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Książka i fi lm
1(1)/2019

Reż. Juan Manuel Cotelo

Największy dar Książeczka z fi lmem DVD
Najnowszy fi lm Juana Manuela Cotelo zaskakuje i dostarcza widzom wielu emocji. 
„Największy dar” to fabularyzowany dokument w konwencji... westernowej komedii 
(warstwa fabularna) i kina faktu (warstwa dokumentalna). Głównym bohaterem 
opowieści jest reżyser (w tej roli sam Cotelo), który w scenerii miasteczka rodem 
z Dzikiego Zachodu kręci klasyczną historię o walce dobra ze złem. Artystę dopada 
kryzys twórczy i ogarniają go wątpliwości: czy w każdej historii ludzie muszą się na 
końcu pozabijać? Wówczas ucieka z planu fi lmowego, by poszukać inspirujących 
i prawdziwych opowieści, które pomogłyby mu wymyślić inny fi nał swojego dzieła. 
Prawdziwe życie okazuje 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

29,90
34,90 zł

Film, który potrafi  zmienić życie!

Zamówienia: 

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

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!

www.religijna.pl
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Beata Zdziarska

Szepty sumienia
Niezwykle prawdziwa powieść 
o szczęśliwej rodzinie. Do cza-
su! Pewnego dnia życie gdań-
skiego naukowca rozsypało 
się na miliony kawałków. Na 
jednej szali znalazły się żona, 
córka i kariera, a drugą do-
ciążyło sumienie. Mężczyzna 
w jednej chwili znalazł się 
w schizofrenicznym świecie. 
Co musi się stać, by znów 
zaczął naprawdę istnieć? 
SZARA GODZINA, 14×20, s. 304, 
miękka

KOD: 684929

Katarzyna Kielecka

Sedno życia
Co jest sednem życia samot-
nej kobiety? Edyta, zakom-
pleksiona i zdystansowana 
trzydziestolatka, niechętnie 
przyjmuje od brata propo-
zycję pracy. Nie przypuszcza, 
że pociągnie to za sobą 
kolejne zwroty w jej życiu. 
Niespodziewana diagnoza 
lekarska i spotkanie przyja-
ciółki z dzieciństwa wyzwalają 
w świecie bohaterki lawinę 
zmian. Poruszająca powieść. 
SZARA GODZINA, 14×20, s. 408, 
miękka

KOD: 201224

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 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

Bożena Gałczyńska-Szurek

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

KOD: 201613

59,90
106,70 zł

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!

Pasjonujące powieści w greckich klimatach!

24,90
34,90 zł

19,90
34,90 zł

29,90
39,90 zł

Su

per cena!

99,90

Oszczędzasz 46 zł
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Historia o zwykłych ludziach, których życie zmienia się w ciągu 
kilkunastu minut… Początek wojny to dla Kresów Wschodnich 
czas wywózek w odległe i złowrogie rejony Związku Radzieckiego. 
Dobrze zapowiadająca się aktorka, żyjąca w szczęśliwym związku 
z  lekarzem społecznikiem, zawadiacki lekkoduch grający na 
saksofonie i fortepianie, siostry bliźniaczki, których ojciec zni-
ka bez śladu, chłopiec opiekujący się niewidomym dziadkiem 

i młoda mężatka wychowująca córeczkę – tych wszystkich ludzi 
pewnego dnia połączyło jedno zdarzenie... Wywózka w nieznane, 
do świata, w którym jedynie śmierci jest pod dostatkiem, a ży-
cie staje się już tylko walką o przetrwanie. Czy poradzą sobie 
na tej nieludzkiej ziemi, nie tracąc swojego człowieczeństwa? 
A może w staraniach, by dotrwać do następnego dnia, wygrają 
zwierzęce instynkty?

Ewelina Maria Mantycka

Saga rodziny z Ogrodowej
Tom 3: Bukiet pełen róż
Stary dworek na Ogrodowej staje się 
spokojnym domem dla Liliany i jej córki. 
Jednak inna gałąź rodziny Żmudzkich, 
Klaudia Leszczyńska, nigdy nie pogodzi-
ła się z tragedią, która pogrążyła jej naj-
bliższych w żałobie – ze śmiercią swojej 
dziesięcioletniej siostry. Żyje ciągle 
wspomnieniami, które zmieniły jej bez-
troskie dzieciństwo w pasmo goryczy.
VIDEOGRAF, 13×21, miękka

KOD: 357124

Ewelina Maria Mantycka

Saga rodziny z Ogrodowej
Tom 2: Duszący zapach bzu
Duszący zapach bzów rosnących  
niegdyś za spichlerzem przy dworku 
Żmudzkich rodzi przykre wspomnienia 
związane z małą dziewczynką, którą 
pochowano w rodzinnej mogile obok 
prababki. Tajemnica śmierci Izy pozo-
stała z nią już na zawsze. W tle snują się 
opowieści dziadka Janka, dla którego 
obraz matki jest inny niż głoszone  
o niej w okolicy plotki.
VIDEOGRAF, 13×21, miękka

KOD: 356813

Ewelina Maria Mantycka

Saga rodziny z Ogrodowej
Tom 1: Słoneczniki po burzy
Pierwsza część barwnej sagi rodzinnej, 
osadzonej w realiach współczesnej 
polskiej wsi! Liliana postanawia uciec 
z wielkiego miasta, by jej córeczka mogła 
wychowywać się w innym, pozbawio-
nym wiecznego strachu, środowisku. 
Wprowadza się do rodzinnego dworku, 
gdzie spędziła dzieciństwo. Losy Kai i Lilki 
to początek opowieści o różnych pokole-
niach i losach rodziny z Ogrodowej.
VIDEOGRAF, 13×21 s. 352, miękka

KOD: 356691

Joanna Jax

Zanim nadejdzie jutro 
Tom 1. Podróż do krainy umarłych
VIDEOGRAF, 14×21, s. 400, miękka

KOD: 356776

Joanna Jax

Zanim nadejdzie jutro 
Tom 2. Ziemia ludzi zapomnianych
VIDEOGRAF, 14×21, s. 400, miękka

KOD: 356998

Joanna Jax

Zanim nadejdzie jutro
Tom 3. Druga strona nocy
VIDEOGRAF, 14×21, s. 400, miękka

KOD: 357001

39,90
36,90
39,90 zł

36,90
39,90 zł

36,90
39,90 zł

36,90
39,90 zł

36,90
39,90 zł

36,90
39,90 zł

Zapowiedź

Książka dostępna od listopada 2019 r.
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Magdalena Knedler

Moje przyjaciółki z RavensbrÜck
Młoda autorka znajduje przed drzwiami swojego domu ręko-
pis, który zupełnie zmienia jej życie. Za wszelką cenę posta-
nawia się dowiedzieć, kim były przyjaciółki z Ravensbrϋck. 
W świecie, gdzie śmierć wydaje się nadzieją, ocalić może tyl-
ko przyjaźń! W otoczonym drutem kolczastym obozie zagłady 
zawiązuje się kobieca więź. Trwalsza od obozowych murów. 
Silniejsza od brutalnych uderzeń. Maria, Sabina, Bente 
i Helga – każda z nich trafiła do KL Ravensbrϋck z innego 
powodu. Każda była inna.
WAM, 14×20, s. 432, miękka

KOD: 716811

34,90
39,90 zł

Reyes Monforte

Pamięć lawendy
Najbardziej emocjonalna i osobista powieść Reyes Monforte. 
Dwa miesiące po śmierci Jonasa jego żona Lena, zawodowa fo-
tografka, zdobywa się na odwagę i wyrusza, by spełnić ostatnie 
życzenie męża – rozsypać jego prochy na polach lawendy w ser-
cu hiszpańskiej La Alcarrii. Spotyka się tam z grupą przyjaciół. 
Wśród nich jest Daniel, który był z Jonasem szczególnie blisko 
i zna wiele mrocznych tajemnic z przeszłości. Lena otrzymuje 
w spadku nie tylko przyjaźń, ale też nienawiść. Podczas rozpo-
czynającego się w miasteczku Festiwalu Lawendy zbyt długo 
ukrywane rodzinne sekrety w końcu ujrzą światło dzienne.
WAM, 13×21, s. 544, miękka

KOD: 716644

34,90
39,90 zł

Mirosława Kareta

Teczka
Walka o dobre imię w burzli-
wych czasach wolnej Polski! 
Powieść ukazuje mroczną po-
wojenną rzeczywistość i dzia-
łania władz, które nie dawały 
człowiekowi możliwości wy-
boru. Opowiada o złamanych 
życiorysach, nieuleczonych 
ranach i sytuacjach, w których 
nawet miłość mogła okazać 
się fałszywym drogowskazem.  
WAM, 14×20, s. 496, miękka

KOD: 714848

Mirosława Kareta

Próba miłości
Próba miłości to kolejna część 
bestsellerowej sagi rodu 
Petrycych, w której autorka 
w mistrzowski sposób opisu-
je, jak budowane przez lata 
szczęście rozpada się w jed-
nej chwili przez ślepe zrzą-
dzenie losu. Najtrudniejsze 
wydarzenia przychodzą 
niespodziewanie. 
WAM, 14×20, s. 504, miękka

KOD: 716385

Mirosława Kareta

Pokochałam 
wroga
Przekleństwo uczuć, bezli-
tosna wojna i rodowe ta-
jemnice. Pierwszy tom sagi 
rodziny Petrycych zachwyca 
intrygującą fabułą, autentycz-
nością moralnych dylematów 
i wiernym oddaniem realiów 
okupowanej Polski.
WAM, 14×20, s. 436, miękka

KOD: 710772

Mirosława Kareta

Bezimienni
Heroiczna miłość, polskie 
podziemie i walka o pamięć. 
W drugiej części sagi rodu 
Petrycych Autorka ponow-
nie zaprasza w niesamowitą 
podróż ulicami wojennego 
Krakowa, który skrywa  
o wiele więcej tajemnic,  
niż mogłoby się wydawać.
WAM, 14×20, s. 496, miękka

