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Zamówienia: 

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

Nowość

Herbatka żurawinowa 
5 saszetek

Gazeta ewangelizacyjna 
„Dobre Nowiny”

t

Pakiet 9 karnetów 
wielkanocnych (10×15 cm)

49,00
69,00 zł

Więcej s. 3



Szanowni Państwo!

Przygotowaliśmy bogatą ofertę, 
która naszym czytelnikom pomoże 
dobrze przeżyć czas Wielkiego 
Postu. Szczególnie polecamy 
przewodnik duchowy W co wierzymy 
(s. 3) oraz inne znakomite książki 
abpa Fultona J. Sheena (s. 12-13). 
Bardzo wartościową publikacją 
jest tytuł 24 godziny Męki Pańskiej 
autorstwa wielkiej mistyczki Luisy 
Piccarrety (s. 100), a także inne 
pozycje o tematyce wielkopostnej 

i pasyjnej (s. 11, 19, 20-27). Polecamy również nową książkę 
ks. prof. Edwarda Stańka o Eucharystii Nieznany skarb (s. 9) 
oraz dzieło polskiej mistyczki Fulli Horak Święta Pani (dodatek). 
Godna uwagi jest Szkoła ciemności – wstrząsające świadectwo 
Belli Dodd o działaniach komunistów w USA (s. 15). W ofercie 
pojawiły się również m.in. unikalne albumy o arcydziełach 
sztuki sakralnej (s. 86), nowe książki dla dzieci (s. 91) oraz nowe 
pozycje opowiadające o dziejach naszej Ojczyzny (dodatek 
historyczny). Życzymy udanych zakupów.

Kierownik sprzedaży 
oraz pracownicy Klubu Książki Katolickiej Prodoks

i księgarni Religijna.pl

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

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

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

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

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

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

o
KSIĘGARNIA
na RETORYKA 

religijna.pl

KSIĘGARNIA
na RETORYKA

Wincenty Łaszewski

Modlitwy zatroskanych o Polskę
Modlitwy i lekcje wiary – wyjątkowy modlitewnik dla Polaków 
w opracowaniu Wincentego Łaszewskiego. W modlitewniku: 
wezwania, litanie, zawierzenia, rozważania różańcowe.
piotr Skarga – Św. Andrzej Bobola – Św. Stanisław papczyński – 
Św. Jan paweł II – Św. Siostra Faustyna – Rozalia Celakówna
Pamiętaj, że gdy modlisz się do Boga jako Polak, zawsze repre-
zentujesz swój naród.

Wincenty Łaszewski
FRONDA, 14×20, s. 204, miękka

kod: 794948

29,90
35,00 zł

Tytani ducha 
wstawiają się 
za ojczyzną!

Spis treści
Szczególnie polecamy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19
Wielki Post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-27
Drogowskazy życia duchowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-40
Cuda i objawienia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Pismo Święte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-43
Wokół Biblii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44-45
Na ważne chwile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-49
Jezu, Ty się tym zajmij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Jezus Chrystus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Modlitwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-57
Dewocjonalia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58-65
Zagrożenia i wyzwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-69
Tajemnice Maryi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-71
Błogosławiony Prymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Święci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73-74
Aniołowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Świadectwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-78
Trudne sprawy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Literatura piękna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80-83
Muzyczne fascynacje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Książka i fi lm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-85
Albumowe pomysły na prezent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Z dziejów Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Terminarze – posezonowa wyprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Objawienia w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-98
Konkurs dla Czytelników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-99

Nowość



3

To, co najważniejsze 
w nauczaniu abpa Sheena!

Fulton J. Sheen

W co wierzymy
Przez ponad cztery dziesięciolecia arcybiskup Fulton Sheen był twarzą katolicyzmu 
w Ameryce i otrzymywał z całego świata tysiące listów od ludzi szukających prawdy i du-
chowego kierownictwa. W tej książce słynny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy i kan-
dydat na ołtarze odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące wiary i życia chrześcijań-
skiego. Czerpiąc autorytet z Pisma Świętego arcybiskup Sheen przedstawia drogę Ewangelii 
we współczesnym świecie. W pełnych mądrości, prostych i zrozumiałych słowach wyjaśnia, 
w jaki sposób możemy odnaleźć sens i podążać ku pełni życia w Chrystusie. Zwraca się do 
nas bezpośrednim językiem, niepozbawionym humoru i barwnych anegdot, które sprawiły, 
że stał się on najsłynniejszą osobowością medialną swoich czasów!

Wspaniałe, zintegrowane rozumienie tajemnic wiary chrześcijańskiej.
bp Robert Barron

WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 456, twarda

KOD: 648864

49,00
69,00 zł

Nowość

w nauczaniu abpa Sheena!
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Premiery w naszym katalogu

s. 20 s. 21

Droga Krzyżowa 
w Medziugorie 

z Vicką na górze Križevac

 Vicka Ivanković, o. Livio Fanzaga

s. 1, 3 s. 2 s. 6 s. 6 s. 7

s. 17

s. 18 s. 19

Fulton J. Fulton J. SheenSheen

W W coco
WWierzymyierzymy

s. 18 s. 18 s. 18 

s. 19 s. 19 s. 19 

s. 13s. 9 s. 10 s. 12s. 11

zbiór wystąpieńzbiór wystąpień

Robert Skrzypczak

KAROL WOJTYŁAKAROL WOJTYŁAKAROL WOJTYŁA
NA SOBORZE NA SOBORZE 

WATYKAŃSKIM IIWATYKAŃSKIM II

ROZWA ŻANIA PASYJNE

6 tajemnic 
Męki Pańskiej

O. Leonard Głowacki OMI

SZKOŁA 
CIEMNOŚCI
Wstrząsające świadectwo 
działaczki Komunistycznej Partii USA

Bella V. Dodd

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

Medytacje 
o św. Józefie

Brat Dominique-Joseph
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Premiery w naszym katalogu

s. 28

s. 39

s. 36s. 35s. 35

s. 82 s. 85 s. 86 s. 86 s. 86 

s. 86 s. 91 s. 91 s. 91 s. 100

Luisa Piccarreta

s. 79 s. 82s. 61 s. 69 s. 79

s. 37

s. 37 s. 39 s. 40 s. 53
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Nowe, uzupełnione wydanie 
bestsellerowej książki 
„Czerwone karty Kościoła”

Grzegorz Kucharczyk

Chrystofobia
Wszechstronna panorama historii nieznanej i skazanej na niepamięć po-
litycznej poprawności! Prof. Kucharczyk omawia prześladowania Kościoła 
w Europie: od reformacji, poprzez rewolucję francuską i XIX–wieczny 
liberalizm po faszyzm, nazizm i komunizm. Z książki dowiemy się m.in. 
o oporze angielskiego ludu i duchowieństwa wobec narzuconej „refor-
my Kościoła” w XVI wieku, o bohaterstwie wandejskich czy belgijskich 
chłopów, którzy bronili chrześcijaństwa przeciw barbarzyństwu rewolu-
cjonistów francuskich w XVIII. A także o ofi arach bezwzględnej walki, jaką 
z Kościołem toczył liberalizm i totalitaryzmy: w Niemczech, we Włoszech, 
Rosji, Hiszpanii, Meksyku… Poznamy również ucisk i męczeństwo chrześci-
jan w krajach islamskich w XX wieku i w naszym stuleciu.  
FRONDA, 16×22, s. 468, miękka

KOD: 795105

39,90
49,90 zł

Leszek Kołakowski

Chrześcijaństwo
Leszek Kołakowski nie był fi lozofem chrześcijańskim. Nigdy nie zade-
klarował się jako członek żadnego z Kościołów chrześcijańskich i nie 
praktykował rytuałów religijnych. A jednak chrześcijaństwo było w sa-
mym centrum zainteresowań polskiego fi lozofa od samego początku 
jego intelektualnej biografi i i to właśnie problematyce chrześcijaństwa 
poświęcił on gros swoich tekstów na przestrzeni kilkudziesięciu lat. 
Najpierw jako surowy krytyk, później „życzliwy adwersarz”, a w końcu 
przyjazny sojusznik i jeden z najwybitniejszych znawców teologii na-
szych czasów. Dlaczego chrześcijaństwo było takie ważne dla Leszka 
Kołakowskiego?
Monumentalna książka zawiera zbiór tekstów Leszka Kołakowskiego 
na temat religii, którą uważał za „fundament naszej kultury”.
ZNAK, 17×24, s. 1200, twarda

KOD: 059164

79,90
99,90 zł

500 lat nienawiści 
do Jezusa i Kościoła

Szczególnie polecamy

Nowość

Nowość

Od marksizmu do fascynacji Chrystusem!
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Droga na ołtarze, życie, dzieło, 
świadectwa

Kard. Stefan Wyszyński
Proces beatyfikacyjny Prymasa Wyszyńskiego wskazuje, że był on postacią, którą Pan 
Bóg postawił światu, a zwłaszcza nam Polakom, jako szczególny wzór do naśladowania. 
Niniejsza publikacja stanowi  kompendium wiedzy o kardynale Stefanie Wyszyńskim.  
Książa zawiera wiele świadectw i wspomnień oraz bezcenne wypowiedzi samego 
Prymasa Tysiąclecia, które nic nie straciły na swej aktualności, a ich siła i mądrość do 
dziś stanowią jeden z najważniejszych duchowych drogowskazów. Dla wszystkich, którzy 
żyli w okresie Jego działalności, będzie to wspaniałe przypomnienie dokonań Prymasa 
Tysiąclecia, zaś dla młodego pokolenia stanowić będzie piękną lekcję historii i miłości 
ojczyzny. Mamy nadzieję, że książka ta pomoże czytelnikom poznać niezwykłą postać 
Prymasa Tysiąclecia.
RAFAEL, 13×19, s. 192, miękka

kod: 560000 

19,90
24,90 zł

Szczególnie polecamy

Nowość



Szczególnie polecamy

Lista kin, w których
grany jest fi lm na stronie:

www.rafaelfi lm.pl
Większość kin,

w których nie ma fi lmu
w repertuarze, chętnie
zagra go na seansach

grupowych dla parafi i,
szkół, wspólnot.

Zorganizuj pokaz
w najbliższym kinie

dla swojej parafi i lub
wspólnoty!

Jak to zrobić? Więcej
informacji na stronie:

www.rafaelfi lm.pl
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Ks. Edward Staniek

Nieznany Skarb. Tajemnica Eucharystii 
Ks. prof. Edward Staniek odkrywa dla nas tajemnicę i piękno Eucharystii. Wybitny, 
przenikliwy umysł przełamuje to, co niepojęte, i w zrozumiały, prosty sposób przeka-
zuje nam prawdy teologiczne o największym Skarbie, jakim jest Ciało i Krew Chrystusa. 
Niezwykłym walorem książki jest wszechstronne opracowanie i głębokie wniknięcie 
w tajemnicę Eucharystii – intelektualne i duchowe. W pierwszej części wytłumaczone 
zostały prawdy teologiczne, które dają podstawy do zrozumienia istoty Przeistoczenia. 
Druga cześć jest zachętą do budowania w nas gotowości na jej pełne przeżywanie. 
Trzecia część to propozycje adoracji, które pozwolą w praktyce wielbić przeistoczone 
Ciało Chrystusa i wchodzić w komunię ze Zbawicielem obecnym w Eucharystii.
RAFAEL, 14×20, s. 384, zintegrowana

kod: 250925

34,90
39,90 zł

Szczególnie polecamy

Nowość
Lista kin, w których

grany jest fi lm na stronie:
www.rafaelfi lm.pl

Większość kin,
w których nie ma fi lmu
w repertuarze, chętnie
zagra go na seansach

grupowych dla parafi i,
szkół, wspólnot.

Zorganizuj pokaz
w najbliższym kinie

dla swojej parafi i lub
wspólnoty!

Jak to zrobić? Więcej
informacji na stronie:

www.rafaelfi lm.pl

O Tajemnicy Eucharystii
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Ks. Robert Skrzypczak

Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II
Arcybiskup Karol Wojtyła należał do tych, których wkład w Sobór był wyjątkowy, bogaty i róż-
norodny w sensie ilościowym oraz doktrynalnym. Biskupi polscy uznawali go za swego lidera, 
powierzając mu prawo do zabierania głosu w imieniu ich wszystkich. Nie ma wielu ojców so-
borowych, którzy by zabierali głos na Zgromadzeniu Ogólnym z równą częstotliwością, co on…
Dzieło zawiera bogaty zbiór wystąpień abpa Karola Wojtyły podczas obrad Vaticanum II, po-
przedzony obszernym i kompetentnym wprowadzeniem ks. Roberta Skrzypczaka szczegółowo 
opisującym udział przyszłego papieża w Soborze, opinie ojców soborowych na jego temat 
oraz jego bezcenny wkład w nauczanie soborowe. To unikalne opracowanie przedstawia treści 
wystąpień Karola Wojtyły zarówno po polsku, jak i po łacinie, z licznymi przypisami i komen-
tarzami oraz bogatą bibliografi ą, co czyni je cenną pomocą w studiowaniu myśli i nauczania 
Największego z Polaków. Całość wzbogacono o barwne fotografi e Karola Wojtyły z czasów so-
borowych – pochodzące z prywatnego archiwum bpa Tadeusza Pieronka.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 478 + 32, twarda, kolorowe fotografi e, wstążka

kod: 644941

54,90
49,00
69,00 zł

Szczególnie polecamy

Nowość

Ks. Robert Skrzypczak
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Tylko
9,90 złROZWA ŻANIA PASYJNE

6 tajemnic 
Męki Pańskiej

O. Leonard Głowacki OMI

O. Leonard Głowacki

6 tajemnic Męki Pańskiej
Trud pracy, cierpienia i próby, ból niepowodzeń i bezsilności, choroby, nieszczęścia, krzywdy, 
niepowodzenia i upadki są częścią naszego życia. Ale Bóg zawsze z cierpiącymi! Przed nami 
niebo! Nasz Ukrzyżowany Zbawiciel zwyciężył i mamy Jego krzyż. Znak Jego zwycięstwa i miło-
ści zbawiającej człowieka. Kiedy robi się ciężko i sił brakuje – idźmy pod krzyż! Obyśmy nigdy 
– ani wśród radości, ani w cierpieniu – o Nim nie zapomnieli! 

Od Autora

O. Leonard Głowacki, ceniony rekolekcjonista ze zgromadzenia oblatów Maryi Niepokalanej, 
autor wielu książek, zaprasza do przeżycia osobistych rekolekcji opartych na rozważaniu Męki 
Pańskiej. W sześciu medytacjach przedstawia tajemnicę paschalną jako tajemnicę miłosier-
dzia Bożego. Książka stanowi pomoc w głębszym przeżyciu Wielkiego Postu oraz w rozważa-
niu tajemnic bolesnych Różańca Świętego.
WYDAWNICTWO AA, 12×19, s. 80, miękka

kod: 648826

Szczególnie polecamy

Nowość

Rozważania pasyjne
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16,90
19,90 zł

Abp Fulton J. Sheen

Źródła naszej nadziei
W tym zbiorze krótkich rozważań amerykański kaznodzieja proponuje nam dro-
gę wewnętrznej przemiany. Jej początkiem zawsze jest czas niepewności i walki 
duchowej. Każdy z nas musi przejść przez trudny okres Wielkiego Piątku, by do-
świadczyć radości zmartwychwstania. Arcybiskup Sheen uświadamia nam, że sto-
imy przed wyborem: albo spróbujemy zrewolucjonizować świat i damy mu się 
złamać, albo zrewolucjonizujemy siebie i przemienimy świat.
ESPRIT, 13×20, s. 128, miękka

kod: 407206

Szczególnie polecamy

Nowość

Teksty abpa Fultona J. Sheena
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DVD

Abp Fulton J. Sheen

Myśli na każdy dzień
Oddajemy w Państwa ręce zbiór myśli Arcybiskupa Fultona J. Sheena – 
jednego z najbardziej wpływowych ludzi XX wieku. Za pośrednictwem 
swojego programu telewizyjnego „Life is Worth Living” docierał co tydzień 
do milionów widzów, a jego nauczanie zostało ujęte w ponad stu publika-
cjach. Swoim życiem i swą osobistą relacją z Bogiem inspirował niezliczo-
ne rzesze ludzi na całym świecie. Po upływie niemal czterdziestu lat od 
śmierci Fultona J. Sheena, jego przesłanie wciąż brzmi mocno i aktualnie.
Do książki dołączony jest biografi czny fi lm dokumentalny Arcybiskup 
Fulton J. Sheen – Sługa Wszystkich (język angielski, napisy polskie, czas 
trwania: 59 min)
WDS, 14×14, s. 196, twarda 

kod: 013147

Abp Fulton J. Sheen

Droga krzyżowa
Wkrótce zapadnie kurtyna nad straszliwym i nieprzemijającym dramatem 
Twojej Odkupieńczej Miłości. A gdy słyszę Twe słowa: „Weź swój krzyż codzienny 
i naśladuj Mnie”, drżę z obawy, aby jego ciężar nie okazał się zbyt wielki, a jego 
wstyd zbyt gorzki. Gdybym tylko mógł zrozumieć, że Twoje przykazanie, aby 
podążać za Tobą na Kalwarię, nie było po prostu żelaznym prawem okrutnego 
losu, ale warunkiem szczęścia wiecznego, być może wybrałbym się w tę drogę, 
lecz boję się, drogi Jezu, że aby mieć Ciebie muszę porzucić wszystko inne. 

Abp Fulton J.Sheen, ze Wstępu

Wyjątkowe rozważania Drogi Krzyżowej autorstwa Fultona J. Sheena, z rycinami 
Martina Engelbrechta. Niezbędna w Wielkim Poście, a także podczas piątkowych 
rozważań Męki Pańskiej. 
WDS, 11×16, s. 80, miękka 

kod: 011624

Szczególnie polecamy

Nowość

Nowość
Tylko

19,90 zł

34,90
39,90 zł

Teksty abpa Fultona J. Sheena
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Medytacje 
o św. Józefie

Brat Dominique-Joseph

Medytacje o św. Józefie
Brat Dominique-Joseph z monastycznej wspólnoty Rodziny św. Józefa, założonej przez 
o. Jeana-Marie Verlinde’a, zaprasza do medytacji na temat osoby i misji tego, któremu 
Bóg powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami: Jezusem, Maryją i Kościołem. 
Poprzez praktykę lectio divina brat Dominique-Joseph ukazuje św. Józefa jako człowieka 
bardzo bliskiego Jezusowi, jako powiernika tajemnic Boga, męża sprawiedliwego i oblu-
bieńca Maryi, traktującego pracę jako wyraz miłości, a także jako mistrza życia wewnętrz-
nego, a w konsekwencji – jako szczególnego patrona Kościoła naszych czasów. 
Medytacje o św. Józefie służą pomocą w pełnym przeżywaniu łaski Chrztu Świętego, tak 
aby nasze codzienne życie koncentrowało się na Chrystusie. Pozwalając formować się 
w szkole św. Józefa w duchu dziecięctwa Bożego i wchodząc w tę cichą przestrzeń Świętej 
Rodziny, mamy szansę doświadczyć klimatu Nazaretu, w którym trzy serca: Jezusa, Maryi 
i Józefa biją zgodnym rytmem Jedynej Miłości. 
WYDAWNICTWO AA, 12×19, s. 104, miękka

kod: 648987

54,90

„Jeśli pragniecie być blisko Chrystusa, idźcie do Józefa.”

Papież Pius XII

Tylko
9,90 zł

Szczególnie polecamy

Nowość



15

Bella V. Dodd 

Szkoła ciemności
Bella Dodd (1904-1969) w latach 30. i 40. XX wieku była jedną z najbardziej wpływowych 
osób w Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie została wyrzucona z partii 
w 1949 roku. Dzięki abp Fultonowi Sheenowi nawróciła się na katolicyzm. Jej zeznania przed 
Komisją do spraw Działalności Antyamerykańskiej są ważnym źródłem w badaniu dziejów 
komunistycznej konspiracji na świecie. Ta książka to wstrząsająca opowieść Belli Dodd o jej 
niezwykłym życiu, o dążeniu do prawdy i wolności poprzez manowce kłamstwa i zniewolenia.
Bella Dodd zeznała m.in.: „W latach trzydziestych wprowadziliśmy tysiąc stu mężczyzn do 
kapłaństwa, aby zniszczyć Kościół od wewnątrz. Chodziło o to, aby ci ludzie zostali wyświę-
ceni, a następnie wspięli się po drabinie wpływów i władzy jako prałaci i biskupi”. Wśród 
nich mieli być m.in. homoseksualiści. Bella Dodd twierdziła, że to był pomysł Stalina, który 
nakazał sięgać po ludzi bez wiary i moralności, by – zgodnie z zasadami sztuki wojny Sun Tsy 
– rozkładać społeczeństwo wroga od wewnątrz.
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 304, miękka

kod: 648260

SZKOŁA 
CIEMNOŚCI
Wstrząsające świadectwo 
działaczki Komunistycznej Partii USA

Bella V. Dodd

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

bardziej wpływowych osób w Komunistycznej Partii Stanów 

Zjednoczonych i szefową Związku Zawodowego Nauczycieli. 

