
Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej 
– przesyłka gratis!

Zamówienie na kwotę do 120 zł – koszt przesyłki 11,90 zł

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

szelkie inne prawa autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprz
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Reżyseria: Paweł Woldan
Scenariusz: Janusz Zabłocki, Paweł Woldan

Producent: Telewizja Polska S.A./ Pado Studio Film 
- Dorota Przyłubska

rok produkcji: 2008
czas trwania: 52 min

Jan Paweł II
i Prymas Stefan Kardynał

Wyszyński 

4 (8) / 2020

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)
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Prezen
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każdego 
zakupu

Nowość

Nowości 
i bestsellery!

Prezen
tza zakup

powyżej 
120 zł

Dobre Nowiny,
gazeta ewangelizacyjna

Z głębi naszych serc
Długo wyczekiwany polski przekład bardzo ważnej książki kard. Saraha 
z fundamentalnym tekstem Benedykta XVI o konieczności zachowania celi-
batu kapłańskiego, wynikającej z ortodoksyjnej teologii kapłaństwa i właś-
ciwej interpretacji tekstów biblijnych. Kard. Robert Sarah, nawiązując do 
dyskusji o celibacie prowadzonej podczas Synodu o Amazonii, podaje me-
rytoryczne argumenty na rzecz utrzymania celibatu kapłańskiego i powrotu 
do radykalizmu Ewangelii. Książka, którą koniecznie trzeba przeczytać!
WYDAWNICTWO SIÓSTR LORETANEK, 10×20, s. 152, miękka

kod: 577740

Tylko
24,00 zł

Benedykt XVI 
i kard. Robert 
Sarah w obronie 
celibatu 
kapłańskiego!

Książka, która wywołała burzę!

Prezen
tza zakup

powyżej 
150 zł

Maseczki jednorazowe
z fl izeliny medycznej, 3 szt.

Film dokumentalny,  DVD, 
czas trwania: 52 min.

www.religijna.pl
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Szczególnie polecamy

kard. Stefan Wyszyński

W prezencie 
pamiątkowy 

beaty kacyjny 
różaniec

Oto na naszych oczach kolejny wielki Polak trafi a na ołtarze. 
Aby przybliżyć, a wielu młodym przedstawić postać kard. Stefana 
Wyszyńskiego, przygotowaliśmy publikację, która ukazuje jego ży-
cie, opisuje dokonania, a przede wszystkim wskazuje na wielkość 
oraz wagę jego postaci dla dziejów Kościoła i naszej Ojczyzny. Dla 
wszystkich, którzy w jakiś sposób zetknęli się z Prymasem Tysiąc-
lecia, będzie to wspaniałe przypomnienie jego osiągnięć, zaś dla 
młodego pokolenia – mądra lekcja historii i miłości.

Mamy nadzieję, że ta pięknie ilustrowana, 
kolorowa oraz bogata w  materiał archiwalny 
książka pomoże wielu Polkom i  Polakom po-
znać niezwykłą postać – Prymasa Tysiąclecia, 
kard. Stefana Wyszyńskiego.

Mamy na
kolorowa oraz
książka pomo
znać niezwyk
kard. Stefana W
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PRYMAS 
TYSIĄCLECIA

r

prymas_tysiaclecia_kard_wyszynski ROZANIEC.indd   Wszystkie strony 06.03.2020   07:45:34

19,90
24,90 zł

CD

Niezłomny Błogosławiony
Stefan kard. Wyszyński
Album z płytą Cd

Fakty z życia.
Wspomnienia świadków.
Album fotografi czny.
Głos bł. kard. Wyszyńskiego na archiwalnych nagraniach.
Wydanie w trzech językach: po polsku, angielsku i włosku!
WYD. AA, 17×24, s. 144, twarda

kod: 649021

Niezłomny Błogosławiony

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

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

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

Non possumus 
Prymas Stefan Wyszyński

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Prymas Tysiąclecia
książka z płytą dVd

Książka przedstawia sylwetkę Prymasa Tysiąclecia, począw-
szy od jego dzieciństwa i młodości aż po służbę Kościołowi 
i Ojczyźnie w najtrudniejszym okresie jej komunistycznego 
zniewolenia. Publikację wzbogacają liczne zdjęcia, relacje 
świadków, a także fragmenty nauczania oraz kalendarium życia 
Prymasa Tysiąclecia.
WYD. AA, 17×24, s. 128, twarda, cz.-b. ilustracje

kod: 649144

PłyłyłtaDVDbezlicencj cj cido
w

ypożyczania
bądź

dalszej ej eodsprzedaży.W
szelkie

inne
praw

a autorskie są zastrzeżone.

Prymas Stefan Wyszyński

Joanna Wieliczka-Szarkowa

29,90
34,90 zł

Nowość

Małgorzata Pabis, Izabela Kozłowska

Prymas Tysiąclecia
Kardynał Stefan Wyszyński
Oto na naszych oczach kolejny wielki Polak trafi a na ołtarze. Aby przybli-
żyć, a wielu młodym ludziom przedstawić, postać Prymasa Tysiąclecia, 
przygotowaliśmy publikację o kardynale Stefanie Wyszyńskim, która 
przedstawia jego życie, opisuje dokonania oraz rolę, jaką spełnił w dzie-
jach Kościoła i naszej ojczyzny. Tekst wzbogacono o liczne materiały 
archiwalne, ilustracje oraz atrakcyjną szatę grafi czną. 
RAFAEL, 14×20, s. 80, miękka

kod: 560116

Do książki dołączono 
różaniec z medalikiem 
upamiętniającym beatyfi kację 
Prymasa Tysiąclecia.

29,90
34,90 zł

Gratis do książki: płyta dVd 
z fi lmem „Non possumus. 
prymas Stefan Wyszyński”
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Po rewolucji 1917 roku w Rosji bolszewi-
cy zamierzali przenieść komunizm na Zachód 
i zniszczyć cywilizację łacińską. W Moskwie 
komuniści polscy z SDKPiL, z Julianem Mar-
chlewskim na czele, na specjalnej naradzie 11-12 
listopada 1918 roku, omawiali przygotowania do 
sowietyzacji Polski. Zapowiedział ją 17 listopa-
da 1918 roku, na odprawie wyższego dowództwa  
w Woroneżu, Lew Trocki, komisarz wojny i głów-
ny organizator Armii Czerwonej. W tym samym 
dniu komisarz ludowy do spraw narodowości, 
Józef Stalin, opublikował artykuł Przepierzenie. 

Pisał w nim, że „karłowate narodowe rządy, któ-
re wolą losu znalazły się między dwoma olbrzy-
mimi ogniskami rewolucji Wschodu i Zachodu 
marzą obecnie o zgaszeniu powszechnego pożaru 
rewolucyjnego w Europie, o zachowaniu swego 
komicznego istnienia, o zawróceniu wstecz koła 
historii” i to one stanowią tytułowe przepierzenie, 
które zostanie zniesione, aby proletariat rosyjski 
połączył się z niemieckimi braćmi. Droga do Ber-
lina prowadziła tylko przez „trupa białej Polski”. 
Opanowanie Wilna, Lidy, Baranowicz i Pińska 
nakazywał czerwonoarmistom rozkaz operacyjny 

Idą bolszewicy!

Plakat antybolszewicki przedstawiający Lwa Trockiego Plakat wzywający Polaków do walki z bolszewikami

5

z 12 grudnia 1918 roku. Armia Czerwona ruszyła 
wkrótce na Ukrainę i Białoruś, zajmując tereny, 
z których po rozejmie wycofały się wojska nie-
mieckie. Podbój znaczony gwałtami, rabunkami, 
rozbojami, pożarami domów i kościołów oraz 
masowymi mordami wywoływał grozę na Kre-
sach. Przerażenie budził powtarzany okrzyk „Idą 
bolszewicy!”.

Polacy na Wileńszczyźnie, ziemi mińskiej, 
nowogródzkiej, lidzkiej i grodzieńskiej zaczęli 
tworzyć oddziały samoobrony. Ofensywa sowiec-
ka doprowadziła jednak już na początku stycz-
nia 1919 roku do opanowania Rygi na północy  
i Charkowa na południu.

W Mińsku 1 stycznia komuniści ogłosili 
utworzenie Białoruskiej Socjalistycznej Repu-
bliki Rad, a 3 stycznia czerwonoarmiści znaleźli 
się na przedpolach Wilna. Nazajutrz, 4 stycznia, 
pod Nową Wilejką 1 Pułk Ułanów Wileńskich 
i 3 batalion piechoty starły się z 1 Pskowskim 
Pułkiem Strzelców. Polskim obrońcom udało 
się powstrzymać wejście bolszewików do miasta 
tylko przez kilka godzin. Do wieczora 5 stycz-
nia Sowieci zajęli Wilno. Tak zaczynała się wojna 
polsko-bolszewicka. (Do niedawna za jej począ-
tek uważano potyczki z 14 lutego pod Berezą 
Kartuską i Mostami, ale w 2009 roku Waldemar 
Rezmer wykazał, że wojna zaczęła się od ataku 

Armii Czerwonej na Wilno, bronione przez Woj-
sko Polskie, dnia 4 stycznia 1919 roku).

Przebywający na przełomie 1918 i 1919 
roku na Froncie Poleskim płk Jerzy Grobic-
ki pisał: „Na wschód od linii Bugu ciągnęło się 
morze samodzielnych, nikomu niepodporządko-
wanych republik chłopskich rządzonych przez 
‘rady’ na wzór bolszewicki lub też przez różnego 
rodzaju samozwańczych dyktatorów, nie uznają-
cych żadnej władzy ani prawa nad sobą. Zarządy 
miasteczek, o przewadze elementu żydowskiego, 
bez wyjątku sprzyjały bolszewikom i rządziły  
w nich wszelkiego rodzaju czerwone milicje z nie-
odstępnymi w tym wypadku czerezwyczajkami  
i biada każdemu Polakowi, który miał nieszczę-
ście wpaść w ich ręce jako posądzony o przyna-
leżność do burżuazji lub jeszcze gorzej, do Wojska 
Polskiego”. Przeciwko bolszewikom na Ukrainie 
wystąpił biały generał Anton Denikin. W tym też 
czasie w zachodniej Syberii swoje oddziały for-
mował admirał Aleksander Kołczak.

Już 8 stycznia 1919 roku Józef Unszlicht 
ogłosił powołanie Rewolucyjnej Rady Wojennej 
Polski, czyli pierwszego rządu sowieckiego dla 
Polski, z Samuelem Łazowertem, Adamem Śli-
wińskim-Kaczorowskim i Stefanem Brodowskim
-Bratmanem. Do jego zainstalowania nie doszło, 
bo Polacy powstrzymali bolszewików, w Rosji 

Generał Anton Denikin Admirał Aleksander Kołczak
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Cena XX,XX zł w tym 5% VAT
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z wojny polsko-bolszewickiej 1920       
      i inne wojenne historieopowiadania 

publicystyka 
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24,90
29,90 zł

19,90
24,90 zł

Ewa Storożyńska,
o. Józef M. Bartnik

Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą
W książce opisano wydarzenia związane z decydującą bitwą 
podczas wojny pols ko-bolszewickiej w 1920 r. 
Czerwonoarmiści ujrzeli przed sobą Maryję! To widzenie spa-
raliżowało wielu z nich, uniemożliwiając dalszą walkę. Do dziś 
przetrwała pamięć o zwycięskiej bitwie i o dwukrotnym obja-
wieniu się Maryi… 
Cud nad Wisłą przyczynił się do ocalenia Polski, zapobiega-
jąc dalszemu marszowi czerwonoarmistów na Zachód. 
WYD. AA, 17×24, s. 400, twarda

kod: 648741

39,90
49,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Cud nad Wisłą
Wojna polsko-bolszewicka
Bogato ilustrowany dokumentalnymi zdjęciami album przedstawia prze-
bieg i najważniejsze wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921, 
począwszy od budzącego trwogę marszu bolszewików przez obecne tereny 
Kresów, poprzez jej centralny punkt zwrotny – Bitwę Warszawską, aż po koń-
czący wojnę traktat w Rydze z marca 1921 roku. Przedstawiono tu sylwetki 
bohaterów tej wojny, wielkich dowódców i strategów, formacje wojskowe 
ścierające się w walce, ukazano kluczowe decyzje polityczne i militarne, oraz 
wielki szturm do Nieba – duchowe wsparcie modlitewne dla walczącej oj-
czyzny. Album uzupełnia kalendarium wojny polsko-bolszewickiej.
WYDAWNICTWO AA, 21×30, s. 72, twarda, cz.-b. i kolorowe ilustracje

kod: 649182

Eugeniusz Małaczewski

Opowieści z wojny polsko-bolszewickiej 
1920 i inne wojenne historie
Autor (zm. w 1922 r.) to żołnierz, ofi cer z Błękitnej Armii Hallera, 
a zarazem niezwykle uzdolniony poeta i pisarz (jego zbiór 
opowiadań Koń na wzgórzu został nazwany przez Kornela 
Makuszyńskiego „arcyksiążką”, „jednym ze spiżowych pomników 
mowy polskiej”). Był jednym z „Lwów Północy”, walczących prze-
ciwko bolszewikom nad Dźwiną Północną. Książka jest wyborem 
jego twórczości literackiej. Zamieszczono tu opowiadania, eseje, 
publicystykę i wiersze Małaczewskiego, które opisują wojen-
ne perypetie, dramaty i tragedie polskich żołnierzy w latach 
 1918-1920, szczególnie podczas wojny polsko-bolszewickiej. 
WYD. AA, 14×20, s. 336, miękka

kod: 649427

Nowość

Nowość

Bestseller

Do książki dołączono 
różaniec z medalikiem 
upamiętniającym beatyfi kację 
Prymasa Tysiąclecia.
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74,90
89,90 zł