KOD: 712189

Powieść 
inspirowana 
świadectwami 
byłych więźniarek

29,90
34,90 zł

29,90
34,90 zł

29,90
34,90 zł

29,90
34,90 zł

39,90
44,90 zł

34,90
39,90 zł

Nowość
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Zofi a Kossak

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

Zofi a Kossak
IW PAX, 14×20, s. 208, twarda

KOD: 120324

Borys Szyriajew 

Niegasnące światło
Borys Szyriajew trafi ł do pierwszego w ZSRR obozu koncen-
tracyjnego, który powstał w  XV-wiecznym monasterze na 
Wyspach Sołowieckich – po wypędzeniu stamtąd mnichów 
w 1920 roku. Było to miejsce kaźni dla wybitnych przedsta-
wicieli inteligencji, wojska i duchowieństwa – prześladowa-
nych jako wrogowie rewolucji…
Książka-świadectwo, jak „Inny świat” Herlinga-Grudzińskiego, 
jak opowiadania Szałamowa, jak „Archipelag GUŁAG” 
Sołżenicyna. To wstrząsające świadectwo nieludzkiego syste-
mu, wypróbowanego na osławionych Sołowkach. 

prof. dr hab. Andrzej Nowak
WYD. AA, 14×20, s. 480, miękka 

KOD: 647089

Anna Kaik

Tylko do końca życia
Powieść o poszukiwaniu szczęścia, wia-
ry i miłości w Krakowie
Piękny Kraków i trzy wyjątkowe kobiety. 
Pozornie nic ich nie łączy – ani praca, 
ani status materialny, ani historia życia. 
Okazuje się jednak, że w sercu każdej 
z nich tkwi to samo – chęć kochania 
i bycia kochaną. Poznajemy je w mo-
mencie, gdy stają na krawędzi swojego 
życia. Muszą zmierzyć się z odrzuce-
niem, bólem rozstania, chorobą i lękiem 
o przyszłość. Jakich wyborów dokonają 
i dokąd je zaprowadzą?
ESPE, 12×19, s. 416, miękka

KOD: 829465

Katarzyna Targosz

Szlak Kingi
Nigdy nie jest za późno, by zacząć 
od początku 
Wspaniała opowieść o tym jak w rela-
cjach z drugim człowiekiem odnajdu-
jemy Boga i prawdziwą miłość. Szlak 
Kingi to wciągająca i trzymająca w na-
pięciu opowieść o tym, że Bóg z każdej, 
nawet najtrudniejszej sytuacji potrafi  
wyciągnąć dobro, które daje człowiekowi 
siły do walki o życie, miłość i szczęście. 
ESPE, 12×19, s. 423, miękka

KOD: 828574

Katarzyna Targosz

Powierzchnia
W poszukiwaniu prawdziwej siebie
Powierzchnia to kontynuacja znakomi-
cie przyjętego przez czytelników Szlaku 
Kingi. Do bohaterki poprzedniej książki 
dołączają dwie nowe postaci – dzie-
więtnastoletnia Skylar i znana pisarka 
Ksenia Liśkowiak. Obie kobiety, tak jak 
kiedyś Kinga, znajdują się w przełomo-
wym momencie swojego życia. Jeszcze 
nie wiedzą, że aby odnaleźć szczęście, 
trzeba przyjąć łaskę wiary, zaufać nadziei 
i otworzyć się na prawdziwą miłość.
ESPE, 12×19, s. 472, miękka

KOD: 829601

Świadectwo 
więźnia 
pierwszego 
sowieckiego 
obozu 
koncen-
tracyjnego 24,90

27,30 zł

14,90
34,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
36,90 zł

Rabat 55%
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Adam Mickiewicz

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

KOD: 874478

Władysław St. Reymont

Chłopi
Literacka Nagroda Nobla 1924 r.!
Eleganckie wydanie wybitnej powieści Władysława Reymonta, 
napisanej w latach 1901-1908, a w roku 1924 wyróżnionej 
Nagrodą Nobla. Dzieło ukazuje życie chłopa na polskiej wsi 
końca XIX wieku. Akcja utworu toczy się we wsi Lipce, w rytm 
czterech pór roku, wraz z przypisanymi do nich obyczajami, 
świętami kościelnymi i pracami rolnymi. Na tym tle rozgrywa-
ją się losy rodziny Borynów i młodej dziewczyny Jagny. 
DRAGON, 21×29, s. 640, twarda ze złoceniami

KOD: 875475

Komplet 
„Arcydzieła 
Sienkiewicza”
KOD KOMPLETU: 147482

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

KOD: 873969

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

KOD: 872719

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

KOD: 873976

69,00
99,95 zł

69,00
99,95 zł

69,00
99,95 zł

69,00
99,95 zł

79,00
129,95 zł

Su

per cena!

199,00

Najwybitniejsze dzieła Henryka Sienkiewicza 
w ekskluzywnym jubileuszowym wydaniu!
Twarda oprawa z gąbkowym wypełnieniem i złoceniami Twarda oprawa z gąbkowym wypełnieniem i złoceniami Twarda oprawa z gąbkowym wypełnieniem i złoceniami 

Oszczędzasz 30 złOszczędzasz 30 zł

Oszczędzasz 30 zł Oszczędzasz 50 zł Oszczędzasz 30 zł
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William Szekspir 

dzieła wybrane
W tomie zaprezentowane są trzy tragedie należące do najważniej-
szych w dorobku Williama Szekspira. Każda z nich doczekała się 
tysięcy interpretacji naukowych i artystycznych, gościła na scenach 
całego świata, każda była punktem wyjścia scenariuszy fi lmowych 
i różnego rodzaju dzieł. Romeo i Julia, Hamlet i Makbet wciąż należą 
do najważniejszych ksiąg kultury Zachodu. Książka została wyda-
na z okazji obchodzonej niedawno 400 rocznicy śmierci Williama 
Szekspira.
DRAGON, 19×25, s. 512, twarda

KOD: 874003

Tadeusz Dołęga Mostowicz

dzieła wybrane
Najwybitniejsze dzieła Tadeusza Dołęgi-Mostowicza w bardzo ele-
ganckim wydaniu:
Kariera Nikodema Dyzmy, Znachor, Profesor Wilczur.

Twarda oprawa z gąbkowym 
wypełnieniem i złoceniami!
DRAGON, 29×21, s. 624, twarda ze złoceniami

KOD: 877004

99,00
149,95 zł

69,00
99,95 zł

Oszczędzasz 50 zł

Oszczędzasz 30 zł
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Krzyż Celtów
Książka pełna mądrości! 
Bogaty zbiór celtyckich modlitw, obrzędów liturgicznych, ry-
tuałów, pieśni i poezji religijnej autorstwa wielkich świętych 
Irlandii: św. Patryka, św. Kolumbana, św. Bedy Czcigodnego 
i innych. Do tego liczne reprodukcje celtyckiej ikonografi i 
i ornamentyki (m.in. krzyże, węzły, plecionki, koła, okręgi, 
spirale, motywy zwierząt) wraz z fachowymi komentarzami 
znawców celtyckiej kultury.
Wyd. AA, 15×24, s. 176, twarda

KOD: K06047

Nie przyszedłem pana nawracać
Prawie 600 stron! 
Nowe kolekcjonerskie wydanie najważniejszego, pro-
gramowego i bardzo osobistego wyboru wierszy ks. Jana 
Twardowskiego – wzbogacone o oryginalne grafi ki znanego 
i cenionego artysty Jerzego Dmitruka. Obszerny, starannie 
wydany tom obejmuje twórczość poetycką ks. Twardowskiego 
z lat 1945-2006. Unikalną kolekcję wierszy ks. Twardowskiego 
polecamy jako wspaniały pomysł na upominek dla bliskiej 
osoby.
WYD. ŚW. WOJCIECH, 14×22, s. 592, twarda z obwolutą

KOD: 651739

Zofi a Kossak

Przymierze
Powieściowa adaptacja bi-
blijnej historii Abrahama. 
Bogactwo szczegółów histo-
rycznych i obyczajowych idzie 
tu w parze z literackim kunsz-
tem Zofi i Kossak. Pod jej mi-
strzowskim piórem pasterski 
lud ulega przemianie w świa-
domy siebie naród, a jego 
losy stają się uniwersalnym 
symbolem pielgrzymiego losu 
wszystkich narodów, ludów 
i pokoleń. 
PAX,, 14×20, s. 448, miękka

KOD: 120218

Zofi a Kossak

Nieznany kraj
Wśród ziem, które znalazły się 
w granicach Rzeczpospolitej 
po odzyskaniu Niepodległości, 
znajdował się Śląsk powra-
cający do Ojczyzny po 600 
letnim oderwaniu. Powieść 
Zofi i Kossak Nieznany kraj 
przedstawia „drogę” Śląska 
do Polski i budzi szacunek dla 
polskich mieszkańców Śląska, 
ciężko doświadczanych w cią-
gu wieków, a mimo to wier-
nych Ojczyźnie.
PAX, 14×20, s. 336, miękka

KOD: 120195

Roman Brandstaetter

Jezus z Nazarethu
Komplet 2 książek
Arcydzieło Romana Brandstaettera zachwycające bogactwem 
wiedzy biblijnej oraz doskonałą znajomością żydowskich 
realiów w Palestynie za czasów Chrystusa. Wyjątkowy literacki 
portret Jezusa, subtelnie wprowadzający czytelnika w tajem-
nicę Boga-Człowieka. Pisarz zawarł w powieści wielki kunszt 
literacki, 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

29,90
36,75 zł

24,90
31,50 zł

49,90
59,90 zł

9,90
29,90 zł

Rabat 65%
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Jean Raspail

Miłosierdzie
Miłosierdzie to mocny metafi zyczny thriller. Powieść o księ-
dzu i o potwornej zbrodni, ale i o Kościele w ogóle. Z tym, 
że ta opowieść „o grzechach osób duchownych” zaczyna się 
u Raspaila tam, gdzie u innych się kończy… W punkcie wyjścia 
jest autentyczna 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 wędrówkę, na którą ten musi wybrać się sam, 
zawierzając pozostawionym przez Autora śladom i znakom, 
by osobiście wydać osąd w mrocznej sprawie. Miłosierdzie to 
ostatnia powieść Jeana Raspaila. 
DĘBOGÓRA, 13×20, s. 194, miękka

