

1417
,90
,90

14,9034,90
14,90zł
29,90 zł39,90

24,99
zł zł
29,90

Loreto
Tajemnica świętego domu z Nazaretu
Książeczka z ﬁlmem DVD

Jak wygląda Dom Maryi, Matki Chrystusa? Czy naprawdę został przeniesiony z Nazaretu do Loreto? Jak tego dokonano?
Czy przeniosły go anioły, jak głosi jedna z legend? Czy trzy
jego ściany to rzeczywiście ściany Domu Zwiastowania? Czy
kamienie, z których został zbudowany, pochodzą z Palestyny?
Odpowiedzi na te pytania, historię miejsca i kultu znajdziemy
w książeczce i dokumentalnym filmie.
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 30, twarda
Film: czas trwania: 54 min., polskie napisy, polski lektor

kod: 405005

Kapłan poniżonych. Założyciel Caritas w Rzymie
Książeczka z ﬁlmem DVD

Poruszający trzygodzinny dramat przedstawia życie założyciela
rzymskiego Caritasu, ks. Don Luigi di Liegro.
Dołączony do książki ﬁlm „Kapłan poniżonych” pokazuje życie takim jakim ono jest, czyli trudnym, pełnym zmagania się
z obojętnością społeczną, z barierami instytucjonalnymi, z własną słabością. Praca w Caritas daje z jednej strony ogromną
satysfakcję, z drugiej strony zawsze pozostawia w człowieku
niedosyt i stawia przed nim twarde granice.
Paweł Kęska, rzecznik prasowy Caritas Polska
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 26, twarda
Film: czas trwania: 190 min., polskie napisy, polski lektor

kod: 405043

DVD

DVD

29
17,90

29,90

34,90
39,90 zł

34,90 zł

Mam przyjaciół w niebie

Reż. Juan Manuel Cotelo

Bohaterem dołączonego do książeczki filmu jest lubiący
luksusowe życie księgowy, który popada w poważne kłopoty.
Przyłapany na oszustwach na rzecz mafii postanawia zeznawać jako świadek koronny. Decyzją sądu trafia do „bezpiecznej kryjówki”: kościelnego szpitala dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie. Przyzwyczajony do wygody, musi
podjąć opiekę nad pacjentami i zrozumieć ich dziwne zachowania. Stopniowo przełamuje niechęć i strach. Gdy wydaje
się, że wszystko idzie dobrze, przeszłość powraca… Zabawna,
pełna humoru włoska komedia o duchowej przemianie.

Fabularyzowany dokument w konwencji... westernowej komedii (warstwa fabularna) i kina faktu (warstwa dokumentalna). Głównym bohaterem opowieści jest reżyser (w tej roli
sam Cotelo), który w scenerii miasteczka rodem z Dzikiego
Zachodu kręci klasyczną historię o walce dobra ze złem. Gdy
reżysera ogarniają wątpliwości, ucieka on z planu filmowego,
by poszukać inspirujących i prawdziwych opowieści, które
pomogłyby mu wymyślić inny finał swojego dzieła. Prawdziwe
życie okazuje się bardziej zaskakujące niż wymyślone
historie…

Książeczka z ﬁlmem DVD

Książeczka: RAFAEL, 15×20, s. 20, twarda
Film: czas trwania: 95 min., polski lektor, polskie napisy

kod: 250086

Największy dar Książeczka z ﬁlmem DVD

Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 24, twarda, kolorowe ilustracje
Film: czas trwania: 105 min., lektor polski, napisy polskie

kod: 250383
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Książka i ﬁlm

DVD

DVD Rabat 50%

14
,90
34
19
,90
29,90 zł
39,90

29,90

303. Bitwa o Anglię

Apostoł Piotr i Ostatnia Wieczerza

Pełna rozmachu i emocjonujących podniebnych walk superprodukcja opowiadająca niesamowitą historię Dywizjonu
303 – legendarnych polskich lotników, którzy wyróżnili się
bohaterstwem i skutecznością podczas bitwy o Anglię w czasie II wojny światowej. Epicka filmowa opowieść w doborowej
międzynarodowej obsadzie (m.in. Marcin Dorociński, Filip
Pławiak, syn Mela Gibsona Milo Gibson oraz Iwan Rheon –
gwiazda kultowego serialu „Gra o tron”).