O. Cesare Giraudo

Traktat o Eucharystii 
Wprowadzenie w Misterium
Książka jest bogatym kompendium wiedzy o Mszy Świętej 
napisanym z perspektywy wiary i modlitwy. Czytelnik znajdzie 
tu omówienie korzeni Eucharystii sięgających liturgii hebraj-
skiej, a także szczegółową analizę jej wymiaru liturgicznego 
i teologicznego oraz klucz modlitewny do rozumienia liturgii.
WYD. M, 17×24, s. 640, twarda

kod: 211209

39,90
49,90 zł

Maria od Jezusa z Agredy

Objawienia o Męce Pańskiej
Pełny tekst objawień o męce i śmierci Chrystusa (jednej 
z ksiąg monumentalnego dzieła Mistyczne Miasto Boga), po 
raz pierwszy przetłumaczony na język polski! Dzieło zostało 
napisane przez Sługę Bożą Marię z Agredy, XVI-wieczną hi-
szpańską zakonnicę, mistyczkę i wizjonerkę, której przypisy-
wano także dar bilokacji. Miała liczne objawienia Matki Bożej, 
wizje aniołów i demonów. Napisała wiele dzieł ascetycznych. 
W przygotowaniu kolejne tomy objawień. 
WYD. M, 17×24, s. 416, twarda

kod: 434721

79,00
99,00 zł

Ks. prof. Edward Staniek

Tajemnice Ewangelii
Album

Monumentalne albumowe wydanie znakomitych komentarzy do Ewangelii 
autorstwa wybitnego teologa i kaznodziei ks. prof. Edwarda Stańka. Jest to 
bezcenna pozycja do domowej biblioteki, która przez lata służyć będzie 
jako doskonały duchowy przewodnik. Pomoże nam ubogacić życie we-
wnętrzne poprzez rozważanie słów Ewangelii i wcielanie ich w czyn. Słowo 
Boże jest ciągle żywe, wpływa na nasze decyzje i przemienia nas. Dlatego 
też ta wielka księga z Dobrą Nowiną powinna się znaleźć w każdym katoli-
ckim domu. Znakomita propozycja na piękny i bardzo wartościowy prezent 
dla bliskiej osoby!
RAFAEL, 21×28, s. 496, twarda ze złoceniami, kolorowe ilustracje

kod: 560130

Nowość

Nowość Nowość
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Szczególnie polecamy

Audiobook

Jacek Kowalski

Missa est. Msza święta panów Pasków
Najnowsza książka Jacka Kowalskiego – o Mszy, której za cza-
sów I Rzeczypospolitej słuchali Sarmaci, właśnie ci przywołani 
w tytule Panowie Paskowie. Opowiada też w sposób intrygujący 
o miejscach, w których ta Msza była sprawowana, o baroko-
wych świątyniach. Była to Msza trydencka, odprawiana po 
łacinie. Książka ta opisuje także wiele odrębności, różnych 
zwyczajów i praktyk, które Kościół polski zachował i rozwinął, co 
pozwala autorowi mówić o tzw. liturgii sarmackiej, która dawała 
wyraz polskiej pobożności eucharystycznej.
DĘBOGÓRA, 15×24, s. 244, twarda

kod: 964589

29,90
45,00 zł

Msza Święta  
w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego
Książka skierowana jest do osób, które systematycznie czy 
okazyjnie pragną uczestniczyć we Mszy św. trydenckiej. Książka 
pomaga w bardziej świadomym udziale w liturgii. Jest przewod-
nikiem prowadzącym w głąb Misterium. Książka dla wiernych 
i kapłanów, którym przybliża własne dziedzictwo liturgiczne 
Kościoła rzymskokatolickiego, a poprzez to pozwala lepiej zrozu-
mieć liturgię, nie tylko tę starszą, ale również tę odnowioną. 
do publikacji dołączony jest audiobook na płycie Cd z pełnym 
tekstem książki. 
DĘBOGÓRA, 14×20, s. 320, miękka

kod: 964541

34,90
39,90 zł

Ks. Piotr Glas

Ocalenie w Maryi
Nadchodzą dni ciemności. Na naszych oczach dzieją się rzeczy, 
które trudno pojąć. Epidemie, konflikty zbrojne, radykalne pro-
testy społeczne czy walka z Kościołem – nasz świat, w tym tak-
że Kościół, pogrążają się w kryzysie. Ks. Glas wskazuje na Polskę 
jako miejsce, z którego może nadejść odrodzenie wiary. Nie 
dokona się to jednak, jeśli nie oddamy swojego życia Maryi. 
Dlatego autor wskazuje nam drogę do pełnego zawierzenia 
Matce Bożej, dzieląc się własnym doświadczeniem duchowym 
oraz proponując niezwykłe modlitwy.
ESPRIT, 13×20, s. 192, miękka

kod: 407428

24,90
29,90 zł

Papież Franciszek, 
Luigi Maria Epicoco

Święty Jan Paweł II Wielki
Papież Franciszek opowiada, kim tak naprawdę jest dla niego 
święty Jan Paweł II. W setną rocznicę urodzin papieża Polaka 
Franciszek zaprasza nas, byśmy wraz z nim na nowo sięgnęli 
do głębi proroczego nauczania Jana Pawła II. Obecny papież 
odnosi się do wielu kwestii często dyskutowanych we współ-
czesnym Kościele, takich jak rola kapłanów w świecie, celibat 
czy znaczenie tajemnic fatimskich. 
ESPRIT, 13×20, s. 144, twarda

kod: 407473

24,90
29,90 zł

Nowość Nowość

NowośćNowość

Dla mnie  
jest on Wielki

Papież Franciszek  
o św. Janie Pawle II

Maryja  ostatnim 
ratunkiem dla 
naszych dusz!
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Pismo Święte

Abp Grzegorz Ryś

Piąta Ewangelia
Książka jest zapisem pielgrzymki, jaką abp Ryś odbył śla-
dami Zbawiciela. We wszystkich miejscach, które znamy 
z Ewangelii, autor snuje refl eksje, wygłasza homilie, powołuje 
się na Pismo Święte i opatruje je swym komentarzem. Przy 
okazji podaje mnóstwo ciekawostek, odkrywa fascynujące, 
nieznane fakty oraz tajemnice ojczyzny Jezusa. 
RAFAEL, 14×20, s. 256, zintegrowana 

kod: 250970

34,90
39,90 zł

169,00
190,00 zł

Bestseller

Atlas Biblijny
Atlas dedykowany jest wszystkim czytelnikom pragnącym lepiej 
znać i rozumieć teksty Pisma Świętego. Przedstawia wydarzenia bi-
blijne na starannie zredagowanych mapach opartych na zdjęciach 
satelitarnych. Atlas swym zasięgiem przestrzennym obejmuje tere-
ny 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

Bestseller

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!

34,90
39,90 zł

Bestseller

34
39,90

Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu
Pamiątka zawarcia sakramentu małżeństwa
Przekład bpa Kazimierza Romaniuka. 
Walory edytorskie: duży format 20×29 cm, uszlachetniona 
oprawa i obwoluta, wstążka, czytelna czcionka, ilustracje 
Gustave’a doré.
WYD. M, 20×29, s. 1416, twarda z obwolutą

kod: 142487

59,90
75,00 zł
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Na ważne chwile

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

Bestseller

Bestseller

79,90
89,90 zł

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 połączono z najpopularniejszą na świecie 
edycją Biblii dla dzieci i młodzieży. Grafi ki, komentarze, objaśnienia, ciekawostki, 
didaskalia, przygodowa stylizacja, kolorowe mapy i wiele innych elementów przy-
gotowano po to, by młody czytelnik ze zrozumieniem i w pełni świadomie korzy-
stał 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

Wersja podstawowa 
kod: 889034

Wersja komunijna
kod: 045757

79,90
89,90 zł

Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu
Pamiątka I komunii świętej
Pięknie wydane Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu 
w przekładzie bpa Kazimierza 
Romaniuka 
WYD. M, 20×29, s.1416, twarda z obwolutą

kod: 142488

59,90
75,00 zł

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 także budujących 
opowieści z życia świętych, które pomogą dziecku głęboko 
przeżyć cud spotkania z Panem Jezusem w Komunii Świętej. 
Album ubogacają barwne fotografi e kościołów, ołtarzy, na-
czyń liturgicznych, świętych obrazów i ważnych postaci. 
do albumu dołączono płytę dVd z bestsellerowym fi lmem 
animowanym „Największy z cudów”.
WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 060925

24,90
29,90 zł
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34,90
39,90 zł

Drogowskazy życia duchowego 

Wielka mistyczka Natuzza
Spotkania z Jezusem, maryją, aniołami i świętymi, bilokacja, 
stygmaty, hemografi a
Od najmłodszych lat Natuzza doświadczała obecności anio-
łów i świętych, często rozmawiała z duszami czyśćcowymi. 
Otrzymała też przedziwny dar, jakim jest hemografi a. Została 
poddana wnikliwym badaniom, które nie znalazły żadnego 
wytłumaczenia dla fenomenów, jakich doznawała. 
WYD. AA, 14×20, s. 212, miękka

kod: 649021

Ks. Józef Gaweł 

Najświętsze Serce 
Ten bogato ilustrowany album – wydany w 100-lecie po-
święcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusa - przedstawia 
życie i duchowość francuskiej wizytki, św. Małgorzaty Marii 
Alacoque. Autor przekazuje nam bogactwo wiedzy na temat 
kultu Bożego Serca (zwłaszcza w naszym kraju) oraz odkrywa 
owoce płynące z osobistego oddania się Sercu Jezusowemu.
RAFAEL, 20×29, s. 144, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 560093

Tylko
19,90 zł

100-lecie 
kanonizacji 
św. Małgorzaty Marii 
Alacoque

29,90
34,90 zł

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

kod: oBR030

29,90
34,90 zł

Tajemnica Ojca Pio
książeczka z fi lmem dVd

Głośny kinowy fi lm o św. Ojcu Pio, nakręcony w konwencji 
dziennikarskiego śledztwa. Relacje świadków ukazują ogrom 
prób, jakim święty został poddany. Należały do nich: osz-
czerstwa i poddawanie w wątpliwość stygmatów, podsłuchy 
zakładane nawet w konfesjonale, posądzanie o kontakty z ko-
bietami, jak również prześladowania ze strony osób związanych 
z Kościołem. Akcja fi lmu podąża śladami Ojca Pio od dzieciń-
stwa aż do śmierci i kanonizacji. W fi lmie usłyszymy autentycz-
ny głos świętego i zobaczymy wiele nagrań z jego codziennego 
życia w klasztorze, a nawet z ekshumacji.  
Książeczka: RAFAEL, 14×20, s. 24, twarda
Film DVD: czas trwania: 80 min., napisy polskie, lektor polski

kod: 560031

29,90
34,90 zł

Bestseller
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Drogowskazy życia duchowego

34,90
39,90 zł

BestsellerBestseller

Abp 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

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 historycz-
nie 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

Su

per cena!

89,00

Abp Fulton J. Sheen

W co wierzymy
W tej książce słynny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy 
i kandydat na ołtarze odpowiada na najważniejsze pytania 
dotyczące wiary i życia chrześcijańskiego. Czerpiąc autory-
tet z Pisma Świętego arcybiskup Sheen przedstawia drogę 
Ewangelii we współczesnym świecie. W pełnych mądrości, pro-
stych 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!
WYD. AA, 17×24, s. 456, twarda

kod: 648864

Patronat medialny
katolickiej telewizji:

Su

per cena!
69,00 zł
49,00

Vittorio Messori

Opinie o Jezusie
Nowe wydanie wnikliwego dziennikarskiego śledztwa o pocho-
dzeniu chrześcijaństwa. Jaka zagadka kryje się pod Imieniem 
Jezus? Co możemy dziś o Nim usłyszeć? Czy naprawdę napi-
sano o Nim w starożytnych pismach Żydów? Autor podszedł 
do swojego opracowania z pokorą i entuzjazmem, z rygorem 
historyka oraz pasją człowieka, który wie, że w grę wchodzi tu 
poznanie prawdy o Tym, który odmienił oblicze świata. Nie 
wstydzi się też stawić czoła debacie publicznej pokazującej 
współczesną ignorancję na temat historii Jezusa i Kościoła.
WYD. M, 14×20, s. 304, miękka

kod: 435988

Nowe
wydanie!

Wspaniałe, zintegrowane 
rozumienie tajemnic wiary 
chrześcijańskiej.
bp Robert Barron
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34,90
39,90 zł

24,90
29,90 zł

Co nas czeka? 
Epidemia?  
Zagrożenia 
klimatyczne? 
Wojna?

24,90
29,90 zł

Mistyczne 
spotkania 
i objawienia 
wielkiej polskiej 
mistyczki!

Bestseller

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, Zofia 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

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

Ks. Tomasz Horak (oprac.) 