KOD: 964442

Robert H. 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

Między 
zbrodnią 
a wiarą…

29,90
39,90 zł

24,90
33,00 zł

Stefan Incze

Cristeros
Miłość i Krzyż
Meksyk, rok 1917. 
Po rewolucji ateistyczny reżim 
buduje „nowy świat” usiłując 
terrorem zniszczyć Kościół 
w Meksyku. Jednak terror 
natrafi a na opór, a w ogniu 
prześladowań wzrasta 
świętość i odwaga wyznawców 
Chrystusa… 
AA, Dębogóra, 14×20, s. 296, miękka 

KOD: 642725

Robert Hugh Benson

Świt nowej ziemi
Mistyczna powieść Roberta 
H. Bensona (angielskiego ka-
tolickiego kapłana-konwer-
tyty oraz wybitnego pisarza 
i intelektualisty) przedsta-
wiająca proroczą wizję świata 
przyszłości, wizję alterna-
tywną do tej, którą ten sam 
autor przedstawił w słynnym 
Władcy świata.
AA, 17×24, s. 320, miękka

KOD: 640745

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

KOD: K01120

Robert Hugh Benson

Światło 
niewidzialne
Zbiór głębokich, prawdziwie 
mistycznych tekstów. Ich tre-
ścią są opowiadania starego 
księdza posiadającego nie-
zwykły dar wglądu w rzeczywi-
stość nadprzyrodzoną – nie-
widoczną dla ludzkich oczu. 
Klasyczna angielska literatura 
wysokiej próby, która dotyka 
rzeczy wielkich!
AA, 14×20, s. 144, miękka

KOD: 649250

9,90
19,90 zł

14,90
29,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
29,90 zł
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Bartosz Geisler

Charyzmatyk
Nowa powieść Bartosza Geislera. Tytułowy charyzmatyk, to 
współczesny apostoł, czterdziestodwuletni perkusista, kazno-
dzieja, który w towarzystwie żony i dzieci przemierza Polskę wiel-
kim Chevroletem. Na szlaku swojej wędrówki spotyka przeróż-
nych ludzi: nastolatków, agnostyków, bandziorów… Jakie owoce 
przyniosą te spotkania? I dokąd prowadzi ta podróż?
W moim odczuciu ta oryginalna książka sytuuje się na nie-
znanym polu. Należy do popkultury, ale sięga do metafi zyki. 
Niezwykły mix wart przeczytania i zastanowienia, bo cały tekst 
przenika spotkanie z tajemnicą. (Krzysztof Zanussi)
PARUZJA, 14×20, s. 314, miękka

KOD: 299803

Michael D. O’Brien

Ojciec Eliasz. dzień gniewu
Głównym wątkiem nowej powieści Michaela O’Briena jest 
sekretna misja tajemniczego mnicha z Góry Karmel, wezwa-
nego przez Papieża do zmierzenia się z potężnym politykiem, 
reprezentującym najmroczniejsze światowe potęgi. Akcja po-
wieści coraz bardziej komplikuje się, a misja i życie o. Eliasza 
są w coraz większym niebezpieczeństwie. Wydaje się, że 
wszystko jest stracone i zaprzepaszczone... Czy Eliaszowi uda 
się odwrócić bieg dziejów? Czy Bóg zainterweniuje w niezwy-
kły sposób, ratując człowieka przed ostateczną zagładą? Czy 
świat ocaleje?
WYD. AA, 14×20, s. 320, miękka 

KOD: 645894

Gość papieża
Prawdziwy thriller metafi zycz-
ny: szpiegowski, kryminalny 
i… religijny. 33 dni po wybo-
rze Jana Pawła I na Stolicę 
Piotrową zdumiony świat do-
wiaduje się, że «Uśmiechnięty 
papież» nie żyje. Komunikat 
lekarski mówi o niewydolno-
ści płuc. Szok i niedowierza-
nie. Tylko nieliczni pamiętają 
dziwne wydarzenia sprzed 
trzech tygodni… A po śmierci 
papieża rozpoczyna się walka 
o wpływy.
DĘBOGÓRA, 13×20, s. 392, miękka

KOD: 374565

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

Bartosz Geisler

Galeria szeptów
Fascynujący, trzymający w napięciu thriller szpiegowski, na 
który składają się sensacyjna fabuła, nieoczekiwane zwroty 
akcji i pełna suspensu historia głównego bohatera – uwi-
kłanego w spisek, którego stawką są losy świata. Klasyka 
gatunku, przyprawiona zaskakującym wątkiem metafi zycz-
nym. Druga powieść Bartosza Geislera, którego debiutancka 
książka – thriller mistyczny Trzy dni ciemności – spotkała 
się z uznaniem czytelników i stała się szlagierem na rynku 
wydawniczym. 
WYD. AA, 14×20, s. 288, miękka

KOD: 644460

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

24,90
29,90 zł

17,90
19,90 zł

14,90
29,90 zł

34,90
39,90 zł

Nowość Rabat 50%

24,90
29,90 zł
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Karol Wojtyła

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

KOD: 058372

Joanna Siedlecka

Pan od poezji
Barwna opowieść o życiu Pana Cogito od kolebki po grób, 
dokumentująca jego kolejne etapy: Lwów, Sopot, Warszawę, 
Paryż. Oparta została na relacjach imponującej liczby świad-
ków: szkolnych kolegów, przyjaciół, pierwszej wielkiej miłości 
i wielu ważnych nazwisk naszej literatury (m.in. Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego, Jerzego Giedroycia i innych). Jest 
też w Panu od poezji Herbert prywatny, osobisty, intym-
ny. Dręczony chorobą i cierpieniem, alkoholem, „wiecznie 
w podroży”. Autorka odkrywa również mroczne, skrywane 
przez Poetę, bolesne rany..
FRONDA, 17×24, s. 664, twarda, czarno-białe fotografi e

KOD: 793965

49,90
59,90 zł

59,90
69,90 zł

Mary Renault

Król musi umrzeć
W Troizenie na Półwyspie Peloponeskim rodzi się chłopiec 
o imieniu Tezeusz, syn helleńskiej księżniczki i nieznanego 
ojca. Tezeusz podejmie próbę udowodnienia szlachetności 
swego pochodzenia, co zaprowadzi go w końcu aż na owianą 
złą sławą wyspę Kretę, gdzie w pałacu zwanym Labiryntem 
odbywają się krwawe igrzyska... W książkach Mary Renault 
mityczna historia przyobleka się w ciało i pulsuje życiem 
wprowadzając nas w świat pełen pierwotnych emocji, odważ-
nych czynów i przerażających tajemnic.
ESPRIT, 13×20, s. 430, miękka

KOD: 040109

8,90
29,90 zł

Rabat 70%

Bestseller
O Zbigniewie 
Herbercie

Elena Czudinova

Meczet Notre dame
Rok 2048
Paryż, rok 2048. W opanowanej przez islam Europie panuje 
prawo szariatu, a ulice patrolowane są przez policję religijną. 
Nowa rzeczywistość dzieli ludzi, rodziny i przyjaciół. Gdy jedni 
wybierają dostatnie życie kolaborantów, inni usiłują zacho-
wać resztki godności i wolności, choćby za cenę nędzy i prze-
śladowań. Nierówną walkę z islamistami podejmują jedynie 
członkowie Ruchu Oporu, prowadząc walkę partyzancką.  
Ostatni chrześcijanie zostają zepchnięci do getta i pozbawie-
ni wszelkich praw… 
VARSOVIA, 14x22, s. 312, miękka

KOD: 463030

34,90
39,00 zł
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Polecamy uwielbianą na całym świecie 5-częściową serię 
komediową opartą na prozie Giovanniego Guareschiego. 
Fabułę tej znakomitej kolekcji filmowej wypełniają 
perypetie prowincjonalnego Don Camilla (z  życiową 

kreacją ikony francuskiej komedii Fernandela) oraz jego 
odwiecznego wroga: sympatyzującego z  socjalizmem 
wójta Peppone. 
ELITE, 14×19, s. 24, twarda, fi lm: polski lektor, polskie napisy

don Camillo

don Camillo 1
Mały światek, 107 min.

KOD: 405173

don Camillo 3
Don Camillo i poseł 
Peppone, 97 Min.

KOD: 405203

don Camillo 2
Powrót, 115 min.

KOD: 405197

don Camillo 4
DON CAMILLO 
prałatem, 118 min.

KOD: 405210

don Camillo 5
Towarzysz, 109 min.

KOD: 405241

Dla koneserów kina i nie tylko!

Lee Strobel

Sprawa Chrystusa
Książka

RAFAEL, 14×21, s. 440, miękka

KOD: 889300

Sprawa Chrystusa
Książeczka z fi lmem DVD

RAFAEL, 14×19, s. 8, miękka

Film: czas trwania 114 min., 
polski lektor, polskie napisy

KOD: 889454

Oferujemy Państwu bestsellerową 
książkę „Sprawa Chrystusa” 
oraz oparty na jej motywach 
szlagierowy fi lm fabularny 
(do zakupienia osobno)

Historia najważniejszego dziennikarskiego śledztwa 
w dziejach. Lee Strobel, uznany dziennikarz śledczy 
„Chicago Tribune”, podejmuje dziennikarskie śledztwo 
na temat zmartwychwstania Jezusa. Jako ateista jest 
przekonany, że obali centralny punkt chrześcijańskiej 
nauki. Swoje działania prowadzi uczciwie, zgodnie ze 
sztuką, wykorzystując te same metody, których używał 
przy tworzeniu najważniejszych reportaży przynoszących 
mu uznanie i prestiżowe nagrody. Im głębiej postępuje 
w swoim dochodzeniu, tym bliżej jest szokującej dla 
niego prawdy…

29,90 29,90 29,90 29,90 29,90

29,90
34,90 zł

dvd

29,90
34,90 zł
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Czy Jezus istniał 
naprawdę? 

Pakiet „Bóg nie umarł” 
KOD PAKIETU: 147901

Dwa fi lmy w cenie jednego!