Doskonale wykształcona nauczycielka i prawnik przez długie 

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

i szczęście ludzkości.

Po dziesiątkach lat nauki w tej „szkole ciemności” ostatecznie 

została wyrzucona z partii komunistycznej w 1949 roku. Wkrót-

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

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

roku. Jej zeznania przed Komisją do spraw Działalności Anty-

amerykańskiej są ważnym źródłem w badaniu dziejów komuni-

stycznej konspiracji na świecie.

Ta książka to opowieść Belli Dodd o jej niezwykłym życiu, 

o dążeniu do prawdy i wolności poprzez manowce kłamstwa 

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

komunizm, przybierający obecnie rozmaite twarze, ale mający 

wciąż te same, destrukcyjne dla człowieka i ludzkości zamiary.

W 1953 roku, zeznając pod 

przysięgą w amerykańskim Sena-

cie przed Komisją Śledczą ds. Dzia-

łalności Antyamerykańskiej, Bella 

Dodd stwierdziła między innymi: 

„W latach trzydziestych wprowa-

dziliśmy tysiąc stu mężczyzn do ka-

płaństwa, aby zniszczyć Kościół od 

wewnątrz. Chodziło o to, aby ci lu-

dzie zostali wyświęceni, a następ-

nie wspięli się po drabinie wpły-

wów i władzy jako prałaci i biskupi”. 

Wśród nich mieli być m.in. homo-

seksualiści. Bella Dodd twierdziła, 

że był to pomysł Stalina, który sam 

w młodości był prawosławnym se-

minarzystą i zdawał sobie sprawę, 

jaką rolę odgrywa Kościół w życiu 

publicznym. To on nakazał sięgać 

po ludzi bez wiary i moralności, by 

– zgodnie z zasadami sztuki wojny 

Sun Tsy – rozkładać społeczeństwo 

wroga od wewnątrz.

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

www.religijna.pl, klub@religijna.pl

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!

poleca

ISBN 978-83-7864-826-0

Cena: 29,90 w tym 5% VAT
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24,90
29,90 zł

Szczególnie polecamy

Nowość

Wstrząsające świadectwo działaczki 
Koministycznej Partii USA
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Abby Johnson, Kristin Detrow

Ściany będą wołać
Świadectwo Abby Johnson, byłej dyrektorki placówki aborcyjnej, do-
tknęło serc tysięcy Polaków. Od wielu lat pomaga ona uwikłanym 
w aborcyjny proceder wyrwać się z sideł zła.
W tej książce Abby zebrała historie ludzi, którzy przez lata pracowali 
w ośrodkach aborcyjnych. Czego tam doświadczyli? Co skłoniło ich do 
odejścia? Jaką walkę musieli stoczyć? Oto prawda o największej ma-
chinie okrucieństwa, jaką stworzył współczesny człowiek!
ESPRIT, 13×20, s. 224, miękka

kod: 407190

22,90
27,90 zł

Szczególnie polecamy

Abby Johnson, Cindy Lambert

Nieplanowane
Abby Johnson robiła zawrotną karierę. Miała wysokie stanowisko i bardzo 
dobrą pensję. I pracę inną niż wszystkie: na co dzień zajmowała się aborcją.
Co takiego wydarzyło się w życiu Abby, że po pięciu latach pracy na stanowi-
sku dyrektora w klinice Planned Parenthood opuściła swoje stanowisko? Co 
tak bardzo przeraziło ją, że przeszła na drugą stronę i dzisiaj walczy o życie 
nienarodzonych? Z jakimi praktykami miała do czynienia?
Poznaj autentyczną historię kobiety, która wyszła z samego jądra ciemno-
ści! Myślisz, że wiesz wszystko na temat przemysłu aborcyjnego? Oto prze-
rażająca prawda, której nie dowiesz się z innych książek, prasy czy portali 
internetowych.
ESPRIT, 14×20, s. 304, miękka

kod: 407107

29,90
32,90 zł

Na podstawie prawdziwej historii Abby Johnson 
powstał głośny film „Nieplanowane”!

Nowość
Byli pracownicy placówek aborcyjnych 
opowiadają swoje historie
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Modlitewnik „Nieplanowane”
Głośny fi lm „Nieplanowane” wzbudził niezwykłe emocje. Z jednej strony odkrył ogromne 
pokłady ludzkiej wiary i miłości, z drugiej wyzwolił niespotykane dotąd ataki na Kościół 
i poczęte życie. To zderzenie pokazuje, jak ważne jest zaangażowanie się obronę nienaro-
dzonych dzieci. 
Modlitewnik pomyślany został jako 280 krótkich rozważań, po kolei, do każdej tajemnicy 
różańcowej. Modląc się w ten sposób, każdego dnia otaczamy modlitewną opieką życie 
rozwijające się pod sercem matki, aż do chwili urodzenia. Włączając się w to modlitewne 
dzieło, wierzymy, że Bóg wysłucha naszych wołań i przyniesie ocalenie nienarodzonym. 
RAFAEL, 10×14, s. 144

Szczególnie polecamy

Nowość

280 dni modlitwy za życie zagrożone

opr. miękka 
KOD: 250918

opr. zintegrowana 
KOD: 560024

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie właściwej wersji modlitewnika 
z odpowiadającym jej kodem. 

9,90
12,90 zł

12,90
14,90 zł
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Ks. Piotr Pawlukiewicz

Ty jesteś marką
Naszą marką, naszym logo,  
ma być przede wszystkim życie 
na wzór Chrystusa.
Ludzie popełniają wciąż ten sam błąd – szukają w pierw-
szej kolejności tego, czego potrzebuje świat, zapominając 
o samych sobie i o tym, że świat najbardziej i w pierwszej 
kolejności potrzebuje ludzi żywych, którzy robią to, co ich 
ożywia. Bądź marką, jakiej potrzebuje świat! Świat potrzebuje 
Twojego świadectwa!
RTCK, 14×21, s. 184, miękka

KOD: 927972

34,90
39,90 zł

Adam Szustak OP

Projekt Eliasz

Czym jest męska tożsamość?
Poznaj historię Eliasza, który „powstał jak ogień”, walcząc 
w nocy, przezwyciężył swoje słabości i odkrył własną toż-
samość. Projekt Eliasz to opowieść o wnętrzu każdego 
mężczyzny! Dzięki pełnemu odkryciu i zrozumieniu drogi 
Eliasza, otrzymujemy zupełnie nowy model bycia mężczy-
zną. Mocny i stabilny obraz męskości, który możemy na 
co dzień realizować.
RTCK, 14×20, s. 200, miękka

KOD: 523005

Modlitewnik Róż Różańcowych
Wyjątkowy modlitewnik nie tylko 
dla osób z Żywego Różańca!
Praktyczna pomoc dla tych, którzy codziennie modlą się w in-
tencjach parafii i księży w niej posługujących. Zawiera kilka 
różnych rozważań tajemnic różańcowych, pieśni związane 
z różańcem, modlitwy (m.in.: akt osobistego oddania, litania 
loretańska, modlitwy okolicznościowe), miejsce na personali-
zację oraz wpisywanie co miesiąc właściwej tajemnicy, a tak-
że rys historyczny oraz hymn Żywego Różańca.
KSW, 10×15, s. 136, twarda

KOD: 653290

34,90
39,90 zł

Lidia Anna Waśko

Spełnij prośbę Matki
Rozważania różańcowe na pierwsze soboty miesiąca 
Dr Lidia Anna Waśko, autorka niniejszej książki, wkłada nam 
do ręki bezcenną pomoc, kiedy chcemy w duchu modlitwy 
i w jedności z Matką Najświętszą medytować nad kolej-
nymi tajemnicami różańcowymi, i w ten sposób pogłębiać́ 
się̨ w tym wszystkim, co stanowi samą istotę̨ naszej wiary, 
a zarazem żeby w ten sposób jeszcze bardziej uszlachetniać́ 
naszą różańcową̨ modlitwę̨. Niech sam Bóg jej wynagrodzi 
pracę nad tą książką. (o. Jacek Salij)
FRONDA, 14×20, s. 224, miękka

KOD: 794290

24,90
29,90 zł

14,90

34,0034,00

Szczególnie polecamy

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość
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Benedykt XVI (kard. Joseph Ratzinger)

Uczniowie Pana
Katechezy o Apostołach
Papieskie rozważania o najbliższych 
przyjaciołach Jezusa!
Benedykt XVI, przyglądając się początkom działalności Chrystusa, 
podkreślił, że Jego wolą było ustanowienie wspólnoty przymierza 
– zgromadzenie Ludu Bożego. To pragnienie znalazło wyraz w po-
wołaniu Dwunastu. Warto nieustannie powracać do źródeł i wpa-
trywać się w przykład tych, którzy jako pierwsi zdecydowali się 
zostawić wszystko i odpowiedzieć na wezwanie Jezusa: „Pójdźcie 
za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi”.
WAM, 12×19, s. 224, twarda 

kod: 717726

Abp Grzegorz Ryś

Stworzeni na nowo
Bóg może swoim słowem i swoim działaniem zacząć cię kom-
pletnie od nowa, stworzyć cię kompletnie od nowa. 

abp Grzegorz Ryś
Bóg każdego z nas chce uczynić kimś innym, przemienić 
w nowego człowieka. Powołuje nas do tego, abyśmy stali się 
jak Jego Syn. Arcybiskup Grzegorz Ryś zadaje proste i na po-
zór dobrze znane pytanie: jaka jest twoja wiara? Odpowiedzi 
na nie powinniśmy szukać każdego dnia, by nasze życie 
było nieustannym dążeniem do spotkania z uzdrawiającym 
Jezusem.
WAM, 12×19, s. 112, miękka 

kod: 717719

Benedykt XVI (kard. Joseph Ratzinger)

Poznanie prawdy
Wykłady papieskie
Ponadczasowe wykłady jednego 
z największych myślicieli naszych czasów!
Benedykt XVI podejmuje kluczowe pytania, z którymi zmaga się 
nasza cywilizacja: Jaka jest rola rozumu w życiu wiary? Na czym po-
lega misja Kościoła w dzisiejszym świecie? Gdzie szukać kryterium 
podejmowania decyzji w życiu publicznym? Wykłady zachwycają 
jasnością i precyzją przekazu – widać w nich myśliciela, którego 
wielkość polega na prostym ujmowaniu rzeczy najtrudniejszych.
WAM, 12×19, s. 160, twarda

kod: 713629

34,90
39,90 zł

Benedykt XVI (kard. Joseph Ratzinger)

Przyszłość wiary 
Refleksje teologiczne
Wnikliwa diagnoza współczesnej 
kondycji wiary.
Gwałtowny postęp cywilizacyjny przyćmił wartość wiary, która 
dziś wydaje się już niepotrzebna. Wyrafinowana technika pozwa-
la pokonywać coraz trudniejsze przeszkody. Najwybitniejszy teo-
log XXI w daje nam nadzieję, że kryzys wiary widoczny w społe-
czeństwach Zachodu i odarcie Kościoła z oznak potęgi i blichtru 
są jednak zapowiedzią nadchodzącej duchowej odnowy.
WAM, 12×19, s. 144, twarda

kod: 716477

29,90

34,90

29,90

29,90

Szczególnie polecamy

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość
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Wszystko skończy się zmartwychwstaniem 
Ksiądz Wojciech Węgrzyniak – znany biblista i rekolekcjonista – pro-
wadzi nas na Golgotę, proponując rozważania drogi krzyżowej, które 
w efekcie każdemu z nas odkryją prawdę o nieskończoności Bożego 
Miłosierdzia. Męka naszego Pana, przemodlona i uzupełniona mądrym 
komentarzem, przybliży nam i pozwoli lepiej zrozumieć sens odkupienia. 
Rozważania te będą także duchową drogą prowadzącą do spotkania ze 
Zmartwychwstałym. To książka, która sprawi, że na nowo odkryjemy pięk-
no i głębię Wielkanocy. 
RAFAEL, 13×19, s. 128, miękka 

kod: 250987

4,90
14,90 zł

65 %
Rabat

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

kod: 647331

50 %
Rabat

7,50
14,90 zł

Kalwaryjskie 
Stabat Mater
3 KOLORY, 12×17, s. 40, twarda, kolo-
rowe ilustracje

kod: 920600

Abp Grzegorz Ryś 

Rozważania Drogi Krzyżowej 
i homilie Wielkiego Piątku
Abp Grzegorz Ryś zaprasza Cię, abyś razem z nim wyruszył 
w niełatwą drogę wiary. Jego rozważania drogi krzyżowej i ho-
milie wygłoszone w Wielki Piątek pomogą Ci odkryć Boga, 
który zna Twoje serce jak nikt inny. Boga, którego sprawiedli-
wość jest miłosierdziem. Podejmując te rozważania dowiesz 
się m.in. skąd się biorą upadki w naszym życiu, dlaczego nie 
zawsze dostrzegamy sidła zła i dlaczego szukamy szczęścia 
tam, gdzie jest niewola.
RAFAEL, 11×16, s. 72, miękka

kod: 250109

Tylko
14,90 zł

Wielki Post

Nowość

19,90
24,90 zł

Drogi Krzyżowe z księdzem 
Wojciechem Węgrzyniakiem
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Droga Krzyżowa 
w Medziugorie 

z Vicką na górze Križevac

 Vicka Ivanković, o. Livio Fanzaga

Wielki Post

Vicka Ivanković, o. Livio Fanzaga

Droga Krzyżowa w Medziugorie
z Vicką na górze Križevac
Te rozważania Drogi Krzyżowej mają charakter absolutnie wyjątkowy. Nie zosta-
ły przygotowane przy biurku, ale powstały jako spontaniczne modlitwy z serca 
widzącej Vicki, podczas nocnej Drogi Krzyżowej na stromych i skalistych ścież-
kach góry Križevac w Medziugorie. (…) Niniejsza książeczka z medytacjami Vicki 
to małe narzędzie, które jest Ci ofiarowane, byś mógł przeżyć niezapomniane 
chwile. Pomoże Ci odkryć żywą twarz Jezusa w czasie męki i pojąć, poprzez Jego 
ogromne cierpienia, nieskończoną miłość, którą On żywi względem Ciebie… 

o. Livio Fanzaga

Książka zawiera także Koronkę do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny, 
ułożoną przez ojca Slavka Barbarića, a także wybór szczególnych orędzi Matki 
Bożej, przekazanych widzącym w Medziugorie.
WYDAWNICTWO AA, 12×19, s. 136, miękka, cz.-b. fotografie

kod: 648949

Tylko
14,90 zł

Nowość
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34,90
39,90 zł

19,90
34,90 zł

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

KOD: 645924

Reprodukcja najstarszego 
wydania Gorzkich Żali!

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

40 %
Rabat

O. Robert Wawrzeniecki

Kazania pasyjne
Kazania pasyjne to trzy cykle kazań przygotowanych do wygło-
szenia w czasie nabożeństwa Gorzkich żali, przeznaczonych na 
pięć niedziel Wielkiego Postu, Niedzielę Palmową oraz Wielki 
Piątek. W pierwszym cyklu rozważamy moc Chrystusowej Krwi, 
Krzyża, Serca, Ofi ary, Słowa oraz przebaczenia, ucząc się wraz 
z Maryją przyjmowania Bożych łask. Drugi cykl kazań pasyjnych 
dotyczy darów, a trzeci – owoców Ducha Świętego. Książka nie 
tylko dla kapłanów. Może być także cenną pomocą dla wier-
nych, którzy pragną osobiście przeżywać i rozważać tajemnice 
Męki Pańskiej. 
WYD. AA, 12×19, s. 224, miękka

KOD: 645184

34,90
39,90 zł

Ks. Zbigniew Pytel

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

KOD: 645849

7,50
29,90 zł

75 %
Rabat

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

Wielki Post
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60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

Massimo Olmi 

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

KOD: 641780

50 %
Rabat

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

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

KOD: 647881

Janice Bennett

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

KOD: 881919

Wielki Post

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

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

KOD: 889119

Najnowsze 
odkrycia 
tajemnic Całunu 
Turyńskiego
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34,90
39,90 zł

Różaniec do Matki Bożej Bolesnej

Kolory różańca do wyboru: 
czerwony: KOD: 649243 
niebieski: KOD: 649242

RÓŻANIEC W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-928-1

Modlitewnik 19,90

RÓŻANIEC 
do Matki Bożej Bolesnej

DO KSIĄŻECZKI 
DOŁĄCZONO 

RÓŻANIEC: 
NIEBIESKI 

LUB CZERWONY 

Poruszający obraz Maryi, której serce przebija sie-
dem ostrych mieczy przypomina nam o „siedmiu 
boleściach” Matki Bożej. Jakie to miecze? Proroctwo 
Symeona („Twoją duszę miecz przeniknie…”), ucieczka 
do Egiptu, zgubienie dwunastoletniego Jezusa, spo-
tkanie z Synem na drodze krzyżowej, ukrzyżowanie 
i śmierć Jezusa, zdjęcie Jezusa z krzyża i złożenie do 
grobu. Za przykładem Maryi Siedmiobolesnej mo-
żemy jednoczyć się z Bogiem Wcielonym w tajemni-
cach Jego życia, zwłaszcza cierpienia. Pomocą w tym 
służą rozważania różańcowe, np. oparte na słowach 
Pisma Świętego, na objawieniach wielkich mistyczek, 
według intencji, rozważania połączone z planem 
pracy nad sobą oraz rozważania w cierpieniu we-
dług św. Jana Pawła II. Do modlitewnika dołączamy 
specjalny różaniec do Matki Bożej Bolesnej. Forma 
tego różańca została zatwierdzona w 1724 roku przez 
papieża Benedykta XIII. Niech Matka Boża Bolesna 
dodaje nam sił do mężnego znoszenia własnych 
cierpień, jak również udzielania pomocy w cierpieniu 
tym, których w szczególny sposób ono dotknęło.
WYDAWNICTWO AA, 12×16, s. 64, miękka

F. Fernandez-Caravajal

Czego pragniesz 
ty, Jezu? 40 rozważań 
o Męce Pańskiej
Czterdzieści tekstów o Męce 
Pańskiej i Zmartwychwstaniu. 
Autor odwołuje się do prze-
żyć osób, które towarzyszyły 
Jezusowi podczas tamtych 
wydarzeń. Mowa tu o Maryi, 
Szymonie z Cyreny, dobrym ło-
trze, setniku, Judaszu, Piotrze, 
Józefi e z Arymatei, Nikodemie, 
Marii Magdalenie, uczniach 
z Emaus, apostole Janie.
AA, 12×19, s. 212, miękka

kod: 368799

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

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

kod: 645207

Objawienia
Bł. Anny Katarzyny 
Emmerich
komplet 3 książek 

Bestsellerowe wydanie 
najważniejszych dzieł 
Anny katarzyny emmerich!
W komplecie: 
Pasja, s. 384,

Zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa, s. 148, 

Życie Najśw. Maryi Panny, 
s. 280 

AA, KKK, 13×20, twarda

kod: k01070

69,90
84,70 zł

19,90
21,90 zł

Wielki Post

Tylko
19,90 zł
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65 %
Rabat

65 %
Rabat

45 %
Rabat

65 %
Rabat

6,90
12,90 zł

9,90
29,90 zł

Antonio Clementi

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

kod: 648925

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

kod: 276226

Hieronim Savonarola

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

kod: 060932

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

kod: 641223

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

Wielki Post
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65 %
Rabat

40 %
Rabat

65 %
Rabat

Scott Hahn

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

kod: 649205

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

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

kod: k01151

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

29,90
49,90 zł

Francisco Luna 
Luca de Tena

Jak się dobrze 
spowiadać?
Skuteczna pomoc w przygo-
towaniu się do sakramentu 
pokuty, polecana zarówno 
głęboko wierzącym, jak i tym, 
którzy u spowiedzi nie byli od 
lat. Książka zawiera także kilka 
przykładowych rachunków 
sumienia dla ludzi różnych 
zawodów.
AA, 13×19, s. 80, miękka

kod: 368836

Spowiedź
Przygotowanie 
do sakramentu pokuty
Książka – oparta na meto-
dzie św. Ignacego Loyoli oraz 
wskazówkach św. Franciszka 
Salezego – stanowi pomoc 
w przygotowaniu do sakra-
mentu pokuty: uczy, jak wypeł-
nić warunki dobrej spowiedzi, 
udziela wskazówek do rachun-
ku sumienia, zwraca uwagę na 
rozeznawanie stanów uczu-
ciowych i na przeszkody na 
drodze do doskonałości.
AA, 13×20, s. 607, twarda

kod: 649083

29,90
49,90 zł

Rabat 40%

9,90

Wielki Post

Św. Ludwik z Granady

Przewodnik grzeszników
Arcydzieło Mistrza duchowego, do którego pism odwoływa-
li się m.in. Teresa z Avila, Karol Boromeusz, Alfons Liguori, 
Franciszek Salezy, Wincenty á Paulo. Zawiera zachętę do 
praktykowania życia chrześcijańskiego przez zawierzenie 
Bogu, eliminację grzesznych skłonności i pielęgnowanie cnót.  
WYD. AA, 14×20 cm, s. 600, twarda

kod: 649120
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Ks. Piotr Glas

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

kod: 061651

J. Augustine Wetta OSB

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

kod: 645269

Vinny Flynn

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

kod: 061620

Ks. Andrzej Zwoliński

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

kod: 642060

Bestseller

Bestseller

Tylko
12,90 zł

19,90
24,90 zł

Tylko
19,90 zł

20,90
25,90 zł

Dwanaście 
stopni 
do dojrzałości 
chrześcijańskiej

Cenna pomoc 
do rachunku 
sumienia 
i spowiedzi 
świętej!

