
powyżej 150 zł

Prezent
za zakup

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)

O
pr

ac
ow

an
ie

 i 
re

da
kc

ja
 „B

oo
k 

Bi
g”

 E
m

il 
Bi

ga
j

do każdego
zakupu

Prezent

powyżej 120 zł

Prezent
za zakup

4(8)/2020

www.religijna.pl

Oferta ważna 
do 30 czerwca 2020 r. 
lub do wyczerpania 
zapasów!

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

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

 R
TV

 ca
ło

śc
i l

ub
 fr

ag
m

en
tó

w
 o

ra
z 

w
tó

rn
y 

ob
ie

g 
pł

yt
 D

VD
 b

ez
 ze

zw
ole

nia są

 zabronione.

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 

Maseczki jednorazowe
z fl izeliny medycznej, 3 szt.

Film dokumentalny,  DVD, 
czas trwania: 52 min.

Dobre Nowiny,
gazeta ewangelizacyjna

Tanio jak nigdy!

-90%
Wielka wyprzedaz 

.

do

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

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej 
– przesyłka gratis!

www.religijna.pl



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

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

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

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!
Zamówienie na kwotę do 120 zł – koszt przesyłki 11,90 zł.
Czas realizacji zamówienia: do 14 dni. Płatność przy odbiorze 
(za pobraniem) lub przedpłata przelewem. 

Numer konta bankowego 
do przelewów (Idea Bank): 
Dystrybucja AA, 
03 1950 0001 2006 0095 0050 0003

W polu „tytuł przelewu” prosimy koniecznie 
wpisać numer zamówienia!

Klub Książki Katolickiej Prodoks uprzejmie 
informuje, że z powodu panującej pandemii 
punkt odbioru zamówień w naszej księgarni 
w krakowie jest nieczynny do odwołania.

książka

Nowe wydanie wszystkich 14 encyklik Jana Pawła II, 
wzbogacone o bardzo obszerny i dokładny indeks 
zawierający ponad 1280 haseł. Publikacja polecana 
wszystkim, którzy pragną znać i zawsze mieć pod ręką 
najważniejsze dokumenty, jakie pozostawił światu 
nasz Ojciec Święty. Wysoka jakość merytoryczna i edy-
torska dzieła czynią z niej cenną pamiątkę Wielkiego 
Pontyfi katu.
WYD. AA, RAFAEL, 17×24, s. 864, twarda z obwolutą

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

W wersji elektronicznej

14 encyklik Jana Pawła II w trzech for-
matach dopasowanych do urządzeń 
mobilnych: PDF, epub, mobi.
RAFAEL, WYD. AA,
Książeczka: 10×15, s. 16, miękka, 
Płyta CD: Encykliki w formatach PDF, ePub, mobi

kod koMPLETU: 046686

Komplet
Encykliki Św. Jana Pawła II

W skład kompletu 
wchodzą: 
wersja książkowa 
i płyta CD z wersją 
elektroniczną 
Encyklik. 59,90

114,80 zł

55 zł

Oszczędzasz

100. rocznica urodzin Papieża Polaka

Szanowni Państwo!

Na trudny czas, który wspólnie 
przeżywamy, oferujemy Państwu 
wiele atrakcyjnych tytułów 
w promocyjnych cenach. Warto 
korzystać z okazji i zaopatrzyć się 
w ulubione książki, aby zdążyć 
przed wyczerpaniem zapasów. 
W dodatku zdrowotnym oferujemy 
produkty ochrony i higieny 
osobistej, które mogą nam być 
bardzo pomocne podczas pandemii. 
Polecamy również znakomitą ofertę 

zamieszczoną w dodatku Nowości i bestsellery.
Z uwagi na panującą pandemię nie ma obecnie możliwości 
fi nalizacji trwającego od stycznia do marca konkursu, którego 
nagrodą ma być dwuosobowy wyjazd na pielgrzymkę. 
Majowy termin z oczywistych przyczyn jest nie do utrzymania. 
Obecnie nie wiadomo, kiedy ruch pielgrzymkowy zostanie 
wznowiony. W najbliższym czasie zwycięzca konkursu zostanie 
powiadomiony o formie i sposobie przekazania nagrody. 

Kierownik sprzedaży 
oraz pracownicy Klubu Książki Katolickiej Prodoks

i księgarni Religijna.pl



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

ks. Robert Skrzypczak

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

kod: 645948

Nauczanie Benedykta XVI
w pięknym wydaniu!

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

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

29,90
59,90 zł

Marek Piotrowski

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

kod: 647460

Biblijny 
podręcznik 
obrony wiary

29,90
49,90 zł

29,90
59,90 zł

40 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Marek Piotrowski

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

kod: 600080

Super okazje!
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Miejsca święte
komplet 5 albumów w etui

W komplecie:
Ziemia Zbawiciela, s. 176

Grecja. Ziemia Apostoła Pawła, s. 168

Ziemia św. Rity, s. 64

Ziemia św. Ojca Pio, s. 56

W poszukiwaniu Arki Przymierza. Etiopia, s. 64

Każdy album: 
WYDAWNICTWO AA, 21×30, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 647065

Ponad 500 stron 
w pełnym kolorze!

yy,yy
yy,yy zł

yy zł

Oszczędzasz

Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

Dzieło o wybitnych 
walorach poznawczych 
i estetycznych!

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

kod: 133584

299,00
437,00 zł138 zł

Oszczędzasz

yy,yy
yy,yy zł

Pięć unikalnych albumów 
w eleganckim etui!

50 zł

Oszczędzasz 99,00
149,50 zł

Super okazje!
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Biblia w przekładzie ks. Jakuba Wujka
Po raz pierwszy ukazała się drukiem w 1599 r. i przez 367 lat 
pozostawała najważniejszym i najszerzej rozpowszechnionym 
polskim przekładem Pisma Świętego. Język tak zwanej Biblii 
Jakuba Wujka zachwycał naszych wieszczów; do dziś zwraca 
uwagę jego prostota, piękno i podniosły styl. Jest to więc nie 
tylko wielkie dzieło myśli teologicznej, ale i perła literatury 
staropolskiej. Przekład posiada imprimatur Stolicy Apostolskiej 
oraz arcybiskupów poznańskiego i gnieźnieńskiego. Na wzór 
dawnych wydań tom zdobią słynne ryciny Gustave'a Doré.
DRAGON, 21×28, s. 1008, twarda, ilustracje 

kod: 877158

Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

Paulina Kowalczyk

Biblia w malarstwie polskim
Album Biblia w malarstwie polskim przedstawia bogaty zasób 
sakralnych dzieł sztuki malarskiej – zachowanych w świątyniach 
i muzeach we współczesnych granicach Polski oraz (w kilku 
przypadkach) poza jej granicami. Z bogatego materiału wybrano 
150 dzieł ilustrujących sceny staro- i nowotestamentowe, po-
wstałych od średniowiecza po czasy nam współczesne. Każde 
dzieło przedstawiono wraz z fachowym komentarzem oraz 
z odesłaniem do konkretnego fragmentu Biblii.
DRAGON, 24×33, s. 352, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 875543

60 zł

Oszczędzasz

60 zł

Oszczędzasz

69,00
129,95 zł

69,00
129,95 zł

Super okazje!

40 zł

Oszczędzasz

Duchowy wymiar człowieka
Etapy i rozwój życia duchowego
Kierownictwo duchowe
Asceza
Walka duchowa
Modlitwa
Praktyki pobożne
Wielcy święci, mistycy
Objawienia
Duchowość św. Jana Pawła II
Wielkie dzieła świętych 
Eucharystia i adoracja
Rok liturgiczny
Pismo Święte i jego duchowość

Ks. Marek Chmielewski

Wielka księga duchowości katolickiej
Monumentalne dzieło poświęcone duchowości katolickiej, przedsta-
wionej w sposób bardzo obszerny i kompletny, a przy tym w przy-
stępnej formie, zrozumiałej dla każdego. To owoc kilkunastu lat wytę-
żonej pracy i medialnej działalności ks. prof. Marka Chmielewskiego, 
popularyzującego i przybliżającego słuchaczom, widzom i czytelnikom 
wielką skarbnicę duchowości Kościoła, na przestrzeni 2000 lat. 
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 1264, twarda z obwolutą, czarno-białe ilustracje

kod: 642411

2000 lat duchowości chrześcijańskiej!

59,00
99,00 zł
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Super okazje!

40 %
Rabat

29,90
49,90 zł

29,90
49,90 zł

40 %
Rabat

50 %
Rabat

dvd

dvd

yy,yy
yy,yy zł

29,90
59,80 zł

29,90
59,80 zł

Maryja z Civitavecchia
komplet 2 książek 

W komplecie: 

Cuda i tajemnice Matki Bożej z Civitavecchia, s. 200

Orędzia, cuda i łzy Matki Bożej, s. 208

Krwawe łzy oraz objawienia Matki Bożej 
z Civitavecchia!
WYD. AA, 14×20, miękka

kod koMPLETU: 648802

Dwie książki w cenie jednej!

Mojżesz Prawodawca
komplet 2 książeczek i 2 płyt dVd

Bestsellerowa ekranizacja historii Mojżesza – jednej z najważ-
niejszych postaci Starego Testamentu. Polecamy dwupłytową 
edycję 6-częściowego miniserialu z udziałem wielu znanych 
gwiazd. W roli tytułowej występuje Burt Lancaster, któremu 
partnerują m.in. Irene Papas, Michele Placido (znany m.in. 
z głównej roli w serialu Ośmiornica) i Ingrid Thulin. Muzykę do 
fi lmu skomponował sam Ennio Morricone.
Książeczki: E-LITE, 14×19, cz. I: s. 24, cz. II: s. 24, twarda
Filmy: cz. I: 145 min., cz. II: 145 min., polski lektor, polskie napisy

kod koMPLETU: 131795

50 %
Rabat

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

kod: 078461

Duża czcionka

Św. Jan Maria Vianney

Kazania Proboszcza z Ars
Zbiór 29 kazań św. Jana Marii Vianneya – o po  ku  sach, o grze-
chach głównych, o zgubnych skutkach przywiązania do grze-
chu i niegodnego przyjmowania Komunii Świętej, o warun-
kach dobrej spowiedzi, o cnotach i o sprawach ostatecznych.
WYD. AA, 14×21, s. 400, twarda z obwolutą

kod: k01059 
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29,90
99,90 zł

Cuda, objawienia, 
cudowne wizerunki, 
sanktuaria, relikwie

Adam Andrzej Walczyk

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

kod: 646730

70 zł

Oszczędzasz

70 zł

Oszczędzasz

29,90
99,90 zł

Adam Andrzej Walczyk

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

kod: 643173

Unikalne dzieło o dużych 
walorach edytorskich!

Super okazje!

Dwie książki w cenie jednej!
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Poczet władców polskich w komiksie 
Poczet władców polskich w komiksie jest adresowany do mło-
dych ludzi. Komen-tarze i dialogi, pisane językiem zrozumiałym 
dla młodzieży, pełne są odniesień do współczesności. Anegdota, 
humor, żywa i potoczysta narracja książki będą najlepsza zachętą 
dla tych, którzy nie przepadają za historią w szkolnym, podręcz-
nikowym wydaniu.
WYDAWNICTWO AA, 24×33, s. 272, 
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 644064

59,00
149,00 zł

Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury

90 zł

Oszczędzasz

40 zł

Oszczędzasz

Kocham Polskę
Edukacyjna gra planszowa

Gra dla dzieci od 5 lat, liczba graczy: 2-16 (indy-
widualnie lub zespołowo)
Gra na podstawie bestsellerowej serii książek 
dla dzieci i rodziców Kocham Polskę. Znakomicie 
łączy funkcję rozrywkową z walorami edukacyj-
nymi. To propozycja dla dzieci oraz rodziców, 
którzy chcą swym pociechom przekazać wiedzę 
o Polsce, jej historii, tradycji, bohaterach, waż-
nych wydarzeniach i miejscach, którzy chcą za-
szczepić w nich zalążki patriotyzmu i miłości do 
swojego kraju. 
RAFAEL, 20×29 

kod: 278354

Oszczędzasz 79,00
119,00 zł

Gra dla dzieci od 5 lat, liczba graczy: 2-16 (indy-

Super okazje!
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1050 lat 1050 lat 1050 lat 
polskiej historiipolskiej historiipolskiej historii

Paweł Kołodziejski, Bogusław Michalec

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

kod: 640462

79,00
149,00 zł

70 zł

Oszczędzasz

Paweł Kołodziejski

Wielka wyprawa Kostki Stanisława
komiks

Pasjonująca historia niezwykłego młodego chłopaka! Stanisław 
pewnego dnia postanawia wyruszyć w niebezpieczną podróż, 
która okazuje się początkiem największej przygody jego życia. 
Jego wyprawa do Rzymu wprawiła w zdumienie jemu współ-
czesnych oraz intryguje do dziś. Ukazana w formie komiksu 
opowieść o życiu młodzieńca, którego postawa, charakter, wier-
ność Bogu i Jego przykazaniom mogą być wzorem dla każdego 
młodego człowieka.
WYD. AA, 21×30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 642305

9,90
19,90 zł

14,90
29,90 zł

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Rotmistrz Pilecki 
w komiksie
Barwna opowieść o wielkim bohaterze polskiej historii rotmi-
strzu Witoldzie Pileckim. Historia jednego z najodważniejszych 
żołnierzy II wojny światowej, który na ochotnika dał się za-
mknąć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, aby tam zorga-
nizować konspirację. Po brawurowej ucieczce napisał szczegó-
łowe raporty z Auschwitz. Walczył w Powstaniu Warszawskim. 
Po wojnie został aresztowany przez UB, uwieziony w mokotow-
skim wiezieniu i zastrzelony 25 maja 1948 roku. Komiks w kapi-
talny sposób opowiada o życiu bohaterskiego rotmistrza, który 
jest wzorem dla młodych Polaków.  
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 644224

Super okazje!

Piękne Piękne Piękne 
ilustracjeilustracjeilustracje
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yy,yy
yy,yy zł

Biblia
komiks

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

kod: 210431

Ks. Andrzej Witko

Cud w Sewilli
Barwna panorama wybitnych dzieł 
barokowego malarstwa w Sewilli!
Ponad 300 kolorowych ilustracji!
Reprodukcje dzieł należących do kanonu 
sztuki europejskiej!
WYD. AA, JEDNOŚĆ, 17×24, s. 806, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier, twarda z obwolutą

kod: 641926

39,00
79,00 zł

39,00
99,00 zł

60 zł

Oszczędzasz

30 %
Rabat

30 %

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

kod: 441179 

Piękne wydaniePiękne wydaniePiękne wydanie
(widok od grzbietu)(widok od grzbietu)(widok od grzbietu)39,00

55,90 zł

1760 stron!

40 zł

Oszczędzasz

Super okazje!
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40 zł

Oszczędzasz

39,90
79,90 zł

Apoloniusz Zawilski

Bitwy polskiego września
Bitwy polskiego września to obraz walk w czasie kampanii wrze-
śniowej. Tom ten można traktować nie tylko jak źródło szczegó-
łowej wiedzy o pierwszym rozdziale II wojny światowej, ale też 
jako reporterską opowieść o losie żołnierzy i dowódców polskich 
oddziałów. Barwny język, umiejętne budowanie napięcia i licz-
ne beletryzowane fragmenty oraz cytaty z autentycznych relacji 
sprawiają, że pod piórem Zawilskiego narodziła się wciągająca 
epopeja o polskim Wrześniu. Książka ta jest również hołdem, któ-
ry autor składa – jak pisze w dedykacji – „Żołnierzom Września”.
ZNAK, 15×24, s. 896, twarda

kod: 056927

65 zł

Oszczędzasz

64,90
129,95 zł

Juliusz Słowacki

dzieła wybrane
Wybór czterech klasycznych dramatów jednego z najwybitniej-
szych polskich poetów i dramaturgów Juliusza Słowackiego: 
„Maria Stuart”, „Balladyna”, „Mazepa” i „Lilla Weneda”. 
Bibliofi lskie wydanie ilustrowane oryginalnymi, XIX-wiecznymi 
grafi kami K. Górskiego, W. Pawliszaka, St. K. Batowskiego 
i A. M. Andriollego.
DRAGON, 19×25, s. 528, twarda 

kod: 720526

60 zł

Oszczędzasz

50 zł

Oszczędzasz

yy,yy
yy,yy zł

Czarna księga komunizmu
Nowe wydanie bestsellerowego dzieła opracowanego 
przez wybitnych autorów pod redakcją Stéphana Courtois. 
Wśród nich m.in. Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej 
Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin i inni. Książka 
przedstawia bilans ofi ar krwawych represji i prześladowań 
w krajach rządzonych przez komunistów – od rewolucji bol-
szewickiej 1917 r. po lata osiemdziesiąte XX wieku.
DĘBOGÓRA, WYD. AA, 17×24, s. 768, twarda z obwolutą

kod: 641094

Roman dmowski 
w świetle listów i wspomnień
Monumentalna biografi a lidera obozu narodowego dotycząca 
jego kariery politycznej i życia osobistego. Książka zawiera pra-
wie 900 stron niezwykle oryginalnego materiału, m.in.: wspo-
mnienia i fotografi e nieznane szerokiemu gronu czytelników. 
A przede wszystkim listy pisane do ówczesnej polskiej elity 
politycznej i intelektualnej, m.in. do Reymonta, Żeromskiego, 
Paderewskiego i wielu innych. 
DĘBOGÓRA, 17×24, s. 892, twarda z obwolutą

kod: 374107

49,90
99,90 zł

39,00
99,00 zł

Super okazje!
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Historia świata. 1000 lat dziejów
Monumentalna, bogato ilustrowana „Historia świata” przedstawia dzieje życia 
człowieka w ciągu ostatniego tysiąclecia oraz przybliża zmiany, jakie dokonały 
się w tym okresie. Jest to opowieść żywa i ekscytująca, z ilustracjami i mapa-
mi przybliżającymi najbardziej odległe wydarzenia. Umieszczone na końcu 
kalendarium umożliwia szybkie porównanie stopnia rozwoju poszczególnych 
regionów świata w danym okresie. W książce można znaleźć informacje na 
temat najważniejszych wydarzeń historycznych, takich jak np. wojna stuletnia 
między Francją a Anglią, podróże Vasco da Gamy, Krzysztofa Kolumba i innych 
odkrywców, lądowe podróże badawcze, wojny napoleońskie, rozwój rolnictwa, 
kampanie obu wojen światowych, rozpad ZSRR oraz historię Polski. 
DRAGON, 24×33, s. 592, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 878629

99,00
199,95 zł

100 zł

Oszczędzasz

184 185

ROKITNO
Sanktuarium Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej

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

POBLISKIE ATRAKCJE

Pszczew
15 km na południowy wschód od Rokitna

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

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

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

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

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

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

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

W OKOLICY

BABIMOST
Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni 
Babimojskiej

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

Matka Boża Cierpliwie Słuchająca

Ołtarz główny w sanktuarium w Rokitnie

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

Muzeum Dom Szewca przy rynku w Pszczewie

30 zł

Oszczędzasz

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

kod: 643616

39,00
69,00 zł

Super okazje!

Maryja w sanktuariach 
Polski i świata
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Super okazje!

69,90
129,95 zł

Wielki atlas ptaków polski
Wielka skarbnica wiedzy o ptakach!
Książka prezentuje ponad 300 krajowych gatunków ptaków 
z uwzględnieniem opisów rzędów i szczegółowych charaktery-
styk wybranych gatunków. Z pomocą tego atlasu poznamy wy-
gląd i cechy fi zyczne ptaków, ich zachowania rozrodcze, środo-
wiska, w których żyją, a także ciekawostki na ich temat, niekiedy 
mocno zaskakujące. Fachowe komentarze zostały uzupełnione 
o znakomite ilustracje poszczególnych gatunków.
DRAGON, 20×28, s. 384, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 722582

Wielki atlas kosmosu
Wspaniałe kompendium o kosmosie!
Wielki atlas kosmosu jest zaproszeniem do pasjonującej wy-
prawy po najwspanialszych skarbach, jakie odkrywa przed nami 
gwiezdny fi rmament. Wystarczy uruchomić wyobraźnię i dać się 
ponieść książkowej narracji, by poczuć w sobie zew odkrywcy 
podziwiającego piękno natury. Znakomicie ilustrowane dzieło 
odkrywa przed nami tajemnice wszechświata.
DRAGON, 21×28, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 878612

49,90
99,95 zł

49,90
99,95 zł

Maryja
komplet 6 albumów w etui
W komplecie:
Maryja z Fatimy, s. 64

Maryja z Guadalupe, s. 72

Maryja Królowa Polski, s. 64

Maryja z Lourdes, s. 72

Maryja z Ostrej Bramy, s. 72

Maryja z Gietrzwałdu, s. 64

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

kod koMPLETU: 645702

35 zł

Oszczędzasz

60 zł

Oszczędzasz

50 zł

Oszczędzasz

50 zł

Oszczędzasz

99,00
134,40 zł

Sześć pięknych 
albumów 
w eleganckim 
etui!

Wielka encyklopedia pszczelarstwa
Dzieło jest podstawowym źródłem informacji niezbędnych 
do założenia i samodzielnego, profesjonalnego prowadzenia 
pasieki. Znajdziemy tu wiele praktycznych wskazówek opar-
tych na wieloletnim doświadczeniu autorów. Zamieszczono tu 
również obszerne informacje dotyczące życia i biologii pszczół. 
Przystępna i atrakcyjna treść została wzbogacona bogatym ma-
teriałem fotografi cznym. Encyklopedia adresowana jest zarówno 
do doświadczonych, jak i do początkujących pszczelarzy, a także 
do wszystkich zainteresowanych modną w ostatnim czasie te-
matyką pszczelarską.
DRAGON, 21×30, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 723893
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Chorał gregoriański
komplet 13 płyt

Kolekcja na wszystkie niedziele 
roku liturgicznego w eleganckim etui!
Kolekcja książeczek oraz płyt z utworami gregoriańskimi na 
wszystkie niedziele roku liturgicznego w wykonaniu mnichów 
z opactwa Notre Dame de Triors (Francja). Na 13 płytach CD nagra-
no piękny śpiew z tradycyjnego klasztoru, z kongregacji Solesmes, 
w którym chorał wyznacza rytm każdego dnia. Książeczki zawierają 
nuty utworów (neumy) oraz teksty łacińskie i przekłady na cztery 
języki: polski, francuski, angielski i niemiecki.
Każda z 13 części: WYD. AA, DĘBOGÓRA, książeczka z płytą CD, 15×14, twarda

kod koMPLETU: 646259

249,00
453,70 zł

204 zł

Oszczędzasz

50 zł

Oszczędzasz

Świadectwa o świętym Ojcu Pio
komplet 3 książek 

W komplecie: 

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

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

Jak Ojciec Pio zmienił moje życie, s. 228

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

kod koMPLETU: 644866

39,90
89,70 zł

54,00
154,50 zł

99,00
199,90 zł

Wielka Kolekcja Fatimska
komplet 5 książek

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

Dzieci, które widziały Maryję, s. 488,

Czwarta tajemnica fatimska, s. 352

Fatimskie proroctwo o Rosji, s. 208

Anioł z Fatimy, s. 256

kod koMPLETU: 640264

Poczet władczyń Polski
Monumentalne dzieło przedstawia sylwetki kobiet, które były mał-
żonkami władców Polski (lub przez jakiś czas samodzielnie rządziły 
krajem) – od początku naszej państwowości aż po schyłek wieku 
XVIII. W sumie zamieszczono tu obszerne biogramy 55 władczyń, 
począwszy od Dobrawy, a skończywszy na Marii Józefi nie Habsburg, 
żonie Augusta III. Zamieszczono tu informacje o ich pochodzeniu, 
wykształceniu oraz zaangażowaniu w życie polityczne i kulturowe 
Rzeczypospolitej. Dzieło zostało pięknie zilustrowane szkicami, 
rycinami, reprodukcjami dzieł sztuki oraz fotografi ami obiektów 
związanych z życiem i działalnością polskich monarchiń.
WYD. M, 24×33, s. 384, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje

kod: 431409

100 zł

Oszczędzasz

100 zł

Oszczędzasz

Super okazje!



15Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasówOferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

4,90
9,90 zł

1,90
3,90 zł

1,90
3,90 zł

1,90
3,90 zł

2,90
4,90 zł

2,90
6,00 zł

4,90
9,90 zł

Nowenna za 
bliskich zmarłych 
RAFAEL, 11×16, s. 64, miękka

kod: 698268

Pamiątka 
duchowej adopcji 
Różaniec w prezencie! 
RAFAEL, 10×14, s. 8, miękka

kod: 250116

Wielki pontyfi kat 
św. Jana Pawła II
RAFAEL, 13×20, s. 88, miękka

kod: 889720

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

40 %
Rabat

50 %
Rabat

4,90
9,90 zł

Modlitwy za dusze 
czyśćcowe
AA, 10×14, s. 48, miękka

kod: 640400

Nowenna 
do Matki Bożej 
rozwiązującej węzły
AA, 10×14, s. 32, miękka

kod: 648840

Trzydziestodniowe 
nabożeństwo 
do św. Józefa
AA, 10×14, s. 64, miękka

kod: 927814

Ze świętym 
Józefem w nowe 
tysiąclecie
AA, 11×15, s. 28, miękka

kod: 881247

Życie po śmierci
AA, 11×17, s. 96, miękka  

kod: P04057

Wszystko do 5 zł!
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Wszystko do 5 zł!

75 %
Rabat

4,90
19,90 zł

4,90
19,90 zł

Maryja z Fatimy 
Album

WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, koloro-
we ilustracje, kredowy papier

kod: 646136

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

kod: 647331

droga Krzyżowa 
Z Matką Bożą 
z Lourdes
AA, 12×16, s. 96, miękka

kod: 641308

4,90
14,90 zł

4,90
14,90 zł

O. Maciej Braun

Pokea zawadi
O misjach w Tanzanii
AA, 14×20, s 144, miękka

kod: 645726

65 %
Rabat

65 %
Rabat

75 %
Rabat

2,90
29,90 zł

Mary Renault

Król musi umrzeć
ESPRIT, 13×20, s. 430, miękka

kod: 040109

90 %
Rabat

Papieski 
modlitewnik 
do ducha Świętego
AA, 10×14, s. 96, miękka

kod: 927319

2,90
4,90 zł

40 %
Rabat

2,90
29,90 zł

Śledztwo 
w sprawie cudów
AA, 14×20, s. 288, miękka

kod: 927982

90 %
Rabat

2,90
29,90 zł

Andreas Widmer

Strażnik świętego 
papieża
AA, 14×20, s. 256, miękka

kod: 643920

90 %
Rabat
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Wszystko do 5 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

4,90
19,90 zł

4,90
19,90 zł

4,90
19,90 zł

4,90
19,90 zł

1,90
3,90 zł

3,50
6,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

O modlitwie 
Medytacje 
Ojca Świętego
AA, 13×19, s. 96, miękka

kod: 645009

Ojciec Święty Franciszek

Przewodnik 
duchowy
AA, 13×19, s. 160, miękka 

kod: 642688

Walka 
duchowa
AA, 11×16, s. 96, miękka

kod: 647096

Bł. ks. Władysław 
Bukowiński
książeczka z fi lmem dVd
Książeczka: WYD. AA, 14×20, s. 32, 
twarda. Film: czas trwania 46 min.

kod: 646174

Ks. Jan Kaczkowski 
Wspomnienie
książeczka z fi lmem dVd
Książeczka: WYD. AA, 13×19, s. 48, 
twarda. Film: czas trwania: 53 min.

kod: 644330

4

Mamy w nim ojcaMamy w nim ojcaMamy w nim ojca
Scenariusz i reżyseria: Grzegorz Sadurski

Zdjęcia: Wojciech Łazarowicz
Montaż: Mieczysław Kazubski

Oprawa muzyczna: Joanna Fidos
Producent: DoReMiFilm dla TVP S.A. (2015)

Czas trwania: 30 min.

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

a autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprzez RTV całości lu
b fra

gmentó
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Ojciec Jan Góra
Duchowy testament
książeczka z fi lmem dVd
Książeczka: WYD. AA, 14×20, s. 22, 
twarda. Film: czas trwania: 30 min.

kod: 644378

75 %
Rabat

verbum domini 
(O Słowie Bożym)
AA, 11×16, s. 200, miękka

kod:  881827

Encyklika 
Lumen Fidei
AA, 11×16, s. 96, miękka

kod: 643449

50 %
Rabat
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?

4,90
14,90 zł

4,90
14,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
12,90 zł

4,90
9,90 zł

Gender 
Kontrrewolucja
WYD. M, 14×20, s. 136, miękka

kod: 957020

Ks. Andrzej Zwoliński

Reinkarnacja
WNSZ, 12×16, s. 96, miękka

kod: 600646

Ks. Andrzej Zwoliński

Bioenergoterapia
WNSZ, 12×16, s. 128, miękka

kod: 050051

Ks. Andrzej Zwoliński

Feng Shui
WNSZ, 12×16, s. 96, miękka

kod: 050174

50 %
Rabat

60 %
Rabat

50 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

Wszystko do 5 zł!

Obłęd 1944 czy 2013?
Czy decyzja o wybuchu powstania była błędna, a wręcz szaleń-
cza? Czy zryw był z góry skazany na niepowodzenie, spowodo-
wał tylko niepotrzebne ofi ary i ułatwił Stalinowi sowietyzację 
Polski?
Z tezami książki Piotra Zychowicza zmagają się znakomici 
polscy historycy i publicyści, m.in. Sławomir Cenckiewicz, 
Piotr Gontarczyk, Bronisław Wildstein, Piotr Semka czy Łukasz 
Warzecha.
WYDAWNICTWO M, 14×20, s. 128, miękka

kod: 956665

4,90
11,90 zł

O. Rafał Kazimierz Wilk

O sensie życia
WNSZ, 14×20, s. 90, miękka

kod: 600042

58 %
Rabat

2,50
24,90 zł

Livio Fanzaga, 
Andrea Tornielii

Szatańskie oszustwo
AA, 14×21, s. 128, twarda

kod: 881896

90 %
Rabat
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Wszystko do 5 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

65 %
Rabat

4,90
9,90 zł

4,90
14,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
14,90 zł

2,90
4,90 zł

2,90
5,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

dokończysz 
dzieło Faustyny
WNSZ, 12×17, s. 96, miękka

kod: 600769

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

kod: 647454

F. Fernandez-Carvajal

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

kod: 368471

O. Kazimierz Lubowicki 

Życie małżeńskie 
uczynić Eucharystią
AA, 12×16, s. 128, twarda

kod: 642145

Pozostań ze mną, 
Panie
Modlitwa wdzięczności Ojca Pio
RAFAEL, 11×14, s. 56, miękka

kod: 889799

do sukcesu 
życiowego 
przez różaniec i modlitwę
AA, 12×17, s. 96, miękka  

kod: k01031

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Ks. Leszek Smoliński

Kiedy odchodzą 
bliscy
RAFAEL, 13×20, s. 128, miękka

kod: 889027

65 %
Rabat

Ojciec Święty Benedykt XVI 

List o przyczynach 
kryzysu Kościoła
AA, 12×16, s. 32, miękka

kod: 646228

40 %
Rabat
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Wszystko do 5 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

65 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

4,90
14,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
19,90 zł

4,90
19,90 zł

1,90
3,90 zł

4,90
9,90 zł

2,90
6,00 zł

Św. Nimatullah 
Al-Hardini
Libański mnich cudotwórca
AA, 13×19, s. 144, miękka

kod: 642534

Modlitwy 
do św. Jana Pawła II 
AA, 10×14, s. 48, miękka

kod: 646600

O. Jan Góra

Lednicki dekalog
WYD. M, 13×19, s. 96, miękka

kod: 725924

Modlitewnik 
MB Fatimska
WYD. M, 11×16, s. 208, miękka ze 
złoceniami

kod: 431430

Rzym Jana Pawła II
Przewodnik dla pielgrzymów
WYD. M, 14×20, s. 112. miękka, kolorowe 
ilustracje, kredowy papier

kod: 957822

50 %
Rabat

4,90
14,90 zł

Ks. Vito Misuraca

dziennik z piekła
AA, 14×20, s. 128, miękka 

kod: 642930

65 %
Rabat

Śpiewnik 
pielgrzyma
AA, 11×16, s. 160, miękka

kod: k01300

50 %
Rabat

Największy cud 
Ojca Pio
AA, 11×16, s. 96, miękka

kod: 368911
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Wszystko do 5 zł!

4,90
14,90 zł

65 %
Rabat

4,90
19,90 zł

4,90
19,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
34,90 zł

Pseudo-dionizy 
Areopagita 
AA, FRONDA 14×20, s. 360, miękka

kod: 335772

Krzysztof Masłoń

Henryk Sienkiewicz
Śladami polskości
WYD. M, 14×20, s. 108, miękka

kod: 958850

Szlak bojowy 
Legionów 
Polskich
WYD. M, 14×20, s. 120, miękka

kod: 958577

75 %
Rabat

75 %
Rabat

Joanna 
Wieliczka-Szarkowa

Arnhem ’44
AA, 12×19, s. 80, miękka,

kod: 646907

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł
4,90
9,90 zł

50 %
Rabat

86 %
Rabat

Miłość żyje drobiazgami
Najpiękniejsze myśli o miłości
Bogato ilustrowany nastrojowymi fotografi ami zbiór najpięk-
niejszych myśli o miłości. Wśród autorów sentencji znajdziemy 
poetów, fi lozofów, pisarzy i świętych. Doskonały pomysł na 
prezent dla ukochanej osoby lub z okazji zawarcia sakramentu 
małżeństwa czy na rocznicę ślubu.
WYD. M, 11×16, s. 128, miękka

kod: 433397

Mateusz 
Morawiecki
WYD. M, 13×19, s. 112, miękka

kod: 433724

2,90
29,90 zł

Święci i moce 
ciemności
AA, 14×20, s. 256, miękka

kod: 644804

90 %
Rabat
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Wszystko do 5 zł!

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

3,50
6,99 zł

4,90
9,90 zł

4,90
14,90 zł

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

a autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprzez RTV ca
ło
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Czyta: M a ł g o r z at a  W i l c z e w s k aMuzyka: Ja c e k  W i e r z c h ow s k i

A g n i e s z k a  P r z y b y l s k a

zeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprzez RTV ca
ło

śc
i lu

b
fra

gm
en

tó
w

or

A g n i e s z k a  P r z y b y l s k a
A g n i e s z k a  P r z y b y l s k a

Jak Antoś został 
rycerzem
książeczka z płytą Cd
AA, 24×25, s. 16, miękka, 
kolorowe ilustracje

kod: 644491

O chłopcu trzech 
imion
AA, 21×30, s. 32, miękka, kolorowe 
ilustracje, kredowy papier

kod: 647973

Księga zabaw 
na nudną podróż
DRAGON, 21×29, s. 48, miękka

kod: 873907

Rośliny 
na skalniaki
DRAGON, 14×20, s. 48, miękka, kolo-
rowe ilustracje 

kod: 872795

50 %
Rabat

65 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Bóle głowy, migrena 
i inne bolesne 
dolegliwości, 
AA, 14×20, s. 80

kod: 648697

Reumatyzm, 
artretyzm, 
podagra, 
AA, 14×20, s. 88

kod: 640905

Włosy, skóra, 
paznokcie 
AA, 14×20, s. 88

kod: 641629

dolegliwości 
żołądka, 
wątroby…, 
AA, 14×20, s. 120

kod: 648215

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat
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Wszystko do 5 zł!

4,90
19,90 zł

50 %
Rabat

50 %
Rabat

43 %
Rabat

3,90
7,90 zł

3,90
6,90 zł

yy,yy
yy,yy zł
4,90
9,90 zł

Kwiaty ozdobne
DRAGON, 14×20, s. 48, miękka, kolo-
rowe ilustracje

kod: 872788

Herbatka 
familijna
(sypana) 
50 g
kod: 290056

Herbatka 
krzemionkowa
(sypana) 
50 g
kod: 290025

Anoreksja, 
bulimia
AA, 14×20, 162 s., miękka 

kod: 060543

75 %
Rabat

40 %
Rabat

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

2,90
4,99 zł

Potrawy 
regionalne
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
kod: 807533

Rodzinne obiady
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
kod: 807588

Potrawy z ryb 
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
kod: 807670

45 %
Rabat

45 %
Rabat

4,90
8,99 zł

desery i dania na 
słodko
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
kod: 807649

45 %
Rabat
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Wszystko do 10 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

7,50
14,90 zł

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

kod: 640974

 KORONKA W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-097-4

Modlitewnik

KORONKA 
do Najświętszej 
Krwi Chrystusa

 KORONKA W PREZENCIE!

Koronka 
w prezencie!

Aleksandra Zapotoczny

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

kod: 645788

Tajemnica 
Szkaplerza 
św. Józefa

Koronka 
w prezencie!

Szkaplerz 
w prezencie!

Koronka 
w prezencie!

Szkaplerz św. Józefa 
Modlitewnik
Modlitewnik zawiera obrzęd Błogosławieństwa i nałożenia szka-
plerza oraz inne modlitwy i rozważania związane ze św. Józefem.
do modlitewnika dołączamy bezpłatnie szkaplerz św. Józefa, 
wykonany we Francji przez klauzurowe Siostry klaryski 
kapucynki.
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

kod: 645740

SZKAPLERZ ŚW. JÓZEFA      G R AT I S !

Modlitewnik

ISBN 978-83-7864-574-0

24,90

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

Szkaplerz 
w prezencie!

G R AT I S !

24,90

G R AT I S !

KORONKA W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-724-9

Nabożeństwo 
do św. Michała 
Archanioła

Modlitewnik 19,90ModlitewnikModlitewnik 19,90

KORONKA W PREZENCIE!

KORONKA 
DO ŚW. MICHAŁA 

ARCHANIOŁA

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

kod: 647249
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Wszystko do 10 zł!

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

60 %
Rabat

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

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

kod: 145129

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

kod: 145112

7,50
14,90 zł

50 %
Rabat

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

kod: 250345

W ubogich dotykam Jezusa
Różaniec ze św. Matką Teresą
Modlitewnik – przygotowany na kanonizację Matki Teresy 
z Kalkuty – zawiera rozważania Tajemnic Różańca w oparciu 
o jej wypowiedzi i pisma. Miała ona ogromne nabożeństwo do 
Maryi i bardzo często podkreślała swoje do Niej przywiązanie. 
W komplecie z modlitewnikiem: drewniany różaniec z wizerun-
kiem św. Matki Teresy oraz portret kanonizacyjny.
WYD. M, 12×17, s. 100, miękka

kod: 431898
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Modlitwy za wnuki
Zbiór modlitw za wnuki to ponad 120 propozycji modlitw wstawien-
niczych w intencjach naszych kochanych wnucząt, poczynając od 
ważnych spraw dzieciństwa, poprzez problemy dorastania aż po 
czas podejmowania życiowych decyzji i wchodzenia w dorosłe życie. 
Zamieszczono tu m.in. tradycyjne modlitwy za wstawiennictwem 
świętych Anny i Joachima oraz wielu patronów dzieci i młodzieży. 
Ważną część modlitewnika stanowią błogosławieństwa, Godzina 
Łaski oraz praktyki pobożne związane z sakramentaliami takimi jak 
Różaniec (Nowenna Pompejańska), Szkaplerz, Cudowny Medalik czy 
Krzyż św. Benedykta. 
WYD. AA, 12x16, s. 256, opr. zintegrowana

kod: 646778 

50 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
Rabat

60 %
Rabat

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

24,90
29,90

 RÓŻANIEC ZA OJCZYZNĘ W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-085-1

Modlitewnik
ŚWIĘTY
ANDRZEJ BOBOLA
OBROŃCA WIARY. PATRON POLSKI NA TRUDNY CZAS

 RÓŻANIEC ZA OJCZYZNĘ W PREZENCIE!

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

kod: 640851

Nabożeństwo 
do dzieciątka Jezus
Książka przedstawia Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus, prak-
tykowane od wieków w Kościele – jego dzieje, najważniejsze 
formy oraz najsłynniejsze Sanktuaria Dzieciątka Jezus w Europie 
i Polsce. Zawiera szereg nabożeństw i modlitw. m.in Nowennę, 
Koronkę i Litanię do Dzieciątka Jezus.
WYD. AA, 12×16, s. 48, miękka

kod: 644989

K O R O N K A  G R A T I S !

M O D L I T E W N I K

24,90
ISBN 978-83-7864-498-9Nabożeństwo

do Dzieciątka Jezus

Wszystko do 10 zł!

Koronka za dzieci i wnuki
Koronka za dzieci i wnuki to modlitwa odmawiana w intencji 
tych, których najbardziej kochamy. 
W prezencie dołączamy przepiękną koronkę z grawerowaną ryci-
ną ukazującą Chrystusa błogosławiącego dzieci oraz inskrypcją: 
„Panie, błogosław naszym dzieciom”. 
koronka posiada imprimatur kościoła katolickiego.
RAFAEL, 10×14, s. 32, miękka

kod: 889584

Koronka 
w prezencie!

Różaniec 
w prezencie!
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60 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

9,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

Koronka 
do Świętej Rodziny z Nazaretu
Niezwykła modlitwa do Jezusa, Maryi i Józefa, oparta na rozwa-
żaniu pięciu tajemnic z życia Świętej Rodziny. 
Do modlitewnika dołączono koronkę z niebieskimi paciorkami. 
Ma ona postać tradycyjnego Różańca (z wizerunkiem Świętej 
Rodziny w łączniku) i służy do odmawiania modlitw podanych 
w książeczce. 

WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

kod: 640424

Nabożeństwo do św. Anny 
i św. Joachima
Wyjątkowy modlitewnik do św. Anny i św. Joachima, rodziców 
Matki Bożej i dziadków Pana Jezusa – opracowany przez ojców 
augustianów z klasztoru i sanktuarium św. Anny we włoskim 
mieście Sigillo. Niezwykle bogaty zbiór modlitw, nabożeństw, 
litanii i koronek do św. Anny i św. Joachima, których pobożne 
odmawianie pomaga wierzącym wypraszać łaski w najtrudniej-
szych życiowych sytuacjach. Modlitewnik polecamy szczególnie 
rodzinom, małżonkom i narzeczonym.
WYD. AA, 12×16, s. 144, miękka

kod: 642985

KORONKA DO ŚW. ANNY, ŚW. JOACHIMA 
I ŚWIĘTEJ RODZINY w prezencie!

19,90

ISBN 978-83-7864-298-5

NABOŻEŃSTWO 
DO ŚW. ANNY 
I ŚW. JOACHIMA

I ŚWIĘTEJ RODZINY w prezencie!

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

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

kod: 649298

MODLITEWNIK 
JASNOGÓRSKI

ISBN 978-83-7864-929-8

PAMIĄTKOWY RÓŻANIEC W PREZENCIE!

300. Rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

19,90

300. Rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

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

kod: 645610

KORONKA W PREZENCIE!

19,90
ISBN 978-83-7864-042-4

KORONKA 
DO ŚWIĘTEJ RODZINY 
Z NAZARETU

Wszystko do 10 zł!

Koronka 
w prezencie!

Koronka 
w prezencie!

Różaniec 
w prezencie!

Różaniec 
w prezencie!
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70 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

9,90
34,90 zł

7,50
14,90 zł

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

kod: 644385

Modlitwy do św. Józefa 
z Kupertynu 
Św. Józef z Kupertynu jest patronem lotników, podróżujących 
samolotami i studentów zdających egzaminy. W modlitew-
niku znajdują się liczne prośby o wstawiennictwo św. Józefa 
w chwilach próby, o mądrość w podejmowanych życiowych 
decyzjach, o bezpieczeństwo w czasie lotu, a także modlitwy 
związane z rokiem szkolnym i egzaminami.
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka 

kod: 641018

 SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-101-8

Modlitewnik

MODLITWY 
do św. Józefa z Kupertynu

9,90
19,90 zł

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

kod: 647690

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

Ks. Marcello Stanzione

Św. Faustyna i dusze czyśćcowe 
Książka przedstawia życie, doświadczenia mistyczne i przesła-
nie miłosierdzia głoszone przez świętą Siostrę Faustynę w per-
spektywie nauczania Kościoła o duszach cierpiących w czyśćcu. 
Ponadto zawiera bogaty zbiór modlitw do Miłosierdzia Bożego 
i za dusze czyśćcowe.
WYD. AA, 14×20, s. 228, miękka

kod: 648963

Wszystko do 10 zł!

Medalik 
w prezencie!
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60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

65 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

O. Joseph-Marie Verlinde 

Cud uzdrowienia wewnętrznego
O. Verlinde omawia drogi wyzwolenia z najcięższych zniewoleń 
i perwersji, takich jak m.in. homoseksualizm, ideologia gender, 
pedofi lia, zoofi lia, fetyszyzm, transwestytyzm, podglądactwo, 
sadyzm, masochizm, nimfomania, kazirodztwo, fascynacja 
magią, gnozą i okultyzmem, sakralizacja seksualności w hindu-
izmie (tantryzm), narkotyki, próby samobójcze. 
WYD. AA, 14×20, s. 384, miękka

kod: 640578  

Jan Paweł II

Jak żyć po chrześcijańsku?
Książka, utrzymana w formie rozmowy z Janem Pawłem II, jest 
wyborem licznych wypowiedzi Papieża na temat życia ducho-
wego. Jan Paweł II odpowiada na najważniejsze pytania: Jak 
odnaleźć sens życia? Jak radzić sobie z problemami duchowy-
mi? Jak się modlić? Jaki jest sens cierpienia? 
WYD. AA, 14×20, s. 400, miękka

kod: 645443

40 %
Rabat

8,90
14,90 zł

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

kod: 641346 

Wszystko do 10 zł!

Intronizacja Jezusa Króla
W zapiskach duchowych bł. Rozalii Celakówny Jezus domagał 
się intronizacji, czyli publicznego uznania Go Królem w narodzie 
polskim przez porzucenie grzechów i całkowity zwrot do Boga. 
Autor na podstawie Biblii, nauczania Kościoła i wypowiedzi 
bł. Rozalii tłumaczy, czym jest Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za 
Króla i Pana, który odbył się 19 listopada 2016 roku w Krakowie.
WYD. M, 14×20, s. 176, miękka

kod: 431799
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60 %
Rabat

Orygenes, Eustacjusz z Antiochii i Grzegorz z Nyssy 

O wywoływaniu duchów
Jak starożytni oceniali praktykę wywoływania duchów? 
Przeciętny Grek nie widział w niej nic groźnego, ale już prawo 
rzymskie zakazywało magii i przepowiadania śmierci. Książka 
prezentuje trzy starożytne pisma Ojców Kościoła na ten te-
mat: homilię Orygenesa, rozprawę Eustacjusza z Antiochii i list 
Grzegorza z Nyssy. 
WYD. M, 14×20, s. 160, miękka

kod: 431775

Czy wróżka 
z Endor 
wywołała ducha 
Samuela?