Święta Pani. Fulla Horak
Stefania Fulla Horak (1909-1993) była Polką czeskiego pochodze-
nia, Lwowianką. Podczas II wojny światowej uczestniczyła w walce 
z okupantem sowieckim i niemieckim. W młodości porzuciła wy-
niesioną z domu wiarę, by ją odzyskać w nadzwyczajnych okolicz-
nościach. W sierpniu 1935 r. Fulla miała widzenie św. Magdaleny 
Zofii Barat, (tytułowej „Świętej Pani”). Następnie gościło u niej 
wielu innych świętych: Jan Bosko, Teresa od Dzieciątka Jezus, 
Andrzej Bobola, Jan Vianney, Katarzyna Emmerich, Pier Giorgio 
Frassati. Pod dyktando św. Magdaleny Zofii zaczęła notować treści 
objawień. Początkowo orędzia dotyczyły samej Fulli. Potem przy-
szły objawienia mistyczne przedstawione w tej książce…
WYD. AA, 14×20, s. 336, miękka

KOD: 647829

W drodze z Maryją. Objawienia w Trevignano 
Romano i mistyczka Gisella Cardia
Włoska mistyczka i stygmatyczka Gisella Cardia, która 
w Wielkim Poście fizycznie doświadcza cierpienia Chrystusa, 
właśnie w Trevignano Romano otrzymuje kolejne przepowied-
nie dotyczące końca czasów. Maryja mówi tam o zagrożeniu ze 
strony Chin, przestrzega przed epidemią, wojną światową czy 
klęskami klimatycznymi. Przede wszystkim jednak wzywa do 
nawrócenia, pokuty i przyjmowania sakramentów. Objawienia 
w Trevignano Romano – podobnie jak w Akicie – Maryja po-
twierdza krwawymi łzami. W tej książce zamieszczono porusza-
jące przesłania Maryi, które otrzymała Gisella Cardia.
ESPRIT, 13×20, s. 128, miękka

KOD: 407251

Drogowskazy życia duchowego 
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ks. Roman Stafin

Słowo Twoje 
jest prawdą

Medytacje niedzielnych ewangelii

Słowem, które jest zawsze prawdą o nas i o naszym 
życiu jest Słowo Boże zawarte w Piśmie świętym. Daje 
nam ono odpowiedź na nasze „tu i teraz”. Potrzeba 
tylko znaleźć chwilę czasu – w ciszy, przeczytać tekst, 
rozważyć go i odnieść do życia. Bóg przez swoje Słowo 
poprowadzi nas. Nigdy nie pobłądzimy w tym otacza-
jącym nas – tak często uciekającym od prawdy i dlatego 
błądzącym – świecie. 

„Słowo Twoje jest Prawdą” (J 17, 17) – o świecie, o czło-
wieku, o nas, o mnie. Niech te medytacje służą nam 
w odkrywaniu tej prawdy, Bożej prawdy.

Słowo o Autorze:

Ks. Roman Stafin, ur. 1952, dr teologii, ojciec duchowny alumnów 
i wykładowca liturgiki w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, 
duszpasterz w Niemczech, kapelan Sióstr Klarysek, ojciec duchowny 
kapłanów. Opublikował: U sąsiadów za Odrą. Cykl artykułów o ży-
ciu i pracy Kościoła w Niemczech. Tarnów 2002/2003; Eucharistie 
als Quelle der Gnade Gottes bei Pius Parsch (Eucharystia jako źródło 
łaski Bożej wg Piusa Parscha). Würzburg 2004; Kościele wypłyń na 
głębię. Refleksje duszpasterskie o Kościele na przykładzie Niemiec 
i Polski. Tarnów 2007. Odkrywać skarb. Rozważania mistagogiczne 
o Mszy Świętej. Tarnów 2013. Moc w słabości. Święci uczą nas 
życia duchowego. Tarnów 2015. Uwielbiam Cię, Ojcze. Medytacje 
o modlitwie. Tarnów 2018.

19,90
22,00 zł

Luisa Piccarreta

Bądź Wola Twoja

Księga 
z Nieba

DZIENNIK MISTYCZNY

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 
śmierci przeżywała w swej duszy i na ciele Mękę Chrystusa. 
Przez 60 lat pozostawała na swoim łożu cierpienia, a jej pokar-
mem była praktycznie 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

Luisa Piccarreta

24 godziny 
Męki 

Pańskiej

Luisa Piccarreta

24 godziny Męki Pańskiej
Niezwykły zbiór modlitw, medytacji i kontemplacyjnych wizji 
jednej z największych współczesnych mistyczek! Całość two-
rzy wielkie nabożeństwo pasyjne, przez które niemal nama-
calnie uczestniczymy w Męce Chrystusa. To także obraz życia 
Luisy Piccarrety, wypełnionego cierpieniem ofiarowanym za 
grzechy ludzi. Przez wszystkie 24 godziny doby Luisa prze-
żywała tajemnice cierpień Umiłowanego. Myślą i modlitwą 
zawsze była złączona z Jezusem konającym, zdradzonym, 
pojmanym, sądzonym, skazanym, biczowanym, ukrzyżowa-
nym i umierającym.
WYD. AA, 14×20, s. 320, miękka

kod: 648789

24,90
29,90 zł

Bestseller

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 
własnego 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

Bestseller

Ks. Roman Stafin

Słowo Twoje jest prawdą
Medytacje niedzielnych Ewangelii
Słowo Boże jest zawsze prawdą o nas i o naszym życiu. Daje nam 
ono odpowiedź na nasze „tu i teraz”. Trzeba tylko znaleźć chwilę 
czasu, w ciszy przeczytać tekst, rozważyć go i odnieść do życia. 
Bóg przez swoje Słowo poprowadzi nas. Nigdy nie zagubimy się 
w otaczającym nas – tak często uciekającym od prawdy i dlatego 
błądzącym – świecie. Niech te medytacje służą nam w odkrywa-
niu tej prawdy, Bożej prawdy.
DĘBOGÓRA, 12×19, s. 160, miękka

kod: 964664

Nowość

Drogowskazy życia duchowego
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Paul Josef 
Kardynał Cordes

Szukam, 
o PANIE, 
Twojego 
oblicza

Tylko

11,90 zł

Lidia Anna Waśko

Spełnij prośbę Matki
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

o. Adam Szustak, 
Karol Sobczyk

Błogosławieństwo 
ma moc
Czyli o sile Twojego słowa
Książka o niezwykłej mocy 
błogosławieństw! W książce 
znajdziemy m.in. 11 pełnych 
mocy błogosławieństw biblij-
nych oraz 47 błogosławieństw 
na różne okazje. 
RAFAEL, 13×20, s. 96, twarda

kod: 250871

24,90

Krzysztof Nowakowski

Pełna Łaski
Ksiądz Dolindo 
o Matce Bożej
Ksiądz Dolindo znany był ze 
swojego ogromnego oddania 
Maryi i wiary w skuteczność 
Jej wstawiennictwa. W tej 
książce zebrano najpiękniej-
sze z jego rozważań o Maryi, 
w których najpełniej wyraża 
się jego zachwyt nad tajemni-
cą Niepokalanej.
ESPE, 14×20, s. 104, miękka

kod: 010022

29,90
35,00 zł

Paul Josef Kardynał Cordes

Szukam, o Panie, Twojego oblicza
Autor to wybitny niemiecki teolog i fi lozof, który przez lata bli-
sko współpracował ze św. Janem Pawłem II i Benedyktem XVI. 
Jego najnowsza książka to mocna osobista odpowiedź na za-
pomnienie o Bogu we współczesnej kulturze i społeczeństwie. 
Autor odwołuje się do nauczania Benedykta XVI, ale również 
do autorytetu takich osób jak św. Teresa z Avila, Blaise Pascal, 
kard. Newman, Charles de Foucauld, bł. Josemaria Escriva, 
Kiko Arguello. Wytyka także błędy wielu obecnych hierarchów 
Kościoła.
DĘBOGÓRA, 15×22, s. 306, miękka

kod: 964787 

Nowość

Benedykt XVI 
(kard. Joseph Ratzinger)

Przyszłość wiary 
Refl eksje teologiczne
Gwałtowny postęp cywiliza-
cyjny przyćmił wartość wiary, 
która dziś wydaje się już nie-
potrzebna. Najwybitniejszy 
teolog XXI w daje nam nadzie-
ję, że kryzys wiary widoczny 
w społeczeństwach 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
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

Rozważania 
różańcowe 
na pierwsze 
soboty miesiąca 

Drogowskazy życia duchowego 
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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
W Boże Narodzenie 2013 roku miało miejsce niewytłumaczalne 
zjawisko znane jako cud eucharystyczny w Legnicy. Autorka 
rusza tropem cudownego wydarzenia, odnajduje uczestników, 
prowadzi korespondencję, gromadzi świadectwa i rozmawia 
z tymi, na których legnicki cud wywarł szczególne wrażenie, 
m.in. z ks. Andrzejem Ziombrem, kustoszem sanktuarium. 
Z kart książki przemawiają prawdziwe, często dramatyczne hi-
storie dowodzące, że niewytłumaczalne po ludzku wydarzenia 
naprawdę się dzieją wokół nas. 
RAFAEL, 13×20, s. 120, miękka

kod: 250673

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

Objawienia  
i orędzia  
Boga Ojca
Siostra Eugenia Ravasio  
(1907-1990) pozostawiła nam 
orędzia, które otrzymała w ob-
jawieniach mistycznych bez-
pośrednio od Boga Ojca w 1932 
roku po łacinie – w języku cał-
kowicie jej nieznanym… Są to 
jedyne objawienia dokonane 
osobiście przez Boga Ojca, któ-
re zostały uznane przez Kościół 
za autentyczne. 
AA, 12×16, s. 112, miękka

kod: 643975

Tylko
9,90 zł

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

Nieznane 
fakty!  
Relacje 
świadków!

Cuda i objawienia
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34,90
39,90 zł

Modlitwa

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 
sumienia), litanie, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Nowenna 
do Ducha Świętego, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, 
Godzinki, Różaniec, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, modlitwy do świętych oraz liczne pieśni na wszyst-
kie okresy roku liturgicznego.
WYD. AA, 10×14, s. 584, twarda ze złoceniami, imprimatur

kod: 643661

Tylko
14,90 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
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34,90
39,90 zł

34,90
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 przepowied-
nie 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, ob-
darzając 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

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
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34,90
39,90 zł

Zagrożenia i wyzwania

DVD

Guy Pagès

ISLAMU
Prawdziwe  oblicze

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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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 jednocześ-
nie? 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

BestsellerBestseller

24,90
29,90 zł

Tylko
29,90 zł

Bella V. Dodd 

Szkoła ciemności
Wstrząsająca opowieść Belli Dodd (zm. 1969) o destrukcyjnym 
wpływie komunistycznej agentury w świecie Zachodu. Bella 
Dodd w latach 30. i 40. XX wieku była jedną z najbardziej 
wpływowych osób w Komunistycznej Partii USA. Została wy-
rzucona z partii i dzięki abp. Fultonowi Sheenowi nawróciła 
się na katolicyzm.
WYD. AA, 14×20, s. 304, miękka

kod: 648260

24,90
29,90 zł

Wstrząsające 
świadectwo 
działaczki 
Komunistycznej 
Partii USA

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 
prawdy o złożonej rzeczywistości islamu. To obszerne dzieło, na-
pisane w popularnej formie pytań i odpowiedzi, pozwala zorien-
tować się w meandrach islamskiej religii, kultury i obyczajowości. 
WYD. AA, 17×24, s. 536, twarda

kod: 647904

49,90
59,90 zł
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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 małżeństwa, 
seksualności i rozwodów. Wielu katolików uznaje te zmiany za 
zdradę samego Jezusa Chrystusa. Douthat uświadamia czytelnikom 
wielkie niebezpieczeństwo, jakie niesie udzielanie Komunii Świętej 
osobom rozwiedzionym, które wstąpiły w nowy związek. Opisuje 
również 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

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 włas-
ne 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

24,90
29,90 zł

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 m.in. wstrząsające opisy praktyk, które w tych 
seminariach miały miejsce.
WYD. AA, 14×20, s. 448, miękka

kod: 648420

29,90
34,90 zł

Feniks 2019
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Historia Polski

CD

Joanna Wieliczka-Szarkowa 

Major Łupaszka
Bohaterem tej książki jest Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”, 
dowódca 5 Wileńskiej Brygady AK. Był kresowym ułanem. Służbę 
żołnierską uważał za najpiękniejszą w życiu. Chciał widzieć Polskę 
wolną i czystą jak łza. Po wkroczeniu Armii Czerwonej podjął 
walkę z sowieckim okupantem stając się jednym z najsłynniej-
szych dowódców polskiego podziemia antykomunistycznego. 
Nigdy nie przegrał żadnej bitwy! Po aresztowaniu umieszczono go 
w ubeckiej katowni na ul. Koszykowej w Warszawie. Wywołany na 
wykonanie wyroku, „poszedł sprężystym krokiem starego kawale-
rzysty z podniesioną głową” i pożegnaniem: „Z Bogiem, panowie”. 
Pośmiertnie awansowany na stopień podpułkownika.
WYD. AA, 12×19, s. 112, miękka

KOD: 649106

Łupaszka
Joanna Wieliczka-Szarkowa

MAJOR Autorka nie skupia się tylko na bohaterskich 

czynach Pa.........................