Wielki Post
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P.J. Michel SJ

Pokusy
Skąd pochodzą, co oznaczają, jak je pokonać?
Pokusa wcale nie musi być powodem do zmartwień. Wręcz 
przeciwnie: świadomość walki, którą musimy stoczyć, i ko-
lejne zwycięstwa torują nam drogę do nieba. Doświadczanie 
pokus nie oznacza, że jesteśmy źli – mogą one być nie tylko 
karą, ale też próbą, wyzwaniem pochodzącym od Boga. W jaki 
sposób je podjąć, żeby nie ulec? Doświadczony jezuita dzieli 
się swoją wiedzą na temat codziennej walki duchowej.
ESPRIT, 13×20, s. 112, miękka

kod: 407176

19,90
24,90 zł

40 %
Rabat

8,90
14,90 zł

Ks. Rufus Pereira

Rekolekcje z egzorcystą
Porady kapłana-egzorcysty, który pomaga rozpoznać i ustrzec 
się działania złych duchów, przestrzega przed okultyzmem, 
wylicza problemy emocjonalne wymagające uzdrowienia 
i analizuje ich przyczyny, uświadamia przeszkody w osiągnię-
ciu uzdrowienia wewnętrznego oraz uczy skutecznej modlitwy 
o uzdrowienie.
WYD. AA, 11×16, s. 192, miękka

kod: 647133

4,90
9,90 zł

2,90
5,90 zł

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

kod: 647454

F. Fernandez-Carvajal

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

kod: 368471

50 %
Rabat

50 %
Rabat

O. Réginald 
Garrigou-Lagrange

Trzy nawrócenia
Przełamać duchowy kryzys 
Wyjątkowa książka ukazują-
ca całą drogę rozwoju życia 
duchowego, od pierwszego 
nawrócenia po zjednoczenie 
z Bogiem. Podaje skuteczne 
sposoby pzezwyciężenia kry-
zysu duchowego.
przewodnik duchowy autor-
stwa promotora pracy doktor-
skiej księdza karola Wojtyły!
AA, 12×19, s. 192, twarda

kod:  k01166

Francisco
Fernandez-Carvajal

Lenistwo duchowe
Smutek uśpionej duszy
Intrygująca książka o ta-
jemnicach ludzkiej duszy, 
o ukrytych intencjach, nie-
ujawnionych emocjach i na-
miętnościach, odkrywająca 
prawdę o chorobie duszy, 
która prowadzi do śmierci 
duchowej.

Przeczytaj, nim 
będzie za późno!
AA, 12×19, s. 192, twarda

kod: k01083

24,90

Tylko
14,90 zł

Drogowskazy życia duchowego

Nowość
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Św. Augustyn

Wyznania
Św. Augustyn zawarł w Wyzna-
niach tajemnicę swojego ży-
cia: historię nawrócenia, świa-
dectwo dramatycznej walki 
duchowej, poruszający obraz 
zmagań człowieka usiłującego 
uwolnić się od grzechu i skie-
rować ku Bogu. Dzieło to jest 
wyznaniem wiary i pochwałą 
Boga, który pochyla się nad 
grzesznym człowiekiem.
AA, KKK, 14×21, s. 436, twarda 

kod: k01189

Tomasz a Kempis

O naśladowaniu 
Chrystusa
Współczesny przekład genial-
nej książki Tomasza á Kempis, 
oprócz Pisma świętego naj-
bardziej popularnego dzieła 
literatury chrześcijańskiej 
w historii.
Książeczka ta nawróciła więcej 
ludzi, aniżeli zawiera liter na 
swoich kartach.

Św. Franciszek Salezy
AA, KKK, 14×21, s. 294, twarda 

kod: k01107

Św. Franciszek Salezy

Filotea
Program życia 
chrześcijańskiego: 
Jak się modlić? Jak się spo-
wiadać? Jak często przystę-
pować do Komunii Świętej? 
Jak dobrze pościć? Jak unikać 
pokus i jak z nimi walczyć, 
gdy nas dręczą? Jak postę-
pować w życiu towarzyskim 
i rodzinnym? 

AA, KKK, 14×21, s. 400, twarda

kod: k01046

Wawrzyniec Scupoli

Walka duchowa
Jedno z najwybitniejszych 
dzieł literatury ascetycznej. 
600 wydań na całym świecie! 
Św. Franciszek Salezy nosił 
Walkę duchową zawsze w kie-
szeni i codziennie czytał po 
kilka stron, a raz w miesiącu 
– całość. Zalecał innym, by 
czynili to samo!

AA, KKK, 14×21, s. 204, twarda

kod: k01176

29,90
39,90 zł

29,90
39,90 zł

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Bestseller

Abp Fulton J. Sheen

Nowe stare błędy
Mistrzowska ocena rzeczywistej wartości idei, które współ-
cześnie pojawiają się w kontekście moralności, religii, nauki, 
socjologii, psychologii i humanizmu. Abp Sheen poddaje 
krytyce pogląd, że wszystko co nowoczesne jest zawsze 
najlepsze, ale także przeciwną skrajność: że wszystko co 
nowoczesne jest zawsze złe. Krytykuje kult użyteczności. 
Uświadamia nam, że prawda jest niezmienna. Tłumaczy, 
że metoda naukowa nie jest jedynym źródłem poznania, 
a nadprzyrodzone nie jest synonimem niewytłumaczalnego. 
W DRODZE, 13×20, s. 224, miękka

kod: 062706

29,90

Św. Alfons Maria Liguori

Droga do świętości
komplet 3 książek w etui

kod koMpletu: 
645665

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

WYD. AA, 14×20, s. 384, twarda

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

WYD. AA, 14×20, s. 432, twarda

Droga do świętości, cz. I
W stronę doskonałości

WYD. AA, 14×20, s. 320, twarda

W komplecie:

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

Su

per cena!
79,00

Drogowskazy życia duchowego
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

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

kod: 061811

29,90
34,90 zł

Wincenty Łaszewski

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

kod: 794764

29,90
35,00 zł

Wielkie 
proroctwa 
i wstrząsające 
wizje!

Ks. Piotr Glas

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

kod: 061415

Bestseller

24,90
32,90 zł

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

Kościół oskarżony, s. 660

Kościół na celowniku, s. 304

Każda książka: 

WYD. AA, WNSZ, 17×24, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 647867 

Wielki komplet 

Jak bronić 
wiary i Kościoła 
przed zarzutami 
przeciwników?

Ponad 
1400 stron!

119,00

Drogowskazy życia duchowego
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34,90
39,90 zł

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Bestseller

24,90
29,90 zł

Marcello Stanzione

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

kod: 211223

Piekło widziane 
przez świętych 
i mistyków
Piekło w mistycznych wi-
zjach świętych i osób, którym 
została dana łaska prywat-
nych objawień: św. Teresy 
z Avila, św. Siostry Faustyny, 
św. Katarzyny ze Sieny, 
bł. Anny Katarzyny Emmerich, 
św. Jana Bosco, św. Weroniki 
Giuliani, a także Teresy Musco 
oraz widzących z Fatimy 
i Medjugorie. Książka cytuje 
także słowa szatana nagrane 
podczas egzorcyzmów. 
AA, 12×16, s. 144, miękka 

kod: 644323

Bł. Anna Katarzyna 
Emmerich

Tajemnice 
czasów 
ostatecznych
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 ata-
kami szatana. 
AA, 12×19, s. 320, twarda

kod: k01164

Bł. Anna Katarzyna 
Emmerich

Sekrety 
dusz 
czyśćcowych
W książce znajdziemy opis 
czyśćca i spotkań bł. Anny 
Katarzyny Emmerich z dusza-
mi czyśćcowymi oraz świa-
dectwo ofi arowania modlitw 
i cierpień, które podejmowała 
w ich intencji.
AA, 12×19, s. 128, twarda

kod: p04k04

24,90
29,90 zł

19,90

O. Joachim Badeni 

Śmierć? 
Każdemu 
polecam!
Ojciec Joachim Badeni 
prowadzi refl eksję 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 i starszych wiekiem.
RAFAEL, 13×20, s. 160, miękka

kod: 690125

O. Joachim Badeni 

… żywot wieczny. 
Amen
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.
RAFAEL, 13×20, s. 126, miękka 

kod: 691009

19,90
24,90 zł

19,90
24,90 zł

Ks. Aleksander Żychliński

Życie 
pozagrobowe
Ks. Aleksander Żychliński 
(1889-1945) w prostych i zrozu-
miałych słowach przedstawia 
nauczanie Kościoła o życiu po 
śmierci. W oparciu o Pismo 
Święte, autorytet soborów 
i papieży oraz świadectwo 
świętych i doktorów Kościoła 
autor podważa błędne przeko-
nania i kieruje do czytelników 
zdrową naukę, odkrywając ta-
jemnice życia pozagrobowego.
AA, 14×20, s. 136, miękka

kod: 643746

19,90

Bestseller

Tylko
9,90 zł

Drogowskazy życia duchowego
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34,90
39,90 zł

Aidan Hart

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

KOD: 710768

119,00
130,00 zł

Jean-Marie Le Vert

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

KOD: 441049

29,90
35,00 zł

Jan Paweł II

Pamięć i tożsamość
Ostatnia książka św. Jana Pawła II opublikowana tuż przed jego 
odejściem do Domu Ojca. Jest zbiorem fi lozofi cznych i histo-
rycznych refl eksji papieża na takie tematy, jak demokracja, 
wolność, prawa człowieka, dwudziestowieczne totalitaryzmy 
oraz rola Kościoła w świecie współczesnym. 
Książka została zainspirowana rozmowami papieża na te-
mat XX wieku z dwoma polskimi uczonymi: ks. prof. Józefem 
Tischnerem i prof. Krzysztofem Michalskim. W końcowej części 
książki zamieszczono osobistą rozmowę z Janem Pawłem II 
o zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku.
ZNAK, 15×21, s. 180, twarda

KOD: 015887

34,90
39,90 zł

Drogowskazy życia duchowego

50 %
Rabat

Benedykt XVI

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

KOD: 699005

19,90
39,90 zł
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Luisa Piccarreta

Bądź Wola Twoja

Księga 
z Nieba

DZIENNIK MISTYCZNY

Michael Voris

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

kod: 646709

Broń
Michael Voris

Jak skuć 
bramy 
piekła 

różańcem 
Świętym

19,90
24,90 zł

Jak skuć 
bramy piekła 
Różańcem 
Świętym?

Luisa Piccarreta

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

kod: 647782

19,90
24,90 zł

Dziennik 
mistyczny

29,0024,00 19,90

Alicja Lenczewska

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

kod: 774775

Codzienna 
dawka mistyki 
dla każdego

Drogowskazy życia duchowego

Zapiski duchowe Alicji Lenczewskiej (1934-2012), która otrzymała 
nadzwyczajny dar mistycznych spotkań z Jezusem. Na wyraź-
ne 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,  
która potwierdziła zgodność tekstów mistyczki z nauczaniem 
Kościoła. Teologiczna i duchowa dojrzałość tych tekstów zdu-
miewa, a treści w nich zawarte umacniają wiarę, udzielają od-
powiedzi na najtrudniejsze pytania i prowadzą trudną drogą ku 
dojrzałości chrześcijańskiej. 

Świadectwo
Dziennik duchowy
AGAPE, 12×17, s. 942, miękka

kod: 774607

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

kod: 774683

Pisma duchowe Alicji Lenczewskiej

Poręczny 
format

Poręczny 
format
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

o. Adam Szustak
Karol Sobczyk

Błogosławieństwo ma moc
Czyli o sile Twojego słowa
Książka o niezwykłej mocy błogosławieństw! Powołując się na 
Słowo Boga, umocnimy nasze domy, pomnożymy dobra, uczy-
nimy nasze życie płodnym, ugasimy pragnienie… Historie, które 
po ludzku nie miały szansy zaistnieć, wydarzyły się po wypo-
wiedzianym błogosławieństwie! W książce znajdziemy m.in. 
11 pełnych mocy błogosławieństw biblijnych oraz 47 błogosła-
wieństw na różne okazje. 
RAFAEL, 13×20, s. 96, twarda

kod: 250871

O. Adam Szustak

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

kod: 927781

34,0024,90

O. Adam Szustak

Nocny złodziej
Książka dla tych, którzy przeżywając w swoim życiu ciemność, 
zaczynają dostrzegać małe światełko. Każdy rozdział dotyka 
innej przestrzeni wewnętrznej ciemności, jakiegoś obszaru 
serca, który pogrążył się w mroku. Książka powstała na pod-
stawie rekolekcji internetowych, zrealizowanych przy współ-
pracy z portalem Stacja7. Na końcu każdego rozdziału znala-
zły się modlitwy, które o. Adam Szustak dopisał po powrocie 
z pielgrzymki pokutnej do Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
STACJA7, 14×20, s. 260, twarda

kod: 122491

34,90
39,90 zł

O. Adam Szustak 

Szusta rano
Codziennik to sama esencja, 
wyciąg tego co najlepsze 
z „gadanka”, które przez 
cały rok prowadził o. Adam 
na vlogu „Szusta Rano”. 
Codzienną dawkę energii, 
czyli pozytywnego „kopnia-
ka”, można uzyskać poprzez 
przeczytanie kilku akapitów! 
Zajmuje to dokładnie dwie 
minuty, a chodzić z dobrą 
myślą można cały dzień. 
STACJA7, 15×21, s. 560, twarda

kod: 122446

44,90
49,90 zł

Bestseller

44,90
49,90 zł

O. Adam Szustak

Straszna książka
O. Adam Szustak i biblista 
ks. dr Marcin Kowalski wpro-
wadzają czytelnika w świat 
najbardziej przerażających 
symboli i wizji opisanych na 
kartach Biblii. Przeczytamy 
tu m.in. o przepowiedniach 
Proroków, o proroczych 
snach, o powtórnym przyjściu 
Chrystusa na końcu czasów 
oraz o innych wizjach, znakach 
i symbolach zapowiadających 
apokalipsę i czasy ostateczne. 
STACJA7, 15×21, s. 526, twarda

kod: 122422

Drogowskazy życia duchowego
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34,90
39,90 zł

Su

per cena!

39,90 zł
134,90

O. Tomasz Nowak

Droga wodza
Jak orzeł w kurniku
Orzeł w kurniku to ja sprzed lat. A może 
także ty? Może nim byłeś? Może jeszcze 
czasami bywasz? A może, co gorsza, na-
dal tkwisz w miejscu, które nie jest two-
im naturalnym światem? W takim razie 
do ciebie to piszę. Może czas przejrzeć 
i zobaczyć, że jesteś bardziej lotny niż 
myślisz, a to, co cię gniecie i trzyma przy 
ziemi, jest fałszywym przekonaniem, 
które kiedyś nieświadomie kupiłeś. 

o. Tomasz Nowak, dominikanin
WAM, 14×20, s. 208, miękka 

kod: 711472

O. Paweł Krupa

Koniec czasów
Sąd Ostateczny właśnie się zaczyna. 
Czy jesteśmy gotowi na zderzenie 
z wiecznością? Czy mamy się czego 
bać? A może to Bóg powinien «lękać 
się» konfrontacji z nami, z naszymi 
pretensjami i pytaniami, na które nikt 
nie potrafił nam odpowiedzieć? Na te 
i wiele innych pytań udziela odpowiedzi 
dominikanin o. Paweł Krupa.
WAM, 14×20, s. 288, miękka 

kod: 716323

Benedykt XVI

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

kod: 717498

O. Paweł Krupa

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

kod: 717245

29,90
34,90 zł

29,90
34,90 zł

39,90
42,90 zł

Brat Marek z Taizé, Piotr Żyłka

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

kod: 717306

Bestseller

99,00
116,70 zł

Abp Grzegorz Ryś 

Moc Słowa, Wiary 
i Nadziei
komplet 3 książek

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

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

kod koMpletu: 717658

Drogowskazy życia duchowego

29,90

29,90

Nowość

Nowość
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34,90
39,90 zł

Sławomir Zatwardnicki 

Msza. Dlaczego nie?
Dlaczego ludzie nie uczestniczą we Mszy świętej? Książka 
Sławomira Zatwardnickiego to przegląd ludzkich wymówek. 
Dzięki niej dowiesz się, co kryje się także za Twoimi wymów-
kami i dlaczego nie warto im ulegać. Książka ta pomoże wielu 
czytelnikom na nowo odkryć piękno i głębię Eucharystii. 
Autor jest znanym chrześcijańskim apologetą, doktorem 
teologii i wykładowcą, cenionym publicystą oraz autorem 
licznych książek i artykułów.
WNSZ, 12×17, s. 184, twarda

kod 050488

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

19,90
24,90 zł

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

kod: 250857

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

kod: 250864

Ks. Leszek Smoliński

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

kod: 250901

Tylko
9,90 zł

Tylko
19,90 zł

Drogowskazy życia duchowego

Nowość
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Brant Pitre

Jezus i żydowskie korzenie 
Eucharystii
Przełomowa i inspirująca praca wyjaśniająca największą 
zagadkę chrześcijańskiej wiary: tajemnicę obecności Jezusa 
„przy łamaniu chleba”! Książka odpowiada na kluczowe 
pytania: Jak wyglądała żydowska Pascha w czasach Jezusa? 
Dlaczego Jezus ustanowił Eucharystię w czasie tego święta? 
Co miał na myśli Zbawiciel, mówiąc: „To jest Ciało moje… To 
jest Krew moja”? Autor wyjaśnia, w jaki sposób Jezus połączył 
ze sobą wydarzenia Wielkiego Czwartku ze swoją śmiercią 
oraz zmartwychwstaniem.
WAM, 14×20, s. 240, miękka

kod: 715838

O. Jacek Salij

Największy skarb
Rzecz o Eucharystii 
Książka powstała z najważniejszych wypowiedzi i tekstów 
ojca Salija na temat Eucharystii, publikowanych wcześniej 
w formie kazań radiowych, artykułów prasowych czy publika-
cji książkowych. Post eucharystyczny, komunia pod dwiema 
postaciami oraz na rękę, katolicy na nabożeństwie prote-
stanckim, znaczenie 9 pierwszych piątków – to tylko niektóre 
z tematów, opracowanych w formie krótkich esejów i listów 
pisanych żywym językiem.
W DRODZE, 14×20, s. 156, miękka

kod: 063260

39,90
44,90 zł

Benedykt XVI, Kardynał Joseph Ratzinger 

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

kod: 645504

Bestseller

29,90
34,90 zł

22,90
27,90 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. Czyni to z wielką 
eru dycją, posługując się wie-
loma przykładami, pisząc ja-
snym, zrozumiałym językiem.
AA, 14×20, s. 216, miękka

kod: 645023

Tylko
19,90 zł

Msza święta 
krok po kroku
Wszystko, 
co powinieneś 
wiedzieć 
o Eucharystii. 
Podręczny przewodnik po 
Mszy świętej pomocny dla 
każdego, kto chce lepiej po-
znać to, co dotyczy Eucharystii 
i owocniej w niej uczestniczyć.
AA, 11×16, s. 60, miękka 

kod: 368270

Drogowskazy życia duchowego

Nowość

Nowość

Tylko
5,90 zł
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

O. Józef Maria Verlinde 

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

kod: 211330 

Abp Alban Goodier

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

kod: 641063

Ks. Aleksander Żychliński

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

kod: 641148

Abp Alban Goodier

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

kod: 646853

Drogowskazy życia duchowego
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19,90
24,90 zł