9,90
24,90 zł

65 %
Rabat

65 %
Rabat

50 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
19,90 zł

José Milhazes

Fatimskie proroctwo o Rosji
Maryja w Fatimie wyraziła pragnienie, aby Rosja została poświę-
cona Jej niepokalanemu Sercu, by mogła uniknąć błędów i zła, 
które może zagrozić całemu światu. Życzenie Matki Bożej nie zo-
stało spełnione i dlatego bezbożna propaganda zdołała wyrzą-
dzić wiele zła, o czym świadczy poruszający opis prześladowań 
Kościoła w kraju rządzonym przez bolszewików. Autor przytacza 
wiele dokumentów pochodzących z sowieckich archiwów. 
WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

kod: 648819

Anioł z Fatimy
Książka o tajemniczych objawieniach anielskich, które miały 
miejsce w Fatimie w 1916 roku! Anioł trzy razy zjawił się trojgu 
pastuszków z Fatimy, przygotowując objawienia maryjne. Te zja-
wienia anielskie, z jednej strony podobne do opisów biblijnych, 
z drugiej zaskakują nowymi motywami (np. podanie trojgu pa-
stuszkom Hostii i kielicha Eucharystycznej Krwi). Ks. Stanzione 
bada i relacjonuje wszystkie te wydarzenia oraz pomaga nam 
zrozumieć ich głęboki sens. 
WYD. AA, 14×20, s. 256, miękka

kod: 649724

Wincenty Łaszewski

Czwarty wizjoner 
z Fatimy
Mimo, iż osobiście nie dostąpiliśmy łaski oglądania czy słucha-
nia głosu Maryi, to Ona nieustannie przynagla nas do głębsze-
go rozeznawania Jej orędzia oraz do konsekwentnej realizacji 
wymagań, jakie przed nami stawia. W ten sposób każdy z nas 
może stać się czwartym wizjonerem z Cova da Iria.
FRONDA, 12×19, s. 160, miękka

kod: 791480

Wszystko do 10 zł!
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65 %
Rabat

65 %
Rabat

70 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
34,90 zł

Kobiety Boga
Objawienia w życiu świętych niewiast
Przeżycia 12 wielkich mistyczek, którym udzielona została 
łaska prywatnych objawień (Hildegarda z Bingen, Gertruda 
z Helfty, Małgorzata z Kortony, Angela z Foligno, Brygida 
Szwedzka, Joanna d’Arc, Katarzyna z Genui, Teresa z Avila, 
Małgorzata Alacoque, Siostra Łucja z Fatimy, Siostra Faustyna, 
Rozalia Celakówna). 
WYD. AA, 14×21, s. 224, twarda

kod: k01062

Stygmatycy i aniołowie
Dzieje ekstaz, cudów i świętych ran od św. Franciszka 
po dzień dzisiejszy
W tej książce odnotowano blisko 400 potwierdzonych przypad-
ków stygmatyzacji. Zostały tu opisane m.in. anielskie ingerencje 
w życiu wielu znanych stygmatyków: św. Franciszka z Asyżu, 
św. Rity, św. Teresy z Avila, św. Małgorzaty Marii Alacoque, 
bł. A.K. Emmerich, św. Ojca Pio, Natuzzy Evolo oraz innych osób. 
WYD. AA, 14×20, s. 288, miękka 

kod: 649168

Święty Mikołaj cudotwórca
Historia życia świętego Mikołaja, niezwykłe cuda oraz liczne 
świadectwa uzdrowień za jego wstawiennictwem. W książ-
ce omówiono również szczególne miejsca kultu i sanktuaria 
św. Mikołaja, także te znajdujące się w Polsce, wraz ze świa-
dectwami łask, jakich doświadczyli modlący się tam wierni. 
Znajdziemy tu także modlitwy do św. Mikołaja.
WYD. AA, 14×20, s. 336, miękka

kod: 642695

dvd

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

Mała Arabka i Matrix
książeczka z fi lmem dVd

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

kod: 649847

Wszystko do 10 zł!
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60 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
24,90 zł

Św. Ojciec Pio
Mój kierownik duchowy
Niezwykłe świadectwo Emanuele Brunatto, który nawrócił się 
pod wpływem świętego stygmatyka i został jego pierwszym 
duchowym podopiecznym. Przez kilka lat Emanuele mieszkał 
w klasztorze, tuż obok Ojca Pio, którego codziennie spotykał 
będąc świadkiem niesamowitych zjawisk, cudów, uzdrowień 
i wielkich nawróceń.

WYD. AA, 14x20, s. 256, miękka

kod: 648765

Ziemia św. Ojca Pio Album
Barwnie ilustrowany album przedstawia miejsca, po których 
stąpał święty stygmatyk. Oprowadza po Pietrelcinie, w której 
się urodził, po klasztorach, w których spędził pierwsze lata 
życia zakonnego, po Benewencie, gdzie otrzymał święcenia 
kapłańskie czy wreszcie po San Giovanni Rotondo, które przez 
przeszło pół wieku było domem Ojca Pio, a dziś jest sank-
tuarium, do którego pielgrzymują miliony ludzi! Liczne foto-
grafi e ukazują piękno pejzażu południowych Włoch, pamiątki 
związane z Ojcem Pio, a także powstałe ku jego czci świątynie 
w Pietrelcinie, San Giovanni Rotondo a także w Polsce.
WYD. AA, 21×30, s. 56, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 643067

SREBRNY MEDALIK ŚW. OJCA PIO GRATIS!

24,90

ISBN 978-83-7864-418-7

Modlitewnik 
za wstawiennictwem
św. Ojca Pio

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

kod: 644187

Jak Ojciec Pio zmienił moje życie
Piero Drioli po swoim nawróceniu zaangażował się w propagowa-
nie Zeszytu Miłości, niewielkiej książeczki spisanej przez Luigiego 
Gaspariego na polecenie jego duchowego ojca i przewodnika 
św. Ojca Pio. W tej książce Drioli ujawnia, że przesłanie zawarte 
w Zeszycie Miłości przyczynia się do nawrócenia wielu osób, a nawet 
skrywa w sobie nieujawnione treści Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej! 
Daje też świadectwo osobistej przemiany duchowej. Opowiada, jak 
swoją wiarą zdołał przyczynić się do nawrócenia wielu słynnych 
osób. Wspomina doświadczenia mistyczne własne i innych ludzi, 
m.in. tajemnicze sny oraz objawienia prywatne.  
WYD. AA, 14×20, s. 228, miękka, cz.-b. fotografi e

kod: 646495

Bóg, 
Ojciec Pio
i futbol!

9,90
24,90 zł

Do modlitewnika 
dołączamy srebrny 
medalik z wizerun-
kiem św. Ojca Pio.

60 %
Rabat

Wszystko do 10 zł!
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70 %
Rabat

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy zł

9,90
34,90 zł

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

kod: 881674

Św. Ojciec Pio 
i św. Michał Archanioł
W książce: katolickie nauczanie o św. Michale i aniołach, histo-
ria sanktuarium św. Michała Archanioła w Gargano oraz wątki 
z życia św. Ojca Pio, które dotyczą jego nabożeństwa i czci dla 
św. Michała. W książce znajdziemy również modlitwy do Michała 
Archanioła, Matki Bożej i aniołów w intencji naszych bliskich 
zmarłych oraz prośby o wsparcie w obliczu prób i pokus.
WYD. AA, 13×19, s. 120, miękka

kod: 647362

7,50
14,90 zł

Wszystko do 10 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

Wybieramy imię i patrona
Książka Wybieramy imię patrona to:
• Niewyczerpane źródło inspiracji dla wybierających imię na 

chrzest i bierzmowanie.
• Propozycje ponad 400 imion.
• Najważniejsze informacje o świętych patronach: rys biogra-

fi czny, charyzmaty, prymaty, droga ku świętości.
• Czytelny układ i praktyczny format.

RAFAEL, 11×16, s. 264, miękka

kod: 250611

Inspiracje dla 
wybierających 
imię na chrzest 
i bierzmowanie!

Patroni Polski
Album 

Bogato ilustrowany album ukazuje postaci świętych, których 
opiece Kościół zawierzył nasz kraj: Maryję, która jest główną 
Patronką Polski oraz sylwetki św. Wojciecha, św. Stanisława ze 
Szczepanowa, św. Stanisława Kostki i św. Andrzeja Boboli.
WYD. M, 20×29, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 434363
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Teresa Neumann
Mistyczka i stygmatyczka
Sługa Boża Teresa Neumann, doświadczała ekstatycznych wizji. 
Odkąd otrzymała stygmaty, przez 36 lat, aż do śmierci nie jadła 
ani nie piła, przyjmowała jedynie Eucharystię. Najsłynniejsze 
z jej proroctw odnoszą się do narodów świata, w tym także 
do Polski, dla której Teresa Neumann przepowiedziała wielką 
przyszłość…
WYD. AA, 13×19, s. 80, miękka 

kod: 645177

Ukrzyżowana z valdarno
Historia niezwykłego życia Nelli Pratesi, pokornej i prostej kobiety 
z toskańskiego Valdarno, która otrzymała stygmaty na nadgarst-
kach, na stopach i na klatce piersiowej. Jej historia opowiedziana 
została na podstawie Dziennika, sporządzonego przez nią na pole-
cenie biskupa, a także w oparciu o dziennik zredagowany przez jej 
spowiednika i kierownika duchowego. 
WYD. AA, 13×19, s. 128, miękka

kod: 643944

Marta Robin
Stygmaty, ofi ara, mistyka
Uważana za najbardziej fascynującą francuską mistyczkę 
XX w. Przez pięćdziesiąt lat nie jadła, nie piła, nie spała, żyjąc 
w cierpieniu ofi arowanym za zbawienie grzeszników. Książka, 
którą polecamy, jest bardzo udaną próbą zrozumienia feno-
menu Marty Robin – mistyczki naznaczonej stygmatami Męki 
Pańskiej.
WYD. AA, 12×19, s. 96, miękka

kod: 642343

Ks. Andrzej Zwoliński

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

kod: 645023

9,90
19,90 zł

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

7,50
14,90 zł

7,50
14,90 zł

7,50
14,90 zł

Wszystko do 10 zł!
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65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

Potęga relacji z Bogiem
Przymierze krwi
Autor książki Potęga relacji z Bogiem. Przymierze Krwi 
Sten Nilsson z przekonaniem pisze o tym, co konieczne dla 
każdego chrześcijanina: o mocnym fundamencie poznania 
Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym. Mamy polegać 
na prawdzie Objawienia, a nie na swoich subiektywnych 
doświadczeniach.
GLORIA24, 14×20, s. 192, twarda

kod: 014872

40 %
Rabat

8,90
14,90 zł

Ks. Rufus Pereira

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

WYD. AA, 11×16, s. 192, miękka

kod: 647133

65 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

Św. Ignacy Loyola

Ćwiczenia duchowe
Autobiografi a
Interesujące wydanie pism św. Ignacego z Loyoli. Obok Ćwiczeń 
duchowych – od wieków cieszących się zasłużoną sławą – znaj-
dziemy tu jego Autobiografi ę. Książka zawiera również tekst 
o zasadach przyjmowania kandydatów do stanu duchownego 
(napisany przez uczniów św. Ignacego) oraz Porady Ignacego 
– zbiór duchowych rad sformułowanych jako sentencje 
w  brzmieniu łacińskim i polskim.
WYD. AA, 14×20, s. 232, twarda

kod: 641544

Kwiatki świętego Antoniego
Oświecony przez Ducha Świętego Antoni wykładał słowo Boże 
tak dobrze, nabożnie, głęboko, jasno i zrozumiale, że wszyscy 
zebrani, choć posługiwali się różnymi językami, dokładnie 
rozumieli jego słowa jak gdyby mówił w ich własnym języku. 
Wydanie zawiera 40 opowiadań z życia św. Antoniego oraz 
„Myśli świąteczne”, czyli wybór z jego „Kazań niedzielnych 
i świątecznych”.
WYD. AA, KKK, 14×21, s. 144, twarda

kod: k01312

Wszystko do 10 zł!
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40 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł
8,90
14,90 zł

SMS od Świętej Siostry Faustyny
Dla wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia przygotowaliśmy 
niezwykłą edycję najważniejszych i najpiękniejszych myśli 
zaczerpniętych z Dzienniczka św. Siostry Faustyny. Są one zapi-
sem bezpośredniego spotkania Apostołki Bożego Miłosierdzia 
ze Zbawicielem. Przygotowane jako krótkie, proste do zrozumie-
nia komunikaty, ujęte zostały w formę podobną do SMS-ów. 
RAFAEL, 12×17, s. 120, twarda

kod: 889782

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

Ks. Zbigniew Pytel

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

kod: 645849

Massimo Olmi 

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

kod: 641780

7,50
29,90 zł

75 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

Wszystko do 10 zł!

dekalog 
księdza Jana Kaczkowskiego
Rozmowa z ks. Janem Kaczkowskim o sprawach fundamental-
nych: o Dekalogu i o codziennej walce wewnętrznej, aby żyć 
zgodnie z przykazaniami. Ksiądz Jan Kaczkowski nie poucza, 
lecz dzieli się swoim doświadczeniem. Do książki dołączono 
płytę, na której znalazły się unikalne nagrania: Ostatnia droga 
krzyżowa ks. Jana Kaczkowskiego (nagrana dwa miesiące przed 
Jego śmiercią), a także Wolność w Kościele, Życie na pełnej 
petardzie oraz Pożegnanie.
WAM, 14×20, s. 80, twarda

kod: 712882
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65 %
Rabat

65 %
Rabat

45 %
Rabat

65 %
Rabat

6,90
12,90 zł

9,90
29,90 zł

Antonio Clementi

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

kod: 648925

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

kod: 276226

Hieronim Savonarola

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

kod: 060932

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

kod: 641223

Krzyż w życiu 
wielkich 

mistyków

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

Wszystko do 10 zł!
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
Rabat

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Jestem Królową Polski
Książka o Maryi, która sama wybrała nasz kraj za  swoje 
królestwo, objawiając się włoskiemu jezuicie Juliuszowi 
Mancinellemu jako Królowa Polski (w 1608 r. w Neapolu, 
a w 1610 r. w Krakowie). Przedstawia także niezwykłe dzieła 
Maryi w historii naszej ojczyzny wskazując, jak przez wieki ra-
towała Ona Polskę przed niebezpieczeństwami i pomagała jej 
podnosić się z upadków.
WYD. AA,, 14×20, s. 192, miękka, cz.-b. fotografi e

kod: 647652

Tajemnica objawień 
Najświętszej Maryi Panny w Ropczycach
W sanktuarium Maryi Królowej Rodzin w Ropczycach znajduje 
się ukoronowany w 2001 roku wizerunek Matki Bożej. Ta słynąca 
łaskami, cudownie znaleziona fi gura jest świadectwem niezwy-
kłych wydarzeń, które miały miejsce w Ropczycach pod koniec 
XVI wieku. Maryja objawiła się wówczas młodej dziewczynie, 
dokonała cudownego uzdrowienia jej ran, wspierała swoich 
czcicieli prześladowanych wówczas przez protestantów, spośród 
których wielu doprowadziła do nawrócenia.  
WYD. AA, 14×20, s. 176, miękka, cz.-b. fotografi e

kod: 649373

9,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

Ewa Polak-Pałkiewicz

Bitwa o Gietrzwałd. Tryumf Królowej
Ewa Polak-Pałkiewicz opowiada historię objawień i sanktu-
arium w Gietrzwałdzie na tle wydarzeń historycznych. Pisze 
o trudnych realiach życia Polaków i katolików pod zabo-
rem pruskim, zwłaszcza pod rządami „żelaznego” kanclerza 
Bismarcka. Wówczas Maryja objawiła się w Gietrzwałdzie, niosąc 
duchową siłę i nadzieję dla swoich wiernych czcicieli. Autorka 
opisuje swoistą batalię polskich katolików nie tylko o prawdę 
o Gietrzwałdzie, ale w ogóle o zachowanie wiary i polskości.   
WYD. AA, 14×20, s. 128, miękka

kod: 642909

Wszystko do 10 zł!

Wydarzyło się w Lourdes
Album 

Album przedstawia wydarzenia związane z objawieniami Matki 
Bożej w Lourdes. Opowiada o bohaterce tych niezwykłych zda-
rzeń – Bernadecie Soubirous oraz prezentuje miejsca związane 
z objawieniami – przede wszystkim słynną grotę, do której piel-
grzymują dziś rzesze chorych i cierpiących w nadziei na uzdro-
wienie. Wielu z nich zostaje w tym miejscu wysłuchanych.
WYD. M, 20×29, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 432987
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ZNAK BOGA 
ŻYWEGO
Objawienia i orędzia 
Matki Bożej z Marienfried

Irene Corona

7,50
14,90 zł

60 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

9,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

Maryja Królowa Polski Album
Piękny album upamiętniający 300. rocznicę koronacji obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej. Prezentuje historię kultu Maryi 
Królowej Polski na tle burzliwych dziejów naszej Ojczyzny. 
Przybliża dzieje obrazu Czarnej Madonny, ze szczególnym 
uwzględnieniem uroczystej koronacji Cudownego Wizerunku 
koronami papieża Klemensa XI 8 września 1717 r. Opowiada 
historię jasnogórskiego sanktuarium. Wśród bogactwa foto-
grafi i są ilustracje wymodlonych za wstawiennictwem Matki 
Najświętszej cudów, składanych Jej w podzięce wotów oraz 
zdjęcia najpiękniejszych zakątków Jasnej Góry.
WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

kod: 647812

Ks. Jarosław Wąsowicz

Maryja Z Ostrej Bramy
Strażniczka Polskich Kresów
Album

Bogato ilustrowany album autorstwa ks. Jarosława Wąsowicza 
przedstawia historię, kult i cuda związane z obrazem Matki 
Bożej z Ostrej Bramy, ze szczególnym uwzględnieniem koronacji 
tego cudownego wizerunku w 1927 r., podczas którego obecni 
byli najwyżsi dostojnicy kościelni i państwowi, z marszałkiem 
Józefem Piłsudskim na czele.
WYD. AA, 21×30, s. 72, kolorowe fotografi e, kredowy papier

kod: 649618

Irene Corona

Znak Boga żywego
25 kwietnia, 25 maja i 25 czerwca 1946 roku Maryja ukaza-
ła się w niemieckiej miejscowości Marienfried 22-letniej 
Barbarze Reuss, przekazując jej orędzie o niezwykłej ducho-
wej głębi. Główna część tego orędzia odnosi się do końca 
czasów: mówi o „dniach krwi”, które nadejdą oraz o diable, 
który prześladuje wierzących, ukazuje Bestię działającą z peł-
ną nienawiści furią przeciwko Maryi oraz ogłasza zwycięstwo 
Chrystusa Króla u końca czasów. O tych niezwykłych wydarze-
niach i przestrogach Maryi opowiada ta pasjonująca książka.
WYD. AA, 12×19, s. 128, miękka

kod: 646389

Objawienia 
i orędzia 

Matki Bożej 
z Marienfried

Wszystko do 10 zł!

Objawienia Maryjne w Polsce
Bogato ilustrowana publikacja zawiera zbeletryzowane opisy dzie-
sięciu objawień maryjnych, jakich doświadczyli Polacy w okolicach 
Lichenia, Świętej Lipki, Gietrzwałdu, Wiktorówek i innych miejsc. 
W albumie zamieszczono również opisy historii sanktuariów, które 
wyrosły w miejscach objawień.
WYD. M, 20×29, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 434356
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70 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
Rabat

60 %
Rabat

6,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

Sekret kobiecej duszy
Przewodnik duchowy nie tylko dla kobiet
Niezwykły przewodnik odkrywający prawdziwe sekrety kobiecej 
duszy.
Przewodnik zawiera też modlitwy do Ducha Świętego, do Matki 
Bożej, aniołów, św. Józefa, św. Rity, m.in.: o miłość i wierność 
w małżeństwie, za małżonków, o łaskę macierzyństwa, dla ko-
biet oczekujących dziecka, za dzieci. 
WYD. AA, 12×19, s. 192, twarda  

kod: k01144 

O. Leon Knabit 

Kogo kochają kobiety?
O. Leon Knabit o kobietach oraz o ich relacjach 
z mężczyznami. 
Pożyteczna lektura dla mężczyzn, którzy pragną kochać mądrze 
i odpowiedzialnie. A także dla samych kobiet.
WYD. AA, 13×19, s. 112, twarda

kod: 648000

Rodzice w separacji
Książka, która doradza, jak w skomplikowanej sytuacji se-
paracji wyjść naprzeciw swojemu małżonkowi, by wspólnie 
w spokoju wypracować tak ważny dla wszystkich kompro-
mis. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w przypadku małżeństw 
posiadających potomstwo, gdyż one muszą pamiętać, że 
cokolwiek by się stało, nie przestają być rodzicami i nadal 
ciąży na nich obowiązek podejmowania decyzji dotyczących 
przyszłości swoich dzieci.
RAFAEL, 13×19, s. 128, miękka

kod: 911121

Wychowanie do czystej miłości
Wskazania dla wychowania w rodzinie
Przewodnik dla rodziców, którzy pragną wychować swoje dzieci 
w czystości! Wskazówki Papieskiej Rady ds. Rodziny opraco-
wane w przystępny sposób, adresowane do chrześcijańskich 
rodziców.
WYD. AA, 12×19, s. 160, twarda

kod: k01187

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

Wszystko do 10 zł!
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Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej 
Z Matką Bożą Fatimską
Minęło już ponad 100 lat od objawień Matki Bożej w Fatimie. 
Pastuszkowie z Fatimy, błogosławieni Franciszek i Hiacynta, tak-
że dzisiaj mogą być przewodnikami dzieci w drodze do Jezusa 
Eucharystycznego. W albumie, oprócz licznych zdjęć (również 
archiwalnych), zamieszczono strony przeznaczone na pamiątko-
we wpisy i dedykacje (Moja Rodzina, Sakramenty, Świętowanie, 
Życzenia Gości) oraz tematyczny przewodnik dla dzieci Czego 
możemy nauczyć się od bł. Franciszka i Hiacynty?.
WYD. AA, 21×30, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 647294

yy,yy
yy,yy zł

Benedykt XVI

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

Benedykt XVI

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

kod: 678794

9,90
29,90 zł

9,90
24,90 zł

60 %
Rabat

65 %
Rabat

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

C. S. Lewis a Kościół Katolicki
Pasjonująca historia nawrócenia na chrześcijaństwo C. S. Lewisa. 
Autor biografi i (sam nawrócony na katolicyzm) opisuje skom-
plikowaną drogę Lewisa do wiary w Boga: od dzieciństwa w at-
mosferze purytańskiego Belfastu, poprzez młodzieńczy ateizm, 
do nawrócenia. Stara się zrozumieć, dlaczego Lewis, mimo że 
tak wiele łączyło go z Kościołem katolickim, nie zrobił ostatecz-
nego kroku i nie nawrócił się na katolicyzm.
DĘBOGÓRA, 12×19, s. 208, miękka

kod: 481606

9,90
29,90 zł

65 %
Rabat

Wszystko do 10 zł!