Rice Brooks

Człowiek. Mit. Mesjasz 
Czy faktycznie dostępne są dowody historyczne na to, że On 
żył, mówił i dokonał czynów opisanych w Ewangeliach? Czy 
zasadne są wszelkie spekulacyjne tezy, że historia Jezusa jest 
mitem zapożyczonym z różnorodnych pogańskich kultur sta-
rożytnego świata?
Rice Broocks, autor bestsellerowej książki, która doczekała się 
szlagierowej adaptacji w postaci fi lmu Bóg nie umarł, rozpra-
wia się ze sceptykami, którzy podważają ewangeliczne treści. 
W pasjonującym śledztwie przywołuje dowody na historycz-
ność postaci Jezusa i demaskuje poglądy agnostyków, twier-
dzących iż jest On wytworem starożytnej mitologii. Przedstawia 
wiarygodność Ewangelii jako dowodu na zmartwychwstanie, 
potwierdzając tożsamość Jezusa jako obiecanego Mesjasza.
KCHK, 14×20, s. 256, miękka

KOD: 676712

Oferujemy Państwu bestsellerową 
książkę „Sprawa Chrystusa” 
oraz oparty na jej motywach 
szlagierowy fi lm fabularny 
(do zakupienia osobno)

dvd

Bóg nie umarł 2
Film DVD

Czy wiara może kogoś urazić 
lub komuś zaszkodzić? Czy 
osoba wierząca powinna 
ukrywać swoją wiarę przed 
niewierzącymi? Na te pytania 
musi odpowiedzieć przed 
sądem nauczycielka liceum, 
którą oskarżono o to, że zła-
mała przepis o świeckości 
instytucji państwowych, gdy 
podczas lekcji historii wspo-
mniała o życiu Jezusa…
Film: DVD, czas trwania: 115 min.,
polski lektor, polskie napisy 

W pakiecie: 

Bóg nie umarł 
Film DVD

Najgłośniejszy fi lm religijny 
ostatnich lat. Wielki hit kinowy 
na świecie i w Polsce! Młody 
student toczy spór światopo-
glądowy ze swoim wykładowcą, 
fanatycznym ateistą, usiłując 
przekonać profesora i innych 
studentów, że Bóg istnieje. 
Pasjonujący spór elektryzuje 
całą uczelnianą społeczność 
i sprawia, że odmienia się ży-
cie wielu osób…
MONOLITH FILMS, RAFAEL
Film: DVD, czas trwania: 108 min., 
polski lektor, polskie napisy

29,80
59,80 zł

dvddvd

29,90
34,90 zł

Rabat 50%

Książka jest literacką wersją fi lmu 
Bóg nie umarł 2

Nowość

W sprzedaży jest także 
książka Bóg nie umarł odno-
sząca się do pierwszego fi l-
mu pod tym samym tytułem

Rice Brooks 

Bóg nie umarł 
RAFAEL, 14x20, s. 256, miękka

KOD: 05893F 

29,90
34,90 zł
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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

Spójrz za siebie
Książeczka z fi lmem DVD

Załączona do książeczki płyta DVD to fabularna opowieść 
o powstawaniu z życiowego upadku dzięki odzyskanej wierze. 
Mężczyzna będący wschodzącą gwiazdą biznesu, popada w ru-
inę, gdy wychodzą na jaw nielegalne praktyki w jego fi rmie. 
W jedną noc traci wszystko. Jedyną pomoc, na jaką może liczyć, 
jest Boża Opatrzność. Wzmocniony modlitwą wraca w rodzinne 
strony, do małego prowincjonalnego miasteczka w Teksasie. 
Tam musi zmierzyć się z przeszłością: ułożyć relacje z ojcem 
i dziewczyną, którą niegdyś porzucił. Gdy odkrywa rodzinny 
sekret, staje przed najważniejszą decyzją w swoim życiu…
Książeczka: RAFAEL, 15×20, s. 22, twarda
Film: czas trwania: 92 min., polski lektor

KOD: 889898

Kirk Cameron („Left Behind: Pozostawieni”) wciela się w po-
stać Caleba Holta, heroicznego kapitana brygady strażackiej, 
który ponad wszystko ceni sobie poświęcenie i służbę dla 
innych. Ale najważniejszy związek jego życia, jego własne 
małżeństwo, może wkrótce pójść z dymem. Porywający fi lm 
oraz książka oparta na jego scenariuszu opowiadają historię 
człowieka, który pragnie zmienić swoje życie i uratować wła-
sne małżeństwo dzięki uzdrawiającej mocy wiary oraz wier-
ności podstawowej zasadzie strażaka: „Nigdy nie porzucaj 
swojego partnera”. 

Czy naprawdę wierzysz?
Książeczka z fi lmem DVD

Matthew nie może się otrząsnąć z wrażenia, jakie wywarło 
na nim spotkanie z odważnym ulicznym kaznodzieją. Kiedy 
wreszcie pojmuje, jak ma wyglądać jego życie, zaczynają 
się dziać prawdziwe cuda, o których wcześniej nie marzył. 
W trudnych sytuacjach wzywa mocy Bożej, a ta dotyka nie 
tylko jego, lecz także ludzi, którzy pojawiają się na jego dro-
dze: bezdomną dziewczynę w ciąży, zawsze racjonalnego 
doktora czy mężczyznę umierającego na szpitalnej izbie przy-
jęć. Wszystkie te historie są częścią planu, którego scenariusz 
mógł napisać tylko Bóg.
RAFAEL, 14×19, s. 16, miękka 

KOD: 698466

dvd

dvd

14,90
34,90 zł

Fireproof 
Film DVD

Film: DVD, czas trwania: 113 min., 
polskie napisy 

Fireproof 
Książka 

RAFAEL, 14×20, s. 340, miękka

Pakiet „Fireproof ” 
KOD PAKIETU: 147918

Dwa produkty 
w cenie jednego!

29,80
59,80 zł

29,90
34,90 zł

dvd

29,90
34,90 zł

Rabat 50%Rabat 55%
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Misja 
Książeczka z fi lmem DVD

Ambitny fi lm Rolanda Joffe opowiada historię krwawej 
rozprawy z Indianami z jezuickich redukcji w Ameryce 
Południowej w XVIII w. Na tle dramatycznych wydarzeń hi-
storycznych decydują się losy głównych bohaterów fi lmu, 
o. Gabriela i Rodriga Mendozy, byłego łowcy niewolni-
ków, który przechodzi dramatyczną duchową przemianę… 
Wielokrotne nagradzane fi lmowe arcydzieło znajduje się na 
watykańskiej liście 45 fi lmów fabularnych, które propagują 
szczególne wartości religijne, moralne lub artystyczne.. 
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 16, twarda
Film: czas trwania 120 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 126121

Wielkie rzeczy zamierzam dla ciebie, 
Polsko
Pięknie ilustrowany album o wielkich dziełach Maryi, Królowej 
Polski w historii naszej Ojczyzny. Opowieść rozpoczyna histo-
ria włoskiego jezuity, o. Juliusza Mancinellego, któremu ukaza-
ła się Matka Boża wzywając, aby nazywano ją „Królową Polski”. 
Postać o. Mancinellego otwiera poczet wielkich czcicieli Maryi 
Królowej Polski. Zapoczątkowuje również ciąg nadzwyczajnych 
wydarzeń w dziejach narodu i państwa polskiego. Do albumu 
dołączono fi lm dokumentalny o Juliuszu Mancinellim oraz 
o doniosłych wydarzeniach historycznych związanych z osobą 
i kultem Maryi Królowej Polski.
Album: LA SALLETTE, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje
Płyta DVD: czas trwania: 50 min.

KOD: 385109

Zakazany Bóg
Książeczka z fi lmem DVD

Film Zakazany Bóg, nakręcony na motywach powieści, to 
poruszająca historia 51 błogosławionych męczenników 
z Barbastro, księży i kleryków, którym przyszło oddać życie 
za wiarę podczas wojny domowej w Hiszpanii. Ich cudem 
ocalałe notatki z więzienia, napisane niedługo przed egzeku-
cją, to jedno z najpiękniejszych świadectw wiary w dziejach 
chrześcijaństwa.
Książeczka: RAFAEL, 15×20, s. 20, twarda
Film: DVD, czas trwania: 133 min., lektor polski, napisy polskie 

KOD: 698596

Pod płaszczem gwiazd 
Książeczka z fi lmem DVD

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

KOD: 377756

14,90
34,90 zł

29,90
39,90 zł

dvd dvdW rolach głównych: 

Jeremy Irons 
Robert de Niro
Muzyka: 

Ennio Morricone

dvd dvd

14,90
29,90 zł

14,90
34,90 zł

Rabat 50%

Rabat 55%
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

14,90

19,90

Paweł Apostoł Chrystusa
Książeczka z fi lmem DVD

Na załączonej do książeczki płycie DVD znajdziemy fabularną 
fi lmową opowieść z początków chrześcijaństwa. Paweł, który 
z gorliwego prześladowcy chrześcijan stał się najbardziej wpły-
wowym apostołem Chrystusa, skazany na śmierć przez cesarza 
Nerona, spędza ostatnie dni w ciemnej i ponurej celi więzien-
nej czekając na egzekucję. Zanim wyrok zostanie wykonany, 
jego przyjaciel, lekarz, Łukasz postanawia spisać szczegóły 
początków „Drogi” i przedstawić narodziny Kościoła…
Książeczka: RAFAEL, 15×20, s. 20, twarda
Film: czas trwania: 104 min., polski dubbing, reż.: Andrew Hyatt, 
występuje Jim Caviezel

KOD: 889805

Apostoł Piotr i Ostatnia Wieczerza
Książeczka z fi lmem DVD

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

KOD: 377626

Młody Mesjasz
Książeczka z fi lmem DVD

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

KOD: 699333

Św. Maria Magdalena
Książeczka z fi lmem DVD

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

KOD: 377961

9,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

dvd

14,90
29,90 zł

29,90
34,90 zł
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dvd
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13,90