ISBN 978-83-7864-166-7

Cena: 14,90 w tym 5% VAT

Joanna W
ieliczka-Szarkow

a

Tylko
14,90 zł

Wielki bohater 
polskiego podziemia!

34,90
39,90 zł

O chłopcu który 
poszedł za tatą 
do Auschwitz
Napisana na podstawie se-
kretnego dziennika Gustava 
Kleinmanna, opowiedziana 
z niezwykłą wrażliwością 
prawdziwa historia uwięzienia 
w piekle nazistowskich obo-
zów, heroicznej walki o prze-
trwanie i niezwykłego ocalenia. 
Opowieść o miłości, która daje 
odwagę, by zejść do piekła. 
I siłę, by to piekło przetrwać.
ZNAK, 14×20, s. 432, miękka

KOD: 070046

39,90
42,90 zł

Magda Knedler

Położna 
z Auschwitz
W piekle obozu ocaliła tysiące 
dzieci!
Dramatyczna opowieść 
o Stanisławie Leszczyńskiej. 
Polska położna odebrała 
w Auschwitz ponad 3000 po-
rodów, podczas których nie 
umarło żadne dziecko ani żad-
na kobieta! W Auschwitz nie 
była Stanisławą Leszczyńską. 
Była Mamą. Była nadzieją.
WAM, 14×20, s. 304, twarda 

KOD: 717412

Rzeczpospolita Niebieska
Piosenki Jacka Kowalskiego Książeczka z płytą CD
Jacek Kowalski wyprawia się z gawędą i piosenką ku Sarmacji. 
Śledzi husarskie zastępy, które zapędziły się aż na Kamczatkę, 
wspiera Saumela Twardowskiego pod Beresteczkiem, kpi 
z Reyowego Lutra i Kalwina, po drodze zaś wpada do rodzin-
nego domu, a przejrzawszy pola bitwy legnickiej, obrazy swojej 
Mamy, „Proces szesnastu” (według Dziadkowych wspomnień) 
i skłoniwszy się pamięci Pięciu zgilotynowanych w Dreźnie 
poznańskich Męczenników, na koniec klęka nabożnie przed 
Niepokalaną, upraszając Ją: „Memorare!”.
Książeczka: DĘBOGÓRA, 14×15, s. 64, twarda, 
Płyta CD: czas trwania: 62 min.

KOD: 964749

29,90
36,90 zł

Wiktoria Gische

Niespokojne lata
Nowa wyjątkowa Saga 
„Kamienica pod Irysami”
Początek XX wieku. Eleonora ma wszystko, czego może pragnąć 
dziewczyna w przedwojennym Krakowie. Uroda, pewność siebie 
i piękne stroje wyróżniają ją spośród młodych kobiet na balach 
i przyjęciach. Ale Eleonora chce więcej… 
Barwna, porywająca historia poszukiwania szczęścia i mi-
łości w świecie jasno określonych zasad oraz ciasnych 
konwenansów. 
MANDO, 14×20, s. 376, miękka

KOD: 717702

24,90
45,00 zł

45 %
RabatNowość
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Joanna Wieliczka-Szarkowa 

Polska i Polacy. Dzieje narodu do 1795 roku
Monumentalna ilustrowana historia Polski została opracowana z niezwykłą starannością. 
Autorka tekstu, Joanna Wieliczka-Szarkowa, stworzyła syntetyczny utwór obejmujący dzieje 
Polski od początków państwowości. Opisano w nim najważniejsze wydarzenia polityczne, 
kulturalne i gospodarcze do III rozbioru i upadku I Rzeczypospolitej.
Księgę uzupełniono o reprodukcje unikatowych dzieł sztuki takich jak obrazy, mapy i obiekty 
architektury. Oprócz dokonań wielkich mistrzów malarstwa, rysunku i grafi ki w tym unikato-
wym wydaniu przedstawione są również dzieła mniej znane lub nieznane: studia do obra-
zów, rysunki, grafi ki, a także dzieła reprodukowane po raz pierwszy, wydobyte z muzealnych 
archiwów. Zaprezentowano tu zbiory pochodzące z różnych muzeów polskich i europejskich, 
m.in. z wielu oddziałów Muzeum Narodowego i z Muzeów Watykańskich. 
Drugi tom – od rozbiorów do czasów współczesnych – ukaże się już wkrótce.
AROMAT SŁOWA, 24×33, s. 336, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 758088

Wielka ilustrowana historia Polski!

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

Dzieło zawiera cztery składane 
(trójdzielne) reprodukcje obrazów Jana 
Matejki (Bitwa pod Grunwaldem, Hołd 
Pruski, Zawieszenie dzwonu Zygmunta 
i Jan Sobieski pod Wiedniem)

Bestseller

149,00
199,00 zł

50 zł
Oszczędzasz
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Literatura pięknaLiteratura piękna

Monika Rzepiela

Saga polska
komplet 4 książek
Przygoda, miłość, historia i czasy wielkich zmian – to wszyst-
ko zawiera Saga Polska. Dwie pierwsze powieści, napisane 
z epickim rozmachem, ukazują polską rzeczywistość po przy-
jęciu chrztu przez Mieszka I. Świat starych pogańskich wie-
rzeń z wolna ustępuje miejsca nowej wierze. 
Fabuła dwóch kolejnych powieści rozgrywa się na dalekim 
Podolu po upadku powstania styczniowego: w czasach i miej-
scach, których już nie ma, ale które rzewnie wspominamy. 
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 „Saga polska”. 
Ponad 1300 stron!

24,90
34,90 zł

Su

per cena!

99,90

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

Saga rodzinna „Bo trzeba żyć” 

Monika Rzepiela

Szlacheckie 
gniazdo. Ogień buntu
Tym razem Autorka prze-
nosi nas w czasy insurekcji 
kościuszkowskiej, upadku 
Pierwszej Rzeczpospolitej 
i wojen napoleońskich. Polacy 
wierzą, że walcząc u boku 
Napoleona wskrzeszą upadłą 
ojczyznę. Jak w tych burzliwych 
czasach odnajdą się bohate-
rowie powieści? 
SZARA GODZINA, 14×20, s. 468, miękka

kod: 201897

37,90
45,00 zł

Agnieszka Panasiuk

Podróże serc
Historia zamożnej ziemianki, któ-
ra wybiera samotną drogę życia 
do momentu, gdy w jej majątku 
niespodziewanie pojawia się 
tragicznie osierocona, sześciolet-
nia Anielka. Pełna przejmującego 
ciepła, wzruszająca historia osie-
roconego dziecka wpisuje się 
w dzieje podlaskich i łowieckich 
ziemian XIX wieku, zmuszonych 
do mieszkania i pracy pod ro-
syjskim zaborcą i starających się 
zachować narodową tożsamość. 
SZARA GODZINA, 14×20, s. 424, miękka

kod: 201880

34,90
42,00 zł
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Świadectwa

Bestseller
Abby Johnson, Cindy Lambert

Nieplanowane Książka
Abby Johnson robiła zawrotną karierę. Miała wysokie stano-
wisko 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 stanowisku dyrektora w klinice Planned Parenthood 
opuściła swoje stanowisko? Co tak bardzo przeraziło ją, że 
przeszła na drugą stronę i dzisiaj walczy o życie nienarodzo-
nych? Z jakimi praktykami miała do czynienia?
Poznaj autentyczną historię kobiety, która wyszła z samego 
jądra ciemności! Oto przerażająca prawda…
ESPRIT, 14×20, s. 304, miękka

KOD: 407107

29,90
32,90 zł

Na podstawie 
tej książki 
powstał 
głośny fi lm 
„Nieplanowane”!

Magdalena Wolińska-Riedi

Kobieta w Watykanie
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

34,90
39,90 zł

DVD

24,90
29,90 zł

Andrzej Du� 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

29,90
34,90 zł

Nieplanowane
Książeczka z fi lmem DVD

Jako dyrektorka kliniki Planned Parenthood w USA Abby Johnson 
była współodpowiedzialna za przeprowadzenie przeszło 22 000 
aborcji. Jednak pewnego dnia ujrzała coś, co odmieniło ją 
na zawsze… 
Film „Nieplanowane” opowiada o najbardziej kontrowersyjnym 
i polaryzującym społeczeństwo temacie naszych czasów i poka-
zuje kulisy branży aborcyjnej w USA. To najważniejszy fi lm w tym 
sporze światopoglądowym, ukazujący zarazem dramatyczną 
przemianę osoby, która pracowała w „przemyśle aborcyjnym”.
Książeczka: RAFAEL, 14×20, s. 24, twarda
Film DVD: czas: 110 min., napisy polskie, lektor polski, język oryginalny: angielski

KOD: 560017

Watykan 
od środka 
oczami znanej 
korespondentki TVP!
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Z dziejów Kościoła W czasach zarazy

29,90
34,90 zł

24,90
29,90 zł

Tomasz P. Terlikowski

Postanowione jest
Rozważania w czasie zarazy
Epidemia koronawirusa zmieniła oblicze świata. Czy to kara 
Boża? A jeśli tak, to za jakie grzechy? I czy Kościół zdał egza-
min w tych trudnych czasach? Autor wskazuje, że epidemie są 
częścią Bożego planu wobec świata. W tej książce znajdziemy 
rozważania mistrzów medytacji chrześcijańskiej, jak św. Ignacy 
Loyola, Wenanty Katarzyniec czy Leon XIII, które pozwolą 
zrozumieć sens tragicznych wydarzeń i odnaleźć nadzieję. 
Zamieszczono tu również tradycyjne modlitwy o zdrowie 
i obronę przed groźbą epidemii.
ESPRIT, 13×20, s. 224, miękka

kod: 407831

Ks. Jan Kracik

Pokonać czarną śmierć
Na przestrzeni wieków „morowe powietrze” dziesiątkowało 
całą Europę. Ks. Jan Kracik, historyk, opisał kolejne fale epide-
mii dżumy, które dotykały staropolskie społeczeństwo. Jedna 
z nich, w latach 1348-50, w samym tylko Krakowie spowodowa-
ła śmierć 20 000 mieszkańców. Autor zebrał w książce cieka-
wostki i opowieści o losach zwykłych ludzi, a także królewskie 
rozporządzenia i zalecenia ówczesnych medyków. Książka jest  
podróżą w czasie, pełną anegdot, starych dokumentów oraz 
uniwersalnych prawd.
WYD. M, 14×20, s. 288, miękka

kod: 436237

79,90
89,90 zł

Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń

Tajne Archiwum Watykańskie
Nieznane karty historii Kościoła
Autorzy wchodzą do środka jednej z najbardziej strzeżonych 
instytucji na świecie – Tajnego Archiwum Watykańskiego. 
Opowiadają o jego burzliwej historii oraz docierają do przecho-
wywanych tam unikalnych dokumentów dotyczących takich wy-
darzeń jak np. proces templariuszy, wyprawy krzyżowe, działal-
ność inkwizycji, proces Galileusza czy postawa Piusa XII wobec 
Holokaustu. Autorzy docierają do miejsc opisywanych w doku-
mentach oraz spotykają się z wieloma historykami. Błyskotliwie 
napisana książka, ilustrowana wieloma unikalnymi zdjęciami. 
ROSIKON PRESS, 19×25 s. 352, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje

kod: 981069

Grzegorz Kucharczyk

Chrystofobia
Prof. Kucharczyk omawia prześladowania Kościoła w Europie: 
od reformacji, poprzez rewolucję francuską i XIX–wieczny libera-
lizm po faszyzm, nazizm i komunizm. Z książki dowiemy się m.in. 
o oporze angielskiego ludu i duchowieństwa wobec narzuconej 
„reformy Kościoła” w XVI wieku, o bohaterstwie mieszkańców 
Wandei, którzy bronili wiary podczas rewolucji francuskiej. A tak-
że o ofi arach bezwzględnej walki, jaką z Kościołem toczył libera-
lizm i totalitaryzmy: w Niemczech, we Włoszech, Rosji, Hiszpanii, 
Meksyku… Poznamy również ucisk i męczeństwo chrześcijan 
w krajach islamskich w XX wieku i w naszym stuleciu. 
FRONDA, 16×22, s. 468, miękka

kod: 795105

39,90
49,90 zł

500 lat 
nienawiści 
do Jezusa 
i Kościoła

Bestseller Nowość

Nowe
wydanie!
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Dla dzieciMałżeńśtwo i rodzina