Dołączony do książeczki film fabularny rozpoczyna się
u schyłku życia św. Piotra, który oczekuje w więzieniu na
egzekucję. Jeden z pilnujących go strażników chce się dowiedzieć czegoś więcej na temat wiary, za której wyznawanie
Piotr ma wkrótce umrzeć, a szczególnie o ostatnich dniach
Zbawiciela i jego śmierci. W serii retrospekcji zbudowanych
ze wspomnień apostoła poznajemy najważniejsze chwile
z życia Jezusa i jego nauczania.

KINO ŚWIAT, Film DVD, czas trwania: 103 min., polski lektor, polskie napisy

Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 20, twarda
Film: czas trwania: 90 min., polski lektor, polskie napisy

Książeczka z ﬁlmem DVD

Film DVD

kod: 325990

kod: 377626

%
DVD Rabat 40

34
14,90

34
14,90

39,90 zł
24,99

29,90
39,90 zł

Droga św. Jakuba
do Santiago de Compostela
Książeczka z ﬁlmem DVD

Fascynujące dzieje św. Jakuba, pierwszego męczennika spośród Apostołów! Podania głoszą, że Jego szczątki, przywiezione na wybrzeże Galicji, dały początek najważniejszemu
szlakowi pielgrzymek w Europie. Zobaczmy, co czeka na
drodze pielgrzymów i przeżyjmy to z tymi, co nią podążają.
O tej wyjątkowej drodze opowiada dołączony do książki film
dokumentalny. Pod jego wpływem wielu z nas wyruszy na
pielgrzymi szlak do Santiago de Compostela.
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 26, twarda
Film: czas trwania: 50 min., polskie napisy, polski lektor

kod: 405050

94

%
DVD Rabat 50

Św. Maria Magdalena
Książeczka z ﬁlmem DVD

W Nowym Testamencie Maria Magdalena jest wspominana
12 razy przez wszystkich czterech ewangelistów. Pochodziła
z Magdali, Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów, zaliczała się do kręgu Jego pierwszych uczniów. W czasie ukrzyżowania stała pod krzyżem. Maria Magdalena podobnie jak
w wielu innych filmach, również w tym przedstawiona jest
jako kobieta cudzołożna. Jednak sytuacja w jakiej się znalazła
wyniknęła z tragicznego zbiegu okoliczności.
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 20, twarda
Film: czas trwania: 94 min., polski lektor, polskie napisy

kod: 377961

Książka i ﬁlm

%
Rabat
50DVD
DVD

Nowość

29,90

DVD

29
,90
13
,90
34,90 zł

59,90 zł

Mojżesz Prawodawca

Tam, gdzie mieszka Bóg

W książeczkach, do których dołączono obydwie części filmu,
znajdziemy m.in. informacje o twórcach filmu Mojżesz prawodawca i aktorach, którzy zagrali w nim główne role.

O tym filmie mówiono i pisano na całym świecie! Pierwszy
film fabularny, w którym wystąpił papież Franciszek. To pogodna opowieść o miłości, przyjaźni, lojalności. Przedstawia
historię małego chłopca, który wyrusza samotnie w góry
w poszukiwaniu Boga. Po drodze spotykają go różne przygody. W ślad za nim wyrusza ekipa złożona z siostry i jej przyjaciół. Dzieci oczywiście nie zobaczyły na szczycie góry Starca
z Siwą Brodą, ale spotkały Boga w inny sposób... W menu
płyty DVD zamieszczono dodatkowe materiały edukacyjne.

Bestsellerowa ekranizacja historii Mojżesza – jednej z najważniejszych postaci Starego Testamentu. Polecamy dwupłytową edycję 6-częściowego miniserialu z udziałem wielu
znanych gwiazd. W roli tytułowej występuje Burt Lancaster,
któremu partnerują m.in. Irene Papas, Michele Placido (znany m.in. z głównej roli w serialu Ośmiornica) i Ingrid Thulin.
Muzykę do filmu skomponował sam Ennio Morricone.