19,90

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

29,90
59,90 zł

dvd

Mojżesz Prawodawca
Bestsellerowa ekranizacja historii Mojżesza – jednej z naj-
ważniejszych postaci Starego Testamentu. Polecamy dwu-
płytową edycję 6-częściowego miniserialu z udziałem wielu 
znanych gwiazd. W roli tytułowej występuje Burt Lancaster, 
któremu partnerują m.in. Irene Papas, Michele Placido (zna-
ny m.in. z głównej roli w serialu Ośmiornica) i Ingrid Thulin. 
Muzykę do fi lmu skomponował sam Ennio Morricone.
W książeczkach, do których dołączono obydwie części fi lmu, 
znajdziemy m.in. informacje o twórcach fi lmu Mojżesz prawo-
dawca i aktorach, którzy zagrali w nim główne role. 
Książeczki: E-LITE, 14×19, cz. I: s. 24, cz. II: s. 24, twarda
Filmy: cz. I: 145 min., cz. II: 145 min., polski lektor, polskie napisy

KOD KOMPLETU: 131795

Judasz z Kariotu
Książeczka z fi lmem DVD

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

KOD: 377015

Święta Rodzina
Książeczka z fi lmem DVD

Doskonały scenariusz, świetne aktorstwo i znakomite zdję-
cia sprawiają, że ponad trzygodzinne widowisko Raffaele 
Mertesa o Świętej Rodzinie warto obejrzeć w rodzinnym 
gronie. Realizacja dołączonego do książki fi lmu o latach dzie-
ciństwa Jezusa była zadaniem trudnym, bo niewiele wiemy 
o tym okresie Jego życia. Dlatego w fi lmie twórcy wykorzystali 
wątki znane nie tylko z Ewangelii, ale i ze źródeł pozabiblij-
nych, m.in. z apokryfów. W roli Matki Jezusa znakomita Ana 
Caterina Morariu!
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 30, twarda
Film: 190 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 126053

Św. Józef z Nazaretu
Książeczka z fi lmem DVD

Dołączony do książki fi lm fabularny „Józef z Nazaretu” jest 
częścią telewizyjnego cyklu Rafaele Mertesa „Przyjaciele 
Jezusa”. Jest fi lmem wyjątkowym, bo św. Józef do tej pory 
w fi lmach biblijnych pojawiał się wyłącznie na drugim planie. 
Dopiero w fi lmie Mertesa staje się centralną postacią opo-
wieści. Film przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia 
Józefa. Ze względu na lakoniczność informacji jakie znajdu-
jemy w Nowym Testamencie, wykorzystuje również przekazy 
pozabiblijne, m.in. apokryfy.
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 22, twarda
Film: 96 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 126077

dvd
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34,90
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34,90
39,90 zł

14,90
14,90
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14,90
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Święta Klara 
i Święty Franciszek
Książeczka z fi lmem DVD

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

KOD: 126060

Bernadetta
Cud w Lourdes
Książeczka z fi lmem DVD

Książeczka wraz z dołączonym fi lmem porusza temat cudow-
nych objawień Matki Bożej w Lourdes które znacząco wpły-
nęły na odnowę wiary wielu chrześcijan i odmieniły życie 
tysięcy ludzi. W 1858 r. Maryja 18 razy objawiła się 14-letniej 
Bernadetcie Soubirous. W fi lmowej roli św. Bernadetty wystą-
piła znakomita Katia Miran (nagrodzona na Festiwalu Filmów 
Religijnych w Rzymie).
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 22, twarda
Film: czas trwania: 110 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 509178

Święta Teresa z Avila
Książeczka z fi lmem DVD

Dołączony do publikacji fi lm to fabularna opowieść biogra-
fi czna, która przybliża życie świętej Teresy Wielkiej - mistycz-
ki, odnowicielki życia konsekrowanego i doktora Kościoła. 
Przedstawia również historyczny kontekst jej życia i działal-
ności. Reżyser w niezwykle przystępny sposób przedstawia 
zarówno proste fakty, jaki i głębokie duchowe myśli i wyda-
rzenia. Atutami fi lmu są: wciągająca narracja i dobre kreacje 
aktorskie. Prawdziwa perła klasyki kina religijnego!
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 24, twarda
Film: 101 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 242244

Św. Jan Bosko
Książeczka z fi lmem DVD

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

KOD: 377466

14,90
29,90 zł
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29,90 zł
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Św. Józefi na Bakhita
Od niewoli do świętości
Książeczka z fi lmem DVD

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

KOD: 126022

dvd

Tajemnica 
Świętego Charbela
Książeczka z fi lmem DVD

Książka i fi lm o życiu maronic-
kiego mnicha z Libanu, z któ-
rego osobą związane są liczne 
uzdrowienia i cuda. Istnieją 
liczne świadectwa nadprzy-
rodzonych wydarzeń za jego 
wstawiennictwem. Do książki 
dołączono znakomity fabu-
larny fi lm produkcji libańskiej 
nakręcony w języku arabskim!
AA, 14×19, s. 20, twarda, 
Film: 103 min., polskie napisy, 
polski lektor

KOD: 644569

Mała Arabka 
i matrix
Książeczka z fi lmem DVD

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

KOD: 649847

Św. Józef 
Kalasancjusz 
Książeczka z fi lmem DVD

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

KOD: 377916

Ojciec 
Miłosierdzia
Bł. Karol Gnocchi
Książeczka z fi lmem DVD

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

KOD: 377589

24,90
29,90 zł

14,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

14,90
29,90 zł

Ignacy Loyola
Książeczka z fi lmem DVD

Trzymająca w napięciu opowieść o życiu św. Ignacego Loyoli. 
Brutalny żołnierz, kobieciarz, którego całe życie kręciło się wo-
kół bogactw, sławy i władzy, podejmuje walkę na śmierć i życie 
ze swoimi wewnętrznymi demonami. Musi zmierzyć się z de-
presją, myślami samobójczymi i wstrętem do samego siebie, 
musi wreszcie przejść proces o herezję przed inkwizycją, by 
ostatecznie stać się jedną z najważniejszych postaci w historii 
Kościoła. Przesłanie i walory artystyczne fi lmu w połączeniu ze 
znakomitą grą aktorską trafi ają prosto do duszy widza.
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 16, miękka
Film: czas trwania: 114 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 889607

Rabat 50%
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14,90
29,90 zł
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Pius XII
Książeczka z filmem DVD

Bardzo ciekawy, świetnie zrealizowany film fabularny o Piusie 
XII, dołączony do znakomitej publikacji obalającej najbardziej 
popularny mit lewicowej propagandy dotyczący Piusa XII. 
Autor przekonuje, że oskarżenia wobec Piusa XII to wyjątko-
wo perfidny zamach na dobre imię papieża, którego postawa 
i czyny podczas II wojny światowej zasługują na najwyższe 
uznanie. Ojciec Święty otworzył klasztory, seminaria, a nawet 
Castel Gandolfo, ukrywając tysiące ludzi. W ten sposób przy-
czynił się do ocalenia kilkuset tysięcy Żydów. 
Książeczka: RAFAEL, 13×18, s. 32, miękka 
Film: czas trwania 1 godz. 41 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 696967

34,90
39,90 zł
14,90
14,90
29,90 zł

dvd

Siostra Pascalina
Książeczka z filmem DVD

Film DVD o losach s. Pascaliny (Jozefiny Lehnert), niemiec-
kiej siostry zakonnej, gospodyni i sekretarki ojca świętego 
Piusa XII. Kierując papieskimi dziełami miłosierdzia Siostra 
Pascalina uratowała wiele osób w mrocznych latach II wojny 
światowej.
E-LITE, 14×19, s. 24, twarda  
Film: DVD, czas trwania: 180 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 377725

Jan Paweł I 
Uśmiech Boga
Książeczka z filmem DVD

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

KOD: 377091

19,90
14,90
29,90 zł

dvd

14,90
29,99 zł

dvd

Św. Jan XXIII
Książeczka z filmem DVD

Załączony do książki film przedstawia pełną biografię pa-
pieża, od czasów młodości aż do Soboru Watykańskiego II 
i śmierci papieża Roncallego. To niezwykle poruszający obraz 
z świetną kreacją Edwarda Asnera w roli Jana XXIII, jedynego 
amerykańskiego aktora, który w swojej karierze zdobył aż 7 
statuetek Emmy (telewizyjnego odpowiednika Oscara). Angelo 
Roncalliego z lat młodości zagrał Massimo Ghini. Film zreali-
zowano w międzynarodowej obsadzie, z udziałem tak znanych 
aktorów jak Claude Rich, Sydne Rome czy Franco Interlenghi.
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 26, twarda 
Film: 180 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 377923

Rabat 50%

Rabat 50%

Rabat 50%

Rabat 50%
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dvd

13,90
14,90
29,90 zł

Święty Marcin de Porres 
„Brat Miotła”
Książeczka z filmem DVD

Wzruszająca fabularna opowieść o życiu peruwiańskiego 
świętego Marcina de Porres, dominikańskiego „Brata Miotły”, 
który zasłynął jako człowiek głębokiej wiary oraz cudotwórca 
(cudowne rozmnażanie żywności, zdolność bilokacji oraz 
szczególna znajomość sekretów serc otaczających go ludzi). 
Patrząc na czarno-biały obraz filmowy czujemy się naprawdę 
w „starym kinie”, gdzie prostota i autentyczność emocji nie-
odmiennie wzruszają także współczesnego widza. 
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 18, twarda 
Film: 101 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 242237

dvd

13,90
14,90
29,90 zł

Zanim kogut zapieje...
Książeczka z filmem DVD

Tytuł dołączonego do książki fabularnego filmu bezpośrednio 
nawiązuje do znanej sceny z Ewangelii, gdy Piotr zaparł się 
pojmanego Jezusa. Bohaterem filmu jest postawiony w sytu-
acji ekstremalnej ksiądz, który nie sprostał swojemu powo-
łaniu. Czy podniesie się z upadku? „Zanim kogut zapieje...” to 
dramatyczna, błyskotliwie nakręcona opowieść, rozgrywająca 
się w nieokreślonym państwie opanowanym przez lewicowy 
reżim, który wydał wojnę Kościołowi.
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 26, twarda 
Film: 98 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 242275