David Fergusson

Stworzenie
David Fergusson, profesor Uniwersytetu w Edynburgu, członek 
Brytyjskiej Akademii Nauk, fi lozof i teolog, mierzy się z pytaniem 
o początek naszego świata. Jak religijne przekazy o stworzeniu 
i koncepcje teologiczne mają się do współczesnych odkryć kos-
mologów i biologów? 
Porywająca praca łącząca rzetelną wiedzę z przystępnym 
przekazem.
WYD. M, 14×20, s. 216, miękka

kod: 210257



42 Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

65 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Chodzi mi tylko o prawdę
Ksiądz Isakowicz-Zaleski w rozmowie z Tomaszem 
Terlikowskim porusza trudne i kontrowersyjne tematy. Wśród 
nich m.in.: homoseksualiści w sutannach, niedokończona 
lustracja w polskim Kościele, celibat, odejścia z kapłaństwa, 
zaangażowanie polityczne księży, relacje biskupów z podwład-
nymi i wiele innych.
FRONDA, 14×21, s. 180, miękka 

kod: k02017

François Dabezies

Rozmowy z ludźmi, 
którzy spotkali Jezusa
Książka zawiera rozmowy z jedenastoma osobami, które 
w szczególnych i niezwykle dramatycznych momentach swo-
jego życia realnie, wręcz namacalnie doświadczyły spotkania 
z Jezusem. 
WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

kod: 648017

Antonio Socci

dom młodych bohaterów
Antonio Socci, ojciec chorej Cateriny, w poruszający sposób 
opowiada historię swoją i córki. Historię, która doprowadziła 
go do ponownego duchowego narodzenia. Świadectwo Antonio 
Socciego zostało wzbogacone przez historie wielu ludzi w po-
dobnych sytuacjach, którzy zawierzyli nadziei i postanowili 
nigdy się nie poddawać. Dom młodych bohaterów jest więc 
również opowieścią o bohaterstwie wielu dzieci, ojców i ma-
tek, którzy zostali boleśnie dotknięci przez życie i dają z siebie 
wszystko, aby odzyskać wolność, którą odebrała im choroba.
WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

kod: 642701

Osobiste 
świadectwo 
Antonio 
Socciego!

Marcin Ludwicki

Na koniec świata
Wzruszająca historia sześciolatka dotkniętego nieuleczalną cho-
robą, który przez krzyż dojrzał do ludzkiej pełni. 
Historia pełna miłości, bólu, obaw i nieodłącznej nadziei. Lekcja 
cierpienia przeżywanego z pokorą i ufnością. Antek miał sześć lat 
i dziewięć miesięcy. Odchodził bez lęku, wierząc, że jego cierpie-
nie ma sens.
WYD. AA, 12×19, s. 128, twarda

kod: 649366

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

Wszystko do 10 zł!
Poruszająca historia o miłości, która 
 nigdy się nie kończy. Ta książka stawia 
pytanie: po co żyję? I udziela na to 
pytanie odpowiedzi.

Małgorzata Kożuchowska, aktorka
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60 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
24,90 zł

Dr Michael Sabom

Światłość i śmierć
Naukowe śledztwo w sprawie śmierci klinicznej – sporządzone 
na podstawie dziesiątków lat badań przez wybitnego leka-
rza, kardiologa ze szpitala w Atlancie dr. Michaela Saboma. 
Dr Sabom w naukowy i rzetelny sposób przedstawia relacje 
pacjentów, którzy doświadczyli śmierci klinicznej oraz podsu-
mowuje wyniki badań nad ich doznaniami. 
WYD. AA, 14×20, s. 352, miękka

kod: 643135

Dr Maurice S. Rawlings

Za bramą śmierci
Doktor Rawlings, instruktor Amerykańskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego przeprowadził wnikliwe badania pacjentów, 
którzy przeżyli śmierć kliniczną. Korzystając z ich doświadczeń 
(które radykalnie zmieniły bieg jego własnego życia) oraz ze 
zgromadzonej dokumentacji medycznej dr Rawlings napisał 
znakomitą książkę, która wprowadza nas w tajemnice życia 
po śmierci.
WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

kod: 643098

60 %
Rabat

Wyzwolenie kontynentu 
Jan Paweł II i upadek komunizmu
książeczka z fi lmem dVd
Dołączony do książeczki fi lm to obsypany nagrodami (m.in. dwie 
nagrody Emmy) dokument ukazujący jeden z największych w hi-
storii przykładów triumfu mocy ducha nad systemowym złem. 
Narratorem w fi lmie jest Jim Caviezel, znany m.in. z roli Jezusa 
w Pasji Mela Gibsona. Sylwetkę Jana Pawła II przybliżają widzom 
m.in. George Weigel i kard. Stanisław Dziwisz.   
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 8, miękka
Film: czas trwania: 92 min., polskie napisy, polski lektor

kod: 699760

60 %
Rabat

7,90
19,90 zł

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

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

kod: 645207

Wszystko do 10 zł!
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?

50 %
Rabat

50 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
19,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
19,90 zł

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

kod: k01120

Bartosz Geisler

Galeria szeptów
Fascynujący, trzymający w napięciu thriller szpiegowski, na któ-
ry składają się sensacyjna fabuła, nieoczekiwane zwroty akcji 
i pełna suspensu historia głównego bohatera – uwikłanego 
w spisek, którego stawką są losy świata. Klasyka gatunku, przy-
prawiona zaskakującym wątkiem metafi zycznym. Druga powieść 
Bartosza Geislera, którego debiutancka książka – thriller mi-
styczny Trzy dni ciemności – spotkała się z uznaniem czytelni-
ków i stała się szlagierem na rynku wydawniczym. 
WYD. AA, 14×20, s. 288, miękka

kod: 644460

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

Robert Hugh Benson

Światło niewidzialne
Zbiór głębokich, prawdziwie mistycznych tekstów. Ich treścią 
są opowiadania starego księdza posiadającego niezwykły dar 
wglądu w rzeczywistość nadprzyrodzoną – niewidoczną dla 
ludzkich oczu. 
klasyczna angielska literatura wysokiej próby, która dotyka 
rzeczy wielkich!
WYD. AA, 14×20, s. 144, miękka

kod: 649250

Robert Hugh Benson

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

kod: 640745

9,90
29,90 zł

Wszystko do 10 zł!
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Krzyż Celtów
Książka pełna mądrości! 
Bogaty zbiór celtyckich modlitw, obrzędów liturgicznych, ry-
tuałów, pieśni i poezji religijnej autorstwa wielkich świętych 
Irlandii: św. Patryka, św. Kolumbana, św. Bedy Czcigodnego 
i innych. Do tego liczne reprodukcje celtyckiej ikonografi i i or-
namentyki (m.in. krzyże, węzły, plecionki, koła, okręgi, spirale, 
motywy zwierząt) wraz z fachowymi komentarzami znawców 
celtyckiej kultury.
WYD. AA, 15×24, s. 176, twarda

kod: k06047

Cristeros 
Meksyk, rok 1917. Zbezczeszczone kościoły, klasztory i semina-
ria… Zakaz publicznego wyznawania wiary… Kapłani – torturo-
wani i zabijani bez procesu sądowego… Po rewolucji ateistyczny 
reżim buduje „nowy świat” usiłując terrorem zniszczyć Kościół 
w Meksyku. Jednak terror natrafi a na opór, a w ogniu prześlado-
wań wzrasta świętość i odwaga wyznawców Chrystusa… 
WYD. AA, DĘBOGÓRA, 14×20, s. 296, miękka 

kod: 642725

Wszystko do 10 zł!

Modlitwa Celtów
Książka zawiera bogaty zbiór pięknych modlitw i poezji. Są one 
żywym świadectwem głębokiej wiary, która cechowała dawny 
Kościół celtycki bogaty w wielkie duchowe doświadczenie. 
Przebija z nich miłość do Boga, zaufanie do Niego i radość ży-
cia. Jest w nich podziw dla Boga i wspaniałych Jego dzieł – po-
chylenie się nad człowiekiem i zadziwienie nad pięknem świata.
WYDA. M, 14×20, s. 216, twarda

kod: 433113

Consilia Maria Lakotta

Nocna rozmowa
Oto Państwo Bower. On – Gregory, Amerykanin niemieckiego 
pochodzenia, ofi cer wojsk rakietowych, według metryki ,,chrze-
ścijanin”. Ona – Judith, amerykańska żydówka zmagająca się 
z pytaniami o sens życia i wiarę. W tle historia ich małżeństwa 
skomplikowana obecnością ,,tego trzeciego”, Abla, który wydaje 
się świetnie rozumieć żonę brata i podzielać jej marzenia…
WYD. M, 14×20, s. 220, miękka

kod: 953336

Pasjonująca 
powieść!
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Joanna Wieliczka-Szarkowa

1918 Polonia Restituta
Bogato ilustrowany album przedstawia okoliczności, najważ-
niejsze wydarzenia, ojców i bohaterów polskiej drogi do nie-
podległości w 1918 roku. Mamy tu ukazaną sytuację ziem Polski 
u zarania zwycięskiego boju o niepodległość, walki żołnierzy 
polskich w czasie I wojny światowej, życiorysy wielkich archi-
tektów niepodległej Polski, opis przejęcia władzy w kraju przez 
Polaków jesienią 1918 roku, obronę Lwowa, walki powstańcze 
w Wielkopolsce i na Śląsku oraz wielki zwycięski bój z bolszewi-
kami w obronie odrodzonej Ojczyzny w 1920 r.  
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe fotografi e

kod: 649731

Joanna Wieliczka-Szarkowa, Jarosław Szarek

Kronika dziejów Polski
Pasjonująca podróż w czasie przez najważniejsze wydarzenia 
naszych dziejów – od chrztu w 966 r. aż po współczesność. 
Bogato ilustrowana kronika opisuje nie tylko same fakty histo-
ryczne, ale przypomina barwne cytaty z epoki i przywołuje głos 
świadków. Książka pozwala poznać bogactwo naszej historii od 
najdawniejszych czasów, zarówno chwile wielkości jak i upad-
ków. Pokazuje dzieje dumnego narodu, który pozostaje wierny 
chrześcijańskiej tradycji oraz wartościom, które inni porzucili.
WYD. AA, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 643302

Pod czerwoną okupacją
Pasjonujący wywiad-rzeka Adama Macedońskiego (patrioty, 
założyciela Komitetu Katyńskiego, artysty plastyka, pieśniarza, 
poety) to opowieść o naszej najnowszej historii, począwszy od 
sowieckiej okupacji Lwowa i Kresów, poprzez okupację hitlerow-
ską, ponowne wejście Sowietów, komunistyczną niewolę, walkę 
o wolność i prawdę, aż po katastrofę Smoleńską. 
WYD. AA, 14×20, s. 448, miękka, cz.-b. zdjęcia 

kod: 643289

Grzegorz Górny

Węgry. Tysiąc lat samotności
Książka jest zbiorem esejów o kraju „naszych Bratanków”. 
Zarazem tak naprawdę niewiele wiemy o Węgrzech. Książka 
Grzegorza Górnego uzupełnia nam tę wiedzę, w niesłychanie 
interesujący sposób odkrywając sekrety tego niezwykłego kraju 
i bogactwo jego kultury. Autor zabiera nas w pasjonującą po-
dróż przez węgierskie dzieje: od św. Stefana do Victora Orbana. 
Wprowadza nas w tajniki węgierskiej duszy. Książka, którą trze-
ba przeczytać! 
WYD. AA, 14×20, s. 160, miękka

kod: 642466

Wszystko do 10 zł!
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Jak Kościół katolicki 
ocalił zachodnią cywilizację
Pasjonująca opowieść o islamskiej agresji na Europę, powstrzy-
manej w niezwykłych okolicznościach. Przeczytamy w tej książce 
o cierpieniu milionów chrześcijańskich rodzin na okupowanych 
ziemiach, poznamy tragiczny upadek Konstantynopola, dowie-
my się o okolicznościach zwycięstw pod Lepanto i Wiedniem.
WYD. AA, 14×20, s. 288, miękka 

kod: 642084

Tomasz P. Terlikowski

Herezja kardynałów
Tomasz Terlikowski podejmuje temat nowej herezji zainicjowa-
nej przez grupę wpływowych zachodnich hierarchów – wymie-
rzonej przede wszystkim w prawdę o nierozerwalności małżeń-
stwa. Głównymi postaciami tej inicjatywy stali się niemieccy 
kardynałowie Walter Kasper i Reinhard Marx, co uzasadnia 
nazwanie jej „herezją kardynałów”.
WYD. AA, 14×20, s. 304, miękka

kod: 642213

Kamienie wracają nocą
Wspomnienia więźnia politycznego 
z okresu stalinowskiego
Wspomnienia więzienne Krzysztofa Czerwińskiego, ucznia 
szkoły średniej w Staszowie, uwięzionego za działalność 
konspiracyjną. Autor przedstawia swój pobyt w wię-
zieniu w Strzelcach Opolskich oraz w areszcie Urzędu 
Bezpieczeństwa w Opolu. 
WYD. AA, 14×20, s. 192, miękka

kod: 647683

Andrea Tornielli

Pius XII
Papież, który ratował żydów
W oparciu o niepodważalne dokumenty i relacje wiarygod-
nych świadków autor rozprawia się z kampanią oszczerstw 
i kłamstw wymierzonych w dobre imię papieża Piusa XII, 
niesłusznie oskarżanego przez wrogów Kościoła o bierne przy-
zwolenie na zagładę Żydów w latach drugiej wojny światowej. 
Książka, którą trzeba przeczytać!
WYD. AA, 14×20, s. 448, twarda

kod: 649649

Wszystko do 10 zł!
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Joanna Wieliczka-Szarkowa

W pamięci zbiorowej Legiony 

utrwaliły swe miejsce przede wszyst-

kim jako symbol postawy niepokornej, 

dumnej wolności, odwagi, honoru, 

zawadiackiej fantazji – były wszak 

pierwszym realnym spełnieniem pol-

skiego snu, który w dodatku znalazł 

w 1918 roku swój szczęśliwy fi nał.

prof. dr hab. Andrzej Nowak

Kazimierz Sosnkowski
Władysław Belina Prażmowski
Kazimierz Piątek „Herwin”
Stanisław Kaszubski „Król”
Bolesław Wieniawa-Długoszowski
Leopold Kula „Lis”
Bracia Herzogowie
Edward Rydz-Śmigły
Andrzej Galica
Zbigniew Dunin-Wąsowicz

Książka ukazuje sylwetki bohaterskich żołnierzy – legionistów 

z czasów walki o niepodległość Polski. Mamy tu piłsudczyków, później-

szych wielkich generałów i polityków II Rzeczpospolitej, którzy zaczynali 

swoją drogę do wolnej Polski jako żołnierze I Brygady Legionów, mamy 

niezłomnych bohaterów Brygady karpackiej, zwanej żelazną, wspania-

łych ułanów, którzy swoimi szarżami rozsławili na nowo polskie wojsko, 

niejednokrotnie składając najwyższą ofi arę życia za wolną i niepodległą 

Ojczyznę.

tel. 12 292 68 69, 12 292 09 05 
12 345 49 80, tel. kom.: 695 994 193
www.religijna.pl, klub@religijna.pl
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KAPŁANI NIEPODLEGŁOŚCI

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Polscy męczennicy II wojny światowej
Wśród omówionych postaci są m.in. św. Maksymilian Kolbe, 
bł. bp Michał Kozal, bł. ks. Wincenty Frelichowski, bł. abp 
Antoni Julian Nowowiejski, Poznańska Piątka, bł. Natalia 
Tułasiewicz, nazaretanki z Nowogródka, Kapłani wołyńscy, 
rodzina Ulmów z Markowej, redemptoryści z Woli i inni.
WYD. AA, 12×19, s. 144, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 646945

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Polski wrzesień 1939
i planowa eksterminacja narodu polskiego
Kompendium wiedzy historycznej o niemieckim i sowieckim 
ataku na Polskę we wrześniu 1939 r. Autorka przedstawia okolicz-
ności hitlerowskiej agresji, jej przebieg oraz najważniejsze bitwy 
i wydarzenia kampanii wrześniowej. Pisze także o działaniach 
Armii Czerwonej i sowieckiej bezpieki na wschodnich Kresach 
Rzeczypospolitej po 17 września 1939 r. Książka zawiera również 
podsumowanie strat, jakie Polska poniosła wskutek niemieckiego 
i sowieckiego bestialstwa. 
WYD. AA, 12×19, s. 208, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 646747

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Kapłani niepodległości
Joanna Wieliczka-Szarkowa przedstawia historyczne portrety 
wybitnych duchownych, którzy położyli wielkie zasługi dla od-
rodzonej Rzeczypospolitej. Wśród nich: św. bp Józef Sebastian 
Pelczar, św. abp Józef Bilczewski, kard. Adam Sapieha, 
kard. Aleksander Kakowski, ks.Ignacy Skorupka. 
AA, 14×20, s. 128, miękka

kod: 648147
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Wszystko do 10 zł!

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Legioniści Niepodległej
Książka ukazuje sylwetki żołnierzy-legionistów z czasów wal-
ki o niepodległość Polski, m.in. piłsudczyków, późniejszych 
wielkich generałów i polityków II Rzeczpospolitej, którzy za-
czynali swoją drogę do wolnej Polski jako żołnierze I Brygady 
Legionów lub innych formacji.
WYD. AA, 12×19, s. 208, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 647980



49Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Dla nas, kt
18 maja 1
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Joanna Wieliczka-Szarkowa

Falaise ‘44
Na początku lipca 1944 roku Polacy wylądowali w Normandii. 
Miesiąc później rozpoczęła się bitwa pod Falaise – jedno 
z najwspanialszych zwycięstw polskich żołnierzy w II wojnie 
światowej, o którym opowiada ta książka, przedstawiając wo-
jenne losy generała Stanisława Maczka oraz historię formo-
wania się i szlak bojowy 1 Dywizji Pancernej, polskiej „Czarnej 
Kawalerii”. Ta waleczna formacja zdołała przełamać główną 
pozycję obrony stawiających zaciekły opór Niemców, odno-
sząc świetne zwycięstwo na szlaku bojowym we Francji.
WYD. AA, 12×19, s. 128, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 646341

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Rotmistrz Witold Pilecki 
Fascynująca opowieść o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który 
według brytyjskiego historyka Michaela Foota był jednym 
z sześciu najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej! Na 
ochotnika dał się zamknąć w Auschwitz, gdzie organizował 
konspirację. Przeżył za drutami 2 lata i 7 miesięcy. Po brawuro-
wej ucieczce napisał szczegółowe raporty z Auschwitz, których 
niezwykłe losy zostały opisane w książce. Walczył w Powstaniu 
Warszawskim. Po wojnie został aresztowany przez UB i zamor-
dowany 25 maja 1948 roku.
WYD. AA, 12×19, s. 160, miękka

kod: 641667 

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Monte Cassino ‘44
18 maja 1944 roku, po niezwykle ciężkich walkach, oddziały 
II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława 
Andersa zdobyły klasztor na Monte Cassino, strategicznym 
wzgórzu we Włoszech, bronionym potężnym systemem 
umocnień i przez doborowe jednostki niemieckie. Bitwa 
o Monte Cassino stała się symbolem waleczności i zwycię-
stwa polskich żołnierzy w drugiej wojnie światowej. Ta książ-
ka, ilustrowana archiwalnymi zdjęciami z pola bitwy, opowia-
da o tym wielkim triumfi e i ofi erze polskich żołnierzy.
WYD. AA, 12×19, s. 176, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 646105

Joanna Wieliczka-Szarkowa 

Generał „Nil” 
Porywająca opowieść o jednym z najsłynniejszych wyklętych, 
legendarnym dowódcy KEDYWU, człowieku, którego Niemcy 
bali się jak ognia. Ilustrowana archiwalnymi zdjęciami histo-
ria obejmuje całe jego życie, począwszy od czasów dzieciń-
stwa, przez walkę o niepodległość Polski, wojnę z bolszewi-
kami, wrzesień 1939 i walkę w konspiracji pod okupacją, aż 
po sowieckie łagry na Uralu, powrót do zniewolonej, komuni-
stycznej Polski, aresztowanie, zbrodniczy proces, wyrok sądo-
wy i morderstwo w majestacie bezprawia.
WYD. AA, 12×19, s. 128, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 645580

Wszystko do 10 zł!
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Jędrzej Majka

Mistyczne Wilno
Ostra Brama to niekwestionowany symbol Wilna. Z Wilnem 
mocno związana jest postać św. Siostry Faustyny, która tu 
zaczęła pisać swój Dzienniczek. W Wilnie namalowany został 
pierwszy obraz „Jezu, ufam Tobie”. Autor oprowadza nas po tych 
miejscach najświętszych, a także po kilkunastu innych świąty-
niach i po cmentarzu na Rossie, przedstawiając jednocześnie 
historię miasta.
WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

KOD: 647577

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

KOD: 400326

Szlakiem Bożego Miłosierdzia 
ze św. Siostrą Faustyną
Książka przedstawia narodziny kultu Bożego Miłosierdzia poprzez 
pryzmat życia św. Siostry Faustyny. Prowadzi nas ścieżkami jej 
posłannictwa od narodzin do śmierci: od rodzinnego Głogowca 
i Świnic Warckich poprzez Warszawę, Płock i Wilno, aż do krakow-
skich Łagiewnik, gdzie Apostołka Bożego Miłosierdzia mieszkała 
najdłużej w swym życiu zakonnym i gdzie zakończyła ziemską wę-
drówkę. Album prezentuje też miejsca w Polsce i na świecie, w któ-
rych kult Bożego Miłosierdzia ma szczególnie znaczący wymiar.
WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

KOD: 645139

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

Wszystko do 10 zł!

Europa na wakacje
W przewodniku zostały zaprezentowane następujące miejsca: 
Asyż, Barcelona, Bukowina i Transylwania, wybrzeże Chorwacji, 
Fatima, Kreta, Londyn, Lourdes, Lwów, Majorka, Paryż, Praga, 
Rzym i Watykan, Santiago de Compostela, Spisz, Stambuł, 
Toskania, Wenecja, Wiedeń, Wilno. Zwrócono uwagę również na 
polonika, czyli pamiątki związane z naszymi rodakami. 
W przewodniku: najpiękniejsze miasta i krajobrazy, najważniej-
sze zabytki, sanktuaria, opisy atrakcji, liczne ciekawostki, rady 
dla turystów, liczne fotografi e i mapy, polonika.
WYD. M, 14×20, s. 112, miękka, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 958379
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60 %
Rabat

50 %
Rabat

77 %
Rabat

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
24,90 zł

yy zł

Jędrzej Majka

W poszukiwaniu arki przymierza. Etiopia
Podróż do Etiopii, kolebki Nilu Błękitnego, do krainy soczyście 
zielonych lasów i dymiących wodospadów. Pamiętając, że Etiopia 
to jeden z pierwszych krajów chrześcijańskich na świecie, a pierw-
szy w Afryce, odwiedzamy tajemnicze wyspy-klasztory na jeziorze 
Tana oraz Nową Jerozolimę – święte miasto Lalibela, gdzie w wul-
kanicznych skałach wydrążono jedenaście niezwykłych kościołów. 
Poznajemy także odpowiedź na pytanie, co etiopscy mnisi mają 
wspólnego ze sztuką uprawy i parzenia kawy.
WYD. AA, 21×30, s. 64, kolorowe fotografi e, kredowy papier

kod: 649694

Cracovia Sacra
W przewodniku opisano zabytki sakralne i znane miejsca kultu 
religijnego w Krakowie: od katedry wawelskiej, przez kościoły 
Starego Miasta i Kazimierza, klasztory i sanktuaria usytuowa-
ne w różnych częściach Krakowa (m.in. Tyniec, Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana 
Pawła II) aż po najważniejsze świątynie i sanktuaria w okoli-
cach Krakowa (Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Ludźmierz, 
zakopiańskie Krzeptówki, Wieliczka). W przewodniku uwzględ-
niono również krakowski szlak św. Jana Pawła II oraz najcie-
kawsze atrakcje turystyczne w pobliżu miejsc świętych. 
WYD. AA, 17×24, s. 112, zintegrowana, kolorowe fotografi e

kod: 643692

Kraków. Miasto świętych
Poczet krakowskich świętych i błogosławionych. Wśród nich: 
św. Stanisław, bł. Wincenty Kadłubek, bł. Salomea, bł. Bronisława, 
św. Jacek Odrowąż, św. Królowa Jadwiga, św. Jan Kanty, św. Szymon 
z Lipnicy, św. Stanisław Kazimierczyk, bł. Zofi a Czeska, bł. Angela 
Truszkowska, św. Zygmunt Szczęsny Feliński, bł. Jan Beyzym, 
św. Brat Albert, bł. Klara Szczęsna, bł. Aniela Salawa, św. Józef 
Sebastian Pelczar, św. Siostra Faustyna, bł. Bernardyna Jabłońska, 
św. Maksymilian Maria Kolbe, bł. Anastazy Pankiewicz, bł. Hilary 
Paweł Januszewski, św. Jan Paweł II.
WYD. AA, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

kod: 644170

Wszystko do 10 zł!