Lucyna Słup

Duchowość matki
Przeżywanie macierzyństwa jako powołania nie było nigdy 
łatwe, a obecnie jest trudniejsze niż kiedykolwiek. Autorka 
podpowiada jak przygotować się do roli matki, zachęca też 
kobiety do spojrzenia na siebie w zupełnie nowej perspek-
tywie: jako żony, córki swoich rodziców, czy dziecka Bożego. 
Dzieli się również swoim doświadczeniem jak rozmawiać ze 
swoimi dziećmi, jak pozwolić im usamodzielnić się oraz jak 
się za nie modlić. Zamieszczono tu również modlitwy i pyta-
nia do refl eksji. 
WYD. M, 14×20, s. 168, miękka

kod: 435643

24,90
29,90 zł

Jacek Pulikowski

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

kod: 250895

40 %
Rabat

8,90
14,90 zł

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

kod: 641346 

Drogowskazy życia duchowego

Nowość

Chiara Amirante

Rozmowy z Bogiem
Modlitwa serca. Droga do wewnętrznego pokoju
Jak dostrzec w rozmowie z Bogiem więcej niż religijną meta-
forę? Co zrobić, by stała się ona elementem zwykłej chrześci-
jańskiej codzienności? Wsłuchana w głos Chrystusa Chiara 
Amirante dzieli się swoim doświadczeniem modlitwy i pod-
powiada, jak otworzyć serce na relacje z Bogiem. Zainspiruj 
się do kontemplacji i sięgnij po konkretne fragmenty słowa 
Bożego!
ESPRIT, 13×20, s. 232, miękka

kod: 061859

24,90
29,90 zł

Nowość
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Isabel Mauro

Czekoladki 
dla duszy
Isabel Mauro proponuje nam 
słowa, które jak czekoladki 
osłodzą duszę, rozwieją mę-
czącą monotonię i sprawią, 
że kolejne dni rozświetli 
uśmiech. To może być ciekawy 
i niezobowiązujący prezent 
dla kogoś bliskiego, komu 
możemy sprawić prawdziwą 
radość.
SEVEN, 12×20, s. 40, twarda

kod: 153823

Isabel Mauro

Pralinki dla duszy
W błędzie jest ten, kto myśli, 
że książka ta jest o tradycyj-
nych słodyczach. Oto solidna 
porcja pożytecznych dla du-
cha słów, które mają posłużyć 
za małe drogowskazy na krę-
tych ścieżkach naszego życia. 
Isabel Mauro zabiera nas 
w podróż w głąb siebie, w celu 
odkrycia nieznanych zakątków 
naszej duszy.
SEVEN, 12×20, s. 48, twarda

kod: 153946

Łakocie dla duszy
Chwila wytchnienia w ciągu 
dnia i jednocześnie praw-
dziwy 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

Phil Bosmans

Żyć każdym dniem
Prawdziwy światowy fe-
nomen przetłumaczony 
na  k ilkadziesiąt języków! 
Prezentowany zbiór tekstów 
znanego fl amandzkiego auto-
ra to jakby kalendarz, dzięki 
któremu każdego dnia nakar-
mimy naszą duszę dobrym 
słowem, które rozświetli nasze 
smutki, wesprze w trudno-
ściach i sprawi, że popatrzymy 
na świat z Bożej perspektywy.  
SEVEN, 14×20, s. 400, twarda

kod: 153724

34,90
39,90 zł

Phil Bosmans

Szczęście 
na każdy dzień
Książka Phila Bosmansa prze-
kazuje radosne impulsy, które 
towarzyszyć nam będą przez 
każdy dzień roku. Będą ni-
czym promyki słońca, rozświe-
tlające ciemne strony życia, 
przypominając nam „że zosta-
liśmy stworzeni do radości”.
SEVEN, 12×16, s. 400, twarda

kod: 948120

Isabel Mauro

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

kod: 153984

Isabel Mauro

Pozytywnik 
– czyli dobre myśli 
w roli głównej
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.
SEVEN, 10×12, s. 384, twarda

kod: 153632

Isabel Mauro

Codziennik
Czyż nie byłoby pięknie za-
czynać każdy dzień z poczu-
ciem lekkości i zadowolenia, 
a świat widzieć w jasnych 
barwach? Niech ta niepozorna 
książka będzie inspiracją do 
mądrych przemyśleń i przeżyć 
na każdy dzień roku, a zawar-
te w niej „promyki” oświetlą 
każde serce.
SEVEN, 14×12, s. 384, twarda

kod: 948151

29,90
34,90 zł

To nie łakocie z czekolady i z cukru, 
lecz słodkie słowa dla duszy…

Drogowskazy życia duchowego

Tylko

24,90 zł

Tylko

24,90 zł

Tylko

24,90 zł

Tylko

17,90 zł

Tylko

17,90 zł

Tylko

24,90 zł

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

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

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

Teresa Neumann. Mistyczka i stygmatyczka, s. 80

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

Ukrzyżowana z Valdarno. Historia Nelli Pratesi, s. 128

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

Każda książka: WYD. AA, 12×19, miękka

kod koMpletu: 647102

Stygmatycy XX wieku

Tylko
49,90 zł

Nosili 
w sobie Rany 
Chrystusa!

Prawie 
1000 stron!

Mistyczne wizje Cataliny Rivas
komplet 5 książek

W skład kompletu wchodzą: 

Największy Cud, s. 64

Ostatnie słowa Jezusa, s. 128

Przejście do życia wiecznego, s. 112 

Tajemnica adoracji, s. 128

Tajemnica spowiedzi, s. 64

Każda książka: WYD. AA, 12×16, miękka

kod koMpletu: 640189

w mistycznych wizjach
Cataliny Rivas

Ostatnie słowa 
JEZUSA

Su

per cena!

29,90

Małgorzata Pabis

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

kod: 250673

Wielki cud 
na polskiej 
ziemi!

Tylko
19,90 zł

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

kod: 646662

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

WIELKA 
KSIĘGA 

PROROCTW

Piero Mantero

Przyszłość ludzkości i świata 
w objawieniach mistyków49,90

59,90 zł

Bestseller

Cuda i objawienia
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Pismo Święte

Ks. prof. Edward Staniek

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

kod: 250772

39,90
49,90 zł

Czytania 
i komentarze 
na każdy 
dzień roku 
liturgicznego!

O. Augustyn Pelanowski

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

kod koMpletu: 464049

149,00
173,50 zł

34,90
39,90 zł

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

kod: 599963

Bestseller

Su

per cena!

199,90 zł
99,90

34,90
39,90 zł

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

kod: 144197

Bestseller

85,00
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Pismo Święte

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

kod: 959253

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

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

kod koMpletu: 144283

Su

per cena!

14,90 zł
9,90

Su

per cena!
129,90

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

kod: 078461

Su

per cena!

50,00 zł
29,90

Duża czcionka

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

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

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

kolor: CIeMNY BeŻ 
kod: 299554

kolor: NIeBIeSkA 
kod: 299462

149,00
199,00 zł

Oszczędzasz 50 zł Oszczędzasz 50 zł

149,00
199,00 zł



44

Dzieło o wybitnych 
walorach poznawczych 
i estetycznych!

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

KOD: 133584

Wokół Biblii

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

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

KOD: 433953

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

KOD: 434189

40 %
Rabat

40 %
Rabat

29,90
49,90 zł

299,00
437,00 zł

29,90
49,90 zł

138 zł
Oszczędzasz
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Pierwszy Atlas Biblijny 
opracowany przez 
polskich autorów! 169,00

190,00 zł

Bestseller

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

kod: 271615

Wokół Biblii

Ewangelia według św. Mateusza 
Katolicki komentarz do Pisma Świętego jest odpowiedzią na potrzeby 
świeckich i duchownych chcących dogłębnie studiować Biblię w sposób 
integrujący Pismo Święte z nauczaniem Kościoła, kultem i życiem codzien-
nym. To połączenie rzetelnej wiedzy biblijnej i żywej wiary. Każde zdanie 
Nowego Testamentu zaczerpnięte zostaje z przekładu wykorzystywanego 
w liturgii Kościoła i omówione z kilku perspektyw. Dzięki dwukolorowemu 
tekstowi wyszczególnione zostały: tło biblijne oraz kontekst historyczny 
tekstu i wydarzeń, odesłanie do źródeł pisanych, sekcja egzegetyczna i po-
święcona przemyśleniu Słowa, lista materiałów poszerzających komentarz, 
tekst Pisma Świętego, odsyłacze, słownik i indeksy.
W DRODZE, 17×21, s. 428, miękka

kod: 062686

Katolicki komentarz do Pisma Świętego
Nowa, przystępna, praktyczna,
rzetelna seria 17 tomów komentarzy 
do każdego zdania 
Nowego Testamentu

Tom I

49,90
54,90 zł
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Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
Pamiątka I komunii świętej
WYDAWNICTWO M, 20×29, s.1416, twarda z obwolutą

kod: 142488

Pięknie wydane Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu 
w przekładzie 
bpa Kazimierza Romaniuka 

59,90
75,00 zł

Na ważne chwile

Pamiątka 
Pierwszej Komunii Świętej 

ze Św. Janem Pawłem II
WYDAWNICTWO AA, 20x29, s. 48, twarda

Niezwykła pamiątka pierwszego spotkania z Jezusem Eucharystycznym. 
Album zawiera:
• Słowa Jana Pawła II o tajemnicy Eucharystii, o modlitwie i rodzinie. 
• Kolorowe fotografi e, przede wszystkim z osobą Ojca Świętego – pod-

czas modlitwy i adoracji, przy ołtarzu i w towarzystwie dzieci. 
• Miejsce na pamiątkowe dedykacje i zdjęcia!

kod: k01116 kod: k01117

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Składając zamówienie prosimy zaznaczyć wersję: 
„DLA CHŁOPCA” lub „DLA DZIEWCZYNKI” 
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Uczestniczysz w cudzie
Album komunijny wprowadzający młodego Czytelnika w świat modlitwy, 
adoracji i kultu Najświętszego Sakramentu. Jest tutaj wiele modlitw, pieśni 
eucharystycznych, cennych rad dotyczących Mszy Świętej i adoracji, a tak-
że budujących opowieści z życia świętych, które pomogą dziecku głęboko 
przeżyć cud spotkania z Panem Jezusem w Komunii Świętej. Album ubo-
gacają barwne fotografi e kościołów, ołtarzy, naczyń liturgicznych, świętych 
obrazów i ważnych postaci. 
WYDAWNICTWO AA, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 060925

Największy z cudów
Film twórców „Cristiady” i „Epoki lodowcowej”! 
Porywający, pełnometrażowy fi lm animowany 
o cudzie, jakim jest Msza Święta. Polski 
dubbing z udziałem znanych aktorów: Agnieszki 
Więdłochy, Macieja Musiała, Radosława Pazury!
FT Films, czas trwania: 70 min.

do albumu dołączono płytę dVd 
z bestsellerowym fi lmem animowanym 
„Największy z cudów”.

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej 
z Matką Bożą Fatimską
Minęło już ponad 100 lat od objawień Matki Bożej w Fatimie. Pastuszkowie 
z Fatimy, błogosławieni Franciszek i Hiacynta, także dzisiaj mogą być prze-
wodnikami dzieci w drodze do Jezusa Eucharystycznego. W albumie, oprócz 
licznych zdjęć (również archiwalnych), zamieszczono strony przeznaczone 
na pamiątkowe wpisy i dedykacje (Moja Rodzina, Sakramenty, Świętowanie, 
Życzenia Gości) oraz tematyczny przewodnik dla dzieci Czego możemy na-
uczyć się od bł. Franciszka i Hiacynty?, w którym omówiono następujące 
tematy: Wrażliwe sumienie i dobra spowiedź, Pragnienie Eucharystii, Miłość 
do Najświętszego Sakramentu, Wyrzeczenia i zadośćuczynienie Bogu, 
Miłość do Niepokalanego Serca Maryi, Modlitwa różańcowa, Miłość do Ojca 
Świętego, Zamiłowanie do modlitwy.
WYDAWNICTWO AA, 21×30, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 647294

Moja Pierwsza Komunia Święta

24,90
29,90 zł

Na ważne chwile

9,90
24,90 zł

60 %
Rabat
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Na ważne chwile

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

kod: 648086

34,90
39,90 zł

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

kod: 642220

29,90
39,90 zł

Do książki dołą-
czono fi lm „Przed 
sklepem jubilera” 
(1988) oparty na 
tekście literackim 
Karola Wojtyły.

24,90
29,90 zł

19,90
24,90 zł

19,90
24,90 zł

Kronika 
Najcenniejsze chwile mojego życia. Chłopiec
MARTEL, 25×25, s. 88, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 944337 

Kronika 
Najcenniejsze chwile mojego życia. Dziewczynka
MARTEL, 25×25, s. 88, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 944344

Barwna kronika pierwszych lat życia dziecka, wydana w formie albumu, do którego można wklejać pamiąt-
kowe fotografi e oraz zapisywać ważne wydarzenia w życiu dziecka i jego rodziny. Kronikę rozpoczyna rozdział 
„W oczekiwaniu na cud”, który służy upamiętnieniu czasu przed narodzeniem. Po nim następują kolejno: 
„Narodziny”, „Moja rodzina”, „Moje wizyty u lekarza”, „Mój dzień”, „W przedszkolu”, „W szkole”. W albumie prze-
widziano miejsce na upamiętnienie najrozmaitszych faktów (takich jak m.in. „Tabela wagi wzrostu”, „Karta 
stomatologiczna”, „Siatka centylowa” „Moje pierwsze zdjęcie”, „Pierwsze kroki”, „Mój Chrzest Święty”, „Moje 
pierwsze Boże Narodzenie” i wiele innych). Warto tę kronikę mieć i starannie wypełniać, aby kiedyś stała się 
dla całej rodziny cenną pamiątką dzieciństwa córki lub syna. 

Nowe
wydanie!

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

Gustave’a doré.

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

kod: 142487

59,90
75,00 zł

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

kod: 143422

59,90
75,00 zł

Św. Jan Paweł II

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

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

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

WYD. AA, 20×29, s. 48, twarda

kod: k01115

24,90
29,90 zł

Św. Jan Paweł II

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

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

WYD. AA, 20×29, s. 48, twarda

kod: k01118

24,90
29,90 zł

Na ważne chwile
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

29,90
34,00 zł

Ks. Dolindo Ruotolo

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

KOD: 211261

34,90
39,90 zł

Małgorzata Pabis

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

KOD: 250703

19,90
24,90 zł

24,90
29,90 zł

Ks. Dolindo Ruotolo

Przybądź Duchu 
Święty
W Duchu Świętym Bóg daje 
nam siebie jako Przyjaciel, 
Współpracownik, Uświęciciel. 
Z właściwą sobie przenikliwo-
ścią ks. Dolindo Ruotolo opi-
suje działanie Ducha Świętego 
w nas: Jego dary, owoce i bło-
gosławieństwa. Posługując 
się licznymi obrazami i po-
równaniami, wprowadza nas 
w tajemnicę Trzeciej Osoby 
Boskiej.
WYD. M, 14×20, s. 254, miękka

KOD: 435124

14,90
19,90 zł

Ks. Dolindo Ruotolo

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

KOD: 435148

Jezu, Ty się tym 
zajmij. Tajemnica 
ks. Dolindo
Barwnie ilustrowana książka 
odkrywa przed nami ta-
jemnicę niezwykłego życia 
ks. Dolindo Ruotolo. Autorka 
książki podąża śladami tego 
świętego kapłana. Odwiedza 
jego ukochane miasto – 
Neapol. Prowadzi nas do 
miejsc związanych z jego ży-
ciem i działalnością. 
AA, 17×24, s. 144, twarda, kolorowe 
fotografi e, kredowy papier

KOD: 640943

34,90
39,90 zł

Bestseller

24,90
29,90 zł

KORONKA GRATIS!

19,90KORONKA 
Jezu, Ty się tym zajmij!

ISBN 978-83-7864-382-1

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

KOD: 643821

19,90
24,90 zł

Bestseller

Jezu, Ty się tym zajmij
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34,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

Jezus Chrystus

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

kod: oBR030

34,90
39,90 zł

29,90
34,90 zł

17,90
39,90 zł

17
39,90

Benedykt XVI

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

kod koMpletu: 165738

Bestseller

Bestseller

Su

per cena!

89,00

Bestseller

Fulton J. Sheen

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

kod: 644149

Su

per cena!

69,00 zł
49,00

Nagroda Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich

FENIKS 2019
w kategorii „Książka 

autora zagranicznego”
Romano Guardini

Bóg. Nasz Pan. Jezus Chrystus
Osoba i Życie
Monumentalna ziemska biografi a Zbawiciela opowiedziana 
prostymi słowami przez intelektualistę doskonale znającego 
Ewangelię oraz języki oryginalne, w których zostały spisane 
księgi Pisma Świętego. Zamiast akademickich spekulacji 
i reinterpretacji Romano Guardini proponuje nam pogłę-
bione medytacje nad każdym słowem i świadectwem, jakie 
Ewangelia głosi o Jezusie Chrystusie.
FRONDA, 15×23, s. 648, miękka

kod: 794184

Klasyczne 
dzieło 
wybitnego 
teologa! 

49,90
59,90 zł
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34,90
39,90 zł

Modlitwa

R Ó Ż A N I E C  G R A T I S !

M O D L I T E W N I K

24,90GODZINA ŁASKI 
DLA ŚWIATA

ISBN 978-83-7864-470-5

R Ó Ż A N I E C  G R A T I S !

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

kod: 644705

19,90
24,90 zł

Bestseller
Do modlitewnika 
dołączamy różaniec 
z wizerunkiem Matki 
Bożej z Montichiari

12,90
14,90 zł

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

kod: 250642

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

kod: 250536

Tylko
14,90 zł

Jubileuszowy 
rok 100-lecia 
urodzin

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

kod: 643661

Tylko
14,90 zł
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34,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

Modlitwa

KORONKA ŚW. BRYGIDY  GRATIS!

24,90

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

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA

ISBN 978-83-7864-650-1

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

i Koronka św. Brygidy 

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA

19,90
24,90 zł

Tajemnica szczęścia
Piętnaście modlitw o Męce Pańskiej 
i koronka św. Brygidy
Św. Brygida Szwedzka pozostawiła po sobie księgę Objawień, 
 podyktowanych jej przez Chrystusa, w której spisała przepo-
wiednie 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. 
WYD. AA, 12×16, s. 48, miękka

KOD: 646501

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

KOD: 646426

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

KOD: K05016

19,90
24,90 zł

Duża czcionka

Modlitewnik 
z Koronką

Łańcuszek na rękę wraz z Cudownym Medalikiem  GRATIS!

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

ISBN 978-83-7864-642-6

Cena: 24,90 w tym 5% VAT

ISBN 978-83-7864-642-6

Cena: 24,90 w tym 5% VAT

Ks. Frederick William Faber

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

19,90
24,90 zł

Modlitewnik 
z łańcuszkiem

Łańcuszek 
na rękę

Modlitewnik seniora 
Panie, do Ciebie się uciekam
Modlitewnik dedykowany osobom w starszym wieku, które 
chcą pogłębiać swoją więź z Bogiem. Bogatą treść dobrano 
bardzo starannie, dostosowano do potrzeb i problemów ludzi 
w wieku senioralnym. Wiele modlitw opatrzono dodatkowymi 
informacjami o ich pochodzeniu, intencjach, łaskach i obiet-
nicach, które się z nimi wiążą. Modlitewnik wydrukowano bar-
dzo dużą czytelną czcionką w dwóch kolorach. Piękny i trwały 
wygląd oraz wyjątkowa treść sprawiają, że modlitewnik może 
być znakomitym prezentem!
RAFAEL, 11×16, s. 280, twarda ze złoceniami

KOD: 691467

19,90
24,90 zł

Nowe
wydanie!
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 KORONKA W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-097-4

Modlitewnik

KORONKA 
do Najświętszej 
Krwi Chrystusa

 KORONKA W PREZENCIE!

Koronka 
w prezencie! 50 %

Rabat

9,90
19,90 zł

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

KOD: 640974

70 %
Rabat

9,90
34,90 zł

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

KOD: 647690

Modlitwa

14,90
34,90 zł

Koronka do świętej Zofi i
Imię św. Zofi i nawiązuje do Bożej Mądrości, która wypełniała 
całe jej życie. Barwnie ilustrowana książka zawiera modlitwy za 
wstawiennictwem św. Zofi i, opowieść o jej życiu i męczeńskiej 
śmierci oraz o losach jej córek (noszących imionach Wiara, 
Nadzieja i Miłość), a także instrukcję odmawiania koronki za jej 
wstawiennictwem. 