Książeczki: E-LITE, 14×19, cz. I: s. 24, cz. II: s. 24, twarda
Filmy: cz. I: 145 min., cz. II: 145 min., polski lektor, polskie napisy

kod koMPLETU: 131795

Książeczka z ﬁlmem DVD

Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 26, twarda
Film: czas trwania: 85 min., polski dubbing

kod: 126145

Rabat 50% DVD

Rabat 50% DVD

14,90

14
,90
13
,90
29,90 zł

29,90 zł

Św. Józef z Nazaretu

Święta Rodzina

Dołączony do książki film fabularny „Józef z Nazaretu” jest
częścią telewizyjnego cyklu Rafaele Mertesa „Przyjaciele
Jezusa”. Jest filmem wyjątkowym, bo św. Józef do tej pory
w filmach biblijnych pojawiał się wyłącznie na drugim planie.
Dopiero w filmie Mertesa staje się centralną postacią opowieści. Film przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia
Józefa. Ze względu na lakoniczność informacji jakie znajdujemy w Nowym Testamencie, wykorzystuje również przekazy
pozabiblijne, m.in. apokryfy.

Doskonały scenariusz, świetne aktorstwo i znakomite zdjęcia sprawiają, że ponad trzygodzinne widowisko Raffaele
Mertesa o Świętej Rodzinie warto obejrzeć w rodzinnym
gronie. Realizacja dołączonego do książki filmu o latach dzieciństwa Jezusa była zadaniem trudnym, bo niewiele wiemy
o tym okresie Jego życia. Dlatego w filmie twórcy wykorzystali
wątki znane nie tylko z Ewangelii, ale i ze źródeł pozabiblijnych, m.in. z apokryfów. W roli Matki Jezusa znakomita Ana
Caterina Morariu!

Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 22, twarda
Film: czas trwania: 96 min., polskie napisy, polski lektor

Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 30, twarda
Film: czas trwania: 190 min., polskie napisy, polski lektor

kod: 126077

kod: 126053

Książeczka z ﬁlmem DVD

Książeczka z ﬁlmem DVD
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39,90 zł

Klubowy pakiet przewodników
Polska

101 skarbów historii
w Polsce

Komplet 3 książek

Przewodnik turystyczny z atlasem samochodowym Polski
w skali 1:750 000!

W komplecie:

Miejsca historyczne oznaczono na mapach i dokładnie omówiono w przewodniku. Zamieszczono tu również informacje
praktyczne (inscenizacje, festyny, dane adresowe).

Polska. Przewodnik pielgrzyma, s. 648
Polska. Uzdrowiska. Przewodnik, s. 160
101 skarbów historii w Polsce, s. 252

250 kolorowych zdjęć!

Łącznie ponad 1000 stron!
Kolorowe fotograﬁe i mapy

WYD. AA, 17×24, s. 252, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje

kod: 646648

Każda książka: WYD. AA, 17×24, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje

kod: 644583

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, której nazwa wzięła się od pszczół – nie mogło
więc zabraknąć tu skansenu pszczelarskiego. To prywatna placówka, w której można
obejrzeć zabytkowe, częstokroć rzeźbione, dekorowane ule oraz dawne narzędzia
pszczelarskie. Oprócz przedmiotów związanych 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 pszczelego wosku świece. Z historią Pszczewa można 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 dotyczące Pszczewa. A historia miejscowości jest
ciekawa, w latach 1288–1945 miała prawa
miejskie, zawsze przeważała tu ludność polska i katolicka. Głównym zabytkiem jest kościół św. Marii Magdaleny z XVII w.

ROKITNO
Sanktuarium Matki Bożej
Cierpliwie Słuchającej
Matka Boża Rokitniańska nosi tytuł Cierpliwie Słuchającej, gdyż ma odsłonięte prawe
ucho, skierowane w stronę tych, którzy modlą się przed Jej obliczem. Twarz Madonny
o spuszczonych powiekach opromienia delikatny uśmiech, a całym swym wyrazem zdaje
się Ona uważnie wsłuchiwać w zanoszone do
Niej prośby wiernych. O tym, że wstawiennictwo Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej
przynosi owoce, świadczą liczne wota. Najbardziej wymownym potwierdzonym wydarzeniem historycznym jest wotum u dołu
obrazu, ryngraf z Orłem Białym oﬁarowany
przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. 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 rodziny 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 Kazimierzowi Opalińskiemu, który został opatem
klasztoru cysterskiego w Bledzewie. Katarzyna 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 kościele bledzewskim, ale często zabierał niewielki
wizerunek (27 na 40 cm) w podróże. Wedle 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