Stefan Szolc-Rogoziński
Zapomniany odkrywca Czarnego Lądu
Stefan Szolc-Rogoziński to pochodzący z Kalisza polski patrio-
ta, a zarazem niespokojna dusza i łowca przygód. W 1881 roku, 
gdy został członkiem Towarzystwa Geografi i w Paryżu, wraz 
z Klemensem Tomczakiem i Leopoldem Janikowskim wyruszyli 
na podbój Afryki. Losy całej trójki, pełne niespodzianek i na-
głych, czasem wręcz niesamowitych zwrotów akcji, znajdzie 
Czytelnik na kartach niniejszej książki…
SZARA GODZINA, 17×24, s. 400, twarda

kod: 684707

9,90
42,90 zł
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dvddvd

9,90
29,90 zł

dvd

9,90
24,90 zł

dvd

9,90
24,90 zł

Objawienia
książeczka z fi lmem dVd

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

kod: 699715

Kapłan poniżonych. Założyciel Caritas w Rzymie
książeczka z fi lmem dVd

Poruszający trzygodzinny dramat przedstawia życie założyciela 
rzymskiego Caritasu, ks. Don Luigi di Liegro.
Dołączony do książki fi lm „Kapłan poniżonych” pokazuje ży-
cie takim jakim ono jest, czyli trudnym, pełnym zmagania się 
z obojętnością społeczną, z barierami instytucjonalnymi, z wła-
sną słabością. 

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

kod: 405043

Córka Hioba
książeczka z fi lmem dVd

Małe, spokojne miasteczko dotyka tragedia: niezrównoważony psy-
chicznie nastolatek w akcie zemsty wkracza z bronią do lokalnego 
sklepu i otwiera ogień do przypadkowych osób. Giną niewinni 
ludzie. Film śledzi losy kilku rodzin, które straciły bliskich tamtego 
strasznego dni. Ile czasu potrzeba, by się otrząsnąć z tak wielkiej i 
tak niespodziewanej straty? Mówi się, że czas leczy rany. W tym wy-
padku wydaje się jednak, że czas niczego nie zmienia. Czy wskazanie 
palcem winnego pomoże złagodzić ból?
Książeczka: RAFAEL 14×19, s. 8, miękka
Film: 152 min., polskie napisy, polski lektor

kod: 889164

Oblicze Miłosierdzia
książeczka z fi lmem dVd

Dołączony do książeczki amerykański fi lm dokumentalny (reż. David 
Naglieri) opowiada o wizjach doświadczanych przez św. Siostrę 
Faustynę i o roli Jana Pawła II, który rozpowszechnił orędzie o Bożym 
Miłosierdziu. W fi lmie wypowiadają się m.in.: prezydent Polski 
Andrzej Duda, kard. Stanisław Dziwisz oraz matka Petra Kowalczyk, 
przełożona Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pośród 
tych historii są również świadectwa zwykłych ludzi. 
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 8, miękka
Film: czas trwania: 57 min.

kod: 889379

7,90
19,90 zł

60 %
Rabat

60 %
Rabat

65 %
Rabat

60 %
Rabat

Wszystko do 10 zł!
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9,90
29,90 zł

dvd
65 %
Rabat

dvd

dvd

Judasz z Kariotu
Książeczka z filmem DVD

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

KOD: 377015

9,90
29,90 zł

65 %
Rabat

65 %
Rabat

65 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

Misja 
Książeczka z filmem DVD

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

KOD: 126121

W rolach głównych: 

Jeremy Irons  
Robert de Niro
Muzyka: 

Ennio Morricone

Pius XII
Książeczka z filmem DVD

Bardzo ciekawy, świetnie zrealizowany film fabularny 
o Piusie XII, dołączony do znakomitej publikacji obalającej 
najbardziej popularny mit lewicowej propagandy dotyczący 
Piusa XII. Autor przekonuje, że oskarżenia wobec Piusa XII to 
wyjątkowo perfidny zamach na dobre imię papieża, który przy-
czynił się do ocalenia kilkuset tysięcy Żydów. 
Książeczka: RAFAEL, 13×18, s. 32, miękka 
Film: czas trwania: 101 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 696967

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

Wszystko do 10 zł!

Zanim kogut zapieje...
Książeczka z filmem DVD

Tytuł dołączonego do książki fabularnego filmu nawiązuje do 
sceny z Ewangelii, gdy Piotr zaparł się Jezusa. Bohaterem filmu 
jest postawiony w sytuacji ekstremalnej ksiądz, który nie spro-
stał swojemu powołaniu. Czy podniesie się z upadku? „Zanim 
kogut zapieje...” to dramatyczna, błyskotliwie nakręcona opo-
wieść, rozgrywająca się w nieokreślonym państwie opanowa-
nym przez lewicowy reżim, który wydał wojnę Kościołowi.
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 26, twarda 
Film: 98 min., polskie napisy, polski lektor

KOD: 242275



54 Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

dvddvd

dvd dvd

Arka Przymierza
książeczka z filmem dVd

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

kod: 405074

Historia św. Franciszka
książeczka z filmem dVd

Dołączony do książeczki film dokumentalny jest próbą odpo-
wiedzi na wiele pytań związanych z biografią i działalnością 
św. Franciszka. Jak to się stało, że pełen zapału wojennego mło-
dzieniec stał się orędownikiem pokoju? Co miał na myśli, wzywa-
jąc do ubóstwa, pokory i „radości doskonałej”? Zdjęcia do filmu 
realizowano w miejscach związanych z biografią św. Franciszka. 
Występują w nim znani we Włoszech historycy Kościoła.
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 28, twarda 
Film: czas trwania: 60 min., polskie napisy, polski lektor

kod: 377749

Sekrety dominikanów
książeczka z filmem dVd

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

kod: 126169

Sekrety jezuitów
książeczka z filmem dVd

Załączony do książeczki film dokumentalny opowiada pasjonujące 
dzieje zakonu jezuitów powołanego do istnienia w XVI w. przez 
św. Ignacego z Loyoli. Dowiemy się o początkach zakonu, o jego 
zasługach (na przestrzeni wieków jezuici byli kaznodziejami i spo-
wiednikami władców oraz prowadzili szkolnictwo średnie i wyższe), 
a także o jezuickich misjonarzach i świętych. Poznamy również 
zasady, na których opiera się duchowość i dyscyplina tego zakonu.
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 22, twarda 
Film: czas trwania: 45 min., polskie napisy, polski lektor

kod: 126084

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

60 %
Rabat

60 %
Rabat

60 %
Rabat

60 %
Rabat

Wszystko do 10 zł!
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Celestyn v czyli papieska tajemnica
książeczka z fi lmem dVd

Postać Celestyna V budziły zawsze ogromne zainteresowanie. 
Dlaczego? Był pierwszym papieżem w historii Kościoła, który 
dobrowolnie abdykował. Film dokumentalny Alessandry Gigante 
próbuje odpowiedzieć na wiele pytań wiążących się z osobą tego 
papieża: Dlaczego przyjął papieską tiarę i dlaczego ją odrzucił? 
Czemu obrał imię „Celestyn”? Czemu budził niepokój swego na-
stępcy? Jak zmarł? Kto w 1988 roku skradł ciało świętego?
Książeczka: E-LITE, 14×19, s. 28, twarda
Film: czas trwania: 55 min., polskie napisy, polski lektor

kod: 377701

dvd

Ciemna strona 
Kodu Leonarda 
książeczka z fi lmem dVd

E-LITE, 14×19, s. 24, twarda
Film: czas trwania: 50 min., 
polski lektor, polskie napisy

kod: 377350

Tajemnice 
Bożego Ciała 
książeczka z fi lmem dVd

E-LITE, 14×19, s. 24, twarda
Film: czas trwania: 60 min., 
polski lektor, polskie napisy

kod: 377473

dvd
9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

60 %
Rabat

60 %
Rabat

60 %
Rabat

9,90
34,90 zł

Anne Rice

Młody Mesjasz
książka 

Najbardziej zaskakujące dzieło Anne Rice! Mistrzyni powieści 
grozy w wyniku swojego nawrócenia stworzyła książkę o dzie-
jach dorastającego Jezusa! Pasjonująca książka, na podstawie 
której zrealizowano głośny fi lm pod tym samym tytułem.
RAFAEL, 13×20, s. 384, miękka

kod: 698831

70 %
Rabat

Młody Mesjasz
książeczka z fi lmem dVd

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

kod: 699333

9,90
29,90 zł

65 %
Rabat

Wszystko do 10 zł!
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

O. Józef Maria Verlinde 

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

KOD: 211330 

Ks. Aleksander Żychliński

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

KOD: 641148

Abp Alban Goodier

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

KOD: 646853

Wszystko do 10 zł!

Bill Wiese

23 minuty w piekle
Bill Wiese podczas wizji trwającej 23 minuty doświadczył rzeczy-
wistości piekła. To całkowicie zmieniło życie i przekonania Billa, 
który dzięki tej książce daje nam możliwość, by niemal naocz-
nie zobaczyć i dotknąć grozy piekła. Autor przytacza ważne fakty 
na temat piekła i odpowiada na dociekliwe pytania. 
WYD. AA, 14×20, s. 176, miękka

KOD: 642176

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł
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9,90
24,90 zł

50 %
Rabat

60 %
Rabat

9,90
19,90 zł

60 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
24,90 zł

Uzdrowiona
Kostarykański cud Jana Pawła II
Fascynująca opowieść, której bohaterką jest Floribeth Mora 
Diaz, mieszkanka Kostaryki cudownie uzdrowiona ze śmier-
telnej choroby za wstawiennictwem Jana Pawła II. Książka 
przedstawia relacje samej Floribeth oraz innych osób będących 
świadkami cudu. Zawiera zdjęcia z prywatnego archiwum ro-
dzinnego Floribeth Mory Diaz.
ZNAK, 12×19, s. 288, miękka

kod: 031085

Czym jest dla mnie Msza Święta?
Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski przez długie lata swej posługi ka-
płańskiej zebrał kilkadziesiąt świadectw o Mszy Świętej od znanych 
osób. Wśród nich m.in. takie osobowości jak: bp Jan Chrapek, 
abp Henryk Hoser, o. Mieczysław Albert Krąpiec, Andrzej Łapicki, 
Anna Nehrebecka, ks. Janusz St. Pasierb, ks. Roman M. Rogowski, 
o. Jacek Salij, ks. Ireneusz Skubiś, ks. Jan Sochoń, ks. Marek 
Starowieyski, Andrzej Szczepkowski, Ewa Szumańska, Stefan 
Swieżawski, abp Ignacy Tokarczuk, ks. Jan Twardowski, Jerzy Zelnik.
WNSZ, 14×20, s. 224, miękka

kod: 050167

Świadectwa 
znanych osób 
o Eucharystii

Jezu, 
Ty się tym zajmij
Książka o modlitwie „Jezu, Ty się tym zajmij” trafi ła już do nie-
mal ćwierć miliona czytelników, stając się prawdziwym best-
sellerem. Przedstawiamy czytelnikom nowe, bogatsze wydanie 
tej wyjątkowej książki: w twardej oprawie, z dołączonym me-
dalikiem zawierającym wizerunek Chrystusa Pocieszyciela oraz 
z inskrypcja: „Jezu, Ty się tym zajmij”. Jest to modlitwa, która roz-
czula Boże Serce, modlitwa pełnego zawierzenia, jak mówi Pan 
Jezus w podyktowanym ks. Dolindo Ruotolo Akcie zawierzenia.
RAFAEL, 11×16, s. 72, twarda, z medalikiem

kod: 889218

Wydanie specjalne 
z dołączonym 
medalikiem

Użyczam ci, Jezu, mojego głosu, 
a Ty mów…
Relacje świadków życia Ojca Dolindo oraz cudów i łask wy-
proszonych za jego wstawiennictwem. W książce pojawia się 
rozmowa z krewną Ojca Dolindo Marią Grazią Ruotolo, relacja 
sióstr zakonnych, które doświadczyły spowiedzi w konfesjonale 
Ojca Dolindo. Są tu również relacje świadków codzienności ojca 
Dolindo, a także refl eksje ks. Skrzypczaka – wielkiego propaga-
tora jego kultu.
RAFAEL, 13×20, s. 88, miękka

kod: 889560

Wszystko do 10 zł!
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70 %
Rabat

9,90
34,90 zł

65 %
Rabat

9,90
30,00 zł

Bob Schuchts

Bądź przemieniony
Każdy sakrament leczy z jedną z 7 ran, które są skutkiem 
grzechu pierwszych ludzi: chrzest uzdrawia rany odrzucenia, 
Komunia Święta leczy rany porzucenia, bierzmowanie pokonuje 
naszą bezsilność, sakrament kapłaństwa leczy rany zamieszania 
i nieładu, sakrament małżeństwa leczy rany strachu i nieufno-
ści, sakrament pojednania przywraca czystość, a namaszczenie 
chorych leczy rany beznadziei.
WYD. ZACHEUSZ, 14×21, s. 232, miękka

kod: 869991

65 %
Rabat

65 %
Rabat

O. Jacek Woroniecki

Pełnia modlitwy
Książka o. Jacka Woronieckiego w niezwykle uporządkowany 
sposób mówi o tym, czym w istocie jest modlitwa i jakie są jej 
rodzaje. Pokazuje, co wpływa na jej „jakość”, co pomaga, a co 
może w niej przeszkadzać. Przypomina, jak ważne jest czytanie 
i rozważanie Pisma Świętego. Mówi także o tym, jaka modlitwa 
jest skuteczna. 
WYD. AA, 14×20, s. 224, miękka

kod: 642268

Ks. Tournyol du Clos

Uwolnienie z mocy złego ducha
Praktyczny poradnik uwalniania 
od złych mocy 
W książce:

• wskazówki egzorcysty,
• modlitwy o uwolnienie,
• egzorcyzmy,
• uzdrowienie międzypokoleniowe.

WYD. AA, 14×21, s. 176, twarda

kod: k01170

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

Wszystko do 10 zł!

Pellegrino Ernetti

Pouczenia złego ducha
Autor dzieli się z czytelnikiem swoim doświadczeniem 
duszpasterza i egzorcysty. Cytuje dzieła znanych mistyków: 
św. Tomasza, św. Jana od Krzyża czy Jana Taulera, którzy ostrze-
gali przed pobłądzeniem w życiu duchowym oraz przed ata-
kami, pokusami i iluzjami demonicznymi. Autor przekonuje, 
że doświadczenie świata ciemności jest również częścią życia 
duchowego.
WYD. M, 13×19, s. 320, miękka

kod: 432345
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50 %
Rabat

63 %
Rabat

9,90
26,90 zł

Koronka do św. Józefa
Modlitewnik zawiera koronkę do św. Józefa oraz inne modlitwy 
ku jego czci. Dużą wartością dla czytelnika będzie też możliwość 
poznania sylwetki świętego, któremu sam Bóg powierzył wycho-
wanie swojego Syna. Każdy, kto z otwartym sercem przeczyta 
tę książkę, zrozumie, jak w swoim życiu naśladować obrońcę 
Świętej Rodziny.
RAFAEL, 11×18, s. 104, miękka

kod: 698459

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
19,90 zł

Pani Nadziei
Modlitewnik dla chorych z Matką Bożą z Lourdes
Matka Boża wspomaga nas w zmaganiach z doświadczeniem 
choroby i cierpienia. Modlitewnik przygotowany został z myślą 
o chorych oraz ich bliskich. Dobór modlitw pomaga zrozumieć 
i przyjąć krzyż cierpienia, dając nadzieję na zrozumienie Bożych 
planów i uzdrowienie. Odpowiednio duża czcionka i czytelny 
rozkład modlitw pozwalają korzystać z modlitewnika osobom 
o słabszym wzroku, także przy gorszym świetle, w kościele czy 
na łóżku szpitalnym.
RAFAEL, 11×16, s. 176, twarda

kod: 250031

Piotr Szubarczyk

Inka
Album

Jedna z najbardziej wstrząsających, wzruszających, ale i bu-
dujących historii czasów wojny i powojennej rzeczywistości. 
Historia młodziutkiej sanitariuszki AK Danki Siedzikówny 
„Inki” to opowieść, wobec której żaden czytelnik nie przejdzie 
obojętnie… 
RAFAEL, 20×29, s. 64, twarda 

kod: 889430

60 %
Rabat

60 %
Rabat

Wiesław Chrzanowski

Więźniowie polityczni w Polsce 
1945-1956
Autor, który sam prawie sześć lat spędził w ubeckich aresztach 
i więzieniach, relacjonuje wydarzenia, które miały miejsce 
w owianych złą sławą katowniach komunistycznego aparatu 
represji. Opisane tu historie to żywe świadectwo patriotyzmu 
i bohaterstwa więźniów okresu stalinowskiego.  
DĘBOGÓRA, 16×23, s. 112, miękka

kod: 964978

Wszystko do 10 zł!
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HEREZJA 
reformacji

Hilaire Belloc

9,90
29,90 zł

70 %
Rabat

9,90
34,90 zł

65 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
29,90 zł

Mary Eberstadt

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

kod: 644781

Paradoksy 
rewolucji 

seksualnej

Hilaire Belloc

Herezja reformacji
Prawdziwe oblicze reformacji!
Autor odsłania przyczyny i kulisy wielkiego dramatu począt-
ków reformacji, który wstrząsnął ówczesnym światem. Belloc 
ujawnia prawdziwe oblicze protestantyzmu. Reformację (za-
początkowaną wystąpieniem Lutra w przeddzień Wszystkich 
Świętych roku 1517) przedstawia jako jedno z największych 
zagrożeń cywilizacji europejskiej.
WYD. AA, 14×20, s. 252, miękka

kod: 648574

65 %
Rabat

Wszystko do 10 zł!

Prof. Paolo Bianchi

Kiedy małżeństwo jest nieważne
Poradnik dla duszpasterzy i wiernych. Autor – specjalista 
w dziedzinie kościelnego prawa małżeńskiego – przedstawił 
najważniejsze kryteria, na podstawie których dokonuje się roze-
znania i oceny, czy dana sprawa nadaje się do wniesienia przed 
sąd kościelny. Znajdziemy tu zwięzłe komentarze do przepisów 
prawa kościelnego oraz przykłady spraw sądowych, w których 
autor sam uczestniczył.
WYD. M, 14×20, s. 344, miękka

kod: 433922

Jerzy Grzybowski

Poznajemy się wciąż na nowo
Każde małżeństwo pragnie miłości, która zaspokoi najgłębsze 
potrzeby kochania i bycia kochanym. W książce znajdziemy 
wiele praktycznych wskazówek na temat dialogu małżeńskiego, 
opartych na osobistych doświadczeniach autora, zdobytych 
w trakcie jego własnego małżeństwa oraz w czasie prowadzenia 
Spotkań Małżeńskich.
WYD. M, 14×20, s. 224, miękka

kod: 43335
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5,90
12,90 zł

55 %
Rabat

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Notes 
„Zioła” 
AROMAT SŁOWA, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

kod: 290278

Notes „Mam 
w sobie to coś”
AROMAT SŁOWA, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

kod: 290261

Notatnik
„Herbatka ziołowa”
AROMAT SŁOWA, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

kod: 290254

Notes 
„Zielone liście” 
AROMAT SŁOWA, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

kod: 290285

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

kod: 321742

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Malowani Święci
Kolorowanki dla dzieci i dorosłych
Święci, błogosławieni i ludzie Kościoła swoją postawą dają 
nam przykład. Tym razem proponujemy zaznajomienie się 
z tymi postaciami w zupełnie nowej odsłonie: niebanalnych 
kolorowanek cechujących się dużą szczegółowością. Prezentują 
one sylwetki, charakterystyczne symbole i atrybuty każdej po-
staci. Na odwrocie każdej kolorowanki zamieszczono biogramy 
oraz anegdoty związane z ilustrowanymi osobami.  
RAFAEL, 17×30, s. 40, miękka

kod: 889744

Wszystko do 10 zł!
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60 %
Rabat

9,90
25,00 zł

Jacek Kowalski i Klub Świętego Ludwika

Grunwald 1410 po Kowalsku
Płyta Cd

Płyta koncertowa (nagrana podczas festiwalu Maj z Muzyką 
Dawną, 20 maja 2010 we wrocławskim Ratuszu). Zawiera wyko-
nania utworów muzyki dawnej, wśród nich m.in.: Bogurodzica, 
Pieśń o bitwie pod Grunwaldem, Godła czyli chorągwie i inne.
DĘBOGÓRA, czas trwania: 65 min.

kod: 114491

40 %
Rabat

Jeszcze Polska nie zginęła 
Kocham Polskę 
Kolorowa książka dla dzieci, w której omówione zostały rozbiory 
Rzeczypospolitej oraz lata walk o odzyskanie niepodległości. 
W książce m.in.: okoliczności historyczne rozbiorów, powstania 
przeciwko zaborcom, najwybitniejsi Polacy w czasach zaborów, 
odzyskanie niepodległości, sylwetki polskich przywódców za-
służonych dla niepodległej Ojczyzny (z Józefem Piłsudskim na 
czele), pleśni legionowe, bohaterstwo Orląt Lwowskich oraz 
przebieg walk o granice odrodzonej Ojczyzny.
RAFAEL, 17×24, s. 32, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 690668

6,90
11,90 zł

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

9,90
24,90 zł

Herbatka żurawinowa
(sypana)
100g

Składniki: owoc żurawiny 50%, owoc róży, jabłka, bzu czarnego, tarniny, jarzę-
biny (w różnych proporcjach). 