19,90
14,90
29,90 zł

dvd

Święty Izydor Oracz
Książeczka z filmem DVD

Dodany do książki film Rafaela J. Salvia, to fabularna bio-
grafia jednego z najpopularniejszych hiszpańskich świętych, 
patrona rolników żyjącego na przełomie XI i XII w. Film pełną 
garścią czerpie z tradycji i ludowego folkloru oraz przedsta-
wia niezwykłe życie św. Izydora i jego żony, bł. Marii Toribia. 
Reżyser pokazuje także rzadko prezentowany w światowej 
kinematografii obraz życia w średniowiecznej Hiszpanii, nę-
kanej najazdami muzułmanów.
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 26, twarda 
Film: 101 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 242268

14,90
29,90 zł

dvd

Cotolay. Mały druh Franciszka
Książeczka z filmem DVD

Dołączony do książeczki film to pełna humoru i radości opo-
wieść przeznaczona dla całej rodziny – małe arcydzieło kina 
familijnego z mocnymi akcentami religijnymi. Dla bohatera 
filmu, urwisa noszącego przezwisko Cotolay, spotkanie ze 
św. Franciszkiem stanie się punktem zwrotnym w jego życiu.
Opowieść wiążę ze sobą pozornie chaotyczne wydarzenia, 
ukazując ich wcale nieprzypadkowy sens i znaczenie. Uczy 
mądrego spojrzenia na swoje życie, które też jest lub chce 
być opowieścią.(Brat Tadeusz Ruciński FSC)
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 26, twarda 
Film: 106 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 242220

Rabat 50% Rabat 50%

Rabat 50%Rabat 50%
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34,90
39,90 zł

14,90
29,99 zł

dvd

Święta Bernadeta Soubirous
Objawienia w Lourdes
Książeczka z fi lmem DVD

Nakręcony w 1965 roku w Hiszpanii, dołączony do książki fi lm 
fabularny w reż. Leona Klimovskyego to jedno z najlepszych 
dzieł poświęconych św. Bernadecie z Lourdes. Reżyser pro-
stymi środkami stara się zgłębić duchową istotę przeżyć pro-
stej dziewczyny, której objawiła się Maryja. Prawie neoreali-
styczny styl opowieści nadaje fi lmowi niezwykły autentyzm, 
nie brakuje w nim też humoru. Na wyróżnienie zasługują 
Cristina Galbó jako Bernadetta i Luisa Salo w roli jej matki.
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 26, twarda
Film: czas trwania , polskie napisy, polski lektor

KOD: 126039

34,90
39,90 zł
14,90
14,90
29,90 zł

dvd

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

Poruszający trzygodzinny dramat przedstawia życie założyciela 
rzymskiego Caritasu, ks. Don Luigi di Liegro.
Dołączony do książki fi lm „Kapłan poniżonych” pokazuje ży-
cie takim jakim ono jest, czyli trudnym, pełnym zmagania 
się z obojętnością społeczną, z barierami instytucjonalny-
mi, z własną słabością. Praca w Caritas daje z jednej strony 
ogromną satysfakcję, z drugiej strony zawsze pozostawia 
w człowieku niedosyt i stawia przed nim twarde granice.

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

KOD: 405043

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

Matka Teresa 
a Kalkuty
Autobiografi a
Opowieść o życiu jednej 
z najbardziej niezwykłych 
kobiet w historii ludzkości, 
zrekonstruowana na pod-
stawie wywiadów, medyta-
cji i słów Matki Teresy skie-
rowanych do Misjonarek 
Miłości oraz ludzi z całego 
świata.
AA, 14×21, s. 384, 
twarda z obwolutą

Matka Teresa z Kalkuty
Komplet 2 książek

W komplecie:

Do kompletu książek o Matce Teresie dołą-
czono fi lm fabularny na płycie DVD o świętej 
z Kalkuty z kolekcji „Ludzie Boga”.
Czas trwania 180 min., polski lektor, polskie napisy

42,00
84,80 zł

KOD KOMPLETU: 
K01303

Rabat 50%

Rabat 50% Rabat 50%
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dvd

13,90
14,90
34,90 zł

Niebo istnieje… naprawdę 
Niebo istnieje… naprawdę to fi lm zrealizowany na motywach 
bestsellerowej książki pod tym samym tytułem. Jest to praw-
dziwa historia ojca z małego miasteczka, który musi znaleźć 
w sobie odwagę, by uwierzyć i dzielić ze swoim synem nie-
samowite przeżycie, którego chłopiec doświadczył podczas 
operacji. Colton twierdzi, że podczas gdy był bliski śmierci, 
odwiedził niebo i na dowód tego podaje szczegóły tej niesa-
mowitej podróży z dziecinną wiarą i niewinnością, opowiada-
jąc o rzeczach, o których po prostu nie mógł wiedzieć. 
Książeczka zawiera wywiad z Coltonem Burpo.
Gloria24.pl
Książeczka: 14×20, s. 48, twarda 
Film DVD: czas trwania: 96 min., lektor polski, napisy polskie 

KOD: 736171

dvd

13,90
9,90

24,90 zł

Córka Hioba
Książeczka z fi lmem DVD

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

KOD: 889164

19,90
9,90

24,90 zł

dvd

Objawienia
Książeczka z fi lmem DVD

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

KOD: 699715

9,90
24,90 zł

dvd

Węzły życia
Książeczka z fi lmem DVD

Jassica spotyka swojego narzeczonego Toma, mimo że on… 
zginął w tragicznym wypadku. Zagubiona i niepewna dziew-
czyna zastanawia się, kim był mężczyzna, którego uważała za 
miłość swojego życia. Splot okoliczności pozwala jej odkryć, 
że spokój i równowagę daje jej wiara. Film o nadziei, która 
pozwala wierzyć, że każdemu z nas Bóg wyznaczył bardzo 
ważną rolę, że nasze istnienie nie jest „przypadkiem”, zbie-
giem okoliczności, lecz fragmentem wielkiego Bożego planu.
Książeczka: RAFAEL, s. 16, miękka
Film: czas trwania: 108 min., polskie napisy

KOD: 889058

Rabat 55%

Rabat 60% Rabat 60%

Rabat 60%



24

dvd

Celestyn v czyli papieska tajemnica
Książeczka z fi lmem DVD

Postać, czyny i abdykacja Celestyna V budziły zawsze ogrom-
ne zainteresowanie pisarzy, malarzy poetów, o czym przeko-
namy się oglądając poświęcony mu dokument. Dlaczego? Był 
pierwszym papieżem w historii Kościoła, który dobrowolnie 
abdykował. Film dokumentalny Alessandry Gigante próbuje 
odpowiedzieć na wiele pytań wiążących się z osobą tego pa-
pieża: Kto chciał, by został papieżem? Dlaczego przyjął papie-
ską tiarę i dlaczego ją odrzucił? Czemu obrał imię „Celestyn”? 
Czemu budził niepokój swego następcy? Jak zmarł? Kto 
w 1988 roku skradł ciało świętego?
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 28, twarda
Film: 55 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 377701

14,90
24,99 zł

dvd

Arka Przymierza
Książeczka z fi lmem DVD

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

KOD: 405074

34,90
39,90 zł
14,90
14,90
26,90 zł

dvd

Papież Miłosierdzia
Książeczka z fi lmem DVD

Filmowa opowieść o Janie Pawle II i o siostrze Faustynie, 
świętych, którzy nigdy się nie spotkali, ale wnieśli ogromny 
wkład w krzewienie kultu Miłosierdzia Bożego. Akcja fi lmu 
podąża z Rzymu do Krakowa i Wilna śladem dwóch wize-
runków Jezusa Chrystusa, przed którymi często modlił się 
Jan Paweł II. W książeczce zamieszczono treści poświęcone 
św. Faustynie.
E-LITE, 14×19, s. 24, twarda
Film: czas trwania: 50 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 405036

34,90
39,90 zł

14,90
24,99 zł

dvd dvd

Ciemna strona 
Kodu Leonarda 
Książeczka z fi lmem DVD

Dołączony do książki fi lm do-
kumentalny Andrésa Garrigó 
demaskuje fałszerstwa zawar-
te w książce Kod Leonarda 
da Vinci i w jej ekranizacji. 
W realizacji ninijszego fi lmu 
wzięli udział eksperci  z róż-
nych środowisk, żydowskich, 
protestanckich, katolickich 
i prawosławnych.
E-LITE, 14×19, s. 24, twarda
Film: czas trwania: 50 min., 
polski lektor, polskie napisy

KOD: 377350

Tajemnice 
Bożego Ciała 
Książeczka z fi lmem DVD

Film dokumentalny odsłania 
genezę uroczystości Bożego 
Ciała. Opowiada o początkach 
kultu Chrystusa w misterium 
Eucharystii, przywołuje rów-
nież cud  eucharystyczny 
w Bolsenie w 1263 r., w konse-
kwencji którego uroczystość 
Bożego Ciała została ustano-
wiona dla całego Kościoła.
E-LITE, 14×19, s. 24, twarda
Film: czas trwania: 60 min., 
polski lektor, polskie napisy

KOD: 377473

Su

per cena!