Matka Boża Cierpliwie Słuchająca

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 Stefana Wierzbowskiego, obraz został oﬁcjalnie
uznany za cudowny. Jego sława dotarła aż
do Warszawy. Żarliwy czciciel Maryi, król Michał 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 szlachty pod przywództwem hetmana Jana Sobieskiego (późniejszego króla). Na szczęście do
bratobójczego starcia nie doszło. Obecność
Matki Bożej w obozie królewskim pod Gołębiem i modlitwy zanoszone za Jej wstawiennictwem 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 naszym”. Cudowny obraz został w uroczystym

Muzeum Dom Szewca przy rynku w Pszczewie

Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej

Ołtarz główny w sanktuarium w Rokitnie

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 wybudowanym 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 jezuita Juliusz Mancinelli wspominał podjętą
wówczas decyzję o szerzeniu czci Matki Bożej Królowej Wniebowziętej, ze względu na
wielką miłość, jaką miał dla niej młody jezuita
z Polski. Tego dnia w 1617 r. w Neapolu 80-letni o. Juliusz doznał widzenia, w którym Matka
Boża zapowiedziała jego zgon za rok i poleciła:
„Tymczasem nazywaj mnie tu na ziemi Królową Polski. Umiłowałam to królestwo i do wielkich rzeczy je przeznaczyłam, ponieważ szczególnie wielbią mnie jego synowie”. Napisał
o tym list do księży na Litwie (Mancinelli posługiwał tam wcześniej jako misjonarz) i od
tej pory rozpoczęło się propagowanie kultu
Matki Bożej Królowej Polski, czego zwieńczeniem 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 obcego 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 obrazu rokitniańskiego stały się bardzo popularne, 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 niedzielę 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 odpustowej przed obliczem Pani Rokitniańskiej.
Po II wojnie światowej Madonna Rokitniańska odbyła jeszcze jedną niezwykle ważną podróż. 15 sierpnia 1946 r. została zaniesiona w procesji do Gorzowa, gdzie ogłoszoną
Ją patronką administracji apostolskiej, a od
1972 r. patronuje powołanej w jej miejsce
diecezji gorzowskiej (od 1992 r. zielonogórsko-gorzowskiej). W 1989 r. obraz koronował
koroną papieską prymas Józef Glemp. Kalwaria 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 – nabożeństwo 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 diecezjalne – 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

49,00

69,00 zł

W OKOLICY

BABIMOST

Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni
Babimojskiej
W Babimoście (60 km na południe od Rokitna), w kościele św. Wawrzyńca od wieków
kultem otoczona jest ikona Matki Bożej Gospodyni 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 przypisano to, że Babimost i wsie należące do
tutejszej paraﬁi ominęła epidemia cholery.
W podzięce paraﬁanie ślubowali 26 czerwca 1710 r. szczególnie uroczyście obchodzić
święto Oﬁarowania NMP (21 listopada) i powstrzymywać się tego dnia od wszelkich prac.
Kult Gospodyni Babimojskiej odgrywał istotną rolę w XIX w., w okresie Kulturkampfu, gdy
powstawały przy kościele tajne organizacje
mające na celu obronę wiary i poczucia polskości. Ta szczególna cześć zanikła w dwudziestoleciu międzywojennym. Dawnego blasku
nabrała ponownie od 1968 r., gdy powrócono do uroczystych obchodów odpustowych
w święto Oﬁarowania NMP. Obraz Matki
Bożej z Dzieciątkiem, czczony tu od stuleci
(prawdopodobnie pochodzi z XV w., zachowała 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 oryginalną srebrną sukienkę, z wotami sięgającymi
dawnych czasów. Umieszczona jest pośrodku
gotyckiego poliptyku z końca XV w. autorstwa
Mistrza z Gościeszowic. Kościół św. Wawrzyńca zbudowano w 1740 r. w miejscu wcześniejszej, strawionej przez pożar świątyni.

Oszczędzasz 20 zł

Jedyny taki przewodnik
po miejscach świętych
w Polsce!

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

Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej

Wnętrze sanktuarium w Babimoście

184

185

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 prezentacjach 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 samochodowa Polski w skali 1:300 000. W przewodniku znajdziemy także plany głównych miast Polski.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 648, opr. zintegrowana, kolorowe zdjęcia

kod: 643616
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Podróże dalekie i bliskie

Bestseller

pe

r ce n

34
14,90

a!