Bogaty skład herbatki żurawinowej sprawia, że wykazuje ona 
wiele cennych właściwości zdrowotnych.
AROMAT ZDROWIA

kod: 290001

Tradycyjne 
wędzenie
AA, 14×21, s. 96, twarda

kod: k01165

Wędzenie ryb
AA, 14×20, s. 96, twarda

kod: 060505

60 %
Rabat

60 %
Rabat

Wszystko do 10 zł!
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9,90
39,90 zł

9,90
39,90 zł

9,90
39,90 zł

9,90
39,90 zł

9,90
34,90 zł

9,90
34,90 zł

9,90
34,90 zł

9,90
29,90 zł

Kuchnia 
sióstr sercanek
AA, 14×21, s. 232, twarda 

kod: 368744

Ciasta
AA, 17×24, s. 160, twarda, kredowy 
papier, kolorowe ilustracje

kod: 927944

Ryby i dania 
postne
AA, 17×24, s. 160, twarda, kredowy 
papier, kolorowe ilustracje

kod: 927951

Zupy 
i przystawki
AA, 17×24, s. 160, twarda, kredowy 
papier, kolorowe ilustracje

kod: 927975

Ciasta
Domowy wyrób
AA, 17×24, s.160, twarda

kod: 881384

Grill 
Domowy wyrób
AA, 17×24, s. 224, twarda

kod: 060826

Przyprawy, zioła
Domowy wyrób
AA, 17×24, s. 160, twarda

kod: 881483

Przetwory
Domowy wyrób
AA, 17×24, s. 224, twarda

kod: 060338

75 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

70 %
Rabat

70 %
Rabat

70 %
Rabat

65 %
Rabat

Wszystko do 10 zł!
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9,90
19,90 zł

50 %
Rabat

Ronaldo kontra Messi. Piłka w grze
książeczka z fi lmem dVd

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

kod: 008250

Marek Latasiewicz, Jerzy Cierpiatka

Jak to było naprawdę
Niezwykłe opowieści sportowe
W historii polskiego sportu są takie wydarzenia, wokół których 
narosły legendy. Czy „Orły Górskiego” były ekipą bez skazy? 
Jak doszło do skandalu na warszawskim Okęciu? Która z teo-
rii o „geście Kozakiewicza” jest prawdziwa? Dlaczego kolarscy 
wirtuozi Stanisław Szozda i Ryszard Szurkowski nie przepadali 
za sobą? Skąd wziął się fenomen Adama Małysza i jego słynnej 
diety „bułka z bananem”? To tylko niektóre z pytań, na które 
znajdziemy odpowiedź w tej książce.
ARENA, 17×24, s. 240, miękka

kod: 008007

Jak oni komentują?
Finały NBA w latach 90. ubiegłego wieku bez panów 
Szaranowicza i Łabędzia? Mecze reprezentacji Polski (przed erą 
Borka i Hajty) bez głosu Dariusza Szpakowskiego? Walka kolarzy 
na trasach wielkich tourów bez jedynego w swoim fachu duetu 
Jaroński – Wyrzykowski? Dalekie loty Adama Małysza i Kamila 
Stocha bez komentarzy panów Babiarza i Szaranowicza? To by 
się nie mogło udać! Komentatorzy w świadomości kibiców są 
tak ważni, że nie sposób przeżywać w pełni zawodów sporto-
wych bez ich głosów w tle. Niektóre ich wypowiedzi stały się już 
kultowe i na zawsze pozostaną w naszych głowach.
ARENA, 13×20, s. 152, miękka

kod: 008052

75 %
Rabat

75 %
Rabat

9,90
39,90 zł

9,90
39,90 zł

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

Wszystko do 10 zł!

Aleksandra Katarzyna Maludy

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

kod: 201248
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dvd

Regina Breul

Śmierć mózgu
Autorka poddaje głębokiej krytyce kryterium śmierci mózgowej, 
będącej granicą, po przekroczeniu której pobiera się od daw-
ców organy do przeszczepu. Doktor Regina Breul przekonuje, 
że organy te pobiera się od osób żywych! Wskazuje również na 
niebezpieczeństwa i nadużycia praktyk transplantologicznych. 
Swoje opinie odnosi przy tym do nauczania Kościoła w zakre-
sie organodawstwa i konfrontuje z katolicką etyką. Czytelnik 
po lekturze zostanie z pytaniem: „A co, jeśli autorka ma rację?”. 
Odpowiedź pilnie poszukiwana…
RAFAEL, 13×20, s. 216, miękka

kod: 889645 

Czy istnieją 
granice 
organodawstwa?
Kiedy umiera 
człowiek?

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Jezu, ty się tym zajmij
Tajemnica ks. Dolindo Ruotolo
Barwnie ilustrowana książka odkrywa przed nami tajemnicę 
niezwykłego życia ks. Dolindo Ruotolo, któremu Jezus powie-
rzył modlitwę „Jezu, Ty się tym zajmij”. Autorka książki podąża 
śladami tego świętego kapłana. Odwiedza jego ukochane mia-
sto – Neapol. Prowadzi nas do miejsc związanych z jego życiem 
i działalnością. Książka zawiera wywiad z Grazią Ruotolo, krewną 
księdza Dolindo, będącą jednocześnie strażniczką jego pamięci 
i propagatorką jego wielkiego dzieła. 
WYD. AA, 17×24, s. 144, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

kod: 640943

Wszystko do 15 zł!

Helenka
książeczka z fi lmem dVd

Historia ostatnich lat życia młodej świeckiej misjonarki Heleny 
Kmieć, która w styczniu 2017 roku w Boliwii w Cochabambie 
została bestialsko zamordowana. Przebywała tam jako wolon-
tariuszka misyjna w domu sióstr służebniczek, w prowadzonej 
przez nie ochronce dla dzieci.
Helenka zapłaciła najwyższą cenę za życie według prawdziwych 
wartości ewangelicznych. 
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 16, miękka, 
Film: czas trwania: 46 min., język polski

kod: 250413

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

Mateusz Szpytma, 
Jarosław Szarek

Rodzina Ulmów
Książka, na przykładzie rodziny Ulmów i innych rodzin we wsi 
Markowa ukrywających Żydów, opowiada o heroicznej po-
stawie Polaków, katolików, którzy motywowani ewangeliczną 
zasadą miłości bliźniego narażali życie dla innych. Tę historię 
powinien poznać każdy, szczególnie w obliczu popularności 
tez głoszonych przez takich autorów jak Tomasz Gross.  
RAFAEL, 20×29, s. 80, twarda

kod: 698633



66 Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

55 %
Rabat

45 %
Rabat

Cudowny medalik. Niezwykły dar z Nieba
W 1830 roku siostrze Katarzynie Labouré ukazała się Maryja 
i polecając rozpowszechnianie Cudownego Medalika obiecała: 
„Wszystkie osoby, które nosić go będą na szyi, otrzymają wielkie 
łaski. Łaski będą obfi te dla tych, którzy nosić go będą z ufno-
ścią”. Ten najsłynniejszy medalik świata – dzisiaj noszony przez 
miliony ludzi – przyczynił się do wielu nawróceń i uzdrowień. 
Do książki dołączono Cudowny Medalik w opakowaniu jubiler-
skim (0,8 g, srebro próby 925).
RAFAEL, 11×18, s. 104, miękka

kod: 692778

14,90
26,90 zł

14,90
34,90 zł

Róża duchowna
Objawienia i orędzia na podstawie dzienniczka 
Pieriny Gilli
Objawienia trwały od 1947 do 1976 roku. Dziś kult płaczącej 
Madonny z trzema różami i trzema mieczami kwitnie na całym 
świecie, a w 2000 r. Kościół ofi cjalnie uznał kult Matki Bożej 
Róży Duchownej w Montichiari. Maryja dała w tych objawie-
niach światu dwa dary: Godzinę Łaski dla Świata (obchodzoną 
każdego roku w południe 8 grudnia) oraz Medalion Matki Bożej 
Róży Duchownej, który nazwała „darem macierzyńskiej miłości”. 
RAFAEL, 14×20, s. 352, miękka

kod: 698374

50 %
Rabat

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

O. Augustyn Pelanowski 

Nie ma już czasu
książka z płytą CD MP3

Wygłosiłem te rekolekcje z wiarą w moc ramienia Boga, które 
bez względu na to, co się stanie w najbliższych latach, podtrzy-
ma nas nie tylko na duchu, ale też da siłę potrzebną do odbu-
dowy ze zgliszcz. Nie łudzę się, że wszystko będzie dobrze, mam 
jednak nadzieję w Bogu, który jest Wszechmogącym Optymistą. 

O. Augustyn Pelanowski
RAFAEL, 14×20, s. 152, miękka 

kod: 698688

Antonio Socci

Czwarta tajemnica fatimska
Antonio Socci w książce-śledztwie omawia wydarzenia i pole-
miki, jakie otaczają Trzecią Tajemnicę. Ujawnia nieznane fakty. 
Stawia intrygujące pytania. Ukazuje trudną sytuację papieży 
XX wieku, odpowiedzialnych za przekaz i właściwą interpreta-
cję ważnego proroctwa z Fatimy. 
Zgromadzone ślady i poszlaki prowadzą tropem tajemnicy, 
w której być może ukryte są przyszłe losy świata…
WYD. AA, 14×20, s. 352, miękka

kod: 644651

Wszystko do 15 zł!
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

40 %
Rabat

14,90
24,90 zł

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

Ewa J. P. Storożyńska
ks. dr Józef Maria Bartnik SJ

Matka Boża Zwycięska
Cuda Maryi w historii Polski i świata 
Fascynujące historie cudów Maryi w Polsce i na świecie! 
Wśród nich: bitwa pod Lepanto, zwycięstwo pod Wiedniem, 
Cud nad Wisłą i wiele innych…
WYD. AA, 14×20, s. 264, miękka  

kod: P04011

Ewa J. P. Storożynska,
ks. dr Józef Maria Bartnik SJ

Przepowiednie Maryi o losach Polski
Książka przedstawia historie objawień Bronisławy Kuczewskiej 
na warszawskich  Siekierkach oraz nadprzyrodzone zjawiska 
obecne w jej życiu: świadectwa uzdrowień i nawróceń oraz dary 
proroctwa,  lewitacji i potężnej modlitwy  wstawienniczej.
WYD. AA, 14×20, s. 256, miękka 

kod: k05025

Jean-Baptiste Estrade

Lourdes 
w relacjach naocznego świadka
Jean-Baptiste Estrade stał się świadkiem ekstazy Bernadety 
23 lutego 1858 roku. Pod wpływem tego, co zobaczył, przeżył 
głębokie nawrócenie… Był świadkiem większości objawień. 
Dokładnie notował słowa przekazywane przez św. Bernadetę 
oraz wydarzenia, których był świadkiem. Jego relacje znajdziemy 
w tej fascynującej książce.
WYD. AA, 14×20, s. 336, miękka, cz.-b. fotografi e

kod: 641421

Jędrzej Majka

Maryja z Guadalupe
Cudowny wizerunek z Guadalupe jest jednym z najbardziej 
tajemniczych przedstawień Maryi. Wielu naukowców usiłowało 
rozwikłać zagadki z nim związane. Niestety, nie udało im się 
odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wizerunek Matki Bożej 
z meksykańskiego Guadalupe, patronki Ameryki Łacińskiej, 
wciąż skrywa wiele tajemnic. W czym tkwi jego wielka siła? 
Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w nowym znakomicie 
ilustrowanym albumie. 
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 643869

Wszystko do 15 zł!
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SREBRNY MEDALIK GRATIS!

Modlitewnik

ISBN 978-83-7864-514-6

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

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Ks. Manuel Fernando Silva

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

KOD: 641827

Życie Józefa, 
Męża Maryi

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

50 %
Rabat

Nowenna do Matki Bożej Zwycięskiej 
za chorych 
Nowenna za wstawiennictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
i jej Rodziców! Do modlitewnika dołączamy srebrny medalik 
z czcigodnym wizerunkiem Matki Bożej Zwycięskiej.
Duży srebrny medalik o wadze 2,1 g!
WYD. AA, 12×16, s. 64, miękka

KOD: 645146

14,90
29,90 zł

Cuda św. Charbela
W książce przeczytamy o cudach świętego mnicha z klasz-
toru w Annaya oraz o szczególnym spotkaniu autora ze 
św. Charbelem w górzystej krainie Libanu – w miejscu jego 
urodzenia, pracy i życia w pełni oddanego Bogu. Do książki 
dołączony jest obrazek z cudownym wizerunkiem św. Charbela
WYD. AA, 14×20, s. 384, miękka

KOD: 646402

Wszystko do 15 zł!

63 %
Rabat

14,90
39,90 zł

Henryk Bejda

Krew świętych i jej tajemnice
Autor ruszył śladem niewytłumaczalnych faktów związanych 
z relikwiami krwi świętych Kościoła i prowadząc dziennikar-
skie śledztwo przemierzył Włochy i Hiszpanię. Odwiedził m.in. 
Neapol (relikwie krwi św. Januarego), Madryt (relikwie krwi św. 
Pantaleona), Amaseno (relikwie krwi św. Wawrzyńca), Mugnano 
del Cardinale (relikwie św. Filomeny) oraz Torre Le Nocelle (re-
likwie krwi św. Cyriaka). Dotarł do świadków cudownych wyda-
rzeń, teologów, dziennikarzy i naukowców. Pasjonująca książka!
RAFAEL, 14×20, s. 296, miękka, kolorowe fotografi e

KOD: 250147
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50 %
Rabat

55 %
Rabat

55 %
Rabat

55 %
Rabat

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Franciszek od Brata Alberta
Biografi czna książka ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na-
pisana jest w żywym, porywającym stylu. Ów autorski szkic do 
portretu kardynała wzbogacony został licznymi anegdotami 
i wspomnieniami. Rzetelna faktografi a połączona z opisem 
wydarzeń, których autor był świadkiem lub wie o nich z pierw-
szej ręki, dają czytelnikom szalenie ciekawą lekturę o niezwykłej 
postaci żyjącej w przełomowych czasach. 
RAFAEL, 14×20, s. 164, miękka

kod: 997403

dvd

14,90
29,90 zł

yy zł

14,90
34,90 zł

Niebo istnieje… naprawdę 
Niebo istnieje… naprawdę to fi lm zrealizowany na motywach be-
stsellerowej książki pod tym samym tytułem. Jest to prawdziwa 
historia ojca z małego miasteczka, który musi znaleźć w sobie od-
wagę, by uwierzyć i dzielić ze swoim synem niesamowite przeżycie, 
którego chłopiec doświadczył podczas operacji. Colton twierdzi, że 
podczas gdy był bliski śmierci, odwiedził niebo i na dowód tego 
podaje szczegóły tej niesamowitej podróży z dziecinną wiarą i nie-
winnością, opowiadając o rzeczach, o których po prostu nie mógł 
wiedzieć. książeczka zawiera wywiad z Coltonem Burpo.
GLORIA24, Książeczka: 14×20, s. 48, twarda 
Film DVD: czas trwania: 96 min., lektor polski, napisy polskie 

kod: 736171

Krzysztof Ziemiec

Niepokonani
Krzysztof Ziemiec przygotował książkę, która już w dniu premie-
ry stała się wydarzeniem wydawniczym! Ogromna popularność, 
wielkie emocje i duże kontrowersje, jakie towarzyszyły jego au-
torskiemu programowi „Niepokonani”, w którym znane postacie 
po raz pierwszy odkrywały dramatyczne wydarzenia ze swojego 
życia, sprawiły, że Autor postanowił opisać te historie, a także 
kulisy ich poznania.
RAFAEL, 14×20, s. 250, miękka  

kod: 694116

14,90
34,90 zł

14,90
34,90 zł

Wszystko do 15 zł!

Bożena Gałczyńska-Szurek

Sekret rodziny von Graffów
Współczesny Berlin. Młoda arystokratka Maria von Graff udaje się 
do Zamościa w celu rozwiązania tajemnicy z przeszłości: wojen-
nych losów swoich przodków. W rozwiązaniu zagadki pomagają jej 
historyk Andrzej i archiwista Alfred. Jaka jest prawda?
SZARA GODZINA, 14×20, s. 288, miękka

kod: 201316
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Wszystko do 15 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

55 %
Rabat

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

14,90
34,90 zł

Święty Niezłomny
książeczka z płytą dVd

Filmowa biografia hiszpańskiego księdza Pedro Povedy, który 
poświęcił się ludziom najuboższym, w tym dzieciom. Ksiądz 
Poveda otworzył nowe ścieżki do edukowania kobiet i dzieci 
w XX wieku. Założył Stowarzyszenie Terezjańskie, zajmujące 
się duchowym przygotowaniem nauczycieli. Zginął śmiercią 
męczeńską w 1936 roku, w 2003 roku został ogłoszony świętym 
przez św. Jana Pawła II. 
Książeczka: E-LITE, 14×20, s. 24, twarda 
Film: czas trwania 116 min., polski lektor

kod: 126114

Fatima. Trzecia Tajemnica
książeczka z płytą dVd

Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę (św. Jan Paweł II) 
Młoda portugalska zakonnica udaje się do Watykanu z infor-
macją, którą otrzymała od siostry Łucji. Wysłanniczka siostry 
Łucji niezwłocznie chce przekazać dokument papieżowi Janowi 
Pawłowi II…  W dołączonym do książki filmie fabularnym reżyser 
łączy wątek śledczy połączony z archiwalnymi nagraniami zwią-
zanymi z zamachem na papieża Jana Pawła II. 
Książeczka: E-LITE, 14×20, s. 24, twarda 
film: czas trwania 96 min., polski lektor

kod: 126190

Legenda o świętym pijaku
książeczka z płytą dVd
Do książeczki dołączono film fabularny o Andreasie Kartaku, 
górniku ze Śląska, który został wyzwolony z alkoholizmu 
i bezdomności, i doszedł do poznania Prawdy.
Książeczka: E-LITE, 14×20, s. 24, twarda 
Film: czas trwania 87 min., polski lektor

kod: 126091

14,90
34,90 zł

55 %
Rabat

don Pietro Pappagallo. Apostoł ruchu oporu
książeczka z płytą dVd
Publikacja z filmem fabularnym – dwuczęściowym dramatem 
biograficznym o życiu włoskiego księdza Pietro Pappagallo, 
męczennika, który poniósł śmierć z rąk okupanta podczas 
II wojny światowej. 
Książeczka: E-LITE, 14×20, s. 24, twarda 
Film: czas trwania 87 min., polski lektor

kod: 126183
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Wszystko do 15 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

14,90
34,90 zł

40 %
Rabat

14,90
24,90 zł

Księga Daniela. Prorok i czterech króli
Książeczka z płytą DVD

Fascynujący dramat historyczny o proroku, którego losy opisano 
w starotestamentowej Księdze Daniela. Po upadku Jerozolimy 
w 605 r. przed Chr. Daniel (Robert Miano) trafia do niewoli króla 
Nabuchodonozora (Rolf Saxon), jednego z najpotężniejszych 
władców ówczesnego świata. W obliczu śmierci wykazuje się 
jednak nadzwyczajnymi zdolnościami, dzięki którym znajduje 
uznanie samego władcy...
Książeczka: E-LITE, 14×20, s. 24, twarda 
Film: czas trwania 87 min., polski lektor

KoD: 126107

Guadalupe. Żywy obraz
Pasjonujący film dokumentalny o cudownym wizerunku Matki 
Bożej z Guadalupe. Film opowiada historię objawień maryjnych 
z 1531 r. Przedstawia postać Indianina Juana Diego, któremu 
objawiła się Matka Boża. Film zwraca uwagę m.in. na nadzwy-
czajną trwałość płótna cudownego wizerunku oraz na zawarty 
w nim aztecki kod kulturowy. W książeczce, do której dołączony 
jest film, znajdziemy materiały uzupełniające wiedzę o cudow-
nym wizerunku.
Książeczka: E-LITE, 14×20, s. 28, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier 
Film: czas trwania: 54 min., polski lektor

KoD: 242299

Don Camillo 1
Mały światek
Książeczka z płytą DVD

Polecamy uwielbianą na całym świecie komedię opartą na 
prozie Giovanniego Guareschiego. Fabułę tej znakomitej 
kolekcji filmowej wypełniają perypetie prowincjonalnego 
Don Camilla (z życiową kreacją ikony francuskiej komedii 
Fernandela) oraz jego odwiecznego wroga: sympatyzującego 
z socjalizmem wójta Peppone.
Książeczka: E-LITE, 15×19, s. 20, twarda  
Film: czas trwania: 107 min.

KoD: 405173

DvD

Największy dar Książeczka z filmem DVD
Fabularyzowany dokument w konwencji… westernowej kome-
dii (warstwa fabularna) i kina faktu (warstwa dokumentalna). 
Głównym bohaterem opowieści jest reżyser (w tej roli sam 
Cotelo), który w scenerii miasteczka rodem z Dzikiego Zachodu 
kręci klasyczną historię o walce dobra ze złem. Gdy reżysera 
ogarniają wątpliwości, ucieka on z planu filmowego, by poszu-
kać inspirujących i prawdziwych opowieści, które pomogłyby 
mu wymyślić inny finał swojego dzieła. Prawdziwe życie okazuje 
się bardziej zaskakujące niż wymyślone historie… 
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 24, twarda, kolorowe ilustracje  
Film: reż. Juan Manuel Cotelo, czas trwania: 105 min., lektor polski, napisy polskie 

KoD: 250383

55 %
Rabat
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40 %
Rabat

55 %
Rabat

50 %
Rabat

14,90
24,90 zł

Jarosław Szarek

Powstanie styczniowe
Zryw wolnych Polaków
Porywająca opowieść rzetelnego historyka i znakomitego publi-
cysty, doktora Jarosława Szarka, przy pomocy słowa podejmuje 
walkę o pamięć Powstania Styczniowego. W barwnych obrazach 
tym słowem wyczarowanych przypomina historię 1863, 1864, 
1865 roku.  (prof. Andrzej Nowak)
WYD. AA, 14×20, s. 416, miękka 

kod: 644644

Józef Piłsudski

Moje pierwsze boje
Moje pierwsze boje to spisane przez Marszałka w czasie niewo-
li magdeburskiej wspomnienia wydarzeń z początków Legionów 
Polskich. Jest to bezcenne świadectwo pierwszych wojennych szlifów 
Komendanta Piłsudskiego i Legionów Polskich – żołnierzy, którzy wy-
walczyli Niepodległość dla Polski. Marszałek Piłsudski opowiada tu 
o pierwszych bitwach legionistów oraz ułanów Beliny-Prażmowskiego, 
o swoich wojennych doświadczeniach, o trafnych i błędnych decy-
zjach, rozterkach, taktyce, trudach, odwadze i bohaterstwie żołnierzy.  
WYD. AA, 14×20, s. 272, miękka

kod: 643227

14,90
34,90 zł

14,90
29,90 zł

Ks. Andrzej Zwoliński

Lwowskie okruchy historii
Po ruszającą opowieść o Kresach i legendarnym Lwowie, a jed-
nocześnie rzetelnym źródłem wiedzy o historii tego ważnego 
miasta, tak zasłużonego dla polskiej kultury i ducha narodowego. 
Autor przechadza się wraz z czytelni kiem ulicami miasta, zagląda 
w mniej i bardziej znane miejsca, z ogromną dbałością o szcze-
góły opisuje każdy zakątek. Przygląda się zabytkom, ale dotyka 
też niezwy kłej, nieraz bolesnej i trudnej, historii. Przybliża ducha 
Lwowa, bogactwo jego kultury oraz przypomina o bo haterstwie 
Lwowiaków, którzy dochowali wierności Rzeczypospolitej.
WYD. AA, 14×20, s. 256, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 644828

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

Jolanta Bąk

Poczet królów i książąt polskich
Poczet królów i książąt polskich to bogato ilustrowana publi-
kacja prezentująca życiorysy władców Polski: od Mieszka I do 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przedstawione w publi-
kacji biogramy uzupełniają liczne ilustracje, w tym reproduk-
cje obrazów Jana Matejki, a także barwne mapy uzupełniają-
ce wiedzę historyczną.
DRAGON, 13×21, s. 176, twarda z gąbką

kod: 877226

Wszystko do 15 zł!
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Płyta DVD bez licencji do wypożyczania bądź dalszej odsprzedaży. Wszelkie inne prawa autorskie są zastrzeżone. Kopiow
anie, rozpow

szechnianie, publiczne odtw
arzanie, nadawanie poprzez RTV całości lub fragmentów oraz wtórny obieg płyt DVD bez zezwolenia są zabro

nio
ne.