Do książki dołączono ozdobną 
koronkę św. Zofi i w praktycznym etui.
RAFAEL, 14×20, s. 64, twarda

KOD: 699678

14

55 %
Rabat

50 %
Rabat

7,50
14,90 zł

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

KOD: 644385
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60 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

yy zł

9,90
24,90 zł

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

kod: 145129

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

kod: 145112

KORONKA W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-724-9

Nabożeństwo 
do św. Michała 
Archanioła

Modlitewnik 19,90

KORONKA W PREZENCIE!

ModlitewnikModlitewnik 19,90

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

kod: 647249

50 %
Rabat

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

kod: 641056

9,90
19,90 zł

 SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-105-6

Modlitewnik

MODLITWY 
do św. Krzysztofa
 SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

Modlitwa
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60 %
Rabat

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

kod: 641469 

srebrny medalik 
św. Józefa 

24,90

w PrezenCie

miesiąC 
dla św. Józefa 

ISBN 978-83-7864-146-9

św. Józefa w PrezenCie

Medalik ze srebra 

próby 925

Do modlitewnika 
dołączamy 
srebrny medalik 
z wizerunkiem 
św. Józefa

9,90
24,90 zł

50 %
Rabat

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

7,50
14,90 zł

Aleksandra Zapotoczny

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

kod: 645788

Tajemnica 
Szkaplerza 
św. Józefa

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

SZKAPLERZ ŚW. JÓZEFA      G R AT I S !

Modlitewnik

ISBN 978-83-7864-574-0

24,90

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

24,90

SZKAPLERZ ŚW. JÓZEFA      G R AT I S !

Modlitwa

50 %
Rabat

Ks. Manuel Fernando Silva

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

kod: 641827

Życie Józefa, 
Męża Maryi

14,90
29,90 zł
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Koronka do krwawych łez Matki Bożej 
Koronkę do krwawych łez Maryi pokochały już miliony ludzi. 
Pragnąc być krzewicielami tej pięknej i niezwykle skutecznej 
modlitwy, oddajemy do rąk czytelników książkę przybliżającą 
historię Koronki do krwawych łez Maryi oraz sposób jej odma-
wiania. Niech stanie się ona dla każdego niezastąpionym orę-
żem w walce ze złem i szatanem.
Ogromna popularność koronki sprawiła, że postanowiliśmy 
przygotować rozszerzone i eleganckie wydanie, które jeszcze 
mocniej podkreśli niezwykłą wagę tej modlitwy. Wraz z nową 
oprawą książka została wzbogacona o informacje o licznych 
obietnicach, które złożyła Maryja swoim czcicielom. 
RAFAEL, 14×20, s. 64, twarda

kod: 250512

Koronka 
w prezencie!

24,90
29,90 zł

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

Modlitewnik 
Jasnogórski
W Modlitewniku Jasnogórskim zamieszczono zarówno tradycyj-
ne 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 roz-
ważania różańcowe oparte na Jasnogórskich Ślubach Narodu 
Polskiego. 
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

kod: 649298

MODLITEWNIK 
JASNOGÓRSKI

ISBN 978-83-7864-929-8

PAMIĄTKOWY RÓŻANIEC W PREZENCIE!

300. Rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

19,90

300. Rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

Modlitewnik 
ze srebrnym 
medalikiem!SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-988-5

Modlitewnik 19,90

do Matki Bożej Szkaplerznej

SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

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

kod: 649885

Srebrny medalik 
w prezencie!

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

kod: 649960

MEDALIK W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-996-0

Modlitewnik
ISBN 978-83-7864-996-0

19,90

CUDOWNY MEDALIK 
NIEPOKALANEJ
MEDALIK W PREZENCIE!

Srebrny medalik 
w prezencie!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Modlitwa
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Dewocjonalia

2

Dewocjonalia

Stal szlachetna, nazywana też jubilerską lub chirurgiczną, 
to w  tej chwili zdecydowanie najmodniejszy materiał do 
wyrobu biżuterii. Przypomina srebro, ale jest twardsza, 

odporna na połamania czy zarysowania, nie koroduje, 
nie zmienia koloru i nie utlenia się. Nie wymaga 
czyszczenia, konserwacji. Jest hipoalergiczna, za-
tem przyjazna dla osób uczulonych na srebro czy 
nikiel, a przy tym jest znacznie tańsza niż srebro 
czy inne jubilerskie materiały.
Każdy naszyjnik na łańcuszku w rozmiarze 50 cm 
z dodatkową regulacją na długość 45 cm.

Piękne dewocjonalia ze stali szlachetnej

Nowość

Cudowny medalion 
św. Benedykta
Słynne, cudowne, wielosymboliczne dewo-
cjonalium w  formie okazałego medalionu 
o średnicy 3,5 cm. Medalion grawerowany w ko-
lorach matowego i błyszczącego srebra (uwaga: 
zdjęcie ze względu na refl eksy świetlne może 
przekłamywać kolory. Kolor czarny na zdjęciu 
to w rzeczywistości srebro błyszczące).
KOD: 044125

Rewers

Łacińskie
inskrypcje na 
madaliku głoszą: 
„Krzyż Święty niech 
mi będzie światłem”; 
„Idź precz, szatanie, 
nie kuś mnie do 
próżności. Złe jest to, 
co podsuwasz, sam 
pij truciznę” 
oraz: 
„Diabeł niech 
nie będzie mi 
przewodnikiem”.

24,90

Nowość

2424,9090
Awers

dalion 
a
osymboliczne dewo-
kazałego medalionu 
on grawerowany w ko-
zącego srebra (uwaga: 
fl eksy świetlne może 
lor czarny na zdjęciu 
ro błyszczące).

”; 

o, 

Rewers
Awers

3,5 cm

Medalik św. Benedykta posiada 
bardzo głęboką symbolikę, 
a noszony z wiarą wyraża chęć 
naszej walki ze złem i pokusami. 

3

Dewocjonalia

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Krzyż otoczony cyrkoniami
Głównym elementem medalionu jest krzyż otoczony deli-
katnymi cyrkoniami, które w połączeniu ze światłem wydo-
bywają całe swoje piękno. Średnica 2 cm.
KOD:  044132

Medalion „Maryja na modlitwie”
Tło w medalionie wykonano z masy perłowej.
KOD:  044156

Krzyż w masie perłowej
Medalion z krzyżem zatopionym w naturalnej masie 
perłowej.
KOD: 044149

Krzyż i serce
Delikatny, elegancki naszyjnik z krzyżykiem i sercem; sym-
bolami wiary i miłości. W krzyżyku jubiler umieścił dyskret-
ną cyrkonię.
KOD: 044163

24,90

29,90

49,90

34,90

2,5 cm

2 cm

2 cm

1,3 cm
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Dewocjonalia

2

Dewocjonalia

Stal szlachetna, nazywana też jubilerską lub chirurgiczną, 
to w  tej chwili zdecydowanie najmodniejszy materiał do 
wyrobu biżuterii. Przypomina srebro, ale jest twardsza, 

odporna na połamania czy zarysowania, nie koroduje, 
nie zmienia koloru i nie utlenia się. Nie wymaga 
czyszczenia, konserwacji. Jest hipoalergiczna, za-
tem przyjazna dla osób uczulonych na srebro czy 
nikiel, a przy tym jest znacznie tańsza niż srebro 
czy inne jubilerskie materiały.
Każdy naszyjnik na łańcuszku w rozmiarze 50 cm 
z dodatkową regulacją na długość 45 cm.

Piękne dewocjonalia ze stali szlachetnej

Nowość
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św. Benedykta
Słynne, cudowne, wielosymboliczne dewo-
cjonalium w  formie okazałego medalionu 
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zdjęcie ze względu na refl eksy świetlne może 
przekłamywać kolory. Kolor czarny na zdjęciu 
to w rzeczywistości srebro błyszczące).
KOD: 044125

Rewers

Łacińskie
inskrypcje na 
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próżności. Złe jest to, 
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24,90

Nowość

2424,9090
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dalion 
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osymboliczne dewo-
kazałego medalionu 
on grawerowany w ko-
zącego srebra (uwaga: 
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lor czarny na zdjęciu 
ro błyszczące).
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3,5 cm

Medalik św. Benedykta posiada 
bardzo głęboką symbolikę, 
a noszony z wiarą wyraża chęć 
naszej walki ze złem i pokusami. 
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Dewocjonalia

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Krzyż otoczony cyrkoniami
Głównym elementem medalionu jest krzyż otoczony deli-
katnymi cyrkoniami, które w połączeniu ze światłem wydo-
bywają całe swoje piękno. Średnica 2 cm.
KOD:  044132

Medalion „Maryja na modlitwie”
Tło w medalionie wykonano z masy perłowej.
KOD:  044156

Krzyż w masie perłowej
Medalion z krzyżem zatopionym w naturalnej masie 
perłowej.
KOD: 044149

Krzyż i serce
Delikatny, elegancki naszyjnik z krzyżykiem i sercem; sym-
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24,90

29,90

49,90

34,90
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2 cm

2 cm

1,3 cm
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Dewocjonalia

4

Modlitwa do św. Michała Archanioła
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 parafi i.
Wymiary: 13x19 cm
KOD: 038186

19,90

„Jezu, ufam Tobie” 
z Aktem zawierzenia
 Wizerunek Jezusa Miłosiernego wraz z jedną z najpiękniejszych 
modlitw ułożonych przez św. Jana Pawła II – Aktem zawierzenia 
świata Bożemu Miłosierdziu. 
Wymiary: 13x19 cm
KOD: 039619

19,90

„Jezu, Ty się tym zajmij”
Wymiary: 12x22 cm
KOD: 162911

19,90

Obrazki ścienne na drewnie, złocone, trwałe, pokryte folią strukturalną

Błogosławieństwo 
domu
Wymiary: 12x22 cm
KOD: 156620

19,90

ą

Hymn o miłości
Wymiary: 12x22 cm
KOD: 168746

19,90

*  Pamiątka 
sakramentu 
małżeństwa

*  Pamiątka 
jubileuszu 
małżeńskiego

*  Z domową 
wizytą u no-
wożeńców 
i młodych 
małżeństw

Dewocjonalia

5

Dewocjonalia

Specjalna edycja pamiątko-
wego, jubileuszowego różańca 
ku czci Matki Bożej z Lourdes. 

Różańce wykonano z okazji 
160-lecia objawień, w szcze-
gólności z myślą o chorych, 

których Maryja z Lourdes 
jest szczególną patronką. 
Okolicznościowy łącznik 

i krzyż wybite zostały tylko na 
tę okazję. Wraz z różańcem 

oryginalne etui.
KOD: 044170 

24,90

Różaniec 
„duże paciorki”
Różaniec zaprojektowany tak, by 
przede wszystkim był praktyczny 
dla każdego, kto ukochał modli-
twę różańcową. Bardzo wygodny, 
lekki, drewniany różaniec z duży-
mi i dwukolorowymi paciorkami. 
Rekomendowany jako różaniec 
codzienny dla wiernych w każ-
dym wieku, ale szczególnie cenny 
będzie dla osób starszych. Wraz 
z różańcem bardzo praktyczne 
etui w formie jutowego woreczka. 
Polecamy na pielgrzymki i do po-
dróży. Niska cena!
KOD: 044187

12,90

Nowość

Nowość

„
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Życzenie rozpowszechnienia tego me-
dalionu wyraziła Maryja 19 maja 1970  r. 
podczas objawień, jakich dostąpiła 
Pierina Gilli. Wszystkim go noszącym 
obiecała „macierzyńską ochronę pełną 
łask”. Maryja dała światu w tych objawie-
niach dwa dary: Godzinę Łaski dla Świata 
(godz. 12.00 8 grudnia każdego roku) oraz 
medalion, który nazwała „darem macie-
rzyńskiej miłości”.  
średnica: 17 mm, oksyda
KOD: 044194

Medalion Matki 
Bożej Róży 
Duchownej 

CUDOWNY DAR MARYI 
ZWIĄZANY Z GODZINĄ ŁASKI!

Różaniec chorych ku czci Matki Bożej z Lourdes 
Pamiątka 160-lecia objawień

duże paciorki

p
go
c
R
60
gó

rz
tę

0

Różaniec 
duże paciorki”

CUDOWNY DAR MARYI 

S
weg
ku

R
16
g

i kr
t

Nowość

ZWIĄZANY Z GODZINĄ ŁASKI!Ą Ą

Różaniec chorych ku czci Matki 
Pamiątka 160ą

19,90
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Dewocjonalia

4

Modlitwa do św. Michała Archanioła
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roku. Papież zarządził odmawianie tej modlitwy na zakończenie 
Mszy Świętej. Do zwyczaju tego w tych trudnych dla chrześcijaństwa 
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ą

Hymn o miłości
Wymiary: 12x22 cm
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Dewocjonalia

5

Dewocjonalia
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wego, jubileuszowego różańca 
ku czci Matki Bożej z Lourdes. 

Różańce wykonano z okazji 
160-lecia objawień, w szcze-
gólności z myślą o chorych, 

których Maryja z Lourdes 
jest szczególną patronką. 
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i krzyż wybite zostały tylko na 
tę okazję. Wraz z różańcem 

oryginalne etui.
KOD: 044170 

24,90

Różaniec 
„duże paciorki”
Różaniec zaprojektowany tak, by 
przede wszystkim był praktyczny 
dla każdego, kto ukochał modli-
twę różańcową. Bardzo wygodny, 
lekki, drewniany różaniec z duży-
mi i dwukolorowymi paciorkami. 
Rekomendowany jako różaniec 
codzienny dla wiernych w każ-
dym wieku, ale szczególnie cenny 
będzie dla osób starszych. Wraz 
z różańcem bardzo praktyczne 
etui w formie jutowego woreczka. 
Polecamy na pielgrzymki i do po-
dróży. Niska cena!
KOD: 044187

12,90

Nowość

Nowość
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Życzenie rozpowszechnienia tego me-
dalionu wyraziła Maryja 19 maja 1970  r. 
podczas objawień, jakich dostąpiła 
Pierina Gilli. Wszystkim go noszącym 
obiecała „macierzyńską ochronę pełną 
łask”. Maryja dała światu w tych objawie-
niach dwa dary: Godzinę Łaski dla Świata 
(godz. 12.00 8 grudnia każdego roku) oraz 
medalion, który nazwała „darem macie-
rzyńskiej miłości”.  
średnica: 17 mm, oksyda
KOD: 044194

Medalion Matki 
Bożej Róży 
Duchownej 

CUDOWNY DAR MARYI 
ZWIĄZANY Z GODZINĄ ŁASKI!

Różaniec chorych ku czci Matki Bożej z Lourdes 
Pamiątka 160-lecia objawień

duże paciorki
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Różaniec 
duże paciorki”

CUDOWNY DAR MARYI 
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Nowość

ZWIĄZANY Z GODZINĄ ŁASKI!Ą Ą

Różaniec chorych ku czci Matki 
Pamiątka 160ą

19,90
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24,90
Jubileuszowy różaniec papieski

Pamiątka 100-lecia urodzin 
św. Jana Pawła II

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

KOD: 039541

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

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

papież Polak.

Hit!

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

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

Na speccN

ajchętniej nabywanych ostatnio w Polsce 
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19,90

Hit!

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

29,90

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

Hit!

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

Różaniec 
w dedykowanym 

etui pamiątkowym.

Dewocjonalia Dewocjonalia

Różańce-bransoletki „pamięciowe”tki „pamięciowe”

19,90

„Pastelowa 
perła”
KOD: 038209

Łatwe zakładanie i ściąganie, 
dzięki czemu w każdej chwili można 

odmówić modlitwę różańcową. 

„PPPP

Różańce-bransole

19,90
„Stare złoto” 
KOD: 038223

Dostosowują 
się do wielkości 

nadgarstka!

19,90

„Rubin”
KOD: 038216KOD: 038216

9,90

Różaniec na rękę
KOD: 168784

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

koralików syntetycznych.
 Bransoletka na każdą 

rękę – regulowana wielkość. 
Uniwersalny wzór zarówno dla 

kobiet, jak i dla mężczyzn. 
Polecamy jako wartościowy 

upominek!

7
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kształt i kolor:

Oliwka 
duża, 
koniakowy
KOD: 039596

kształt i kolor:

Kulka duża, 
koniakowy
KOD: 039589
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Bransoletki-różańce z bursztynu bałtyckiego z wyjątkowym krzyżykiem!

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

5959,90900

kształt i kolor:

Oliwka duża, 
cytrynowy
KOD: 039602

kształt i kolor:

Oliwka, 
cytrynowy 
matowy
KOD: 039558

kształt i kolor:

Oliwka, 
koniakowy
KOD: 039565

kształt i kolor:

Oliwka, 
ciemny 
koniakowy
KOD: 039572

W każdej bransoletce-różańcu 
wyjątkowy krzyżyk!

W jego ramionach zatopiono drobinki 
ziemi z Via Dolorosa w Jerozolimie. 
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24,90
Jubileuszowy różaniec papieski

Pamiątka 100-lecia urodzin 
św. Jana Pawła II

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

KOD: 039541

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

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

papież Polak.

Hit!

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

Na specjalnie 
zaprojekto-
wanym na tę 
okoliczność 
łączniku oraz 
etui zamieszczo-
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19,90

Hit!

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

29,90

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

Hit!

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

Różaniec 
w dedykowanym 

etui pamiątkowym.
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Różańce-bransoletki „pamięciowe”tki „pamięciowe”

19,90

„Pastelowa 
perła”
KOD: 038209

Łatwe zakładanie i ściąganie, 
dzięki czemu w każdej chwili można 

odmówić modlitwę różańcową. 

„PPPP

Różańce-bransole

19,90
„Stare złoto” 
KOD: 038223

Dostosowują 
się do wielkości 

nadgarstka!

19,90

„Rubin”
KOD: 038216KOD: 038216

9,90

Różaniec na rękę
KOD: 168784

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

koralików syntetycznych.
 Bransoletka na każdą 

rękę – regulowana wielkość. 
Uniwersalny wzór zarówno dla 

kobiet, jak i dla mężczyzn. 
Polecamy jako wartościowy 

upominek!
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Bransoletki-różańce z bursztynu bałtyckiego z wyjątkowym krzyżykiem!

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

5959,90900

kształt i kolor:

Oliwka duża, 
cytrynowy
KOD: 039602

kształt i kolor:

Oliwka, 
cytrynowy 
matowy
KOD: 039558

kształt i kolor:

Oliwka, 
koniakowy
KOD: 039565

kształt i kolor:

Oliwka, 
ciemny 
koniakowy
KOD: 039572

W każdej bransoletce-różańcu 
wyjątkowy krzyżyk!

W jego ramionach zatopiono drobinki 
ziemi z Via Dolorosa w Jerozolimie. 
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Krzyżyk ze srebra 
próby 925

Srebrny łącznik 
z Matką Bożą Fatimską

(srebro próby 925)

krzyżyk i łącznik w powiększeniu: 

Krzyżyk: 
3,5 g

Łącznik: 
2,6 g

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

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

199,00

Medalik św. Rita
kod: M02

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

Długość łańcuszka: 50 cm

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

29,90

Medalik św. Józef 
z Dzieciątkiem

kod: M11
Waga medalika: 1,2 g
Waga łańcuszka: 1,6 g 

Długość łańcuszka: 50 cm

Medalik 
św. Ojciec Pio

kod: M12
Waga medalika: 1,2 g
Waga łańcuszka: 1,6 g 

Długość łańcuszka: 50 cm

29,90 29,90

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

Medalik 
Matka Boża Fatimska

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

Długość łańcuszka: 50 cm 

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

Modląc się na różańcu – w łączności 
z Jezusem cierpiącym w Ogrojcu 
oraz świętymi Franciszkiem 
i Benedyktem – wypraszajmy łaski 
potrzebne w duchowej walce 
z grzechem i naszymi słabościami.

W łączniku 
– medalik 

św. Benedykta

Cudowny Medalik
kod: M04

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

Długość łańcuszka: 50 cm

Medalik Matka 
Boża Szkaplerzna

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

Długość łańcuszka: 50 cm

29,90 29,9029,90

49,90

Dewocjonalia
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34,90
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Zagrożenia i wyzwania

Bestseller

Benedykt XVI

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

kod: 647744

24,90
29,90 zł

Antonio Socci

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

kod: 644538

Saverio Gaeta

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

kod: 061798

Bestseller

24,90
29,90 zł

34
39,90

79,90
82,95 zł

Czy to już 
koniec naszej 
cywilizacji?