Su

Rabat 50%

59,00

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 fotograﬁe i mapy
Każda książka: WYD. AA, 17×24, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje

kod: 644545

Ponad 150
kolorowych
fotograﬁi!

29,90
39,90 zł

Polska. Uzdrowiska. Przewodnik
W przewodniku:

• dokładny opis wszystkich 45 polskich uzdrowisk (od słynnych kurortów jak Ciechocinek, Sopot, Krynica, Busko,
Polanica, po rozwijające się od niedawna jako uzdrowiska
Dąbki, Gołdap, Uniejów czy Supraśl) oraz podziemnego
uzdrowiska w kopalni soli w Wieliczce,
• profile lecznicze i możliwości terapii,
• atrakcje turystyczne w obrębie uzdrowisk i w okolicy,
• plany blisko 30 największych uzdrowisk,
• dziesiątki znakomitych zdjęć przybliżających urodę miejscowości uzdrowiskowych.
WYD. AA, 17×24, s. 160, opr. zintegrowana

kod: 641742

34
29,90
34,90
39,90 zł

Cudowne źródełka
w Polsce

Pierwsza w Polsce zbiorcza publikacja na temat cudownych źródełek
przybliża miejsca, które często mają duże znaczenie dla duchowej, religijnej, a także fizycznej kondycji Polaków. Album jest dziełem pionierskim,
jedynym na rynku książki, który temat źródełek opracowuje w tak obszerny i wszechstronny sposób. Zamieszczono tu obszerne opisy i fotografie 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 fotografie, kredowy papier

kod: 758170

97

Podróże dalekie i bliskie

Rabat 40%

Oszczędzasz 50 zł

9,90

49,00

17,90 zł

99,90 zł

Szlak
Orlich Gniazd

Góry Polski

Szlak Orlich Gniazd – nr 1 w krajowym rejestrze szlaków turystycznych – poprzez połączenie walorów przyrodniczych
i historycznych stanowi jedną z najciekawszych atrakcji
turystycznych naszej Ojczyzny. Album w barwnych fotografiach przedstawia zamki i ruiny warowni jurajskich z takich
miejscowości jak Korzkiew, Ojców, Pieskowa Skała, Rabsztyn,
Bydlin, Smoleń, Pilica, Ogrodzieniec, Morsko, Bobolice, Mirów,
Olsztyn. Barwnym fotografiom towarzyszy interesujacy komentarz dotyczący historii poszczególnych obiektów oraz
związanych z nimi ciekawostek i legend.

Ilustrowane kompendium wiedzy łączące w sobie atuty
ekskluzywnego albumu i kompetentnego przewodnika po
wszystkich pasmach górskich naszej Ojczyzny. Znani przewodnicy opisują poszczególne pasma pod względem przyrodniczo-geograficznym i kulturowym. Przedstawiają najbardziej
znane górskie miejscowości, ich zabytki oraz szlaki i obiekty,
którym warto poświęcić uwagę podczas wędrówki.
120 kolorowych map! Kilkaset barwnych fotograﬁi!
Opisy wszystkich pasm górskich w Polsce!
Beskidy, Tatry, Pieniny, Sudety, Góry Świętokrzyskie.

ARTI, 21×30, s. 64, twarda

DRAGON, 20×28, s. 448, twarda

kod: 400326

kod: 878704

Atlas

Rabat 40%

14,90

Tylko

14,90 zł

Polskie kapliczki

Polska. Skarby UNESCO

Kapliczki, krzyże i świątki przydrożne stawiano w różnych
okresach, najwięcej od II połowy XIX wieku do II wojny światowej. Najczęściej wznoszono je w okresach epidemii, wojny, klęsk, głodu. Upamiętniały ważne miejsca i wydarzenia.
Stawiane na rozstajach i granicach chroniły ludzi przed siłami
nieczystymi. W miejscach, w których nie było świątyni, zastępowały kościół. Pięknie ilustrowany album przedstawia ich
historię, rodzaje, walory duchowe i artystyczne oraz pełnione
funkcje. Zawiera również informacje o warszawskich kapliczkach podwórkowych i krakowskich latarniach umarłych.