9,90
12,90 zł

Aleksandra Polewska

Jak Helenka 
została siostrą Faustyną
Helenka bardzo lubiła zadawać pytania: Jak zostać królewną? 
Jak uzyskać nieśmiertelność? Co znajduje się w Hostii? Pytania 
te były często zaskakujące, wręcz niezwykłe. Podobnie niezwy-
kłe i niewytłumaczalne były wydarzenia, które pojawiały się 
w życiu Helenki. Jak to się stało, że zamiast królewną Helenka 
stała się Siostrą Faustyną, której objawiał się Pan Jezus 
Miłosierny?
RAFAEL, 14×20, s. 56, miękka

kod: 560147

Jarosław Zych

Zgadywanki rysowanki św. Jan Paweł II 
i kardynał Stefan Wyszyński
W książeczce znajdziemy rebusy, krzyżówki, labirynty, rysowanki, 
kalambury… słowem wszelkiego rodzaju łamigłówki wymagające 
wiedzy, sprytu i myślenia. Każda strona to osobna przygoda z ko-
lejną zagadką do wspólnego rozwiązania przez dzieci i rodziców. 
Wszystkie rysunki i zagadki związane są z ważnymi wydarze-
niami w Kościele w 2020 roku. Będzie zatem o św. Janie Pawle 
II, którego 100-lecie urodzin obchodzimy, oraz o beatyfi kacji 
kard. Stefana Wyszyńskiego.
RAFAEL, 10×15, s. 72, miękka

kod: 560154

Ks. Leszek Smoliński

Św. Jan Paweł II. Papież Rodziny
W stulecie urodzin św. Jana Pawła II dajemy czytelnikom oka-
zję do szczególnego zaproszenia go do naszych domów. Oto 
zebraliśmy w jednej publikacji najpiękniejsze myśli Karola 
Wojtyły o rodzinie. Czytelnik znajdzie w niej też bezcenne 
rady, które nasz wspaniały rodak pozostawił nam, by rodziny 
rozkwitały miłością. W książce ujęte zostały także modlitwy za 
wstawiennictwem św. Jana Pawła II do odmawiania w intencji 
i w gronie naszych najbliższych.
RAFAEL, 11×16, s. 56, miękka

kod: 560086

7,90
Tylko
9,90 zł

Nowość

NowośćNowość

Św. Jan Paweł II

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich
Wobec wszechobecnego chaosu i dezorientacji osób wierzących 
rodzi się pilna potrzeba, aby na nowo odkryć i przypomnieć 
wyjątkową moc argumentów broniących świętości sakramental-
nego małżeństwa i rodziny, jakie pozostawił Kościołowi św. Jan 
Paweł II. Wyjątkowym dziełem poświęconym tym zagadnieniom 
jest cykl katechez Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, które 
Święty Papież wygłosił podczas środowych audiencji ogólnych 
w latach 1979-1984. W katechezach tych Jan Paweł II przedstawił 
chrześcijańską wizję miłości i seksualności, przekazując nam 
podstawy swej słynnej „teologii ciała” i tłumacząc wyjątkowe 
znaczenie sakramentalnego związku małżeńskiego.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 448, twarda

kod: 649304

49,90
59,90 zł

Odkupienie ciała 
a sakramentalność 
małżeństwa
– katechezy 
św. Jana Pawła II
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Dla dzieci

15,90

Julia Volmert

Jesteś jednym z nas
Opowieść o akceptacji
Ta mądra opowieść pomaga dzieciom zrozumieć, że różnimy 
się od siebie i to właśnie odmienność sprawia, że jesteśmy 
wyjątkowi i niepowtarzalni. I mimo różnic możemy się ze sobą 
przyjaźnić. Książka nie tylko uczy dzieci akceptacji, ale także 
dodaje pewności siebie tym, którzy sami – tak jak miś Bartek 
i wiewiórka Basia – wstydzą się swojego wyglądu i martwią się, 
czy zostaną zaakceptowani. Książeczka pomoże rodzicom i opie-
kunom rozpocząć z dziećmi rozmowę o potrzebie akceptacji 
siebie i innych.
JEDNOŚĆ, 22×28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 441872

Julia Volmert

Prezent dla ciebie
Opowieść o przyjaźni
Pełna emocji opowieść, która pomaga najmłodszym zrozu-
mieć, czym jest przyjaźń i w jaki sposób warto ją okazywać. Ta 
książeczka pokazuje dzieciom, że najcenniejsze, co dostajemy 
od przyjaciela, to jego obecność, czas, zrozumienie i… sama 
przyjaźń. Uroczo zilustrowane perypetie sympatycznego misia 
Bartka zaciekawią małych czytelników i pomogą zrozumieć 
przesłanie tej opowieści. Książeczka pomoże rodzicom i opie-
kunom rozpocząć z dziećmi rozmowę o budowaniu relacji 
i wartości przyjaźni.
JEDNOŚĆ, 22×28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 441865

Julia Volmert

Gdzie jesteś, misiu?
Opowieść o uczuciach
Opowieść, która pomaga maluchom poznać i zrozumieć roz-
maite uczucia. W tej uroczej książeczce dzieci odnajdą wiele 
sytuacji, w których same doznały smutku, złości, zakłopotania, 
nadziei czy zadowolenia. Nazwy emocji i nastrojów zostały 
w tekście wyróżnione, aby bardziej je zaakcentować. Pomogą 
w tym także sympatyczne ilustracje, które pokazują, jak emocje 
odzwierciedlają się w gestach, postawie ciała i wyrazie twarzy.
JEDNOŚĆ, 29×21, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 441889

Magdalena Młodnicka

Strach ma wielkie oczy
Ta książka w przystępny i pełen humoru sposób dotyka te-
matu strachu. Przedstawia typowe sytuacje z życia dzieci, 
w których odczuwają one lęk. Opisuje je dziecięcym językiem 
i proponuje mnóstwo praktycznych porad. Wszystko po to, by 
w łatwy sposób „rozbroić strach” i sprawić, by już dłużej nie 
miał nad dzieckiem władzy. Jak nie wpadać w panikę przed 
wizytą u lekarza? Jak spokojnie zasnąć w ciemnym pokoju?  
Warto sięgnąć po tę książkę, by skutecznie rozwiązać ważne 
problemy najmłodszych!
JEDNOŚĆ, 20×27, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 719075

15,90 15,90

19,90

Nowość Nowość

Nowość Nowość

Książa, która 
dodaje odwagi
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Dla dzieci

Beata Wojciechowska-Dudek

Moi przyjaciele z przedszkola
Przedszkole to miejsce zdobywania pierwszych przyjaciół, 
którzy zostaną zapewne w małych serduszkach na całe życie. 
Dlatego dla dzieci przedszkolnych przygotowaliśmy tę propo-
zycję – pamiętnik i książkę zarazem – która ułatwi utrzyma-
nie kontaktu z najlepszymi towarzyszami wspólnych zabaw, 
a po latach wywoła wiele uśmiechów i ciepłych wspomnień. 
To wspaniały prezent dla każdego małego zucha, zanim wybie-
rze się do szkoły.
WYD. KSIĄŻKI DLA DZIECI, 20×22, s. 32, twarda z gąbką

kod: 179204

Piękne i pouczające bajki 
o zwierzątkach!
Zbiór inspirujących opowiadań o zwierzętach, które łączy przy-
jaźń, bliskie więzi rodzinne lub sąsiedztwo. Każda opowieść 
niesie ze sobą pozytywne przesłanie. Opowiadania zilustrowa-
ne są barwnymi i przemawiającymi do dzieci rysunkami.

14,90
17,90 zł

14,90
17,90 zł

Tylko
12,90 zł

Przyjaciele z lasu
WYD. KSIĄŻKI DLA DZIECI, 
20×22, s. 112, twarda z gąbką

kod: 179167

Jak myszka 
domek budowała
WYD. KSIĄŻKI DLA DZIECI, 
20×22, s. 112, twarda z gąbką

kod: 179181

Nie tylko czytam
komplet 20 książeczek z naklejkami

Książeczki z serii Nie tylko czytam to zestaw klasycznych bajek 
nie tylko do czytania. Zamieszczono tu również zadania roz-
wijające sprawność pisania oraz malowania. Do każdej ksią-
żeczki dołączono barwne naklejki. W skład pakietu wchodzą: 
Złotowłosa i trzy misie; Wilk i siedmioro koźlątek; Trzy świnki; 
Świnopas; Stoliczku nakryj się; Śnieżka; Słowik; Piękna i bestia; 
Pani Zima; O rybaku i złotej rybce; O bohaterskim krawczyku; 
Ośla skórka; Ołowiany żołnierzyk; Nowe szaty cesarza; Lampa 
Aladyna; Księżniczka na ziarnku grochu; Książe i żaba; Kot 
w butach; Jaś fasola; Czerwony kapturek.
Każda książeczka: 
WYD. KSIĄŻKI DLA DZIECI, 19×22, s. 18, miękka

kod: 178917

89,00
98,00 zł

Beata Wojciechowska-Dudek

Krótkie bajeczki na dobranoc
Książka przedstawia teksty inspirowane bajkami ludowymi, 
klasyczne, najbardziej znane i lubiane, jak i bardziej współ-
czesne, pokazujące ciepłe relacje rodzinne, przyjacielskie 
oraz sąsiedzkie. Bawiąc uczą i wskazują wartości oraz wy-
śmiewają wady. Doskonała lektura do poduszki, pomagająca 
dziecku wyciszyć się i zasnąć z uśmiechem.
WYD. KSIĄŻKI DLA DZIECI, 20×22, s. 272, twarda z gąbką, kolorowe ilustracje

kod: 179235

34,90

Pięknie 
ilustrowany 
zbiór 
28 bajek!

Tylko 
4,45 zł
za książkę!
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Pierwsza encyklopedia 
dla najmłodszych (wiek 3-9 lat)
Zestaw zawiera 10 tomów, a w każdym została przedsta-
wiona inna dziedzina wiedzy o otaczającym nas świecie: 
Planeta Ziemia, Niezwykłe zwierzęta, Niezwykłe rośliny, 
Dinozaury, Ciało człowieka, W lesie, Zwierzęta w gospodar-
stwie, Zwierzęta domowe, Wielkie maszyny, Technika. Z całą 
pewnością każdy przedszkolak znajdzie tu coś dla siebie, 
a niejeden dorosły pozna ciekawostki, które go wprawią 
w zdumienie. Encyklopedia w prostych słowach wyjaśnia 
trudne pojęcia i zjawiska. Na ilustracje składają się zarów-
no niezbędne rysunki poglądowe, jak i zdjęcia dzieci po-
znających daną dziedzinę wiedzy. 
Każdy tom: 
WYD. KSIĄŻKI DLA DZIECI, 22×22, s. 32, 
twarda z gąbką, kolorowe ilustracje

kod: 179259

109,00
129,00 zł Komplet 10 tomów!

26

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

44,90

Bestseller

Bestseller

Dla dzieci
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29,90
34,90 zł

17,90
39,90 zł

Kolorowanki z naklejkami
Zestaw 5 książeczek

Pakiet zawiera 5 książeczek do kolorowania: Niesamowite zwie-
rzęta w lesie; Zwierzaczki wiejskie; Wesołe ZOO; Niesamowite 
Safari oraz Pieski. Każda książeczka zawiera rysunki zwierzątek 
do kolorowania. Dzieci dowiedzą się również kilku podstawo-
wych informacji na temat kolorowanych zwierząt. Dodatkowo 
do każdej książki dołączone są wspaniałe naklejki.
Każda książeczka: 
BOOKS&FUN, 21×20, s. 16, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 973625

34,90
39,90 zł

24,90
29,90 zł

Mój elementarz
Nauka czytania, nauka pisania
W książce Mój elementarz prezentowana jest sylabowa meto-
da czytania (dziecko uczy się czytać dzieląc wyraz na sylaby, 
a nie na pojedyncze litery). Dodatkowo każdy tekst drukowany 
został zapisany również literami pisanymi, by pokazać dziecku 
różnicę w zapisie i oswoić je z pismem zeszytowym. Przy każdej 
literze zamieszczono też liniaturę, w której dziecko może po-
ćwiczyć pisanie danej litery oraz wyrazów ją zawierających. 
BOOKS&FUN, 21×29, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 356030

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!

Ewa Szelburg-Zarembina

Legendy żołnierskie
Przepiękny zbiór opowiadań dla dzieci z czasów wojny polsko-
-bolszewickiej. Wzruszające, pełne liryzmu i żarliwego patrio-
tyzmu opowieści o dzielnych polskich żołnierzach walczących 
w obronie Ojczyzny i Wiary. Znakomita lektura dla dzieci 
w setną rocznicę Cudu nad Wisłą – napisana już w roku 1924 
przez jedną z najwybitniejszych polskich autorek literatury dla 
dzieci, która zarazem była świadkiem i uczestnikiem tamtych 
wydarzeń. Najnowsze wydanie zostało wzbogacone licznymi 
kolorowymi ilustracjami.
DĘBOGÓRA, 17×25, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 964824

Nowe
wydanie!

Rok 1920

Dla dzieci
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Dewocjonalia

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

 Różaniec 
z okazji 
 beatyfi kacji 
kard. 
 Stefana 
 Wyszyńskiego
Beatyfi kacyjny różaniec pamiątkowy wykonany 
z okazji wyniesienia na ołtarze Prymasa Tysiąclecia, 
kard. Stefana Wyszyńskiego. W łączniku różańca na 
awersie widnieje wizerunek Prymasa Tysiąclecia, 
a na odwrocie okolicznościowe inskrypcje. Do różań-
ca dołączono etui specjalnie zaprojektowane na tę 
okoliczność. Różaniec ten to pokoleniowa pamiątka, która 
nawet po wielu latach będzie cennym artefaktem przypomi-
nającym o wielkim wydarzeniu...
KOD: 047140

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.

Różaniec wieńczy 
krzyż – replika 

z pastorału 
św. Jana Pawła II. 

Różaniec 
w dedykowanym 
pamiątkowym etui.