Wojciech Roszkowski

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

kod: 532609

DVD

Tylko
29,90 zł
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17,90
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17,90
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34,90
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34,90
39,90 zł

Zagrożenia i wyzwania

Ross Douthat

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

kod: 647669

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

Rod Dreher, autor bestsellera Opcja Benedykta

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

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

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

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

Rod Dreher, autor Opcji Benedykta

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

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

ks. Robert Skrzypczak

Cena: 34,90 w tym 5% VAT

Franciszek 
a przyszłość 
katolicyzmu

29,90
34,90 zł

Antonio Socci

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

kod: 645306

Bestseller

24,90
29,90 zł

17
39,90

Rod Dreher

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

kod: 642381

Feniks 2019

,90
39,90 zł

24,90
29,90 zł

Aldo Maria Valli

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

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

kod: 758163

Benedykt XVI 
i jego 
wrogowie

24,90
29,90 zł
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Carver Alan Ames

Bitwa o życie i dusze
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 chary-
zmatyk, który często spotyka Jezusa twarzą w twarz, nie ma 
wątpliwości, że cierpienie współczesnego świata może zostać 
przezwyciężone. A naszą największą nadzieją na ten tryumf 
pozostaje Pan Jezus.
ESPRIT, 13×20, s. 208, miękka

kod: 061712

Ks. Andrzej Zwoliński

Psychologia zamiast religii?
Rzecz o wpływie psychologii na człowieka – na jego życie, 
osobowość, postrzeganie siebie oraz otaczającego świata. 
Autor zwraca uwagę na skutki fascynacji różnorodnymi tren-
dami oraz na błędy, jakie są efektem poddania się człowieka 
współczesnym manipulacjom i modom. Ks. Zwoliński wnikli-
wie analizuje związki zachodzące pomiędzy psychologią a re-
ligią oraz oddziaływanie psychologii na religijność. W książce 
m.in.: człowiek zagubiony przez psychologię, fascynacja 
psychodeliczną myślą Wschodu, medytacyjne błądzenie, 
pseudocharyzmaty i zabobony.
WYD. AA, WNSZ, 14×20, s. 308, miękka

kod: 646181

29,90
34,90 zł

22,90
27,90 zł

Dlaczego 
współczesny świat 
akceptuje zło?

Czy psychologia 
może być 
substytutem 
religii?

ATAK 
na Jana Pawła II

Tomasz P. Terlikowski

Kto i dlaczego 
niszczy pamięć 

o Świętym Papieżu?

24,90
29,90 zł

Kto niszczy 
pamięć 
o Świętym 
Papieżu?

Jak 
ateiści 
i homoseksualiści 
opanowali amerykańskie 
seminaria

MICHAEL S. ROSE

ŻEGNAJCIE, 
dobrzy 

ludzie

POLSKIE WYDANIE BESTSELLEROWEJ KSIĄŻKI 

                                                             GOODBYE, GOOD MEN

Jak ateiści 
i homoseksualiści  
opanowali 
amerykańskie 
seminaria

Michael S. Rose 

Żegnajcie, dobrzy ludzie
Można by o niej napisać krótko: Nie do uwierzenia! 
Bulwersujące! Wstrząsające! Autor odwołując się do do-
świadczeń i wspomnień wielu księży lub niedoszłych księży 
opisuje, jak działało lobby homoseksualne w seminariach 
amerykańskich.
Książka przynosi wstrząsające opisy praktyk, które „zbyt trady-
cyjnych”, pobożnych i heteroseksualnie zorientowanych mło-
dych ludzi nie dopuszczano do studiów w seminariach, a także 
jak nielicznych szczęśliwców tam traktowano.
WYD. AA, 14×20, s. 448, miękka

kod: 648420

29,90
34,90 zł

Tomasz P. Terlikowski

Atak na Jana Pawła II
Autor podważa fałszywe oskarżenia pod adresem Jana Pawła II 
i demaskuje działania wymierzone w jego nauczanie. Przytacza 
wypowiedzi wpływowych hierarchów i teologów o konieczności 
zerwania (!) z nauczaniem Humanae vitae, a także z teologią ciała 
św. Jana Pawła II. Zwraca uwagę na forsowanie zmian w nauczaniu 
Kościoła m.in. w takich sprawach jak Komunia dla osób żyjących 
związkach niesakramentalnych, celibat kapłanów, rola kobiet 
w Kościele czy decentralizacja. Wskazuje na demontaż instytucji 
akademickich powołanych przez Jana Pawła II. Podsumowuje rów-
nież obrady synodu amazońskiego i jego rewolucyjne tezy. 
WYD. AA, 14×20, s. 184, miękka

kod: 648185

Zagrożenia i wyzwania
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17,90
39,90 zł

29,90
37,00 zł

Tomasz P. Terlikowski

Tylko prawda nas wyzwoli
Grzech pedofi lii jest demoniczny! Czyny kilku pojedynczych 
osób potrafi ą zatrzą ś ć  całym Koś ciołem. Zaczynają  się  pojawiać  
korporacyjne zachowania, niszczące strukturę  eklezjalną , jak 
w np. Irlandii. 
O stanie Kościoła katolickiego w Polsce wypowiadają się: 
Bogdan Stelmach, Zbigniew Nosowski, Sebastian Duda, 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Sabina Zalewska, ks. Andrzej 
Kobyliń ski, Tomasz Rowiń ski, Cezary Koś cielniak, Justyna 
Melonowska oraz osoba skrzywdzona seksualnie przez księdza. 
FRONDA, 15×22, s. 264, miękka

kod: 794962

Guy Pagès 

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

kod: 647904

49,90
59,90 zł

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

Paweł Lisicki

17,90
39,90

Ks. Andrzej Zwoliński

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

kod: 600707

Bestseller

Bestseller

,90
39,90 zł

Tylko
24,90 zł

Zagrożenia i wyzwania

Nowość
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

19,90
24,90 zł

Objawienia w Quito 
Przesłanie nadziei i ocalenia wypełnia się 
na naszych oczach 
Matka Boża objawiła się w Quito w Ekwadorze prostej zakon-
nicy Mariannie Franciszce i przekazała jej nadzwyczajne wizje, 
które realizują się we współczesnym świecie upadającym 
w grzechu i odwracającym się od Chrystusa. Dlaczego zatem 
Maryja, która objawiła się tam, zyskała miano Matki Bożej 
Pomyślności? Czciciele Matki Bożej Pomyślności mogą się 
przekonać, że wstawiennictwo Maryi jest prawdziwym i real-
nym ratunkiem dla świata, a przez Jej łagodne serce rozbły-
ska dla każdego nadzieja zbawienia. To naprawdę się dzieje!
RAFAEL, 13×20, s. 144, miękka

kod: 250697

Irene Corona

Znak Boga żywego
25 kwietnia, 25 maja i 25 czerwca 1946 roku Maryja ukaza-
ła się w niemieckiej miejscowości Marienfried 22-letniej 
Barbarze Reuss, przekazując jej orędzie o niezwykłej ducho-
wej 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 peł-
ną nienawiści furią przeciwko Maryi oraz ogłasza zwycięstwo 
Chrystusa Króla u końca czasów. O tych niezwykłych wydarze-
niach i przestrogach Maryi opowiada ta pasjonująca książka.
WYD. AA, 12×19, s. 128, miękka

kod: 646389

Objawienia 
i orędzia 
Matki Bożej 
z Marienfried

ZNAK BOGA 
ŻYWEGO
Objawienia i orędzia 
Matki Bożej z Marienfried

Irene Corona

Tylko
14,90 zł

Ks. Jan Rosłoń

Tajemnice objawień w Gietrzwałdzie
W 1877 roku Maryja ukazała się na warmińskiej ziemi, aby 
wzywać do nawrócenia, pokuty, żarliwej modlitwy różańco-
wej i trzeźwości. (…) Pani Gietrzwałdzka upomina się o Mszę 
Świętą, gorliwą modlitwę różańcową, ostrzega przed grzecha-
mi, 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

Tylko
19,90 zł

54,00
154,50 zł

Wielka Kolekcja Fatimska
komplet 5 książek

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

Dzieci, które widziały Maryję, s. 488,

Czwarta tajemnica fatimska, s. 352

Fatimskie proroctwo o Rosji, s. 208

Anioł z Fatimy, s. 256

kod koMpletu: 640264

100 zł
Oszczędzasz

65 %
Rabat

Tajemnice Maryi
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

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

kod: 250260

19,90
24,90 zł

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

kod: 642800

26,90
32,90 zł

Szymon Królikiewicz

Maryja i ks. Dolindo
Maryja była niezwykle ważna w życiu ks. Dolindo Ruotolo. 
Kapłan z Neapolu każdą chwilę swojego życia poświęcał Matce 
Bożej, rozmawiał z Nią i notował uważnie Jej słowa. Szymon 
Królikiewicz sięgnął do nieznanych w Polsce dzieł autora 
modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij!”, by odkryć głębię relacji, 
jaką ks. Dolindo nawiązał z Maryją. Wyłania się z nich obraz 
 wiernego sługi Różańca oraz wybrańca Maryi, podążającego 
za ukrzyżowanym Chrystusem drogą Matki Bożej. Jaką tajemni-
cę skrywa duchowa bliskość ks. Dolindo z Matką Chrystusa?
ESPRIT, 13×20, s. 312, miękka

kod: 407084

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

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

kod koMpletu: 645702

Maryja 
w sanktuariach 
Polski i świata

Su

per cena!
99,00

Ponad 
400 stron!

Tajemnice Maryi

Bestseller

19,90
39,90 zł

50 %
Rabat
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Błogosławiony Prymas

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

kod: 435599

24,90
29,90 zł

Tylko
19,90 zł

Ewa K. Czaczkowska

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

kod: 018994 

44,90
49,00 zł

Błogosławiony 
Prymas 
Tysiąclecia!

Milena Kindziuk

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

kod: 407138

22,90
27,90 zł

Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński

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

kod: 648383

Nowe
wydanie!

Tylko
19,90 zł
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia 
Album z płytą Cd

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

kod: 250888

Świadkowie wiary
komplet 5 książeczek i 5 fi lmów dVd
W komplecie:
Błogosławiony ks. Władysław Bukowiński, s. 32, 
dołączono fi lm dokumentalny „Człowiek Boga”
Ojciec Jan Góra OP. Duchowy testament, s. 22, dołączono 
fi lm dokumentalny „Mamy w nim ojca”
Ks. Jan Kaczkowski (1977-2016). Wspomnienie, s. 48, 
dołączono fi lm dokumentalny „Śmiertelne życie”
Mała Arabka i matrix, s. 72, dołączono fi lm dokumentalny „Mała 
Arabka i matrix”
Tajemnica Świętego Charbela, s. 20, dołączono fi lm fabularny 
„Święty Charbel”

Każda książeczka: WYD. AA, 14×20, twarda

kod koMpletu: 647225

Zestaw 
z pięcioma 
fi lmami DVD!

Świadkowie wiary

29,90
34,90 zł

Tylko
49,90 zł

24,90
28,00 zł

Ks. Zbigniew Sobolewski

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

kod: 442565

Święty Charbel
komplet 3 książek

W skład kompletu wchodzą: 

Cedr Libanu, s. 272

Cuda św. Charbela, s. 384

Kwiatki świętego Charbela, s. 368

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

kod koMpletu: 640301

Bestseller

Su

per cena!

59,00

Święci

Pamiątka 
beatyfi kacji
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Świadectwa o świętym Ojcu Pio
komplet 3 książek 

W komplecie: 

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

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

Jak Ojciec Pio zmienił moje życie, s. 228

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

kod koMpletu: 644866

yy zł
Oszczędzasz

50 %
Rabat

55 %
Rabat

19,90
39,90 zł

39,90
89,70 zł

Jan Paweł II

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

kod: 029907

Święty Jan Paweł II
Biografi a
W jubileuszowym, monumentalnym wydaniu prezentujemy pełną 
ilustrowaną biografi ę św. Jana Pawła II. Rzetelność opisów, mnogość 
faktów współgra ze wspaniałą artystyczną oprawą i plastycznym uję-
ciem życia papieża z Wadowic. Niezwykłym i unikatowym walorem 
albumu są niepublikowane wcześniej fotografi e wykonane specjalnie 
na potrzeby niniejszego wydania, ukazujące miejsca, z którymi związa-
ny był Papież Polak.
RAFAEL, 22×28, s. 384, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 889713

Wyróżnienie Feniks 2019 w kategorii 
„Edytorstwo – album”

89,00
99,00 zł

Święty Jan Paweł II

Wyróżnienie Feniks 2019 w kategorii 

Święci

50 zł
Oszczędzasz
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Aniołowie

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 po-
święcone im uroczystości i miejsca kultu rozsiane po całej 
Europie. Podkreśla ich obecność w chrześcijańskiej pobożno-
ści, ikonografi i 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 do archaniołów.
WYD. AA, 14×20, s. 240, miękka 

kod: 646860

Koronka 
do św. Michała Archanioła 
Archanioł Michał nieustannie służy ludziom i oddaje Bogu 
chwałę. Koronka do św. Michała Archanioła jest niezwykle sku-
teczną 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 największe szczęście anielskiemu księciu sprawiają 
ci, którzy za jego wstawiennictwem pojednają się z Bogiem. 
Do książki dołączona została piękna, ręcznie wykonana koron-
ka, opatrzona medalikiem z wizerunkiem Michała Archanioła.
RAFAEL, 11×18, s. 52, miękka

kod: 250604

17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

Tylko
14,90 zł

 zł

Tylko
19,90 zł

Ks. Leszek Smoliński 

Modlitewnik czcicieli 
Świętego Michała Archanioła
Św. Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów, obda-
rzony przez Boga szczególnym zaufaniem. Jest pewnym prze-
wodnikiem błądzących, pociechą i pokrzepieniem dla upadłych, 
obrońcą i pocieszycielem dusz strapionych, pogromcą mocy 
piekielnych i gorszycieli żyjących na ziemi oraz przyjacielem 
i opiekunem ludzi odchodzących z tego świata. Modlitwy zebra-
ne 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

24,90
29,90 zł

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 źró-
deł. Jednocześnie ze zdumieniem odkryjemy na nowo głębo-
ką więź łączącą człowieka z jego Aniołem Stróżem. 
WYD. AA, 14×20, s. 384, twarda

kod: 646303

Marcello Stanzione

365 dni 
z aniołami

24,90
29,90 zł

Patronat medialny:

Patronat medialny:
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Świadectwa

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

Widziałam Niebo, s. 160

Moja podróż do Nieba, s. 208

Przeżyłem własną śmierć, s. 208

Życie po śmierci, s. 248

Każda książka: WYD. AA, 14×20, miękka

kod koMpletu: 647140

Świadectwa

Oni byli 
po drugiej 
stronie 
życia! 

Tylko
79,00 zł

Ponad 
1000 stron!

Życie po śmierci
Świadectwa lekarzy
komplet 3 książek

W skład kompletu wchodzą: 
Przejście. 
Śmierć i to, co potem, s. 296 

Światłość i śmierć, s. 352

Za bramą śmierci, s. 208

Każda książka: WYD. AA, 14×20, miękka

kod koMpletu: 640349

Bestseller

Mary Rose, o. Aleksander Posacki

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

kod: 794504

34,90
39,90 zł

Prawdziwa 
historia 
dziewczyny, 
która nie chciała 
być medium!

Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski

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

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

kod: 641988

Tylko
19,90 zł

Mistyczne 
dialogi kapłana 
z Aniołem 
Stróżem

Tylko
59,00 zł
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34,90
39,90 zł

Świadectwa

DVD

24,90
29,90 zł

Andrzej Duff ek, Jarosław Mańka

Po drugiej stronie życia
książka i fi lm dVd

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

kod: 643050

34,90
39,90 zł

Świadectwa wierzących
komplet 4 książek
W komplecie:
Księża bez cenzury, s. 256

Dom młodych bohaterów, s. 208

Wyznania nawróconego masona, s. 232

Rozmowy z ludźmi, którzy spotkali Jezusa, s. 208

Każda książka: WYD. AA, 14×20, miękka

kod koMpletu: 647188

Tylko
49,90 zł

Ponad
900 stron!

Ci, którzy 
zaufali 
Jezusowi!

34,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

Bestseller

,90
 zł

24,90
29,90 zł

Vittorio Messori

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

kod: 645542

,90
39,90 zł

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

 Małgorzata Kożuchowska, 
aktorka

Tylko
19,90 zł

Marcin Ludwicki

Na koniec świata
Wzruszająca historia sześciolatka dotkniętego nieuleczalną 
chorobą, który przez krzyż dojrzał do ludzkiej pełni. 
Historia pełna miłości, bólu, obaw i nieodłącznej nadziei. 
Lekcja cierpienia przeżywanego z pokorą i ufnością. Antek miał 
sześć lat i dziewięć miesięcy. Odchodził bez lęku, 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.

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

kod: 649366
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Świadectwa

Magdalena Wolińska-Riedi

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

kod: 059003

Ks. Giuseppe Tomaselli

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

kod: 646464

34,90
39,90 zł

Poruszające 
świadectwo!ks. Giuseppe Tomaselli

SEKRETNY 
DZIENNIK 
DUCHOWY 
mistyka, cudotwórcy, 
egzorcysty 

19,90
24,90 zł

Watykan 
od środka!

34,90
39,90 zł

Kard. Konrad Krajewski

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

kod: 058938

34,90
39,90 zł

Bestseller

Bonnie L. Engstrom

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

kod: 407213

24,90
29,90 zł

Cudowne 
uzdrowienie  
za wstawien-
nictwem  
abp. Fultona  
J. Sheena!
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Polskie 
mistyczki, które 
rozmawiały 
z Jezusem!

Ewa K. Czaczkowska

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

KOD: 059461

34,90
39,90 zł

34,90
39,99 zł

Natalia Budzyńska

Ja nie mam duszy 
Sprawa Barbary Ubryk, uwięzionej zakonnicy, której 
historią żyła cała Polską
Książka jest prawdziwą opowieścią o dramacie XIX-wiecznej 
zakonnicy dotkniętej chorobą psychiczną – żyjącej w czasach, 
gdy psychiatra dopiero się rodziła, a Kościół musiał zmierzyć 
się z problemem, którego wówczas nie potrafiono rozwiązać. 
O historii Barbary Ubryk, podsycanej przez ówczesną falę 
antyklerykalizmu, dyskutowała wtedy cała Europa. Jaka była 
prawda o zakonnicy, rzekomo przetrzymywanej przez 20 lat 
w zamknięciu? 
ZnaK, 14×20, s. 352, miękka

KOD: 059065

Jacek Prusak SJ, Sławomir Rusin

Kościół na kozetce
Rozmowy o niełatwej relacji psychologii i wiary.
Kościół na kozetce to emocjonująca rozmowa o skompliko-
wanych relacjach między psychologią a religią. Jacek Prusak, 
jezuita i psychoterapeuta, mierzy się z pytaniami o znaczenie 
terapii w życiu duchowym, o dojrzałe rozumienie posłuszeń-
stwa Kościołowi. 
W dojrzewanie, pogłębianie wiary wpisane jest, by pozwolić 
Bogu być Bogiem, a nie tylko powiększoną wersją kogoś, kogo 
znamy. (o. Jacek Prusak)
WaM, 14×20, s. 224, twarda

KOD: 717672

Grzegorz Kasjaniuk

Zło w popkulturze
Rynek muzyczny
Kolejna książka Grzegorza Kasjaniuka, nawróconego dzienni-
karza muzycznego, który wie doskonale, jak toczą się losy mu-
zyków dokonujących w życiu mrocznych wyborów.  W książce 
m.in. satanizm, okultyzm i muzyka, moda na masochizm, pak-
ty z diabłem w muzyce, pornografizacja życia, seksoholiczny 
rock and roll, Charles Manson, black metal – demoniczny do-
tyk muzyki, rastafarianie, techno, Prince i nieokiełznany ero-
tyzm, mroczna twarz Demisa Roussosa, Jesus Christ Superstar 
– antychrześcijańska rock opera itp.
FROnDa, 14×20, s. 364, miękka 

KOD: 794900

Trudne sprawy

Nowość

Nowość Nowość
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Roman Brandstaetter

Jezus z Nazarethu
Komplet 2 książek
Arcydzieło Romana Brandstaettera zachwycające bogactwem 
wiedzy biblijnej oraz doskonałą znajomością żydowskich re-
aliów w Palestynie za czasów Chrystusa. Wyjątkowy literacki 
portret Jezusa, subtelnie wprowadzający czytelnika w tajemni-
cę Boga-Człowieka. Pisarz zawarł w powieści wielki kunszt lite-
racki, głębię religijnych przeżyć oraz żywą wiarę w Jezusa.
WYD. AA, WYD. M, 17×24, t. I-II s. 752, t. III-IV s. 816, twarda z obwolutą 

KOD: 642367

69,90
75,00 zł

Bartosz Geisler

Trzy dni ciemności
Thriller mistyczny na moty-
wach objawień św. Faustyny 
i św. Ojca Pio! Bohaterami 
książki są Marta i Piotr z trze-
ma córeczkami, czyli współ-
czesna katolicka rodzina, 
rzucona w wir dramatycznych 
wydarzeń poprzedzających 
paruzję. Czy bohaterowie 
przetrwają czas apokalipsy? 
Czy przeżyją trzy dni całkowi-
tych ciemności pośród pie-
kielnej nawałnicy? 
AA, 14×20, s. 144, miękka

KOD: 643494

17,90
19,90 zł

Jean Raspail

Miłosierdzie
Miłosierdzie to mocny metafi zyczny thriller. Powieść o księdzu 
i o potwornej zbrodni, ale i o Kościele w ogóle. Z tym, że ta opo-
wieść „o grzechach osób duchownych” zaczyna się u Raspaila 
tam, gdzie u innych się kończy… W punkcie wyjścia jest autentycz-
na historia sprzed lat z okrutnym morderstwem i surową karą. 
Ostatecznie Raspail nie kończy swej opowieści, choć nie ukrywa, 
że wie, jaki fi nał jest jej pisany. Wysyła więc czytelnika na wędrów-
kę, na którą ten musi wybrać się sam, zawierzając pozostawionym 
przez Autora śladom i znakom, by osobiście wydać osąd w mrocz-
nej sprawie. Miłosierdzie to ostatnia powieść Jeana Raspaila. 
DĘBOGÓRA, 13×20, s. 194, miękka

KOD: 964442

Między 
zbrodnią 
a wiarą…

24,90
33,00 zł

Mark Twain

Joanna d’Arc
Wybitny amerykański pisarz 
i satyryk Mark Twain – zafa-
scynowany postacią Joanny 
d’Arc, bohaterki Francji i świę-
tej Kościoła katolickiego, 
będącej uosobieniem wszela-
kich cnót – uważał tę powieść 
za dzieło swojego życia. Do 
jej napisania przygotowywał 
się 12 lat, dokładnie badając 
angielskie i francuskie źródła 
historyczne oraz poszukując 
najwłaściwszych form literac-
kich dla przedstawienia losów 
Dziewicy Orleańskiej.
PAX, 15×20, s. 540, miękka

KOD: 119717

34,90
39,90 zł

Literatura piękna

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

Robert Hugh Benson

Światło niewidzialne
Zbiór głębokich, prawdziwie mistycznych tekstów. Ich treścią 
są opowiadania starego księdza posiadającego niezwykły dar 
wglądu w rzeczywistość nadprzyrodzoną – niewidoczną dla 
ludzkich oczu. 