Dziś na liście światowego dziedzictwa UNESCO figuruje 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 regionie Karpat, Tarnowskie Góry – kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku.
Wszystkie wymienione miejsca zostały opisane i barwnie zilustrowane na kartach tego wyjątkowego albumu.

ARYSTOTELES, 21×30, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

WYD. AA, 21×30, s. 88, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 382336

kod: 640707

Świątki i krzyże przydrożne
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24,90 zł

Podróże dalekie i bliskie
Oszczędzasz 50 zł

17,9029,90

34,9049,00

39,90 zł39,90 zł

39,90 zł
99,00 zł

Ziemia Zbawiciela Album
Przedmowa: kard. FRANCISZEK

MACHARSKI, tekst: ks. prof. WALDEMAR
CHROSTOWSKI, fotograﬁe: STANISŁAW MARKOWSKI

Niezwykła pielgrzymka do świętych miejsc Starego i Nowego
Przymierza: od Egiptu i Góry Mojżesza, poprzez miejsca biblijne starożytnej Galilei, Samarii i Judei po świątynie i ulice
Jerozolimy. Ponad 200 urzekających kolorowych fotografii
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 drzewa oliwnego z grudką ziemi z Jerozolimy!
WYD. AA, 21×29, s. 176, twarda, papier kredowy, kolorowe fotografie

KOD: K01004

W kapsułce na okładce
– ziemia z Jerozolimy!

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 cytatami. Dzięki temu można odbyć duchową pielgrzymkę śladami
Jezusa Chrystusa po Ziemi Świętej, często porównywanej do
piątej Ewangelii. Do albumu dołączono zaświadczenie o autentyczności pochodzenia ziemi z Jerozolimy.
WYD. M, 24×33, s. 128, twarda, papier kredowy, kolorowe fotografie

KOD: 433762

Oszczędzasz 80 zł

Oszczędzasz 75 zł
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Katedry Europy Album

Dziedzictwo wiary. Katedry w Polsce

DRAGON, 24×33, s. 464, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

DRAGON, 24×33, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 874638

KOD: 873075

Katedry Europy zawierają opisy i fotografie stu europejskich katedr z 27 państw. Wśród nich nich te najsłynniejsze: 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
fotografiami i fachowym komentarzem historycznym.

W znakomicie ilustrowanym dziele przedstawiono 58 katedr.
W ramach każdej prezentacji zamieszczono: krótkie kalendarium historyczne, opis dziejów diecezji, a także sylwetki
świętych związanych z daną świątynią. W komentarzu i na
fotografiach 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 fotografii. Zamieszczono
tu również: alfabetyczny spis katedr, słowniczki trudniejszych
terminów kościelnych i architektonicznych, indeksy miejscowości i osób oraz bibliografię.
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80. rocznica wybuchu II wojny światowej

Nowość

Tylko

19,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Polski wrzesień 1939
i planowa eksterminacja narodu polskiego

Kompendium wiedzy historycznej o niemieckim i sowieckim ataku na Polskę we
wrześniu 1939 r., który zapoczątkował II wojnę światową w wymiarze globalnym.
Z książki Joanny Wieliczki-Szarkowej poznamy okoliczności hitlerowskiej agresji
na Polskę, jej przebieg oraz najważniejsze bitwy i wydarzenia kampanii wrześniowej (m.in. Westerplatte, bitwa nad Bzurą, obrona Warszawy, bitwa pod Kockiem
i inne). Dowiemy się również o działaniach Armii Czerwonej i sowieckiej bezpieki
na wschodnich Kresach Rzeczypospolitej po 17 września 1939 r. (m.in. oblężenie
Grodna, masowe aresztowania i prześladowania oraz zbrodnie popełnione na ludności polskiej oraz jej elitach). Książka zawiera również podsumowanie strat, jakie
Polska poniosła wskutek niemieckiego i sowieckiego bestialstwa nie tylko na początku wojny, ale przez cały okres jej trwania.
Książkę – wydaną w 80. Rocznicę Polskiego Września ‘39 – gorąco polecamy wszystkim, którzy chcą lepiej poznać okoliczności tamtych wydarzeń oraz prawdę o planowej eksterminacji narodu polskiego dokonanej przez obydwu agresorów.
WYDAWNICTWO AA, 12×19, s. 208, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 646747

Zamówienia:

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!

tel. 12

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

(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

www.religijna.pl