Różaniec chorych 
ku czci Matki Bożej z Lourdes 
Pamiątka 160-lecia objawień
Specjalna edycja pamiątkowego, jubileuszowego różańca 
ku czci Matki Bożej z Lourdes. Różańce wykonano z okazji 
160-lecia objawień, w szczególności z myślą o chorych, których 
Maryja z Lourdes jest szczególną patronką. Okolicznościowy 
łącznik i krzyż wybite zostały tylko na tę okazję. Wraz z różań-
cem oryginalne etui.
KOD: 044170 

ą j
Specjalna edycja pamiątkowego, jubileuszowego różańca 
ku czci Matki Bożej z Lourdes. Różańce wykonano z okazji 

ólności z myślą o chorych, których 
ś iowy

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

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 
biało-kremowym. 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.

24,90

żaniec 
kazji 
atyfi kacji 
d.
fana 
szyńskiego
fi kacyjny różaniec pamiątkowy wykonany 
zji wyniesienia na ołtarze Prymasa Tysiąclecia, 
Stefana Wyszyńskiego. W łączniku różańca na 

sie widnieje wizerunek Prymasa Tysiąclecia,
odwrocie okolicznościowe inskrypcje. Do różań-
łączono etui specjalnie zaprojektowane na tę

Nowość
24,90
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szyńskiego
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Nowość
24,90
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W łączniku 
relikwie 
świętej.

Każdy różaniec 
opatrzony jest 
certyfi katem 

podpisanym przez 
córkę św. Joanny. 
Wraz z różańcem 
oryginalne etui.

Medalik łez Matki Bożej
Medalik został objawiony s. Amalii Aguirre w 1930 r. 
w Campinas w Brazylii. Objawienia te dały początek 
m.in. Koronce do krwawych łez Matki Bożej. Medalik ma 
owalny kształt. Na awersie znajduje się wizerunek Maryi 
w fi oletowej szacie, niebieskiej sukni i białym welonie (sym-
bole nieba, bólu i czystości) z Koronką łez w ręku. Inskrypcja 
głosi: „Matko Boża, Twoje łzy zniweczą panowanie piekła”. Na 
rewersie znajduje się wizerunek Pana Jezusa ze związanymi 
dłońmi i napis: „Przez Twoją boską cierpliwość, o Jezu uwię-
ziony, zachowaj świat od grożącego mu chaosu”.

KOD: 046068

www.sangabriele.pl

MEDALIK
ŁEZ MATKI BOŻEJ  
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Piękne dewocjonalia ze stali szlachetnej

Krzyż otoczony 
cyrkoniami
Głównym elementem medalionu jest 
krzyż otoczony delikatnymi cyrko-
niami, które w połączeniu ze świa-
tłem wydobywają całe swoje piękno. 
Średnica 2 cm.
KOD: 044132

24,90

2 cm

Krzyż i serce
Delikatny, elegancki naszyjnik z krzy-
żykiem i sercem – symbolami wiary 
i miłości. W krzyżyku jubiler umieścił 
dyskretną cyrkonię.
KOD: 044163

34,90

1,3 cm

3,5 cm

Cudowny medalion 
św. Benedykta
Słynne, cudowne, wielosymboliczne 
dewocjonalium w formie okazałego 
medalionu o średnicy 3,5 cm.
KOD: 044125

RewersRewers

Awers

3,5 cm

Awers

24,90

Różaniec 
św. Joanny Beretty-Molli
Nasz katalog dostał pozwolenie na udostępnienie swoim czy-
telnikom tego wyjątkowego różańca z nadzieją, że przyczyni 
się on do modlitwy i rozszerzenia kultu św. Joanny wśród wier-
nych. Wyjątkowy różaniec dedykowany św. Joannie Beretcie-
-Molli został zaprojektowany i przygotowany za aprobatą córki 
świętej, Gianny Emmanueli – tej samej, dla której matka po-
święciła swoje życie. W łączniku umieszczone zostały relikwie 
III stopnia św. Joanny (materiał potarty o włosy).

KOD: 046006

29,90

Dewocjonalia

tki Bożejki ż j

Awers

Rewers

12,90
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Książki do słuchania

Książki do słuchania mają ogromną zaletę. Można z nich korzystać podczas 
codziennych obowiązków domowych, być może także – o ile warunki na to 
pozwalają – w naszej pracy. Pliki można przenieść na urządzenia mobilne i ze 
słuchawkami wybrać się na długi spacer połączony z lekturą ulubionej książki. 
Audiobooki umilą czas także kierowcom w drodze do pracy, dalszym wyjeździe 
służbowym, a rodzinie podróż na wakacje.

Nowy Testament 
Reżyseria i muzyka: Dariusz Regucki
Czytają: Jerzy Trela, Krzysztof Globisz, Maciej Słota, Jacek Lecznar, Piotr Piecha
Trzy Płyty MP3 zawierające Pismo Święte Nowego Testamentu
CD 1 – Ewangelie, CD2 – Dzieje Apostolskie + Listy Apostolskie, CD3 – Apokalipsa
Tekst Ewangelii pochodzi z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, wydanie piąte na 
nowo opracowane i poprawione, Pallottinum, Poznań 2002. Prezentujemy zebrane na trzech 
płytach CD MP3 Pismo Święte Nowego Testamentu w mistrzowskiej interpretacji wybitnych 
polskich aktorów. Pełny tekst Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listów i Apokalipsy pochodzi 
z najwyżej ocenianego pallotyńskiego tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. Wydanie audio Nowego 
Testamentu jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą się karmić żywym sło-
wem Bożym, a na przeszkodzie staje im codzienna gonitwa i pośpiech. Przejmujące, aktorskie 
wykonanie będzie nie mniej ważnym atutem dla wszystkich, którzy pragną adorować Słowo 
Boże, słuchając go w nabożnym skupieniu.
Rafael, Format 140x190, okładka tekturka z wykrojnika + przezroczysty TRAY + CD, każdy egz. foliowany
KOD: 340055

autor Henryk Bejda
czyta Bogumiła Kaźmierczak

Audiobook 
Królowa Polski. Biografi a
Królowa Polski nie jest Polką. Nie jest 
też Niemką, Francuzką, Włoszką czy 
Amerykanką. Nie pochodzi z żadnej z ary-
stokratycznych rodzin europejskich. Jest 
Żydówką, skromną dziewczyną z Ziemi 
Świętej. A mimo to jest wielką, najbardziej 
wpływową kobietą wszech czasów. O kim 
mowa? O Maryi, Miriam, Matce Boga i na-
szej Matce, Królowej nieba i ziemi oraz 
naszej Królowej. Matka Jezusa nie została 
królową naszej Ojczyzny symbolicznie. 
Została nią uznana przez ofi cjalny akt 
intronizacji dokonany przez króla w obec-
ności senatorów i papieskiego legata, 
a Jej tytuł potwierdził polski Sejm. Z tą 
świadomością autor stworzył biografi ę 
Monarchini, która od 300 lat jest królo-
wą Polski. Docierając do licznych źródeł, 
przekazów, dokumentów, zapisków, bardzo 
wnikliwie prześledził losy Maryi, odtworzył 
Jej biografi ę oraz ukazał nierozerwalne 
więzy, które połączyły nasz kraj z ubogą 
dziewczyną z Nazaretu – Matką Zbawiciela.
Czas: 9 godzin 28  minut, Rafael, Format 140x190, 
okładka tekturka z wykrojnika + przezroczysty TRAY 
+ CD, każdy egz. foliowany
KOD: 695830

19,90

Książki do słuchania, inaczej zwane audiobookami, 
szczególnie polecamy:

Osobom starszym, które mają kłopoty ze wzrokiem lub męczy ich czytanie
Osobom chorym lub samotnym, którym słuchanie książek może 

towarzyszyć w codziennym trudzie choroby

Uwaga! Bardzo atrakcyjne ceny!
Staramy się, by wydania audio były tańsze niż 
wydania papierowe tych samych książek! Zachęcamy 
do kompletowania wartościowej, domowej kolekcji 
„Książek do słuchania”, która służyć będzie domowni-
kom przez lata i chętnie będą do nich wracać.

Książki do słuchania

podczas 
i na to 
bilne i ze 

nej książki.
wyjeździe 

diobookami, diobookami,

b męczy ich czytanie
e książek może

oroby

cyjne ceny!
dio były tańsze niż 
mych książek! Zachęcamy 
iowej, domowej kolekcji 
a służyć będzie domowni-
dą do nich wracać.

49,90

6

autor Marek Balon
czyta Bogumiła Kaźmierczak

Audiobook 
Święty Jan Paweł II. 
Biografi a
W jubileuszowym, monumentalnym dziele 
prezentujemy pełną biografi ę św. Jana 
Pawła II. Rzetelność opisów, mnogość 
faktów i historyczna dokładność wspa-
niale obrazuje nam życie i doniosłość 
spuścizny papieża z Wadowic. Do dziś 
postawa i bezkompromisowość w spra-
wach wiary św. Jana Pawła II oraz mądre, 
pełne refl eksji przesłania, które nam 
zostawił, są odzwierciedleniem wielkości 
Karola Wojtyły. Możliwość wysłuchania 
audiobooka z zapisem Jego biografi i jest 
najlepszą nauką religii dla każdego z nas. 
Spuścizna życia największego z Polaków 
stanowi świadectwo tego, jak wiele może 
osiągnąć człowiek, który całkowicie zaufa 
Bogu oraz Matce Najświętszej. Biografi a 
św. Jana Pawła II to dla każdego chrześci-
janina lekcja pobożności i mocy płynącej 
z zawierzenia Chrystusowi.
Czas: 8,5 godz, MP3, realizacja Maciej Dunin Borkow-
ski, nagrano w Studiu Katoli
KOD: 695847

autor o. Marcin Ciechanowski OSPPE
czyta Bogumiła Kaźmierczak

Audiobook 
Rekolekcje Anielskie
Ojciec Marcin Ciechanowski, egzorcysta 
z wieloletnim doświadczeniem, i jego 
pełne pasji rekolekcje. Nie jest to tylko 
zbiór teorii i wskazówek teologicznych. To 
żywy przekaz poparty niezliczonymi przy-
kładami uwolnienia spod mocy demona, 
z którymi ojciec Marcin zetknął się w swej 
posłudze egzorcysty. Wierząc w Boga, wie-
rzymy także w misję, jaką powierzył On 
aniołom. Warto się dowiedzieć, jak oddać 
swą duszę i ciało pod opiekę Anioła Stróża 
i dlaczego kontakt z aniołami jest tak 
ważny dla naszego zbawienia.
Dzięki niniejszej publikacji wiedza 
o aniołach dostępna będzie szerszemu 
gronu, a nie tylko słuchaczom rekolekcji. 
Dlaczego anioł stał się szatanem? Jakich 
sztuczek używają demony, by zawładnąć 
ludzką duszą – twoją duszą? Co aniołowie 
robią w niebie? Jak korzystać z ich opie-
kuńczej misji?
Czas: 3,8 godz, Rafael, Format 140x190, okładka tek-
turka z wykrojnika + przezroczysty TRAY + CD, każdy 
egz. foliowany
KOD: 695724

autor Aleksandra Polewska
czyta Bogumiła Kaźmierczak 

Audiobook 
Opowieści Biblijne 
dla dzieci
W tej niezwykłej książce prezentuje-
my Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu opowiedziane i skierowane 
bezpośrednio do dzieci.
Najważniejsze biblijne wydarzenia zostały 
opowiedziane pięknym współczesnym 
językiem zrozumiałym dla małego słucha-
cza, ale w sposób zachowujący wartościo-
we treści. Ta doskonała pozycja ma szansę 
wprowadzić nasze dzieci w fascynujący 
świat Biblii oraz przygotować je do doj-
rzałego obcowania i czerpania z mądro-
ści Słowa Bożego. Rodzice, dziadkowie, 
chrzestni, bliscy, wszyscy, którym zależy 
na odpowiedzialnym wychowaniu, tym 
audiobookiem mogą kształtować wrażli-
wość, moralność, religijność oraz wiarę 
najmłodszych.
Czas: 3 godz. 4 min, Rafael, Format 140x190, okładka 
tekturka z wykrojnika + przezroczysty TRAY + CD, 
każdy egz. foliowany
KOD: 695731

autor o MMMar iicin CiCiCiechhhanowski OSPPEt M k B l

19,90 19,90 19,90

Nowość

Książki do słuchania
Od tego wydania naszego wprowadzamy stałą ru-
brykę „Książki do słuchania”. Będziemy tu prezento-
wać wybrane, znakomite publikacje katolickie prze-
czytane przez lektorów i nagrane na płytę. Gorąco 
zachęcamy, by wypróbować ten sposób czerpania 
przyjemności z obcowania ze świetnymi lekturami. 

RAFAEL, 14×19, CD MP3, czas trwania: 8 godz. 
30 min. 

kod: 695847

RAFAEL, 14×19, CD MP3, czas trwania: 3 godz. 
51 min. 

kod: 695724

RAFAEL, 14×19, CD MP3, czas trwania: 3 godz.  

kod: 695731
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Książki do słuchania

Książki do słuchania mają ogromną zaletę. Można z nich korzystać podczas 
codziennych obowiązków domowych, być może także – o ile warunki na to 
pozwalają – w naszej pracy. Pliki można przenieść na urządzenia mobilne i ze 
słuchawkami wybrać się na długi spacer połączony z lekturą ulubionej książki. 
Audiobooki umilą czas także kierowcom w drodze do pracy, dalszym wyjeździe 
służbowym, a rodzinie podróż na wakacje.