134,90 134,90

Su

per c

134134,90,90 134134,
14,90
24,90 zł

14,90
24,90 zł

Rabat 40% Rabat 40%

Rabat 40%
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dvd

13,90
14,90
29,90 zł

domy Matki Bożej
Książeczka z filmem DVD

W różnych zakątkach świata, w Ziemi Świętej, Jerozolimie 
znajdują się miejsca czczone przez chrześcijan, a związane 
z Maryją, Matką Jezusa. W dołączonym do książki filmie do-
kumentalnym udajemy się szlakiem tych historii, domów, 
miejsc kultu. Wizje bł. Anny Katarzyny Emmerich wskazują 
dom między miasteczkiem Selcuk a ruinami Efezu. Czy są 
jakieś dowody potwierdzające, że Matka Boża przebywała 
w Efezie?
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 26, twarda 
Film: 55 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 405081

dvd

13,90
17,90
29,90 zł

Loreto
Tajemnica świętego domu z Nazaretu
Książeczka z filmem DVD

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

KOD: 405005

19,90
14,90
29,90 zł

dvd

Całun
Tajemnica płótna z Turynu
Książeczka z filmem DVD

Czy przechowywany w Turynie Całun, na którym widnieje od-
cisk ciała mężczyzny, jest rzeczywiście tym, w który zawinięto 
Ciało Jezusa po zdjęciu z krzyża? Film dokumentalny Davida 
Rolfe przedstawia historię najnowszych badań Całunu, fa-
scynującą historię wędrówki płótna na przestrzeni wieków 
z Edessy i Konstantynopola aż do Turynu. Centralny punkt 
filmu stanowi wizualizacja Całunu w 3D.
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 30, twarda 
Film: 50 min. , polskie napisy, polski lektor

KOD: 377824

19,90
34,90 zł

dvd

Święty Graal
Historia i legenda
Książeczka z filmem DVD

Książeczka i załączony do niej film dokumentalny Andresa 
Garrigo przedstawiają najbardziej prawdopodobne, oparte na 
badaniach naukowych, rozwiązanie zagadki tajemniczej reli-
kwii. Film w sposób przekonujący rozwiewa funkcjonujące we 
współczesnej kulturze popularnej mity i przekłamania doty-
czące Świętego Graala. Stanowi próbę odpowiedzi na pytania 
o autentyczność Graala i jego prawdziwą historię?
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 28, twarda 
Film: 50 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 377312

14,90
24,99 zł

14,90
24,99 zł

14,90
24,99 zł

14,90
24,99 zł

Rabat 40%

Rabat 40% Rabat 40%

Rabat 40%
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34,90
39,90 zł

dvd

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

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

KOD: 405050

dvd

Sekrety dominikanów
Książeczka z filmem DVD

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

KOD: 126169

dvd

Sekrety jezuitów
Książeczka z filmem DVD

Załączony do książeczki film dokumentalny opowiada pa-
sjonujące dzieje zakonu jezuitów powołanego do istnienia 
w XVI w. przez św. Ignacego z Loyoli. Dowiemy się o począt-
kach zakonu, o jego zasługach (na przestrzeni wieków jezuici 
byli kaznodziejami i spowiednikami władców oraz prowadzili 
szkolnictwo średnie i wyższe), a także o jezuickich misjo-
narzach i świętych. Poznamy również szczególne zasady, na 
których opiera się duchowość i dyscyplina tego zakonu, tak 
bardzo zasłużonego dla Kościoła.
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 22, twarda 
Film: 45 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 126084

dvd

Historia św. Franciszka
Książeczka z filmem DVD

Dołączony do książeczki film dokumentalny jest próbą odpo-
wiedzi na wiele pytań związanych z jego biografią i działalno-
ścią. Jak to się stało, że pełen zapału wojennego młodzieniec 
stał się orędownikiem pokoju? Dlaczego ci, którzy go znali 
i jego współcześni nazwali go „Kuglarzem Bożym” i „Bożym 
Szaleńcem”? Co miał na myśli, wzywając do ubóstwa, pokory 
¡„radości doskonałej”? Zdjęcia do filmu realizowano w miej-
scach związanych z biografią św. Franciszka. Występują w nim 
znani we Włoszech historycy Kościoła.
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 28, twarda 
Film: 60 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 377749

14,90
24,99 zł

14,90
24,99 zł

14,90
24,99 zł

14,90
24,99 zł

Rabat 40% Rabat 40%

Rabat 40%Rabat 40%



27

dvd

9,90
19,90 zł

Ks. Jan Kaczkowski (1977-2016) 
Wspomnienie
Książeczka z fi lmem DVD

Wspomnienie o księdzu Janie Kaczkowskim. W książeczce 
przypomniano jego biografi ę i duchowe przesłanie. Film 
Śmiertelne życie został nakręcony niedługo przed śmiercią 
ks. Kaczkowskiego. Na ekranie ksiądz Jan opowiada, jak służąc 
cierpiącym przez lata stykał się ze śmiercią, a w pewnej chwi-
li sam zachorował na nieuleczalną chorobę. Mówi również 
o swojej walce z nowotworem, dając świadectwo zawierzenia 
Bogu i radości z życia, którego zostało mu już tak niewiele. 
Książeczka: WYD. AA, 13×19, s. 45, twarda
Film: czas trwania: 53 min.

KOD: 644330

dvd

9,90
19,90 zł

Ojciec Jan Góra. duchowy testament
Książeczka i fi lm DVD

O. Jan Góra OP w swoim duchowym testamencie proponuje 
młodym ludziom życie oparte na Bogu i Jego przykazaniach. 
W dołączonym do książki fi lmie dokumentalnym „Mamy 
w nim ojca” o. Jan Góra tłumaczy: „Chciałbym umieć odejść 
nie trzaskając drzwiami. Spełnić SWOJE życie. I pójść Tam 
z pełnym naręczem dobrych czynów. Zmęczony, zapracowany, 
ale radosny, że życie było dziełem sztuki, które udało mi się 
stworzyć”. I tak właśnie spełniło się jego życie, bowiem zmarł 
w trakcie odprawiania Mszy Świętej 21 grudnia 2015.
Książeczka: WYD. AA, 14×20, s. 22, twarda
Film: czas trwania: 30 min., scenariusz i reżyseria: Grzegorz Sadurski

KOD: 644378

9,90
19,90 zł

dvd

Błogosławiony 
Ks. Władysław Bukowiński
Książeczka z fi lmem DVD

Publikacja o bł. ks. Władysławie Bukowińskim (1904-1974), 
który przeżył trzynaście i pół roku ciężkich łagrów, niosąc 
Chrystusa tam, gdzie ludzie byli pozbawiani nadziei i godno-
ści. W 1955 r. przyjął radzieckie obywatelstwo, aby pozostać 
z wiernymi w dalekim Kazachstanie. Pod osłoną nocy pota-
jemnie udzielał sakramentów i odprawiał Msze św. w prywat-
nych mieszkaniach. Do książeczki dołączamy fi lm dokumen-
talny o ks. Bukowińskim „Człowiek Boga”.
Książeczka: WYD. AA, 14×20, s. 32, twarda
Film: czas trwania 46 min.

KOD: 646174

39,90
44,90 zł

dvd

Niezłomny patron Polski 
Święty Andrzej Bobola
Album z fi lmem DVD

Album z dołączonym fi lmem dokumentalnym przedstawia-
ją postać świętego męczennika i patrona naszej Ojczyzny. 
Poznajemy tu tło historyczne czasów, w których żył św. Andrzej 
Bobola, jego biografi ę i opis męczeńskiej śmierci w roku 1657. 
Dowiemy się, jaką rolę kult św. Andrzeja Boboli odegrał w hi-
storii naszej Ojczyzny. Album został znakomicie zilustrowany 
fotografi ami, mapami, rycinami, reprodukcjami dokumentów 
i dzieł sztuki związanych z osobą św. Andrzeja Boboli. 
Album: WYDAWNICTWO LA SALETTE, 21×30, s. 64, twarda
Film: czas trwania: 45 min.

KOD: 153921

Rabat 50% Rabat 50%

Rabat 50%
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34,90
39,90 zł
14,90
24,90
29,90 zł

Gurgacz. Kapelan Wyklętych
Książeczka z fi lmem DVD

Fabularyzowany dokument opowiada historię życia i śmierci 
Kapelana Wyklętych. Ksiądz Władysław Gurgacz – jezuita, 
kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. 
Głosił prawdę w czasach niewoli komunistycznej. Nie zosta-
wił młodych żołnierzy, którzy z bronią w ręku przeciwstawili 
się komunistycznemu reżimowi. W 1939 roku, na początku 
swej kapłańskiej drogi, przed obrazem NMP Królowej Polski 
w obliczu nadchodzącej wojny złożył siebie w ofi erze za rato-
wanie ukochanej Ojczyzny. Osiem lat później w więzieniu na 
Montelupich w Krakowie poniósł męczeńską śmierć.
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 16, miękka
Film: czas trwania: 79 min.

KOD: 889669

34,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

dvd

Popiełuszko. Wolność jest w nas 
Książeczka z fi lmem DVD

Pasjonująca opowieść o życiu i śmierci ks. Jerzego 
Popiełuszki na tle dramatycznej historii Polski początku lat 
osiemdziesiątych. Nakręcona z rozmachem jedna z najbar-
dziej spektakularnych polskich produkcji ostatniej dekady. 
Reżyser Rafał Wieczyński z pieczołowitością odtworzył realia 
PRL i stanu wojennego. W roli ks. Jerzego Popiełuszki obsa-
dził świetnego Adama Woronowicza. Na drugim planie po-
jawiają się aktorskie gwiazdy (m.in. Zbigniew Zamachowski, 
Radosław Pazura, Joanna Szczepkowska) oraz świadkowie 
historii (m.in. kardynał Józef Glemp, Maja Komorowska). 
Książeczka: EPELPOL, 13×19, twarda
Film: czas trwania: 149 min., reż. Rafał Wieczyński

KOD: 552451

Peter Seewald 

Benedykt XvI
Portret z bliska
Droga Josepha Ratzingera do 
urzędu Piotrowego, dokładnie 
udokumentowana, pisana z 
wrażliwością na treść jego na-
uczania. Wydanie uzupełniono 
o obszerne kalendarium pon-
tyfi katu Benedykta XVI. 
WYD. AA, 15×21, s. 350, oprawa twar-
da z obwolutą

KOD: K05037

19,90
15,90
39,90 zł

Arturo Mari, ks. Robert Skrzypczak

dotknąć świętości
Książka jest podróżą przez życie i pontyfi kat Jana Pawła II, 
a drogę przemierzają dwaj świadkowie. Arturo Mari – wielo-
letni osobisty fotograf Papieża – opowiada o świętości Jana 
Pawła II oraz o wielu nadzwyczajnych wydarzeniach podczas 
jego pontyfi katu. Drugi z autorów, ks. Robert Skrzypczak prze-
nika myśl Ojca Świętego i towarzyszy nam w duchowej po-
dróży śladami wielkiego Papieża. Książka urzeka bogactwem 
fotografi i z kolekcji Arturo Mariego! Do książki dołączono fi lm 
DVD „Moje życie dla Niego” – osobiste świadectwo Arturo 
Mariego o Świętym Papieżu.
Książeczka: WYD. AA, 17×24, s. 272, twarda, kolorowe fotografi e 
Film na płycie DVD: czas trwania: 53 min.