Klasyczna angielska literatura 
wysokiej próby, która dotyka rzeczy 
wielkich!
WYD. AA, 14×20, s. 144, miękka

KOD: 649250
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

29,90
39,90 zł

Powieść 
o Marii Tudor

Henryk VIII 
i oderwanie 
Kościoła 
w Anglii 
od Rzymu

Robert Hugh Benson

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

kod: 644262

29,90
39,90 zł

Robert Hugh Benson

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

kod: 646143

Zwierciadło
z Shalott
Opowieści niesamowite

Robert Hugh Benson

Robert Hugh Benson

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

kod: 646587

24,90
29,90 zł

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

Robert Hugh Benson

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

kod: 640745

Literatura piękna
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Monika Rzepiela

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

kod: 201187

Monika Rzepiela

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

KOD: 201255

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

24,90
34,90 zł

Su

per cena!

99,90

Bestseller

Weronika Wierzchowska

Służąca
Los trzydziestoletniej służącej, 
Marianny Zaczkiewicz, zdaje 
się przesądzony. Wyrokiem 
sądu w roku 1896 zostaje ska-
zana na wieloletnie ciężkie 
roboty na Syberii. Poruszająca 
historia kobiety zdradzonej 
i wykorzystanej, która posta-
nowiła sama wymierzyć spra-
wiedliwość i odnaleźć odebra-
ne jej szczęście.
SZARA GODZINA, 14×20, s. 400, miękka

kod: 201361

29,90
39,90 zł

Ewa Szymańska

Apolonia, s. 344

kod: 201323

Ewa Szymańska

Gabrynia, s. 304

kod: 201842
Każda książka: 
SZARA GODZINA, 14×20, miękka

Fabuła sagi rodzinnej Bo trzeba żyć rozgrywa się na Podlasiu, a jej tło stanowią wielkie wydarze-
nia XX wieku. W pierwszej części sagi szlachcianka Apolonia Niemyjska wychodzi za mąż za boga-
tego chłopa, budząc wiele kontrowersji w lokalnym środowisku. Wkrótce wybucha I wojna świa-
towa. Apolonia rodzi córkę, Gabrynię. Mijają lata. Rodzą się kolejne dzieci, a przez kraj i najbliższą 
okolicę przetacza się historia: epidemia hiszpanki, odzyskanie niepodległości przez Polskę, wojna 
z bolszewikami... W drugiej części wybucha II wojna światowa. Wojenny terror, codzienne życie 
pod okupacją niemiecką, ukrywanie młodej Żydówki, strach przed śmiercią – świat wokół się 
wali. Dla Gabryni i jej bliskich to czas wielkiej próby i niesamowitych zrządzeń losu...  

24,90
34,90 zł

24,90
36,90 zł

Literatura piękna

NowośćNowość

Saga rodzinna „Bo trzeba żyć” 
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CD

Aleksandra Katarzyna 
Maludy

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

kod: 201248

29,90
39,90 zł

DVD

Kamerdyner
książka

AGORA, 13×21, s. 376, twarda

kod: 826917

39,90

29,90

Kamerdyner
płyta dVd

AGORA, czas trwania fi lmu: 150 min.

kod: 493042

34,90

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

300 lat 
wspaniałej muzyki
kolekcja 3 płyt Cd
płyta 1 (Wiek elegancji, 71 min.) zawiera wykonania dzieł XVIII-
wiecznych mistrzów, takich jak Bach, Vivaldi, Albinoni, Haendel, 
Gluck, Corelli, Haydn, Mozart. Na płycie 2 (Wiek romansu, 75 min.) 
posłuchamy XIX-wiecznych utworów Beethovena, Schuberta, 
Chopina, Brahmsa, Mendelssohna-Bartholdy’ego, Schumanna, 
Czajkowskiego i Griega. Na płycie 3 (Wiek inspiracji, 65 min.) za-
prezentowano wykonania dzieł  XX-wiecznych twórców tej miary, 
co Holst, Debussy, Górecki, Rachmaninow, Gershwin, Szostakowicz, 
Szymanowski, Bernstein, Copland, Bartók i Strawiński. Do kolekcji 
dołączono broszurę zawierającą fachowe komentarze do każdego 
z utworów. 
READER’S DIGEST

kod: k00201

Tylko
19,90 zł

3,5 godziny muzycznej 
uczty! Unikalna 
trójpłytowa 
kolekcja arcydzieł 
muzyki ostatnich 
300 lat!

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 lo-
sów swoich przodków. W roz-
wiązaniu zagadki pomagają jej 
historyk Andrzej i archiwista 
Alfred. Jaka jest prawda?
SZARA GODZINA, 14×20, s. 288, miękka

kod: 201316

24,90
34,90 zł

Literatura piękna Muzyczne fascynacje

Nowość

Michał Niemiec

Kerygmat Miłosiernego, czyli… 
daj się pokochać płyta Cd 
Płyta z muzyką ewangelizacyjną zawiera m.in. utwór Miłość miło-
sierna, ofi cjalny hymn młodzieży redemptorystowskiej na ŚDM. 
Utwory na płycie głoszą prawdy kerygmatyczne, zwłaszcza 
o Bogu, który dał swojego Syna, abyśmy my mieli życie, życie 
prawdziwe. Patronat honorowy nad płytą objęli: Zgromadzenie 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Ojcowie Redemptoryści, 
Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, Wydział Katechetyczny 
Archidiecezji Krakowskiej oraz Katolicka Szkoła Nowej 
Ewangelizacji św. Flipa.
1 CD, 58 min.

kod: 042562
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DVD

Książka i fi lm

DVD DVD

Reż. Juan Manuel Cotelo

Największy dar Książeczka z fi lmem DVD
Fabularyzowany dokument w konwencji… westernowej kome-
dii (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 fi lmowego, by poszu-
kać inspirujących i prawdziwych opowieści, które pomogłyby 
mu wymyślić inny fi nał swojego dzieła. Prawdziwe życie okazu-
je się bardziej zaskakujące niż wymyślone historie… 
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 24, twarda, kolorowe ilustracje 
Film: czas trwania: 105 min., lektor polski, napisy polskie 

KOD: 250383

Mam przyjaciół w niebie
Książeczka z fi lmem DVD

Bohaterem dołączonego do książeczki fi lmu jest lubiący 
luksusowe życie księgowy, który popada w poważne kłopoty. 
Przyłapany na oszustwach na rzecz mafi i postanawia zezna-
wać jako świadek koronny. Decyzją sądu trafi a do „bezpiecz-
nej kryjówki”: kościelnego szpitala dla osób niepełnospraw-
nych umysłowo i fi zycznie. Przyzwyczajony do wygody, musi 
podjąć opiekę nad pacjentami i zrozumieć ich dziwne zacho-
wania. Stopniowo przełamuje niechęć i strach. Gdy wydaje 
się, że wszystko idzie dobrze, przeszłość powraca… Zabawna, 
pełna humoru włoska komedia o duchowej przemianie. 
Książeczka: RAFAEL, 15×20, s. 20, twarda
Film: czas trwania: 95 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 250086

29,90
34,90 zł

29,90
34,90 zł

DVD

303. Bitwa o Anglię
Film DVD

Pełna rozmachu i emocjonują-
cych podniebnych walk super-
produkcja opowiadająca nie-
samowitą historię Dywizjonu 
303 – legendarnych polskich 
lotników, którzy wyróżnili się 
bohaterstwem i skutecznością 
podczas bitwy o Anglię w cza-
sie II wojny światowej. Epicka 
fi lmowa opowieść w doborowej 
międzynarodowej obsadzie.
KINO ŚWIAT, Film DVD, czas trwania: 
103 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 325990

Tajemnica 
Świętego 
Charbela
Książeczka z fi lmem DVD

Historia życia św. Charbela. 
Do książki dołączono zna-
komity fabularny fi lm pro-
dukcji libańskiej nakręcony 
w języku arabskim!
AA, 14×19, s. 20, twarda,
czas trwania fi lmu: 103 min., 
polskie napisy, polski lektor

KOD: 644569

24,90
29,90 zł

65 %
Rabat

Misja 
Książeczka z fi lmem DVD

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

KOD: 126121

W rolach głównych: 

Jeremy Irons 
Robert de Niro
Muzyka: 

Ennio Morricone

9,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł
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34,90
39,90 zł

DVD

29,90
34,90 zł

Tam, gdzie mieszka Bóg
książeczka z fi lmem dVd

O tym fi lmie mówiono i pisano na całym świecie! Pierwszy 
fi lm fabularny, w którym wystąpił papież Franciszek. To po-
godna opowieść o miłości, przyjaźni, lojalności. Przedstawia 
historię małego chłopca, który wyrusza samotnie w góry 
w poszukiwaniu Boga. Po drodze spotykają go różne przygo-
dy. W ślad za nim wyrusza ekipa złożona z siostry i jej przyja-
ciół. 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.
Książeczka: KINO ŚWIAT, 14×19, s. 26, twarda
Film: czas trwania: 85 min., polski dubbing

kod: 126145

Chleb z Nieba 
książeczka z fi lmem dVd

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

kod: 250741

DVD

29,90
34,90 zł

24,90
29,90 zł

Z miłości do Joey
Prawdziwa historia
książeczka z fi lmem dVd
Wzruszająca historia przepełniona nadzieją i radością, 
a nade wszystko dotykająca intymnej relacji z Bogiem 
w szczególnym momencie doczesnych zmagań czło-
wieka. Widz zostaje wciągnięty w podróż życia głów-
nych bohaterów odkrywając co naprawdę jest ważne. 
Ten przepełniony pogodą ducha fi lm stawia szereg 
istotnych pytań... 
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 24, twarda 
Film: DVD, czas 90min.

kod: 250956

Książka i fi lm

Nowość

Powiedzieć, że ten fi lm trzeba koniecznie zobaczyć, to mało. 
Ten fi lm trzeba koniecznie przeżyć!
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Albumowe pomysły na prezent

Franciszek i jego świat 
w malarstwie Giotta
Z szóstki dzieci Giotta dwoje najstarszych miało na imiona 
Franciszek i Klara. Ten fakt pokazuje, jak silna relacja ducho-
wa i artystyczna wiązała postać Biedaczyny z Asyżu z jednym 
z najwybitniejszych malarzy włoskiego średniowiecza. Album 
prezentuje wszystkie najważniejsze prace Giotta namalowane 
we Włoszech, reprodukowane tu w olśniewającej jakości. Jego 
ogromną zaletą są komentarze przystępnie napisane przez 
wybitnych specjalistów. Sercem albumu są reprodukcje, war-
te długich godzin medytacji.
JEDNOŚĆ, 24×30, s. 208, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 441698

49,90
55,00 zł

Rafael
Skarby apartamentów papieskich
Ten wyjątkowy album umożliwia czytelnikowi zobaczenie 
Stanz watykańskich po niedawno przeprowadzonej konser-
wacji, która przywróciła im dawny blask. Proponuje niezwykłą 
wizytę w prywatnych apartamentach papieskich, prowadząc 
krok po kroku przez kolejne sale ozdobione zachwycającymi 
freskami Rafaela. Arcydzieła te wyrażają zarówno wrażliwość 
i inteligencję wielkiego artysty renesansu, jak też śmiałe za-
mysły jego papieskich zleceniodawców: Juliusza II i Leona X.
JEDNOŚĆ, 24×32, s. 224, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 719839

Biblia w obrazach 
z Muzeów Watykańskich
Wyjątkowa publikacja, łącząca w sobie piękno arcydzieł ma-
larstwa i głębię najważniejszych tekstów Pisma Świętego. 
Zgromadzono w niej reprodukcje prac najwybitniejszych 
artystów tworzących na przestrzeni wieków, takich jak Fra 
Angelico, Pinturicchio, Rafael, Michał Anioł czy Caravaggio, 
a objaśnieniem do nich są słowa zaczerpnięte z Biblii. 
Album przygotowany został z wielką edytorską staranno-
ścią. Doskonały wybór jako prezent na wszelkie uroczystości 
i rocznice!
JEDNOŚĆ, 25×25, s. 320, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 719921

Biblia objaśniana obrazami 
mistrzów malarstwa
Obszerny, barwnie ilustrowany album to fascynująca podróż 
w czasie i przestrzeni. Zaprezentowano w nim pięćdziesiąt 
scen biblijnych, tworzących razem pewną całościową wizję 
przebogatej tematyki Świętych Ksiąg. Ta unikalna publikacja 
jest bogatym zbiorem arcydzieł malarstwa, ukazującą Pismo 
Święte oczami wielkich mistrzów. Piękny album uzupełniony 
został słownikiem wybranych terminów, indeksami osób 
i miejsc biblijnych oraz malarzy.
JEDNOŚĆ, 23×28, s. 224, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 715312

99,00
110,00 zł

99,00
110,00 zł

58,00

Nowość Nowość

Nowość Nowość
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Paweł Lisicki

Grób rybaka
Papież Pius XII w 1939 postanowił zweryfi kować tradycję pąt-
niczą dotyczącą lokalizacji grobu św. Piotra i dokładnie zbadać 
watykańskie podziemia. Po dziesięciu latach prac wykopali-
skowych i badawczych ogłosił światu, że odnaleziono praw-
dziwe miejsce pochówku Rybaka znad Jeziora Galilejskiego… 
Czy papież miał rację? Dlaczego w ciągu ostatnich 70 lat tak 
mało mówi się o tym wielkim odkryciu? Komu mogło na tym 
zależeć? To najbardziej dramatyczna, pełna zwrotów, zagadek 
i tajemnic historia ostatnich lat.
FRONDA, 15×23, s. 430, miękka

KOD: 794603

34,90
39,90

17,90
39,90

,90
39,90 zł

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

KOD: 877219

29,90
34,95 zł

Robert Louis Wilken

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

KOD: 210240

Z dziejów Kościoła

Vittorio Messori

Kościół katolicki 
i jego wrogowie
Niezwykły zbiór tekstów prze-
nikliwie analizujących ataki 
na Kościół inspirowane przez 
jego wrogów w różnych epo-
kach, a zwłaszcza w ostatnich 
dwóch stuleciach. Messori 
odkrywa mało znane lub celo-
wo przemilczane karty historii. 
Obala mity i nieprawdziwe 
stereotypy, demaskuje mani-
pulacje i przekłamania. 
AA, 17×24, s. 448 , twarda

KOD: 647324

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

49,90
59,90 zł

Hilaire Belloc

Mity i fakty 
o historii Kościoła
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 na-
stępnie rozprawia się z nią.
AA, 14×20, s. 96, miękka

KOD: 648611

Tylko
14,90 zł

44,90
49,90 zł

Śledztwo 
w sprawie 
największej 
tajemnicy 
watykańskich 
podziemi

29,00
89,00 zł

60 zł
Oszczędzasz
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Terminarze – posezonowa wyprzedaż

pan Jezus Miłosierny
kod: 647348

Matka Boża 
Częstochowska
kod: 647508

duch Święty
kod: 647386

Jezu, ty się tym zajmij
kod: 647584

Matka Boża 
Rozwiązująca Węzły
kod: 647461

Św. Jan paweł II
kod: 647621

W Poradniku katolika 2020 zostały zamieszczone następujące informacje 
i porady: 

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

WYDAWNICTWO AA, 10×14, s. 160, miękka

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

Poradnik katolika 2020: rabat 50%

Cud nad Wisłą
kod: 647546

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

kod: 646549

Joanna Wieliczka-Szarkowa

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

kod: 646266

BestsellerBestseller

14,90
29,90 zł

3,50
6,90 zł

3,50
6,90 zł

3,50
6,90 zł

3,50
6,90 zł

3,50
6,90 zł

3,50
6,90 zł

3,50
6,90 zł

14,90
29,90 zł

50 %
Rabat

50 %
Rabat
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Objawienia w Polsce

70 zł
Oszczędzasz

29,90
99,90 zł

29,90
99,90 zł

Cuda, objawienia, 
cudowne wizerunki, 
sanktuaria, relikwie

Adam Andrzej Walczyk

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

kod: 646730

Adam Andrzej Walczyk

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

kod: 643173

Unikalne dzieło o dużych 
walorach edytorskich!

70 zł
Oszczędzasz

70 %
Rabat

70 %
Rabat
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Dla dzieciDla dzieci

Dzieje Polski 
w komiksie
komplet 3 książek

Wielka kolekcja!
W komplecie:
Historia Polski w komiksie, s. 192
Poczet władców polskich w komiksie, s. 272
Konfederacja barska w komiksie, s. 120
Każda książka: 
WYDAWNICTWO AA, 23×33, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 646983

Prawie 600 stron!
Efektowne etui!

Su

per cena!