Nowy Testament 
Reżyseria i muzyka: Dariusz Regucki
Czytają: Jerzy Trela, Krzysztof Globisz, Maciej Słota, Jacek Lecznar, Piotr Piecha
Trzy Płyty MP3 zawierające Pismo Święte Nowego Testamentu
CD 1 – Ewangelie, CD2 – Dzieje Apostolskie + Listy Apostolskie, CD3 – Apokalipsa
Tekst Ewangelii pochodzi z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, wydanie piąte na 
nowo opracowane i poprawione, Pallottinum, Poznań 2002. Prezentujemy zebrane na trzech 
płytach CD MP3 Pismo Święte Nowego Testamentu w mistrzowskiej interpretacji wybitnych 
polskich aktorów. Pełny tekst Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listów i Apokalipsy pochodzi 
z najwyżej ocenianego pallotyńskiego tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. Wydanie audio Nowego 
Testamentu jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą się karmić żywym sło-
wem Bożym, a na przeszkodzie staje im codzienna gonitwa i pośpiech. Przejmujące, aktorskie 
wykonanie będzie nie mniej ważnym atutem dla wszystkich, którzy pragną adorować Słowo 
Boże, słuchając go w nabożnym skupieniu.
Rafael, Format 140x190, okładka tekturka z wykrojnika + przezroczysty TRAY + CD, każdy egz. foliowany
KOD: 340055

autor Henryk Bejda
czyta Bogumiła Kaźmierczak

Audiobook 
Królowa Polski. Biografi a
Królowa Polski nie jest Polką. Nie jest 
też Niemką, Francuzką, Włoszką czy 
Amerykanką. Nie pochodzi z żadnej z ary-
stokratycznych rodzin europejskich. Jest 
Żydówką, skromną dziewczyną z Ziemi 
Świętej. A mimo to jest wielką, najbardziej 
wpływową kobietą wszech czasów. O kim 
mowa? O Maryi, Miriam, Matce Boga i na-
szej Matce, Królowej nieba i ziemi oraz 
naszej Królowej. Matka Jezusa nie została 
królową naszej Ojczyzny symbolicznie. 
Została nią uznana przez ofi cjalny akt 
intronizacji dokonany przez króla w obec-
ności senatorów i papieskiego legata, 
a Jej tytuł potwierdził polski Sejm. Z tą 
świadomością autor stworzył biografi ę 
Monarchini, która od 300 lat jest królo-
wą Polski. Docierając do licznych źródeł, 
przekazów, dokumentów, zapisków, bardzo 
wnikliwie prześledził losy Maryi, odtworzył 
Jej biografi ę oraz ukazał nierozerwalne 
więzy, które połączyły nasz kraj z ubogą 
dziewczyną z Nazaretu – Matką Zbawiciela.
Czas: 9 godzin 28  minut, Rafael, Format 140x190, 
okładka tekturka z wykrojnika + przezroczysty TRAY 
+ CD, każdy egz. foliowany
KOD: 695830

19,90

Książki do słuchania, inaczej zwane audiobookami, 
szczególnie polecamy:

Osobom starszym, które mają kłopoty ze wzrokiem lub męczy ich czytanie
Osobom chorym lub samotnym, którym słuchanie książek może 

towarzyszyć w codziennym trudzie choroby

Uwaga! Bardzo atrakcyjne ceny!
Staramy się, by wydania audio były tańsze niż 
wydania papierowe tych samych książek! Zachęcamy 
do kompletowania wartościowej, domowej kolekcji 
„Książek do słuchania”, która służyć będzie domowni-
kom przez lata i chętnie będą do nich wracać.

Książki do słuchania

podczas 
i na to 
bilne i ze 

nej książki.
wyjeździe 

diobookami, diobookami,

b męczy ich czytanie
e książek może

oroby

cyjne ceny!
dio były tańsze niż 
mych książek! Zachęcamy 
iowej, domowej kolekcji 
a służyć będzie domowni-
dą do nich wracać.

49,90
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autor Marek Balon
czyta Bogumiła Kaźmierczak

Audiobook 
Święty Jan Paweł II. 
Biografi a
W jubileuszowym, monumentalnym dziele 
prezentujemy pełną biografi ę św. Jana 
Pawła II. Rzetelność opisów, mnogość 
faktów i historyczna dokładność wspa-
niale obrazuje nam życie i doniosłość 
spuścizny papieża z Wadowic. Do dziś 
postawa i bezkompromisowość w spra-
wach wiary św. Jana Pawła II oraz mądre, 
pełne refl eksji przesłania, które nam 
zostawił, są odzwierciedleniem wielkości 
Karola Wojtyły. Możliwość wysłuchania 
audiobooka z zapisem Jego biografi i jest 
najlepszą nauką religii dla każdego z nas. 
Spuścizna życia największego z Polaków 
stanowi świadectwo tego, jak wiele może 
osiągnąć człowiek, który całkowicie zaufa 
Bogu oraz Matce Najświętszej. Biografi a 
św. Jana Pawła II to dla każdego chrześci-
janina lekcja pobożności i mocy płynącej 
z zawierzenia Chrystusowi.
Czas: 8,5 godz, MP3, realizacja Maciej Dunin Borkow-
ski, nagrano w Studiu Katoli
KOD: 695847

autor o. Marcin Ciechanowski OSPPE
czyta Bogumiła Kaźmierczak

Audiobook 
Rekolekcje Anielskie
Ojciec Marcin Ciechanowski, egzorcysta 
z wieloletnim doświadczeniem, i jego 
pełne pasji rekolekcje. Nie jest to tylko 
zbiór teorii i wskazówek teologicznych. To 
żywy przekaz poparty niezliczonymi przy-
kładami uwolnienia spod mocy demona, 
z którymi ojciec Marcin zetknął się w swej 
posłudze egzorcysty. Wierząc w Boga, wie-
rzymy także w misję, jaką powierzył On 
aniołom. Warto się dowiedzieć, jak oddać 
swą duszę i ciało pod opiekę Anioła Stróża 
i dlaczego kontakt z aniołami jest tak 
ważny dla naszego zbawienia.
Dzięki niniejszej publikacji wiedza 
o aniołach dostępna będzie szerszemu 
gronu, a nie tylko słuchaczom rekolekcji. 
Dlaczego anioł stał się szatanem? Jakich 
sztuczek używają demony, by zawładnąć 
ludzką duszą – twoją duszą? Co aniołowie 
robią w niebie? Jak korzystać z ich opie-
kuńczej misji?
Czas: 3,8 godz, Rafael, Format 140x190, okładka tek-
turka z wykrojnika + przezroczysty TRAY + CD, każdy 
egz. foliowany
KOD: 695724

autor Aleksandra Polewska
czyta Bogumiła Kaźmierczak 

Audiobook 
Opowieści Biblijne 
dla dzieci
W tej niezwykłej książce prezentuje-
my Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu opowiedziane i skierowane 
bezpośrednio do dzieci.
Najważniejsze biblijne wydarzenia zostały 
opowiedziane pięknym współczesnym 
językiem zrozumiałym dla małego słucha-
cza, ale w sposób zachowujący wartościo-
we treści. Ta doskonała pozycja ma szansę 
wprowadzić nasze dzieci w fascynujący 
świat Biblii oraz przygotować je do doj-
rzałego obcowania i czerpania z mądro-
ści Słowa Bożego. Rodzice, dziadkowie, 
chrzestni, bliscy, wszyscy, którym zależy 
na odpowiedzialnym wychowaniu, tym 
audiobookiem mogą kształtować wrażli-
wość, moralność, religijność oraz wiarę 
najmłodszych.
Czas: 3 godz. 4 min, Rafael, Format 140x190, okładka 
tekturka z wykrojnika + przezroczysty TRAY + CD, 
każdy egz. foliowany
KOD: 695731

autor o MMMar iicin CiCiCiechhhanowski OSPPEt M k B l

19,90 19,90 19,90

Nowość

Książki do słuchania
Od tego wydania naszego wprowadzamy stałą ru-
brykę „Książki do słuchania”. Będziemy tu prezento-
wać wybrane, znakomite publikacje katolickie prze-
czytane przez lektorów i nagrane na płytę. Gorąco 
zachęcamy, by wypróbować ten sposób czerpania 
przyjemności z obcowania ze świetnymi lekturami. 

RAFAEL, 14×19, CD MP3, czas trwania: 9 godz. 
28 min. 

kod: 695830
RAFAEL, 14×19, CD MP3 

kod: 340055

Oferowane audiobooki  
zapisane są 

w formacie CD MP3!



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

Nowość

Jacek P. Laskowski

Kryptonim: Prorok
książka z płytą dVd

Analizując zupełnie nieznane źródła tajnych służb PRL, autor w sposób nie-
zwykle interesujący przedstawia wydarzenia, które doprowadziły bpa Stefana 
Wyszyńskiego do godności Prymasa Polski oraz omawia wyzwania, któ-
rym piastujący ten urząd musiał sprostać. Autor – posługując się żywym, 
barwnym językiem – niczym detektyw odkrywa przed nami kulisy działań 
bezpieki od 1948 r. do śmierci Prymasa w 1981 r. Wśród licznych dokumen-
tów znajdziemy tu m.in. prywatny dziennik duchowy Stefana Wyszyńskiego, 
pracowicie przepisany przez pracowników SB i dołączony do jego akt 
osobowych. Czytając niemal fotografi czne opisy jego licznych spot-
kań z wiernymi, fragmenty wielu kazań, notatki dyplomatyczne itp., 
mamy szansę poznać wielkość błogosławionego Prymasa.
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 240, miękka

kod 758255

Modlimy się z bł. kardynałem 
Stefanem Wyszyńskim
Zbiór modlitw i rozważań zaczerpniętych ze skarbnicy duchowej mą-
drości Prymasa Tysiąclecia oraz modlitw skierowanych do Boga przez 
jego wstawiennictwo. Znajdziemy tu również prymasowskie rozważa-
nia Drogi Krzyżowej oraz tajemnic Różańca, a także przygotowany przez 
kard. Wyszyńskiego wielki program Społecznej Krucjaty Miłości jako duchowy 
drogowskaz dla każdego z nas. Książka zawiera także jego biografi ę.

Do modlitewnika dołączono pamiątkowy 
różaniec z wizerunkiem Prymasa Tysiąclecia 
i Matki Bożej Częstochowskiej!
WYDAWNICTWO AA, 12×16, s. 64, miękka

kod: 640042

Jak bezpieka inwigilowała Prymasa Tysiąclecia

Jak bezpieka 
inwigilowała 

Prymasa 
Wyszyńskiego

Jacek Paweł Laskowski

KRYPTONIM KRYPTONIM 

Prorok 
29,90
34,90 zł

www.religijna.pl

Modlitewnik 24,90
Modlimy się 
STEFANEM WYSZYŃSKIM

Różaniec  GRATIS! 

z bł. kardynałem 
9 788378 649540

ISBN 978-83-7864-954-0

ISBN 978-83-7864-954-0

Modlimy się 
z bł. kardynałem 
STEFANEM 
WYSZYŃSKIM

19,90
24,90 zł

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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rok produkcji: 2009

czas trwania: 82:34 min

Scenariusz i reżyseria: Paweł Woldan
Producent: Telewizja Polska S.A./ 

Pado Studio Film – Dorota Przyłubska
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Prymas 
w Komańczy

Do książki dołączona jest płyta dVd ze spektaklem teatru tVp 
„prymas w komańczy” w reż. Pawła Woldana – o przetrzymywaniu 
kard. Stefana Wyszyńskiego w miejscu odosobnienia w klasztorze 
sióstr nazaretanek w latach 1955-1956.

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!
Zamówienie na kwotę do 120 zł – koszt przesyłki 11,90 zł



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) www.religijna.pl

Super nowości!

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!
Zamówienie na kwotę do 120 zł – koszt przesyłki 11,90 zł

Paweł Kołodziejski

Wojna polsko-bolszewicka 1920 w komiksie
Dlaczego dwa lata po odzyskaniu niepodległości Polacy musieli walczyć o swoją wolność? Jak to się 
stało, że w 1920 r. armia sowiecka dotarła aż pod Warszawę? Dlaczego Bitwa Warszawska zaliczana 
jest do tych, które zdecydowały o losach świata? Czy faktycznie był to cud?
Opowiada o tym najnowszy komiks, który w sposób niezwykle barwny pokazuje historię bohater-
skiej walki żołnierzy polskich z budzącą grozę armią sowiecką. Przed nami cała galeria bohaterów: 
znakomici dowódcy i stratedzy, oddani żołnierze i… pewien cichy kapłan, który stał się symbolem tej 
zwycięskiej bitwy, określanej jako Cud nad Wisłą.  
WYDAWNICTWO AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 649229

100-lecie 
Cudu 
nad Wisłą!