Producent: Telewizja Polska S.A.
Scenariusz i reżyseria: Rafał Geremek

Rok produkcji: 2017
Czas trwania: 48:26 min

RZEZWOLI

,
PłytaDVDbezlicencj cj cidowypożyczaniabądźdalszej ej eodsprzedaży.Wszelkieinneprawaautorskie

są
zastrzeżone.Kopiow

anie

RZEZ

,

RZEZ

,

RZEZ

50 %
Rabat

50 %
Rabat

55 %
Rabat

yy zł

14,90
34,90 zł

Monika Kicman

Pokonać strach
Dramatyczne wspomnienia Moniki Kicman, młodej żony i mat-
ki, której przyszło wraz mężem i małym synkiem przeżywać 
tragiczne lata II wojny światowej. Była ona naocznym świad-
kiem rzezi Woli oraz innych zbrodni dokonanych przez hitle-
rowskich oprawców w okupowanej Polsce. Autorka przeżyła 
wojnę i przez lata dawała świadectwo o gigantycznej zbrodni, 
jakiej okupanci dopuścili się na mieszkańcach Warszawy.  
WYD. AA, 14×20, s. 384, miękka

kod: 643265

Do książki dołączono 
fi lm dokumentalny TVP o rzezi Woli

Joanna Wieliczka-Szarkowa, Franciszek Szarek

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

kod: 644743

Najmłodsi 
w walce 
o wolną Polskę 
1863-1989

Tadeusz Dytko

Liberatorem do Polski
Prawdziwa historia jednego z najlepszych pilotów lotnictwa bom-
bowego i specjalnego RAF, Jana Cholewy, opowiedziana w konwen-
cji „Dywizjonu 303”. Fascynująca biografi a pilota została ukazana 
na tle wojennych losów dywizjonu bombowego 300 i 1586 Polskiej 
Eskadry Specjalnego Przeznaczenia. Opowieść została uzupełniona 
o unikatowy pamiętnik bohaterskiego pilota, który w czasie wojny 
wykonał 110 lotów operacyjnych, co stawia go w rzędzie rekordzi-
stów lotnictwa bombowego i specjalnego RAF. 
WYD. AA, 14×20, s. 400, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 643784

Prawdziwa 
historia 

małego Janka 
z RAF

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

50 %
Rabat

14,90
29,95 zł

Malarze polscy
Wybór z dorobku artystycznego naszych najwybitniejszych twór-
ców. Znajdziemy tu podstawowe informacje o ich życiu i pozna-
my ich słynne dzieła, uzyskując przy tym interesujący przegląd 
epok i kierunków w dziejach polskiego malarstwa artystyczne-
go. Wśród artystów przedstawionych w niniejszym albumie są 
m.in.: Zdzisław Beksiński, Józef Chełmoński, Józef Czapski, Artur 
Grottger, Juliusz Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Józef 
Mehoffer, Władysław Podkowiński, Henryk Siemiradzki, Witkacy, 
Leon Wyczółkowski, Stanisław Wyspiański i wielu innych.
DRAGON, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 879077

Wszystko do 15 zł!
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50 %
Rabat

70 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Sakralny Kraków 
Kompletny przewodnik od A do Z
Kraków to miasto kościołów, słynących łaskami cudownych 
wizerunków oraz zastępów świętych i cennych relikwii. To tak-
że miasto papieskie, a od niedawna światowe centrum kultu 
Miłosierdzia Bożego. Po raz pierwszy czytelnicy otrzymują 
tak kompletną, bogato ilustrowaną publikację o sakralnym 
Krakowie, która łączy w sobie cechy leksykonu i przewodnika. 
Publikacja niezbędna dla przyjeżdżających do Krakowa pielgrzy-
mów i dla wszystkich mieszkańców.
RAFAEL, 14×20, s. 452, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 698695

14,90
49,90 zł

Jędrzej Majka

Lwów i okolice. Przewodnik
Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewodnik 
po zabytkach Lwowa! W przewodniku m.in.: stolica Galicji i jej 
historia, katedry lwowskie, kościoły i cerkwie, muzea we Lwowie, 
ciekawostki i opisy miejsc niezwykłych, szczegółowe mapy z za-
znaczonymi zabytkami, plany lwowskich nekropolii, mnóstwo 
informacji praktycznych, aktualny schemat linii tramwajowych, 
prawie 400 kolorowych zdjęć, lwowskie wspomnienia Kazimierza 
Górskiego oraz okolice Lwowa (Żółkiew, Krechów, Olesko, 
Podhorce, Złoczów, Rudki, Sambor, Drohobycz, Truskawiec).
WYD. AA, 17×24, s. 144, zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier
kod: 640615

Nowe wydanie!   2018-2019

Jędrzej Majka

Wilno i okolice. Przewodnik
Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewodnik 
po zabytkach Wilna, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc sa-
kralnych. W przewodniku zostały zaprezentowane: Góra Zamkowa 
i Plac Katedralny, Od katedry do ratusza, Wokół Ostrej Bramy, 
Rossa – dzielnica cmentarzy, Zarzecze, Antokol, Aleja Giedymina 
i Zwierzyniec, Śnipiszki. Każda część została poprzedzona szcze-
gółowym wycinkiem z planu miasta. Przewodnik zawiera pakiet 
niezbędnych informacji dotyczących planowania podróży na 
Litwę. Zamieszczono również rozdział „Okolice Wilna”.
WYD. AA, 17×24, s. 144, zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 641704

Polska. Uzdrowiska. Przewodnik
W przewodniku:
• dokładny opis wszystkich 45 polskich uzdrowisk (od słynnych 

kurortów jak Ciechocinek, Sopot, Krynica, Busko, Polanica, po 
rozwijające się od niedawna jako uzdrowiska Dąbki, Gołdap, 
Uniejów czy Supraśl) oraz podziemnego uzdrowiska w kopalni 
soli w Wieliczce, 

• profi le lecznicze i możliwości terapii,
• atrakcje turystyczne w obrębie uzdrowisk i w okolicy,
• plany blisko 30 uzdrowisk, dziesiątki znakomitych zdjęć.

WYD. AA, 17×24, s. 160, zintegrowana

kod: 641742

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

Wszystko do 15 zł!
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55 %
Rabat

55 %
Rabat

55 %
Rabat

50 %
Rabat

W drewnianej szufl adzie 
mieszka pięcioosobowa rodzina. 
Dziadek Nóż o ciętym języku, Tata 
Widelec z potężną szczęką, Mama 
Łyżka o opływowych kształtach, 
i dzieci: Łyżeczka i Widelczyk. Nie 
da się powiedzieć, że żyją zgodnie. 
Ale na pewno żyją ciekawie. 

Tekst: Madlena Szeliga, ilustracje: Sławomir Zalewski

Czego tu się bać?
Opowieści dla dzieci o tym, co jednocześnie niepokoi i intry-
guje. W okolicy dość zgodnie żyją niezliczone gatunki owadów 
i innych stworzeń. Każdy z nich o czym innym marzy i czego 
innego się boi. Pająk boi się… pająków. Tak naprawdę są to 
strachy, które dobrze znają i dzieci i dorośli. Z pomocą ROBALI 
znacznie łatwiej sobie z nimi poradzić. Puenta tej historii na 
pewno ucieszy i rozbawi dzieci, może również zadziwić ich 
rodziców. 
AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 28, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 758026 

Tekst: Madlena Szeliga, ilustracje: Sławomir Zalewski
Przedstawiamy dwie części nowej serii kolorowych, nieba-
nalnie ilustrowanych książek o wyjątkowej rodzinie Sztućców. 
Znajdziemy w nich ciepłe i zabawne historie o tym, co dzieje się 
w naszej kuchni, kiedy z niej wychodzimy. Opowieści o perype-
tiach rodziny Sztućców rozbudzają wyobraźnię i pomagają wpro-
wadzić dzieci w zaczarowany świat kuchni. 
Każda książka: AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje

Rodzina Sztućców
kod: 758033 

Rodzina Sztućców 2
kod: 758040 

Witaminy dla chłopaka i dziewczyny
Elementarz zdrowia dla naszych dzieci!
Wiedzę na temat konieczności wprowadzania witamin i mine-
rałów do codziennej diety należy kształtować już od najmłod-
szych lat. Dzieci, których rodzice nie przestrzegali uczenia ich 
właściwych nawyków żywieniowych, znacznie częściej chorowa-
ły i nie rozwijały się prawidłowo. Książka ta w sposób zabawny, 
a jednocześnie przekonujący zachęca naszych najmłodszych 
do spożywania wybranych owoców, warzyw i innych produktów 
dostarczających cennych składników odżywczych!
WYD. AA, 26×29, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 640547

14,90
34,90 zł

14,90
29,90 zł

14,90
34,90 zł

14,90
34,90 zł

Wszystko do 15 zł!
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Jan Zac

Przeżyłem własną śmierć. Pamiętnik grzesznika
Książka jest zapisem duchowej drogi człowieka, którego Bóg 
prowadził do Siebie zawiłymi, niezwykle trudnymi drogami: od 
przeżyć radosnych i pełnych światła, przez mroki ciężkiej ducho-
wej nocy i fi zycznego cierpienia, aż po ekstremalne doświadcze-
nie śmierci i powrotu do życia. Będąc w dramatycznej sytuacji, 
tuż po udzieleniu mu ostatnich sakramentów przez ks. Jana 
Kaczkowskiego, autor znalazł się po drugiej stronie granicy ziem-
skiego życia i doświadczył czegoś niezwykłego…
WYD. AA, 14×20, s. 208, miękka

kod: 642541

Marvin J. Besteman, Lorilee Craker

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

kod: 647850

50 %
Rabat

40 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

14,90
24,90 zł

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

Piotr Kalinowski

Przejście. Śmierć i to, co potem…
Śmierci nie ma! Po śmierci ciała osoba nadal żyje! 
Niezwykła książka lekarza, który spogląda za zasłonę oddzielającą 
życie od śmierci. Na podstawie badań i wniosków innych lekarzy 
oraz doświadczeń pacjentów, którzy przeszli śmierć kliniczną 
i powrócili do życia, autor odkrywa wagę ostatnich chwil ziem-
skiego życia człowieka oraz dotyka tajemnicy życia za progiem 
śmierci.
WYD. AA, 14×20, s. 296, miękka 

kod: 649007

Wszystko do 15 zł!

Vittorio Messori

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

kod: 645542
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S. Anastazja Pustelnik, Sławomir Rusin

Siostra Anastazja
Życie pełne smaku
Biografi a słynnej siostry Anastazji, ekspertki od wyśmienitych 
potraw. Gdy wstąpiła do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, na 
pytanie matki przełożonej, co chciałaby robić w zakonie, odpar-
ła: „Gotować”. Z biegiem lat rozwinęła kulinarne skrzydła i kiedy 
zaczęła pracę w kuchni ojców jezuitów, ich życie zmieniło się 
nie do poznania. Życie wielu Polaków również…
WAM, 14×20, s. 176, twarda

kod: 717092

Kosmetyki naturalne w moim ogrodzie
Młody, piękny i zdrowy wygląd 
w zasięgu twojej ręki!
Już dziś sięgnij po najskuteczniejsze kosmetyki. Ich składniki 
są niedrogie, a często darmowe, jeśli zbierzesz je własnoręcz-
nie. Są również łatwo dostępne w Polsce – możesz je znaleźć 
w sklepach, w lesie, możesz również wyhodować we własnym 
ogrodzie, a nawet w doniczce na balkonie.
WAM, 16×21, s. 128, twarda

kod: 714688

14,90
24,90 zł

Ciasta i desery 
Siostry Salomei
Książka siostry Salomei Łowickiej to 
prawdziwa skarbnica przepisów na wyjąt-
kowe słodkości. 
W książce znajdziemy przepisy na ciasta, 
ciastka, ciasteczka i desery o różnym 
stopniu trudności; od tych prostych 
w przygotowaniu po nieco trudniejsze.
WAM, 14×20, s. 232, miękka

kod: 713919

Makarony 
Siostry Salomei
Dania z makaronem są proste w wy-
konaniu, pożywne i sycące. Siostra 
Salomea podpowiada, jaki makaron 
wybrać, jak go prawidłowo ugotować, 
jaki sos do niego przyrządzić. Możliwości 
jest wiele. Właściwie przygotowany ma-
karon jest bardzo pyszny!
WAM, 14×20, s. 232, miękka

kod: 713636

100% smaku
Oczaruj swoich gości
Zestaw pysznych pomysłów kulinar-
nych, które zadowolą każdego gościa. 
Chrupiące grzanki na przystawkę, aroma-
tyczne zupy, smakowite dania główne, 
do tego pieczone warzywa z pachnącymi 
ziołami oraz pyszne desery i ciasta. 
WAM, 16×22, s. 336, miękka

kod: 714817

54 %
Rabat

40 %
Rabat

14,90
32,90 zł

40 %
Rabat

40 %
Rabat

50 %
Rabat

14,90
24,90 zł

14,90
24,90 zł

14,90
29,90 zł

Wszystko do 15 zł!
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?

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

Święty Jan Bosko
Cuda, wizje, proroctwa
Na kartach tej książki poznamy nadprzyrodzone dzieła, 
jakich Bóg dokonał przez osobę św. Jana Bosko: cudowne 
uzdrowienia, cud rozmnożenia pokarmu (w tym także eu-
charystycznych hostii), wskrzeszanie zmarłych, walkę (często 
wręcz fi zyczną) z szatanem, dar proroctwa i przewidywania 
przyszłości, wgląd w sekrety ludzkich myśli i sumień oraz 
zdolność bilokacji. 
WYD. AA, 14×20, s. 368, twarda

kod: 648567

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

Donald Spoto

Święty mimo woli
Prawdziwa historia św. Franciszka
Autor rzuca nowe światło na postać świętego Franciszka 
z Asyżu, umieszczając go w wielowymiarowym kontekście 
historycznym włoskiego średniowiecza, gdy troska o po-
wszechne dobro, ubogich i chorych była praktycznie niezna-
na. Franciszek podjął starania o radykalne urzeczywistnienie 
miłości bliźniego, która leży w samym sercu ewangelicznego 
przesłania.
WYD. M, 14×20, s. 344, miękka

kod: 210127

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

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

kod: 889119

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

Najnowsze 
odkrycia 

tajemnic Całunu 
Turyńskiego

Wszystko do 15 zł! Wszystko do 20 zł!

Miłość nie zna odkładania
Myśli Ojca Pio na każdy dzień
Zbiór myśli św. Ojca Pio na każdy dzień, wybrane z pełnego 
czterotomowego włoskiego wydania Epistolario, nie przetłu-
maczonego jeszcze nigdy w całości na język polski. Ilustrowane 
pięknymi fotografi ami myśli i porady stygmatyka z Pietrelciny 
to drogowskazy, które pomogą nam lepiej przeżyć każdy kolej-
ny dzień.
WYD. M, 12×17, s. 288, twarda

kod: 433182
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50 %
Rabat

40 %
Rabat

40 %
Rabat

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

17,90
29,90 zł

yy zł

yy,yy
yy,yy zł

19,90
39,90 zł

19,90
34,90 zł

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

kod: 647881

Jak zmanipulowano 
badania nad 

najsłynniejszą 
chrześcijańską 

relikwią?

Janice Bennett

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

kod: 881919

Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort

Traktat o prawdziwym nabożeństwie
Arcydzieło o całkowitym zawierzeniu Maryi Niepokalanej! Mimo upływu 
czasu nie traci nic ze swojej aktualności. Także dziś wielu chrześcijan 
doznaje nawróceń i wzrasta w wierze dzięki tej wyjątkowej książce.

Dzięki św. Ludwikowi zacząłem na nowo odkrywać wszystkie 
skarby dotychczasowej pobożności maryjnej.

św. Jan Paweł II
KKK, 14×21, s. 240, twarda 

kod: 646723

Wszystko do 20 zł!

Ks. Andrzej Zwoliński

Zatruwanie ducha
Rzecz o duchowych oraz intelektualnych źródłach moralnej 
i cywilizacyjnej destrukcji, jakiej uległ świat w XX i XXI wieku. 
Autor przytacza opisy i przyczyny tego upadku odwołując się 
do najwybitniejszych myślicieli ostatnich stuleci takich jak Jan 
Paweł II, Edmund Husserl, Max Scheler, Dietrich von Hildebrand, 
Hannah Arendt, Leszek Kołakowski, Cyprian Kamil Norwid i wie-
lu innych. Ks. Zwoliński demaskuje podstępne oszustwa i mani-
pulacje takich ideologii jak komunizm i poprawność polityczna. 
WYD. AA, WNSZ, 14×20, s. 400, miękka

kod: 645382
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Bł. BARTOLO LONGO 
i tajemnice 
MATKI BOŻEJ z Pompejów 

Pier Marino Frasconi

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

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

kod: 649335

Bł. Bartolo Longo 
i tajemnice Matki Bożej z Pompejów
Biografi a bł. Bartolo Longo,który przeszedł drogę nawróce-
nia, by całkowicie oddać się Maryi. Dzięki jego działalności 
na ruinach Pompejów (pogańskiego miasta dotkniętego 
kataklizmem) powstało najważniejsze na świecie miejsce 
kultu Matki Bożej Różańcowej, przyciągające nieustannie 
rzesze pielgrzymów. 
WYD. AA, 14×20, s. 560, twarda

kod: 649854

19,90
39,90 zł

19,90
49,90 zł

50 %
Rabat

60 %
Rabat

Wszystko do 20 zł!

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

Aleksandra Zapotoczny

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

kod: 645429 



81Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

dvd

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Czyściec 
w wizjach mistycznych
Świadectwa kobiet, które doświadczyły wizji czyśćca (m.in.: 
św. Siostry Faustyny, św. Weroniki Giuliani, św. Teresy z Avila, 
św. Katarzyny z Genui, św. Katarzyny ze Sieny, św. Brygidy 
Szwedzkiej, św. Gertrudy z Helfty, bł. Anny Katarzyny Emmerich, 
siostry Józefy Menendez, Marii Simmy, Natuzzy Evolo, 
Teresy Musco.
WYD. AA, 14×20, s. 352, twarda

kod: 641414

Aniołowie 
w wizjach wielkich mistyczek
Dzięki świadectwu wielkich mistyczek (m.in.: Hildegardy 
z Bingen, Klary, Gertrudy, Brygidy, Anieli Merici, Teresy z Avila, 
Róży z Limy, Małgorzaty Marii Alacoque, Gemmy Galgani, Anieli 
Salawy, Teresy Musco, Natuzzy Evolo) poznajemy życie aniołów 
oraz rolę, jaką pełnią dla dobra ludzi. 
WYD. AA, 14×20, s. 352, twarda

kod: 645054

19,90
34,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Zrywając z diabłem
Wciągająca powieść oparta na faktach. Bohater zostaje pochło-
nięty przez sprawy zawodowe i coraz bardziej wciągnięty w sieć 
uzależnienia od swojego biznesowego mentora. Zanim się 
obejrzy będzie stał przed dylematami moralnymi i życiowymi 
wyborami, które zaważą na jego przyszłości. Czy własna fi rma, 
luksusowy apartament z widokiem na morze i wysokie docho-
dy są warte pozbycia się zasad? Czy w takim życiu jest miejsce 
dla Boga?
RAFAEL, 14×20, s. 272, zintegrowana

kod: 650100

19,90
39,90 zł

Boże Miłosierdzie
Potęga łaski, orędzie nadziei
Album z fi lmem dVd

Jezus, przychodząc do prostej zakonnicy św. Faustyny, prosił, 
aby ludzie głosili Boże miłosierdzie całemu światu.
Do książki dołączono głośny fi lm w reżyserii Jerzego 
Łukaszewicza przedstawiający historię św. Siostry Faustyny – 
z Dorotą Segdą w roli głównej.
Książeczka: RAFAEL, 18×29, s. 64, twarda
Film: czas trwania: 70 min.

kod: 02486C

40 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Wszystko do 20 zł!
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Wszystko do 20 zł!

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

Peter Seewald 

Benedykt XvI
Portret z bliska
Droga Josepha Ratzingera do urzę-
du Piotrowego, dokładnie udoku-
mentowana, pisana z wrażliwością 
na treść jego nauczania. Wydanie 
uzupełniono o obszerne kalenda-
rium pontyfi katu Benedykta XVI. 
WYD. AA, 15×21, s. 350, twarda z obwolutą

kod: 368560

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

Bez lęku
Benedykt XVI 
Film dokumentalny na dVd

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

Do książki dołączamy 
fi lm DVD

Jan Paweł II

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

kod: 029907

50 %
Rabat

Benedykt XVI

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

kod: 699005

19,90
39,90 zł

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

Przewodnik po Mszy świętej
Unikalne kompendium wiedzy 
o Mszy świętej!
Autor prowadzi nas drogami Eucharystii, sygnalizując wszystkie 
ważne momenty duchowości, doktryny, symboliki. Wyjątkowa 
książka, z której czytelnik pozna zarazem starą tradycję rytu 
rzymskiego oraz liturgię Mszy świętej w jej współczesnym 
kształcie! 
DĘBOGÓRA, 17×24, s. 352,  twarda  

kod: 641049
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Cd

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Wybudzenia
Poruszające historie osób, które wyszły ze śpiączki, a także tych, 
które nadal o to walczą. Połowa osób nazywanych czasem „ro-
ślinami” czuje, widzi, słyszy. Gdzie są, kiedy wydaje się, że „tu” 
ich nie ma? Wybudzenia to także poruszające rozmowy z ludź-
mi, którzy walczą o powrót do świadomości osób pogrążonych 
w śpiączce. Rozmowy będące próbą odpowiedzi na pytania 
o sens życia, o jego wartość i jego koniec.
EUREKA, 15×22, s. 272, miękka

kod: 791114

Kołysanki naszego dzieciństwa
Śpiewnik z płytą Cd

W barwnie ilustrowanej książce zebrano teksty najpopularniej-
szych kołysanek zasłużonych twórców poezji dziecięcej, m.in.: 
Janiny Porazińskiej, Marii Konopnickiej czy Ewy Szelburg-
-Zarembiny. Do śpiewnika dołączamy płytę CD z przepiękny-
mi nagraniami kołysanek w wykonaniu: Majki Jeżowskiej, Olgi 
Bończyk, Joanny Kurowskiej, Kasi Wilk, Joanny Jabłczyńskiej, 
Małgorzaty Bernatowicz, Kuby Badacha, Pawła Królikowskiego, 
Kacpra Kuszewskiego i Macieja Jachowskiego.
MARTEL, 21×30, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 546259

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Dr Jeff rey Long, Paul Perry

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

kod: 644309

Saverio gaeta

Tajemnice Maryi
Przesłania, proroctwa, sekrety
Od Rue du Bac po Medjugorje prowadzi fascynująca droga 
pomiędzy „tajemnicami Maryi”, Jej przesłaniami i proroctwami, 
z których wyłania się jakoby jedyne pragnienie Matki Boga i na-
szej: uratować wiele dusz i doprowadzić je do Jezusa, wyrwaw-
szy je z mocy szatana. Ta książka to swoisty przewodnik wypeł-
niony wskazówkami samej Bożej Rodzicielki, która niezawodnie 
prowadzi nas ku swojemu Synowi.
RAFAEL, 14×20, s. 328, miękka

kod: 889676

Wszystko do 20 zł!