199,00

Bestseller

Polska
edukacyjna gra planszowa dla 2–5 graczy w wieku powyżej 5 lat

Przed wami pełna przygód wędrówka, w której liczą się bystre oko, 
refl eks, ciekawość świata i dobra zabawa. Rozwiązuj zagadki, poszu-
kuj najciekawszych atrakcji i... planuj własne, fascynujące podróże 
po Polsce! Różnorodne warianty gry pozwalają na dostosowanie 
rozgrywki do wieku i temperamentu uczestników. Gra rozwija kon-
centrację, spostrzegawczość, pamięć i umiejętność pracy w grupie. 
Przybliża również zagadnienia związane z geografi ą i historią Polski 
oraz z fauną i fl orą występującą na jej terenie.
Zawartość pudełka:
plansza do gry, plakat, 15 kart do gry obserwacyjnej, 10 kart ruchu, 
30 kart z pytaniami, 5 pionków, kostka do gry, instrukcja.
EDGARD, wymiary pudełka: 25×6×24 cm, przeciętny czas rozgrywki ok. 20-40 min.

kod: 646782

90

44,90

Bestseller
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14,90
17,90 zł

Ewa Stadtmüller

Cud Eucharystii
Książeczka jest piękną opowieścią o Eucharystii, która jest 
największym cudem, jaki Pan Bóg nam pozostawił na ziemi. 
Ewa Stadtmüller – ceniona autorka książek dla dzieci – pro-
stym językiem wyjaśnia dzieciom krok po kroku Mszę świę-
tą. Tekst książeczki wraz ze wspaniałymi rysunkami Artura 
Nowickiego z pewnością zachęci dzieci do gorliwszego udzia-
łu we Mszy świętej.
WNSZ, 10×14, s. 54, twarda

kod: 050594

Tylko
16,90 zł

Dorota Skwark

O papieżu, który został świętym 
Opowieść o Janie Pawle II 
Ta barwna i ciekawa książka przedstawia postać niezwykłe-
go Polaka i Świętego Papieża, Jana Pawła II. Na jej stronach 
dzieci znajdą nie tylko przykuwającą uwagę zbeletryzowaną 
historię życia papieża, ale także wspaniałe ilustracje. Na koń-
cu tomiku zaś czeka na wszystkich słodka niespodzianka… 
przepis na słynne papieskie kremówki, do wspólnego wyko-
rystania zrodzicami!
JEDNOŚĆ, 20×28, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 443173

Modlitwy 
Pięknie ilustrowana skarbnica najpiękniejszych modlitw chrześcijańskich! 
Subtelna harmonia słów skierowanych do Boga i piękna dzieł sztuki czyni 
z tego albumu cenną pamiątkę dla wszystkich wierzących, a zwłaszcza dla 
tych, którzy przeżywają ważne wydarzenia na drodze swego życia.
W książce: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Skład Apostolski, Chwała na wyso-
kości Bogu, Modlitwa poranna, Veni Sancte Spiritus, Magnifi cat, Modlitwa 
o pokój, Modlitwa Zawierzenia, Kantyk Symeona, Prośba o gorliwą służ-
bę, Modlitwa do Ducha Świętego, Modlitwa do Matki Bożej, Modlitwa do 
Świętego Józefa.
WYDAWNICTWO AA, 27×37, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 645825 

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

szelkie inne praw
a autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprz
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Małgorzata 
Wilczewska

Niezbędnik 
modlitwy

Do książki dołączono płytę CD 
Niezbędnik modlitwy z recytacjami 
modlitw przeznaczonymi dla 
najmłodszych dzieci i ich rodziców. 
Dzięki tej płycie rodzice uzyskują 
cenną pomoc dydaktyczną w trudnym 
zadaniu nauczenia swych dzieci 
najważniejszych modlitw.

Wspaniała propozycja dla rodzin 
z małymi dziećmi

29,90
39,90 zł

Dla dzieci

Nowość Nowość
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Dla dzieci

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

kod: 889034

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

Bestseller

79,90
89,90 zł

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

kod: 250062

59,90
79,90 zł

Oszczędzasz 20 zł
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Benedykt XVI

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

Benedykt XVI

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

kod: 678794

9,90
29,90 zł

65 %
Rabat

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

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

kod: 210431

39,00
79,00 zł

Dla dzieci

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

kod: 056703

29,90
34,90 zł

Zenon Gierała

Zamki i klasztory 
w legendach i baśniach polskich
To kopalnia wiedzy o początkach państwa polskiego i jego 
 legendarnej przeszłości. Pomiędzy prawdę i legendę 
 włączono tu dzieje starych zamków i pałaców, sędziwych 
klasztorów i kościołów, które popadły z latami w zupełną 
ruinę. Dziś pozostały po nich nieliczne ślady, które stanowią 
nieodłączną część krajobrazu każdego polskiego regionu. 
I tylko ludowy bajarz wie, jak wiele zadziwiających opowieści 
jest z nimi związanych. 
JEDNOŚĆ, 20×27, s. 700, twarda

kod: 441261

Dziedzictwo kulturowe 
całej Polski!
Dziedzictwo kulturowe 

69,00
76,00 zł
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Dla dzieci

34,90
39,90 zł

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

KOD: 640066

29,90
69,90 zł

Maria Konopnicka

O krasnoludkach i o sierotce Marysi
Mistrzowskie ilustracje!
Klasyczne, ponadczasowe dzieło w nowej, wspaniałej oprawie 
grafi cznej. Przygotowane z wyjątkową dbałością edytorską: 
barwne wyklejki, tasiemka, obwoluta dwustronna, barwna 
okleina, oryginalny format. 
Wspaniałe ilustracje Alicji Kocurek czynią z książki unikatowe 
wydanie.
WYD. AA, 23×33, s. 208, twarda z obwolutą, barwne ilustracje, kredowy papier

KOD: 641339

,90
 zł

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Tylko
12,90 zł

Nasze polskie 
rymowanki
Przedstawiamy zbiór ponad-
pokoleniowych wierszyków, 
piosenek i rymowanek, któ-
re towarzyszą dzieciństwu 
wszystkich Polaków – niektóre 
nawet od kilkudziesięciu lat! 
Znajdują się tutaj tak znane 
utwory, jak Była sobie żabka 
mała, Jedzie pociąg z daleka, 
Ojciec Wirgiliusz, Mam chus-
teczkę haftowaną czy Sroczka 
kaszkę warzyła i wiele innych.
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe 
ilustracje

KOD: 176124

Tylko
12,90 zł

Dobre maniery 
dla dzieci
Z książki tej dzieci dowiedzą 
się, jak należy zachowywać 
się przy stole, w szkole, pod-
czas odwiedzin, na ścieżce 
rowerowej, w autobusie, w ki-
nie lub podczas korzystania 
z internetu. Trudne zasady 
dobrego wychowania zostały 
przedstawione w formie hu-
morystycznych wierszyków, 
których bohaterami są nie-
sforne zwierzątka. 
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe 
ilustracje

KOD: 177145

Bajki do poduszki 
Pakiet 15 książek + 15 CD

Kolekcja 15 bajek opowiedzianych w barwnie ilustrowanych 
książkach oraz w formie dźwiękowej – na płytach CD. Wyjątkowa 
multimedialna propozycja na prezent dla najmłodszych – 
w eleganckim pudełku i w bardzo atrakcyjnej cenie!
Na 15 płytach CD bajki czytają dzieciom gwiazdy polskiej 
sceny, m. in: 
Artur Barciś, Małgorzata Foremniak, Agnieszka Więdłocha, 
Małgorzata Królikowska, Olga Bończyk, Daria Widawska, 
Joanna Kurowska, Anna Dereszowska, Magdalena Różczka, 
Kacper Kuszewski.

Każda książka:  MARTEL, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje, dołączona płyta CD

KOD: 944320

54 zł
Oszczędzasz

50 zł
Oszczędzasz

40 zł
Oszczędzasz

139,00
193,50 zł

99,00
149,00 zł
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Wojtek
Żołnierz bez munduru
Pasjonująca opowieść o najsłynniejszym niedźwiedziu 
na świecie! Prawdziwa historia Wojtka – barwnie zilustrowa-
na i opowiedziana językiem zrozumiałym dla najmłodszych. 
Dzięki tej książce również małe dzieci mogą poznać losy 
dzielnego niedźwiedzia, który przebył cały szlak bojowy 
z armią gen. Andersa: od Iranu, poprzez Bliski Wschód 
i walki we Włoszech (w tym bitwę pod Monte Cassino) aż po 
Wielką Brytanię. 
WYD. ŚW. WOJCIECH, 18×21, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 650398

19,90
25,00 zł

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

kod: 644224

24,90
29,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Kocham Polskę. Śpiewnik patriotyczny
Już setki tysięcy dzieci i rodziców pokochało książki opatrzone godłem 
Kocham Polskę. Teraz tę bestsellerową serię uzupełniliśmy o wyśpiewa-
ną lekcję o miłości Ojczyzny. Specjalnie dobrane pieśni oraz piosenki 
zebrane w naszym patriotycznym śpiewniku zostały opatrzone zapisami 
nutowymi. Każdy z utworów wzbogacony jest o  związaną z nim histo-
rię czy anegdotę. A wszystko to w pięknej, barwnie ilustrowanej szacie 
grafi cznej! Cenna pomoc w domu, przedszkolu, szkole, świetlicy czy na 
obozie harcerskim.
RAFAEL, 19×20, s. 48, miękka

kod: 250963

Dla dzieci

Nowość

Tylko
14,90 zł
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Dla dzieci

34,90
39,90 zł

Encyklopedia szkolna 
Geografi a
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, niezbędne tabele, zestawie-
nia, mapy i wykresy.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

kod: 277540

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Encyklopedia szkolna
Historia
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, niezbędne tabele, daty, 
wydarzenia, postacie, przejrzyste zesta-
wienia, mapy i wykresy.
GREG, 17×24, s. 800, twarda

kod: 277823

Encyklopedia szkolna 
Matematyka
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, atrakcyjne wykresy, tabele, 
ilustracje.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

kod: 170153

Encyklopedia szkolna 
Język polski 
Liceum
Rzetelne opracowanie wszystkich lek-
tur, charakterystyki bohaterów, terminy 
literackie, symbole, omówienia epok: 
literatura, sztuka, fi lozofi a, postacie 
i wydarzenia historyczne.
GREG, 17×24, s. 1016, twarda

kod: 276666

Encyklopedia szkolna 
Język polski 
Szkoła podstawowa
Rzetelne opracowanie wszystkich lek-
tur, charakterystyki bohaterów, terminy 
literackie, symbole, omówienia epok: 
literatura, sztuka, fi lozofi a, postacie 
i wydarzenia historyczne.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

kod: 276680

Ilustrowany słownik 
angielsko-polski, 
polsko-angielski
Słownik jest przeznaczony dla dzieci roz-
poczynających naukę. Liczne przykłady 
zostały zobrazowane barwnymi ilustra-
cjami. Cały słowniczek zawiera w części 
angielsko-polskiej około 6 000 haseł, 
a jako jedyny na rynku posiada część 
polsko-angielską. Wszystkie słówka mają 
podany uproszczony sposób wymowy.
GREG, 17×24, s. 192, twarda

kod: 179248

22,90

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

kod: 717651

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Bestseller

Ferenc Halász, Zoltán Géczi

Szachy. Taktyka i strategia mistrzów
Ta książka pokazuje młodym graczom, w jaki sposób poprowa-
dzić grę, by odnieść zwycięstwo. Przedstawia taktyki i strategie 
mistrzów i arcymistrzów, które mogą stać się inspiracją dla mło-
dzieży i dzieci mających już opanowane podstawy gry w szachy. 
Warto doskonalić się w tej królewskiej grze, ponieważ uczy ona 
skutecznego działania pod presją, zasad zdrowej rywalizacji 
i szacunku wobec przeciwnika, a także rozwija takie cechy jak 
odpowiedzialność za podjęte decyzje, opanowanie, koncentra-
cja, determinacja, cierpliwość i wytrwałość. 
JEDNOŚĆ, 19×24, s. 128, twarda

kod: 440929

Szachy królewskie
oryginalny pomysł na prezent!
Szachy ozdobne, wyrabiane ręcznie. Plansza i fi gury zostały 
wykonane z prawdziwego drewna. Dzięki kunsztownej, artystycz-
nej obróbce szachy królewskie uzyskały oryginalny, szlachetny 
wygląd. Ciemne fi gury mają kolor brązowy. Planszę – kasetkę 
wyposażono we wkładkę na fi gury szachowe. Produkt polski.
Wymiary planszy po złożeniu: 30×15×5 cm

kod: 012084

99,00

Wysoka jakość wykonania! 

Hit!

Słownik 3w1 
angielsko-polski, 
polsko-angielski 
Wydawnictwo Greg przedsta-
wia słownik zawierający po-
nad 90 000 haseł, zwrotów 
i znaczeń, rozszerzony o dwa 
funkcjonalne dodatki – zasa-
dy gramatyki angielskiej oraz 
rozmówki polsko-angielskie. 
Największym atutem słowni-
ka jest uproszczona wymowa 
podana przy każdym haśle.
GREG, 15×21, s. 888, twarda

kod: 170160

26,90

Dla dzieci

Księga wartości 
i dobrych 
obyczajów
Książka składa się z 42 krót-
kich opowiadań, których 
bohaterami są dzieci. Każda 
z historii poświęcona jest 
konkretnej postawie lub za-
lecie charakteru, którą warto 
w sobie rozwijać. Idealna 
książka dla dzieci, rodziców, 
wychowawców i opiekunów.
JEDNOŚĆ, 22×28, s. 108, twarda

kod: 440769

22,90
26,00 zł
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Dla dzieci

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

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

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

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

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

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

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

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

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

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

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

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

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

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

   

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

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

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

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

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

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

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

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

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

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

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

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

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

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

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

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

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

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

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

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

   

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

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

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

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

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

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

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

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

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

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

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

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

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

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

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

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

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

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

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

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

   

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

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

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

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

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

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

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

www.viasanta.pl

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

ubezpieczenie chorób przewlekłych  Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

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

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

Serdecznie  
zapraszamy!

7-16.05.2020 r.

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

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

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

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

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

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

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

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

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

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

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

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

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

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

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

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

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

   

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

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

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

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

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

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

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

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

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

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

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

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

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

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

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

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

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

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

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

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

   

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

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

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

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

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

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA 

10 dni

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

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

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

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

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

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

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

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

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

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

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

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

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

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

   

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

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

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

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

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

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

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

Drodzy Czytelnicy,

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

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

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

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

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

www.religijna.pl/jubileuszowa-pielgrzymka-regulamin 

Uwaga, 
Konkurs!

Dwuosobowy wyjazd 
dla zwycięzcy!

17,90
39,90 zł

Dla dzieci

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

kod: 944702

,90
 zł

Atlas historii Polski
Atlas historii Polski to nie jest zwykły atlas. To kompendium 
przedstawiające dzieje Polski od początków państwa polskie-
go aż po czasy współczesne. W przystępny i przejrzysty sposób 
przekazuje najistotniejsze informacje dotyczące historii nasze-
go kraju, które każdy młody czytelnik powinien znać. W atlasie 
– oprócz kolorowych map – znajdują się opisy wydarzeń poli-
tycznych związanych z kształtowaniem się i rozwojem państwa 
polskiego, prezentowane są sylwetki władców i ich najważniejsze 
dokonania oraz zasługi dla kraju, a także biogramy wielu innych 
wybitnych postaci historycznych. Każdy rozdział zawiera wiele 
ciekawostek z różnych dziedzin i odwołań do historii powszech-
nej. Dzięki temu łatwo można zorientować się, co działo się 
w tym samym czasie w Europie i na świecie. 
MARTEL, 21×30, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 222886

11,90
19,90 zł

29,90
49,99 zł

40 %
Rabat

40 %
Rabat
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6. DZIEŃ:  RZYM – NEAPOL – POMPEJE  (ok. 250 km)

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

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

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

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

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

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

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

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

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

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

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

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

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

   

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

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

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

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

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

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

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

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

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

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

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

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

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

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

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

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

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

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

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

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

   

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

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

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

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

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

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

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

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

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

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

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

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

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

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

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

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

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

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

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

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

   

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

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

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

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

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

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

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

www.viasanta.pl

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

ubezpieczenie chorób przewlekłych  Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

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

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

Serdecznie  
zapraszamy!

7-16.05.2020 r.

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

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

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

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

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

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

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

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

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

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

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

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

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

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

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

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

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

   

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

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

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

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

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

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

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

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

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

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

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

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

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

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

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

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

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

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

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

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

   

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

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

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

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

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

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA 

10 dni

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

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

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

cudu eucharystycznego Kościoła katolickiego (VIII w.)

Warszawy.

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

Przejazd do Wenecji – katedra św. Marka. Spacer uliczkami  

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

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

    





tylko





oraz pilota






 
 

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

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

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

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

 (

 (  (

B)

) )

– sanktuarium św. Rity – patronki od spraw trudnych 

Anioł Pański

   
4. DZIEŃ:  RZYM

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

   

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

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

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rata już od

69 zł/m-c

Koszt2590 zł

+ 120 euro*

10 dni

Proponujemy Państwu
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji

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

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

czyli 145,04 zł

.00

okolice Arezzo.

prywatną

prywatną modlitwę.

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

Uwaga, 
Konkurs!



Luisa Piccarreta

24 godziny 
Męki 

Pańskiej

Luisa Piccarreta

24 godziny Męki Pańskiej
Niezwykły zbiór modlitw, medytacji i kontemplacyjnych wizji jednej z największych współ-
czesnych mistyczek! Całość tworzy wielkie nabożeństwo pasyjne, przez które niemal 
namacalnie uczestniczymy w Męce Chrystusa. To także obraz życia Luisy Piccarrety, wy-
pełnionego cierpieniem ofiarowanym za grzechy ludzi. Przez wszystkie 24 godziny doby 
Luisa przeżywała tajemnice cierpień Umiłowanego. Myślą i modlitwą zawsze była złączona 
z Jezusem konającym, zdradzonym, pojmanym, sądzonym, skazanym, biczowanym, ukrzyżo-
wanym i umierającym.
Kto ma wytrwałość i łaskę podążania za Luisą szlakiem mistycznego zegara Męki Pańskiej, 
znajdzie tu unikalne duchowe drogowskazy do „podążania za Barankiem, dokądkolwiek 
idzie”. Nie chodzi tu tylko o pobożną praktykę, lecz o wspólnotę życia z Jezusem konającym.
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 320, miękka

kod: 648789

24,90
29,90 zł

Nie bez przyczyny jest to, iż ta książka wzbudziła tak wielki entuzjazm, jako że została napi-
sana z takim porywem miłości, z takim zagłębieniem się w cierpienia Wcielonego Słowa, że 
zachwyca ducha czytającego ją, a jeszcze bardziej tego, kto nad nią medytuje.

św. Hannibal Maria di Francia

Zamówienia: 

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

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Nowość



Zamówienia: 

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

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!

www.religijna.pl

Ks. Tomasz Horak (oprac.) 

Święta Pani. Fulla Horak
Stefania Fulla Horak (1909-1993) była Polką czeskiego pochodzenia, Lwowianką, kobietą wszechstronnie 
wykształconą i utalentowaną. Podczas II wojny światowej uczestniczyła w walce z okupantem sowieckim 
i niemieckim. Wraz z siostrą przeżyła aresztowanie i tortury w sowieckim więzieniu we Lwowie oraz 10 lat 
w piekle Gułagu, gdzie m.in. została poddana operacji wycięcia żołądka i dwunastnicy bez znieczulenia... 
W młodości porzuciła wyniesioną z domu wiarę, by ją odzyskać w nadzwyczajnych okolicznościach.  
W sierpniu 1935 r. Fulla miała widzenie św. Magdaleny Zofii Barat, założycielki zgromadzenia Sacré Coeur 
(tytułowej „Świętej Pani”). Następnie gościło u niej wielu innych świętych: Jan Bosko, Teresa od Dzieciątka 
Jezus, January i Sylwester, Andrzej Bobola, Jan Vianney, Katarzyna Emmerich, Pier Giorgio Frassati, Joanna 
d’Arc, Stefan, Mikołaj. Pod dyktando św. Magdaleny Zofii zaczęła notować treści objawień. Początkowo orę-
dzia dotyczyły samej Fulli. Potem przyszły objawienia mistyczne przedstawione w tej książce...
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 336, miękka

kod: 647829

24,90
29,90 zł

Mistyczne 
spotkania 
i objawienia 
wielkiej polskiej 
mistyczki!

Super nowości!



Carver Alan Ames

Zrozumieć zło
Zło dotyka ludzkość, ponieważ wielu z nas żyje dla świata zamiast dla 
Królestwa Bożego. To dlatego tak bardzo cierpimy i doświadczamy 
smutku. Jak się temu przeciwstawiać? Co musimy zmienić w naszym 
życiu? Zamieszczone w tej książce poruszające rozważania znanego 
mistyka Alana Amesa, jego listy oraz przesłania, które otrzymał od 
Boga, Maryi i świętych, to zachęta do odrzucenia szatana i stanięcia 
u boku Chrystusa. Jezus zwyciężył mrok, a to zwycięstwo może stać się 
także naszym udziałem. Musimy tylko mądrze wybrać.
ESPRIT, 13x20, s. 256, miękka

kod: 407312

24,90
29,90 zł

Asia Bibi, Anne-Isabelle Tollet

Nareszcie wolna!
Asia Bibi, której życie stało się wołaniem w obronie chrześcijan okrut-
nie prześladowanych w wielu krajach świata, po raz pierwszy opowia-
da o tym, w jaki sposób udało jej się dokonać niemożliwego: przekro-
czyć próg pakistańskiej celi śmierci i odzyskać wolność.
O jej cierpieniu zapomnieli wielcy tego świata, ale pamiętało tysiące 
zwykłych ludzi, którzy z każdego dnia uważnie śledzili kolejne informa-
cje na jej temat, modlili się za nią i z determinacją wołali: uwolnić Asię 
Bibi! Jak wyglądała jej walka o życie? Czy jest już bezpieczna? Czy nadal 
musi martwić się o przetrwanie swoje i bliskich?
ESPRIT, 13x20, s. 248, miękka

kod: 407008

26,90
32,90 zł

Historia uwolnienia 
skazanej na śmierć 
chrześcijanki z Pakistanu!

Jak dzięki Bożej miłości 
pokonać zło obecne 
w świecie i naszym życiu?
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