KOD: 645689

Bez lęku
Benedykt XVI 
Film dokumentalny na 
płycie DVD

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

Do książki dołączamy 
fi lm DVD

23,90
39,90 zł

Rabat 60%

Rabat 50%
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13,90

Maryja z Lourdes
Album

Bogata w fotografi e publikacja przedstawia największe euro-
pejskie sanktuarium odwiedzane corocznie przez 6 milionów 
pielgrzymów. Album prezentuje tło wydarzeń z 1858 r. Opisuje 
poszczególne objawienia i historię uznania ich przez Kościół. 
Przedstawia sylwetkę i losy św. Bernadetty Soubirous. 
Do każdego egzemplarza albumu „Maryja z Lourdes” 
dołączono płytę DVD z pasjonującym fi lmem dokumentalnym 
o św. Bernadetcie Soubirous i cudownych objawieniach 
Najświętszej Maryi Panny w Lourdes.
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640981

13,90

Guadalupe. Żywy Obraz
Pasjonujący fi lm dokumentalny o cudownym wizerunku 
Matki Bożej z Guadalupe. Film opowiada historię objawień 
maryjnych z 1531 r. Przedstawia postać Indianina Juana Diego, 
któremu objawiła się Matka Boża oraz cudowne wydarzenie, 
w wyniku którego biskup miejsca uwierzył w prawdziwość 
objawień. Film zwraca uwagę m.in. na nadzwyczajną trwałość 
płótna cudownego wizerunku oraz na zawarty w nim aztecki 
kod kulturowy. Kolejne badania odkrywają nowe tajemnice 
Maryi z Guadalupe, która jest czczona przez miliony wiernych 
na całym świecie. 
Książeczka: WYD. M, 14×20, s. 28, twarda, kolorowe ilustracje
Film: czas trwania: 54 min., polski lektor

KOD: 956214

19,90

Maryja z Fatimy
Album

Album wprowadza w historyczne tło wydarzeń w Fatimie 
sprzed stu lat, stanowi rodzaj przewodnika po objawieniach 
i zawartych w nich tajemnicach, pokazuje drogi realizacji 
orędzia fatimskiego, z kultem Niepokalanego Serca Maryi 
i nabożeństwem pierwszych sobót na czele. Przedstawia losy 
wizjonerów-pastuszków oraz niezwykły splot fatimskich obja-
wień z zamachem na Jana Pawła II. 
Do każdego egzemplarza albumu „Maryja z Fatimy” 
dołączono płytę DVD z fi lmem dokumentalnym „Kod 
tajemnicy fatimskiej”.
WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 646136

dvd

Święta Pani z Fatimy
Książeczka z fi lmem DVD

Dołączony do książki fi lm w reż. Rafaela Gila, jest pierwszym 
fi lmem fabularnym w historii światowej kinematografi i, któ-
rego tematem stały się objawienia fatimskie. Reżyser wiernie 
oddaje historię objawień. Portretuje dzieci z Fatimy oraz ich 
rodziny, które stały się świadkami objawień. Ciekawie przed-
stawia polityczne i społeczne tło fatimskich wydarzeń, czyli 
obraz Portugalii w 1917 r. Dzisiaj, po upływie 60. lat, ten świet-
nie wyreżyserowany i zagrany fi lm ogląda się ze wzruszeniem.
Książeczka: E-LIITE, 15×19, s. 26, twarda
Film: 90 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 242213

14,90
24,99 zł

,90,90

,90,90

9,90
19,90 zł

14,90
24,90 zł

13,90,90
19,90
34,90 zł

Rabat 40%

Rabat 40%

Rabat 40%

Rabat 50%
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Łukasz Adamski

Bóg w Hollywood 
Bóg i wiara w życiu znanych postaci z Hollywood: aktorów, 
reżyserów, producentów fi lmowych. Obecność w tej książce 
niektórych osób będzie dla nas zaskoczeniem. Tym bardziej 
warto ją przeczytać, aby przekonać się, że nawet na du-
chowej pustyni świata celebrytów Bóg dotyka ludzi swoja 
obecnością.
Do książki dołączono płytę DVD z fi lmem fabularnym DROGA 
ŻYCIA, reż.: Emilio Estevez, w rolach głównych: Martin Sheen, 
Deborah Kara Unger, czas trwania: 115 min.
WYD. AA, 14×20, s. 304, miękka ze skrzydełkami, zdjęcia cz.-b., fi lm DVD

KOD: 644842

Katolicyzm
Książka + 5 płyt DVD

Filmowa podróż po świecie, aby poznać prawdy 
wiary katolickiej!
Pasjonująca podróż z amerykańskim biskupem Robertem 
Barronem do ponad 50 miejsc w 15 krajach świata. 
Przewodnik podąża poprzez bijące serce Ugandy, wspania-
łe świątynie Francji, Włoch, Irlandii i Hiszpanii aż po ulice 
Meksyku, Kalkuty, Warszawy i Nowego Jorku. Każda z podróży 
jest okazją do wyjaśnienia prawd wiary katolickiej. 
Książka: STUDIO KATOLIK, 13×19, s. 80, miękka
Film: czas trwania (łącznie na 5 płytach): ok. 10 godz., polskie napisy, 
polski lektor

KOD: 791474

Małgorzata i Tomasz Terlikowscy

Życie dla życia
Książka i fi lm DVD

Poruszające historie młodych kobiet, matek, kobiet dzielnych 
i mężnych, które przedłożyły życie swojego dziecka nad wła-
sne. Kobiet, które mimo ogromnej aborcyjnej propagandy 
wybrały życie swoich dzieci, a gdy trzeba – nawet oddały za 
nie swoje. Autorzy zamieścili w książce również argumenty na 
rzecz pełnej prawnej ochrony dzieci poczętych.
Do książki dołączamy dokumentalny fi lm o Basi, u której 
w czwartym miesiącu ciąży zdiagnozowano nowotwór oraz 
o jej dziecku ocalonym dzięki miłości rodziców.
WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

KOD: 644811

Scenariusz: Maciej Bodasiński, 
Marek Wlezień

Realizacja: Maciej Bodasiński, 
Lech Dokowicz

Zdjęcia: Lech Dokowicz
Montaż: Marek Wlezień
Muzyka: Michał Lorenc
www.fi lmobasi.pl
© 2009
Czas trwania: 31 min.

Basia

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

szelkie inne prawa autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprz
ez
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Katolicyzm

9,90
19,90 zł

139,00

303. Bitwa o Anglię
Film DVD

Pełna rozmachu i emocjonujących podniebnych walk su-
perprodukcja opowiadająca niesamowitą 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 (m.in. Marcin Dorociński, Filip 
Pławiak, syn Mela Gibsona Milo Gibson oraz Iwan Rheon – 
gwiazda kultowego serialu „Gra o tron”).
KINO ŚWIAT, DVD, czas trwania: 103 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 325990

29,90 9,90
29,90 zł

Rabat 65%

Rabat 50%
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Autorka, Beata Andrzejczuk, potrafi  
dotrzeć do młodych nie epatując złem, 
lecz promując dobre wartości. Lektura 
idzie pod prąd lansowanym wzorcom 

i podejmuje tematy dziś już praktycznie 
nieobecne w młodzieżowej literaturze, 

takie jak wiara i religia. Przedstawia 
świat takim, jakim jest on naprawdę. 

Bezpieczna lektura dla dorastających dziewczyn!

Lena z 7a
Lena to zdystansowana do 
ludzi i świata nastolatka. 
Z pozoru dzika i samotna. 
Nigdy nie miała chłopaka, 
nigdy nie była zakochana. Czy 
pojawienie się w klasie nowe-
go kolegi – Antka – coś zmieni 
w jej życiu? To także opowieść 
o przyjaźni trzech dziewcząt. 
Z jakimi trudnościami ta 
przyjaźń musi się zmierzyć? 
Czy ma szansę przetrwać? To 
opowieść inspirowana praw-
dziwymi wydarzeniami.
RAFAEL 13×20, s. 288 miękka

KOD: 889416

Lena z 8a
Czas płynie nieubłaganie. 
Lena jest już w 8 klasie. Wiele 
spraw się zmieniło i nadal 
zmienia. Za nią już pierwsza 
miłość i pierwsze porzucenie. 
Podejmie walkę o Antka, czy 
też wróci do swojego świata 
bez uczuć i miłości? Jak poto-
czą się losy skomplikowanej 
przyjaźni Leny, Niny i Kai? 
Przetrwa, czy nigdy już nie 
będzie tak samo? Kim jest 
Justyna, która bardzo zbliżyła 
się do Antka?
RAFAEL, 13×20, s. 304, miękka

KOD: 889850

Autorka, Beata Andrzejczuk, potrafi  

Każda książka: RAFAEL, 13×20, miękka

KOD: 133881

Pamiętnik nastolatki 
„Natka”
Komplet 8 książek

Każda książka: RAFAEL, 13×20, miękka

KOD: 100109

Pamiętnik nastolatki 
„Julia”

Komplet 7 książek

Każda książka: RAFAEL, 13×20, miękka

KOD: 695977

Tajemnica Jacoba
Dalsze losy bohaterów „Pamiętnika nastolatki”
Komplet 3 książek

139,00
199,20 zł

49,00
74,70 zł

119,00
174,30 zł

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Rabat 33%

Oszczędzasz 60 zł Oszczędzasz 55 zł



Helenka
Książeczka z filmem DVD

Historia ostatnich lat życia młodej świeckiej misjonarki Heleny Kmieć, która 
w styczniu 2017 roku w Boliwii w Cochabambie została bestialsko zamordowana. 
Przebywała tam jako wolontariuszka misyjna w domu sióstr służebniczek, w pro-
wadzonej przez nie ochronce dla dzieci.
Helenka zapłaciła najwyższą cenę za życie według prawdziwych wartości ewan-
gelicznych. W czasach, w których większość narzeka na pośpiech i brak czasu, 
ona odnajdywała zawsze moment dla Boga i dla ludzi. Pozostaje mieć nadzieję, 
że historia Helenki i piękne wspomnienia o niej staną się pretekstem do refleksji 
nad najważniejszymi celami życia. 
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 16, miękka,  
Film: 46 min., język polski

KOD: 250413

Zamówienia: 

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

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Nowość

www.religijna.pl

24,90
29,90 zł
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