19,90
24,90 zł



24,90
29,90 zł

39,90
42,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,99 zł

2

Abp Grzegorz Ryś

W Kościele jest miejsce  
dla wszystkich
Zamieszczone w książce rozmowy z arcybiskupem Grzegorzem 
Rysiem powstawały na przestrzeni kilkunastu lat. To, co ujmu-
je w nich szczególnie, to konsekwencja w realizowaniu wizji 
Kościoła. Kościoła otwartego na wszystkich, wrażliwego i wypeł-
nionego obecnością Boga. Kościoła św. Franciszka i św. Brata 
Alberta. Kościoła dialogu i świadectwa wiary. Kościoła, w któ-
rym Bóg objawia się prostaczkom, obdarza wszystkich swoim 
miłosierdziem i daje szansę każdemu.
WAM, 14×20, s. 288, zintegrowana

KOD: 717610

Ewa K. Czaczkowska

Prymas Wyszyński
Wiara, nadzieja, miłość
Portret człowieka pełnego pasji, męstwa i miłości, kon-
sekwentnie realizującego swoją życiową misję. Autorka 
opowiada o przyjaźni i przebaczeniu, relacjach Prymasa 
z Karolem Wojtyłą, o najważniejszych osobach w jego ży-
ciu. Opisuje cuda, które dokonały się za jego wstawienni-
ctwem. Książka zawiera również rozmowę z o. Zdzisławem 
Kijasem, relatorem w procesie beatyfikacyjnym kardynała 
Wyszyńskiego.
ZNAK, 14×20, s. 256, miękka

KOD: 059133

Joseph Ratzinger

Głód Boga. Kazania z Pentling
Przyszły papież już jako prefekt Kongregacji ds. Nauki Wiary 
przez wiele lat głosił kazania dla parafian Pentling, niewielkiej 
miejscowości w jego rodzinnej Bawarii. Możemy w nich odna-
leźć wszystkie najważniejsze tematy teologii przyszłego papieża 
osadzone w konkrecie życia codziennego. Ks. Joseph Ratzinger 
mówi m.in. czym jest wolność, wspólnota Kościoła, uczy jak 
zaspokajać w sobie głód Boga.
WAM, 12×19, s. 168, twarda

KOD: 712455

Magda Knedler

Szepty  
z wyspy samotności
Przejmująca powieść o czasach zarazy i trudnych relacjach 
między ludźmi. Rzecz o samotności, izolacji i pasji życia, 
a także o miłości, szaleństwie i zdradzie. Na wyspie trędowa-
tych codzienność wygląda zupełnie inaczej, a jednak trzeba 
zachować pozory normalności. Miłość, wspomnienia, zwy-
czajne zmagania i dawne urazy wciąż pozostają żywe. Jaką 
tajemnicę skrywa to niezwykłe miejsce?
MANDO, 14×20, s. 320, miękka

KOD: 717566

Najnowsza 
powieść autorki 
bestsellerowej 
książki „Położna 
z Auschwitz”!

Nieznane oblicze  
Prymasa 
Tysiąclecia! 

Nieznane 
kazania Josepha 
Ratzingera!



Antonio Paolucci

Kaplica Sykstyńska
The Sistine Chapel
Album (z równoległym przekładem angielskim) w nowa-
torski sposób przedstawia arcydzieła wypełniające Kaplicę 
Sykstyńską. Ich reprodukcje wykonano z użyciem najnow-
szych technologii, pozwalających na osiągnięcie spektaku-
larnych rezultatów: na prezentację z bliska całej dekoracji 
kaplicy, jej wyrazistości i oryginalnej kolorystyki. Czytelnik ma 
więc niepowtarzalną okazję podziwiać z detalami i profesjo-
nalnym komentarzem obrazy takich mistrzów renesansu, jak 
Michał Anioł, Perugino, Botticelli, Ghirlandaio czy Signorelli. 
JEDNOŚĆ, 24×29, s. 360, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje

KOD: 441940

Luba Ristujczina

Ikony
Czym jest ikona? W potocznym rozumieniu świętym obrazem, 
czczonym w Kościele prawosławnym. Jednakże dla samych 
wyznawców ikona jest czymś więcej niż tylko obrazem. Dla 
nich ikona jest ściśle związana z obecnością Boga. Już w 692 
roku sobór ekumeniczny w Konstantynopolu poparł ideę 
przedstawiania Boga i osób boskich w postaci ikon. Na sobo-
rze ogłoszono także dogmat o czci ikon.
DRAGON, 14×20, s. 192, twarda z gąbką

KOD: 724357

24,90
29,95 zł

Cytaty 
Świętego Jana Pawła II
Wybór najważniejszych myśli przekazanych nam w homi-
liach i przemówieniach Papieża Polaka. Niektóre z nich miały 
kluczowe znaczenie dla historii Kościoła i świata, a także 
wpłynęły na życie niejednej osoby. Słowa te niosły otuchę, 
mądrość i wiarę. Warto zachować w sercu i w pamięci te 
najważniejsze…
DRAGON, 20×28, s. 80, twarda z gąbką

KOD: 723732

19,90
24,95 zł

Krzysztof Żywczak

Kardynał Stefan Wyszyński
Książka skupia się wokół najważniejszych momentów jego 
życia i wątków nauczania. Prowadzi czytelników przez dzie-
ciństwo i młodość, lata wojenne, biskupstwo lubelskie, 
internowanie i długoletnią posługę na urzędzie prymasow-
skim. Osobny rozdział omawia relacje Stefana Wyszyńskiego 
i Karola Wojtyły.
DRAGON, 14×20, s. 192, twarda z gąbką

KOD: 724524

24,90
29,95 zł
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Duże 
reprodukcje 
fresków!

Znakomite 
kompendium 
wiedzy 
o ikonach! 

Unikalne 
kompendium 
o życiu 
i nauczaniu 
błogosławionego 
Prymasa! 

Najpiękniejsze 
myśli 
Papieża Polaka

119,00
130,00 zł



Zachowaj nas, Panie
Modlitwy w czasie zarazy i epidemii
Spraw o Boże, aby obfi cie płynęły łzy skruchy naszej, aby 
żale pokuty rozlegały się po całym kraju, aby modlitwy i wes-
tchnienia pokorne za pośrednictwem św. Patronów Rocha 
i Rozalii ustawicznie płynęły ku Niebu. Oby za sprawą tychże 
świętych Patronów oblicze naszej ziemi zajaśniało pokojem 
iście chrześcijańskim, miłością Boga i bliźniego, aby wszyscy 
w pokoju i miłości pracując dla chwały Bożej, z tej ziemi uci-
sku w śmierci spokojnej przeszli do niebieskiej Ojczyzny.
WDS, 10×15, s. 128, twarda

KOD: 013246

Prof. Andrzej Nowak

Klęska Imperium Zła. Rok 1920
Profesor Andrzej Nowak odsłania kulisy wojny polsko-bolsze-
wickiej w 1920 r. Wybitny historyk obala powstałe przez ostat-
nie 100 lat mity na temat tej wojny, dokładnie przedstawia 
działania Józefa Piłsudskiego, mistrzowsko odwzorowuje prze-
bieg Bitwy Warszawskiej i wyjaśnia, jak wpłynęła ona na poli-
tyczne losy II Rzeczypospolitej. W książce zamieszczono blisko 
50 nigdy dotychczas nie publikowanych zdjęć frontowych z lat 
1919–1921, autorstwa uczestnika walk kpt. Paulo de Silva.
BIAŁY KRUK, 17×24, s. 368, twarda, 60 ilustracji

KOD: 532906

59,00
69,00 zł

Ewa K. Czaczkowska

Święta Faustyna 
i Miłosierdzie Boże
Antoś i Helenka poznają znaczenie słowa „miłosierdzie” 
podczas wspólnej z mamą i z tatą pielgrzymki do krakow-
skich Łagiewnik, gdzie święta Faustyna rozmawiała z Jezusem 
i spisała Jego słowa w swoim Dzienniczku. W czasie podróży 
Antoś i Helenka spotykają ludzi, którym pomagają, oraz sami 
doświadczają pomocy innych. A w Łagiewnikach poznają 
tajemniczą zakonnicę…
ZNAK, 20×23, s. 104, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 052004

34,90
39,90 zł

Ks. Piotr Pawlukiewicz 

Księża na księżyc! Tylko co dalej?
Czy naprawdę są bogaczami rozbijającymi się drogimi samo-
chodami? Co jest ich największym grzechem? Czy żeby dziś 
chodzić w sutannie trzeba być bohaterem? Skąd bierze się 
chęć „dowalenia czarnym”? Czy to dobrze, że dziś tak głośno 
mówi się o nadużyciach księży? Czy antyklerykalizm jest zły, 
czy raczej może z niego wyniknąć jakieś dobro? I jak powi-
nien reagować na to wszystko katolik? Na wszystkie te pyta-
nia opowiada zmarły niedawno kapłan, ceniony nauczyciel 
i kaznodzieja.
ZNAK, 14×20, s. 288, miękka

KOD: 060351

34,90
36,90 zł
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Tylko
15,90 zł

Szczerze 
i na temat!

Modlitwy i litanie 
do św. Rocha 
i św. Rozalii – 
patronów od 
morowej zarazy! 

O Miłosierdziu 
Bożym 
dla dzieci!



Milena Kindziuk

Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II
Kim byli Emilia i Karol Wojtyłowie? Dlaczego Koś ció ł stara się  o włączenie ich do 
grona świętych? Na te pytania odpowiada dr Milena Kindziuk, która przez kilka lat 
poszukiwała niepublikowanych wcześniej dokumentów i wspomnień o rodzicach 
Papieża. Biografi a ta stanowi wyjątkowy portret silnej, a zarazem pokornej rodziny, 
która do końca zaufała Bogu. 7 maja 2020 r. uroczyście otwarto proces beatyfi ka-
cyjny rodziców Jana Pawła II. W książce zamieszczono Modlitwę o beatyfi kację Sług 
Bożych Emilii i Karola Wojtyłów a także ponad 60 stron fotografi i.
ESPRIT, W DRODZE, 14×20, s. 496 + 64 kolorowa wkładka, twarda

KOD: 407367

44,90
49,90 zł

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) www.religijna.pl

Oferta 
z ostatniej chwili!

ESPRIT, W DRODZE, 14×20, s. 496 + 64 kolorowa wkładka, twarda

Wincenty Łaszewski

Świat maryjnych objawień
Ekskluzywne wydanie w etui

Ponad tysiąc stron porywającego tekstu. Wincenty Łaszewski dotarł do histo-
rycznych relacji z wydarzeń i świadectw osób, którzy dostąpili łaski prywatnych 
objawień. Ich wizje po stuleciach spełniają się właśnie na naszych oczach! 
Zamieszczono tu współczesne barwne fotografi e z sanktuariów i miejsc obja-
wień, a także materiały historyczne, dokumenty i reprodukcje najwspanialszych 
dzieł sztuki sakralnej. Znajdziemy tu również ponad 200 map ukazujących po-
łożenie miejsc kultu i objawień. Dzięki pasjonującej treści oraz bogatej szacie 
grafi cznej dzieło Wincentego Łaszewskiego łączy w sobie cechy leksykonu, zna-
komitej publicystyki i efektownego albumu.

Ponad 200 map! Ponad 1600 zdjęć i ilustracji!
FRONDA, 22×28, s. 1008, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier, etui

KOD: 795136

100 najważniejszych objawień 
maryjnych w historii ludzkości!

Ufam, że książka ta przyczyni się̨ do lepszego poznania rodziny Wojtyłów, 
a przez to do głębszego zrozumienia samego Jana Pawła II.

kard. Stanisław Dziwisz

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!
Zamówienie na kwotę do 120 zł – koszt przesyłki 11,90 zł

Pierwsza biografi a rodziców Papież a
Nowość

Nowe wydanie 
– poprawione i uzupełnione!

169,00
219,00 zł

50 zł
Oszczędzasz



24,90
29,90 zł

Wincenty Łaszewski

Zwycięstwa z pomocą Nieba
Czy bez Bożej ingerencji w roku 1920 byłby możliwy jeden z największych 
triumfów polskiej armii? Czy odnieślibyśmy zwycięstwo nad muzułmana-
mi pod Chocimiem, gdyby nie żarliwa modlitwa różańcowa mieszkańców 
Krakowa? I czy pozbawieni opieki Matki Bożej obronilibyśmy dorobek naszej 
cywilizacji pod Lepanto? Przełomowa książka Wincentego Łaszewskiego 
zmienia nasze racjonalistyczne spojrzenie na historię Polski i świata. 

Cuda w dziejach są możliwe 
– mamy na to wiele dowodów! 
ESPRIT, 14×20, s. 232, miękka

KOD 407503

Wyrocznie Sybilli
Wyrocznie Sybilli to stare żydowsko-chrześcijańskie księgi apokryfi czne, pier-
wotnie spisane w języku greckim. Wśród wielu przepowiedni wyróżniają się 
swoją długą religijną tradycją, sięgającą czasów przed narodzeniem Chrystusa. 
Najstarsze świadectwa podają informacje tylko o jednej Sybilli, jednak już 
w I w. przed Chr. liczba ich dochodziła do dziesięciu. Opracowane w duchu mo-
noteizmu żydowskiego przepowiednie Sybilli wpisały się w krajobraz nieorto-
doksyjnego nauczania w Izraelu. W pierwszych wiekach po Chr. żydowskie księgi 
sybillińskie zostały przeredagowane przez autorów chrześcijańskich. Wyrocznie 
Sybilli zajmują wyjątkowe miejsce pośród niekanonicznych tekstów o charak-
terze religijnym – nie tylko jako zabytek literatury apokryfi cznej, ale również 
ze względu interesujące dla współczesnego czytelnika odniesienia.
VOCATIO, 13×20, s. 56, miękka

KOD: 921022

Tylko
9,90 zł

Wielkie cuda w dziejach świata!

Nowość

Nowość
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