40 %
Rabat

17,90
29,90 zł

Powrót do życia 
Polskie historie
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50 %
Rabat

55 %
Rabat

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Józef Piłsudski 1867-1935 
Wszystko dla Niepodległej
Nazwisko Józefa Piłsudskiego jest nierozerwalnie związane 
z wydarzeniem odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 
1918 oraz obroną przed sowiecką agresją w roku 1920. Biografi a 
Józefa Piłsudskiego, szczególnie uwzględniająca pisma i wspo-
mnienia samego Marszałka oraz innych osób, przedstawia całe, 
zarówno publiczne jak i prywatne życie bohatera: od działalno-
ści konspiracyjnej pod zaborem rosyjskim do śmierci w 1935 r. 
WYD. AA, 14×20, s. 336, twarda, cz.-b. zdjęcia 

kod: 649809

Doskonałe 
kompendium 
wiedzy o życiu 
Marszałka

Joanna Wieliczka-Szarkowa

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

kod: 646563

Bałak lwowski. Mowa przedwojennego Lwowa
Unikatowy słownik przedwojennej lwowskiej mowy, słyn-
nego bałaku, z którego słynęło to piękne miasto w okresie 
II Rzeczpospolitej. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane 
przez rodowitego lwowiaka. Słownik zawiera m.in. przykłady 
użycia bałakowych zwrotów w potocznej mowie galicyjsko-lwow-
skiej. Po raz pierwszy podjęto też próbę przekładu współczesnej 
polszczyzny na ówczesny język lwowski, dodając słowniczek 
„z tutejszego na tamtejsze”. Publikacja jest bogato ilustrowana 
zdjęciami ulic, placów i parków Lwowa z lat 20. i 30. XX wieku.
WYD. AA, 14×20, s. 256, twarda, cz.-b. fotografi e

kod: 648499

Prezent do książki: płyta CD 
„Tylko we Lwowie” 
(15 piosenek lwowskich)!

19,90
39,90 zł

19,90
44,90 zł

19,90
39,90 zł

Cd

Hymny polskie
W albumie przedstawiono 20 polskich hymnów z zapisem nu-
towym: Gaude, Mater Polonia, Bogurodzica, Modlitwa za Rzecz 
Pospolitą naszą i za Króla, Hymn do miłości Ojczyzny, Mazurek 
Dąbrowskiego, Boże, coś Polskę, Cześć polskiej ziemi, cześć!, Marsz 
obozowy, Witaj, majowa jutrzenko, Warszawianka, Chorał „Z dy-
mem pożarów”, Gdy naród do boju, Marsz, marsz Polonia, Rota, 
Wszystko, co nasze, My, Pierwsza Brygada, Piechota, Hymn do 
Bałtyku, Morze, nasze morze, Czerwone maki na Monte Cassino. 
Każdy z utworów opatrzono komentarzem historycznym i zilustro-
wano reprodukcjami dzieł sztuki.  
WYD. AA, 17×24, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 649687

Do książki dołączono płytę CD. 
Płyta zawiera wykonania 14 hymnów

17,90
29,90 zł

Wszystko do 20 zł!

40 %
Rabat



85Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

50 %
Rabat

50 %
Rabat

55 %
Rabat

55 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Bitwy polskich żołnierzy 1940-1944
Historyczna opowieść o wielkich bitwach polskich 
 żołnierzy (Narwik, Bitwa o Anglię, Tobruk, Monte Cassino, 
Falaise, Arnhem). Przedstawia losy obrońców Ojczyzny z wrze-
śnia 1939 r., którzy po klęsce nie złożyli broni, lecz sformowali 
nowe polskie oddziały wojskowe we Francji, Wielkiej Brytanii 
i na Bliskim Wschodzie, widząc przed sobą tylko jeden cel – 
wolną Polskę. 
WYD. AA, 14×20, s. 384, twarda

KOD: 645887

Niezatapialni i Łódź Podwodna
Pasjonująca opowieść o losach bohaterskiej rodziny 
Rodowiczów oraz o ich warszawskim domu przy ul. Fortecznej 4, 
w którego piwnicy podczas okupacji znajdowała się „Łódź 
Podwodna” – najnowocześniejsza konspiracyjna radiostacja 
Polski Podziemnej. Niemcy poszukiwali jej bezskutecznie…
FRONDA, 16×22, s. 304, zintegrowana, cz.-b. i kolorowe ilustracje

KOD: 791305

Do książki dołączamy gratis: 

Zdobyć więzienie 
Film dokumentalny 
DVD

Historia śmiałej operacji 
uwolnienia kilkuset osób 
z więzienia UB w Kielcach 
w sierpniu 1945 r.

RAFAEL, reż. Dariusz Walusiak 
Czas trwania: 25 min.

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Bohaterskie akcje 
żołnierzy wyklętych
Żołnierze wyklęci rozbijali więzie-
nia i areszty, atakowali posterunki 
MO, siedziby UB i urzędy, wygrywali 
bitwy z grupami operacyjnymi KBW, 
UB, MO i NKWD. O wielu brawuro-
wych akcjach Żołnierzy Wyklętych 
przeczytamy w fascynującej książce.
WYD. AA, 14×20, s. 336, twarda 

KOD: 643333

Prof. Ryszard Terlecki

Solidarność 1980-1989 
Polska droga do wolności
Polska droga do wolności, której siłą i symbolem stała się 
„Solidarność.” Autor przedstawia dzieje „Solidarności” w pierwszej 
i najważniejszej dekadzie jej istnienia, omawiając kolejno: kulisy 
wydarzeń, które doprowadziły do strajków sierpniowych, czas 
legalnej działalności „Solidarności”, okres stanu wojennego, lata 
działalności konspiracyjnej, aż do strajków w roku 1988 i wyda-
rzeń z roku 1989, które doprowadziły do gruntownych przemian.
WYD. AA, 14×20, s. 304, twarda

KOD: 643623

19,90
44,90 zł

19,90
44,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Wszystko do 20 zł!

40. rocznica 
powstania 

Solidarności!
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

domowa kuchnia Św. Hildegardy
Unikalny zbiór przepisów na doskonałe, smaczne i zdrowe 
dania domowej kuchni stworzone w oparciu o zalecenia 
dietetyczne św. Hildegardy, potwierdzone przez współczesną 
medycynę. W książce zaprezentowano przepisy na śniadania 
i pieczywo, zupy i dania jednogarnkowe, przystawki i dodat-
ki, sałatki i przekąski, dania bezmięsne, dania mięsne, ryby, 
sosy, ciasta i desery, przetwory i napoje. 
WYD. AA, 14×20, s. 384, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 642374

domowa apteka Św. Hildegardy 
Książka – oparta na wiedzy i wskazówkach św. Hildegardy 
zweryfi kowanych przez współczenych lekarzy – zawiera 
przepisy na naturalne mikstury, syropy, maści i eliksiry, le-
czące różne choroby i dolegliwości, takie jak schorzenia jelit 
i żołądka, przepuklina, choroby płuc i dróg oddechowych, 
choroby skóry i paznokci, choroby serca i nerek, dolegliwości 
wątroby, bóle głowy, problemy mięśniowe, alergie. 
WYD. AA, 14×20, s. 320, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 647843

Klasztorne sałatki
200 przepisów na każdą porę roku!
Przepisy na sałatki ze składników naturalnych, zharmonizowa-
nych z rytmem pór roku: począwszy od pierwszych nowalijek, 
przez obfi tość darów lata, aż po mroźną zimę, domagającą się 
potraw obfi tych i krzepiących. 
WYD. AA, 16×24, s. 304, miękka, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 642749

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Nalewki
Domowy wyrób
Ponad 360 receptur na wyśmienite nalewki: owocowe, ziołowe, 
wytrawne i słodkie, lecznicze dla ciała i ducha, niezbędne dla 
dobrego nastroju. 

Na zdrowie!
WYD. AA, 14×21, s. 256, twarda

kod: k01195

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Wszystko do 20 zł!
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Zioła dla zdrowia dzieci
Oparte o najnowsze zdobycze medycyny kompendium wiedzy 
o naturalnych kuracjach stosowanych u dzieci w różnych rodza-
jach schorzeń, takich jak: grypa, przeziębienie, gorączka, stany 
zapalne, afty, pleśniawki, kolka niemowlęca, biegunka, choroba 
lokomocyjna, anemia, pobudliwość nerwowa, trądzik młodzień-
czy, alergie, ADHD i moczenie nocne.  
WYD. AA, 14×20, s. 280, 
twarda, kolorowe ilustracje

kod: 642497

Zioła dla chorego serca
Autor proponuje doskonałe naturalne środki na wzmocnienie 
i poprawę pracy serca, takie jak głóg, serdecznik, winorośl, 
czosnek, cebula, awokado, melisa, miłorząb, aronia, porzeczka 
czarna, borówka czernica, tasznik pospolity, wiesiołek, galgant, 
róża dzika i pomarszczona, szanta zwyczajna, żurawina. 
Sprawdzone receptury!
WYD. AA, 14×20, s. 224, 
twarda, kolorowe ilustracje

kod: 642251

Zbigniew T. Nowak

Ziołowa klinika odchudzania
Jak skutecznie walczyć z nadwagą i otyłością? Autor wyjaśnia 
to opisując odchudzające właściwości takich roślin leczniczych 
jak: mniszek lekarski, pokrzywa, perz, karczoch, topinambur, 
zielona herbata, skrzyp polny, rzodkiew czarna, morwa biała, 
cynamonowiec, bazylia, cykoria, fasolka szparagowa, rzodkiew-
ka i inne.
WYD. AA, 14×20, s. 352, 
twarda, kolorowe ilustracje

kod: 640011

Księga owoców leśnych
Godne polecenia kompendium medycyny naturalnej opartej na 
dziko rosnących owocach, takich jak m.in.: borówka czernica, 
głóg, jarzębina, jeżyna, malina, poziomka, dzika róża, rokitnik, 
tarnina, żurawina, dzika śliwa oraz dzika jabłoń.
Przewodnik po świecie owoców leśnych i sposobach ich 
wykorzystania!
WYD. AA, 14×20, s. 256, 
twarda, kolorowe ilustracje

kod: 649977

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Wszystko do 20 zł!
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55 %
Rabat

40 %
Rabat

19,90
34,90 zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Moc kokosa
Włączenie tego niezwykłego owocu do diety może nieść szereg 
korzyści dla zdrowia, pięknej sylwetki, wyglądu skóry, włosów 
i paznokci. Miąższ, sok oraz olej są doskonałym źródłem witamin 
i minerałów, tłuszczów sprzyjających odchudzaniu oraz błonnika. 
Książka przedstawia szerokie i uniwersalne zastosowanie tego 
niezwykłego owocu. Znajdziemy w niej liczne przepisy na śniada-
nia i kolacje, zupy i dania główne oraz sałatki i koktajle z zasto-
sowaniem kokosa. Zamieszczono tu również zestaw receptur na 
naturalne, kokosowe kosmetyki: kremy, balsamy, okłady i odżywki. 
DRAGON, 21×29, s. 144, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 874768

Zielony detoks
Rzecz o roślinach niszczących wolne rod-
niki, chroniących przed nowotworami, 
miażdżycą i chorobą Alzheimera oraz 
spowalniających starzenie się organizmu. 
Należą do nich m.in.: aronia, bakopa, 
borówka czernica, czosnek, cebula, głóg, 
czarna porzeczka, dzika róża, różeniec gór-
ski, rokitnik, wąkrota azjatycka, żeń-szeń 
i żurawina. Autor podaje proste receptury 
na soki, napary i nalewki.
FRONDA, 17×24, s. 184, zintegrowana

kod: 791503

Nie lecz się 
reklamami leków
Nie trzeba łykać pigułek, by ratować 
zdrowie! Nowoczesny „zielony detoks” to 
skuteczna medycyna XXI wieku, a pigułki 
produkowane przez przemysł farmaceu-
tyczny możemy skutecznie zastąpić ich 
naturalnymi odpowiednikami. W książce 
zamieszczono przepisy na sałatki, nalew-
ki, napary i dodatki do prostych dań.
FRONDA, 17×24, s. 176, zintegrowana

kod: 793514

19,90
39,90 zł

19,90
44,90 zł

19,90
44,90 zł

dieta warzywno-owocowa 
dr Ewy dąbrowskiej
I co dalej?
Czytając tę książkę, poznasz: 5 fi larów zdrowego odżywiania, 
sekrety dietetyków, reguły prawidłowego komponowania po-
siłków, zasady efektywnej aktywności fi zycznej i sekret trwałej 
motywacji.
WAM, 16×23, s. 256, twarda płócienna, kolorowe ilustracje

kod: 714596

50 %
Rabat

55 %
Rabat

55 %
Rabat

Babeczki
Pakiet: książka 
+ 6 silikonowych foremek

Książka: WILGA, 20×20, s. 48, miękka, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 815853

19,90
44,90 zł

Wszystko do 20 zł!
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?Wszystko do 20 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

Stanisław Markowski
Wstęp: ks. prof. Waldemar Chrostowski

Grecja. Ziemia apostoła Pawła Album
Album przedstawia zabytki i pejzaże obecnej Grecji, ze szczegól-
nym uwzględnieniem miejsc związanych z działalnością misyjną 
św. Pawła oraz głównych ośrodków życia duchowego Kościoła 
prawosławnego (Góra Atos, Meteory). Obok zdjęć zamieszczono 
fragmenty Listów św. Pawła oraz krótkie cytaty z pism mnichów 
prawosławnych. Na końcu książki umieszczona została mapa 
ilustrująca podróże apostolskie św. Pawła.
WYD. AA, 21×30, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 641858

Ocalenie dla świata
Cuda, które zmieniły bieg historii!
Fascynująca podróż w czasie poprzez wydarzenia, które zawa-
żyły na losach świata (m.in. bitwy pod Tours i pod Lepanto, 
krucjaty, rewolucje we Francji i Rosji, objawienia w Fatimie). 
W tych wydarzeniach sam Bóg okazał swą moc, w cudowny 
sposób niosąc ocalenie dla Kościoła i świata.
WYD. AA, 14×20, s. 320, twarda

kod: k01108

Ks. Andrzej Zwoliński

Historie ludzkich wędrówek
Książka o różnych aspektach drogi oraz podróżowania. 
Autor omawia obecność motywu drogi w Biblii, antropolo-
gii i kulturze. Wyjaśnia symbolikę i teologię drogi. Porusza 
tematykę pielgrzymowania, emigracji, tułaczki, uchodźctwa, 
deportacji, odkryć geografi cznych, turystyki oraz zagadnienie 
analogii do ludzkiego życia. Analizuje również motyw drogi 
w dziełach literackich. 
PETRUS, 14×20, s. 368, miękka

kod: 200865

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

50 %
Rabat

Henryk VIII 
i oderwanie 

Kościoła w Anglii 
od Rzymu

Robert Hugh Benson

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

kod: 644262
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Roberto Baggio
Włoski bóg futbolu
Piłkarska opowieść oparta na faktach!
Roberto Baggio w zgodnej opinii Włochów, jak kraj długi i szero-
ki, uznawany jest za najlepszego piłkarza w historii ich futbolu. 
I nie ma w tym żadnej przesady, bo tylko „II Divin Codino”, „Boski 
Kucyk”, potrafi ł tak asystować przy golach, że to on był bardziej 
nagradzany brawami niż strzelec. Gdy sam zdobywał bramki, robił 
to z niebywałą gracją. I właśnie o tym wszystkim jest ta książka!
ARENA, 14×20, s. 200, zintegrowana

kod: 008175

50 %
Rabat

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Gorące serca. Polscy zesłańcy na Sybir

Dla młodych patriotów! 
Unikatowa, pięknie ilustrowana książka dla dzieci o Polakach 
zesłanych na Sybir w różnych epokach naszej historii. Wśród 
nich znane postaci polskich patriotów. Wśród nich m.in. 
abp Zygmunt Szczęsny Feliński, św. Rafał Kalinowski, Ryszard 
Kaczorowski, Gustaw Herling-Grudziński, bł. ks. Władysław 
Bukowiński, gen. August Emil Fieldorf „Nil”, gen. Władysław 
Anders, ks. Zdzisław Peszkowski i inni.  
WYD. AA, 21×30, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 640509

Gorejące serca
Wybrane sylwetki Polaków zesłanych 
na Syberię! 
Bohaterami tej ilustrowanej opowieści dla dzieci i młodzieży są 
polscy zesłańcy na Sybir – świadkowie wolności pośród prze-
śladowań, m.in. Piotr Wysocki, Tomasz Zan, Józef Piłsudski, Józef 
Czapski, Janos Esterhazy i inni. Kontynuacja książki Gorące serca. 
WYD. AA, 21×30, s. 152, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 645863

19,90
39,90 zł

19,90
34,90 zł

50 %
Rabat

40 %
Rabat

Wszystko do 20 zł!

doktor Socrates
Nowa fascynująca biografi a słynnego Sokratesa, kultowego ka-
pitana najlepszej ekipy Brazylii, która nigdy nie wygrała Pucharu 
Świata! Historia życia wybitnego sportowca, który ukończył me-
dycynę, ale także pił i palił w nadmiarze. Sokrates uchodził za 
najbardziej wyjątkowego piłkarza swojego pokolenia. Kibice byli 
szczególnie zachwyceni jego zagraniami piętą, które stały się jego 
znakiem rozpoznawczym. W oparciu o niepublikowane wspomnie-
nia i wywiady Sokratesa oraz rozmowy z jego bliskimi, przyjaciółmi 
i byłymi kolegami z drużyny, powstała genialna biografi a wszech-
stronnie utalentowanego człowieka i legendarnego piłkarza. 
ARENA, 16×24, s. 424, twarda

kod: 008076
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Emocjonująca 
relacja 
naocznego 
świadka!

Jordan Rules
Fascynujący portret niezrównanego Michaela Jordana – naj-
bardziej utalentowanego zawodnika w dziejach koszykówki! 
Michael Jordan wzniósł się na wyżyny, których nigdy wcześniej 
nie osiągnął żaden z koszykarzy. Dzięki tej książce poznamy 
kulisy sławy wielkiego sportowca, ale też turbulencje, które 
wstrząsały jego karierą. Na kartach książki o Michaelu Jordanie 
opowiadają słynni gracze, którzy rywalizowali z nim na parkie-
cie: Scottie Pippen, Horace Grant, Bill Cartwright. Znajdziemy tu 
również relację trenera Phila Jacksona – jednego z najlepszych 
w historii NBA – który doprowadził Michaela i jego zespół do 
pierwszego tytułu mistrzowskiego.
ARENA, 16×24, s. 432, twarda

kod: 008120

Jimmy Murphy
Biografi a menedżera Manchesteru United, Jimmy’ego 
Murphy’ego, który kierował klubem po słynnej katastrofi e lot-
niczej w Monachium w 1958 roku. w której zginęło 20 osób, 
głównie piłkarzy tego legendarnego klubu… Legendarny boss 
„Czerwonych Diabłów” Matt Busby, gdy walczył ze śmiercią po 
katastrofi e samolotu w Monachium, namaścił go na swojego 
następcę. Murphy „wszedł do buty Busby’ego” i doskonale od-
powiedział na wezwanie United w godzinie próby odbudowując 
jego futbolową potęgę w Anglii i w Europie. Książka zawiera wie-
le unikalnych wypowiedzi, m.in. sir Alexa Fergusona, Tommy’ego 
Docherty’ego i Rona Atkinsona.
ARENA, 14×20, s. 400, miękka

kod: 008113

Człowiek, który 
ocalił Manchester 
United!

Legenda 
„Złotej 
Jedenastki”

Mistrzowie bez tytułu
Pozycja o legendarnej drużynie narodowej Węgier, która w la-
tach 1950-1954 nie poniosła porażki w 32 kolejnych meczach. 
W tym czasie zdobyła złoty medal olimpijski w Helsinkach 
w 1952 oraz wicemistrzostwo świata w Szwajcarii w 1954. 
W książce obszernie omówiono kontrowersyjną kwestię słyn-
nego fi nału '54 z Niemcami, serię wydarzeń, które nastąpiły 
po sensacyjnej porażce i początek końca "Złotej Jedenastki", 
a także wybuch powstania węgierskiego '56 i ucieczkę wielkich 
gwiazd węgierskiego futbolu (m.in. Puskas, Kocsis) do Hiszpanii. 
W książce zamieszczono także wywiady z uczestnikami tamtych 
dramatycznych wydarzeń – zawodnikami Złotej Jedenastki, tre-
nerami, a także dziennikarzami.
ARENA, 14×20, s. 256, miękka

kod: 008137

Monaco
Monaco to dla kierowców najbardziej wymagający wyścig 
roku. Wąskie uliczki, ciasne zakręty i ostre wzniesienia spra-
wiają, że jest to ostateczny sprawdzian umiejętności jazdy. 
Jest fi zycznie i psychicznie ekstremalnie wyczerpujący. Ten 
wyścig wciąż pozostaje klejnotem w koronie każdego kierow-
cy Formuły 1. Po prostu nie ma drugiego takiego na świecie. 
Wygraj w Monaco, a twoje imię zostanie zapisane w historii 
na zawsze! Dzięki ekskluzywnym wywiadom pisarz sportowy 
Malcolm Folley zagląda za kulisy tego kultowego toru i kreśli 
sylwetki takich gwiazd jak Graham Hill, Jackie Stewart, Ayrton 
Senna, Alain Prost, Michael Schumacher czy Lewis Hamilton.
ARENA, 15×23, s. 304, (w tym 8 stron z fotografi ami), twarda

kod: 008168

Kulisy 
najsłynniejszego 
wyścigu F1 
na świecie!

40 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
Rabat

50 %
Rabat

19,90
34,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
49,90 zł

19,90
39,90 zł

Wszystko do 20 zł!
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

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

kod: 647560

Mapy 
samochodowe 
i plany miast!

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

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

kod: 646648

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Wszystko do 20 zł!

Cuda architektury Polski
Najpiękniejsze miejsca i zabytki
W albumowej publikacji przedstawiono wybór prawdziwych 
pereł polskiej architektury, a także osiągnięcia najwybitniej-
szych mistrzów. Zamieszczono tu cenne komentarze doty-
czące walorów artystycznych i historycznych prezentowanych 
obiektów m.in. uwagi dotyczące zastosowanych stylów oraz 
innych ważnych zagadnień z dziedziny historii sztuki.
DRAGON, 24×33, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje 

kod: 720205

Cuda malarstwa polskiego
Najpiękniejsze dzieła
Najwybitniejsze obrazy malarstwa polskiego od najwcześniej-
szych dzieł aż po współczesność! Publikacja ma charakter 
albumowy, a zarazem jest kompendium niezbędnej wiedzy 
o dziejach polskiego malarstwa i osiągnięciach naszych 
najwybitniejszych artystów. Album zilustrowano barwnymi 
reprodukcjami omawianych dzieł.
DRAGON, 24×33, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje 

kod: 720182

40 %
Rabat

40 %
Rabat

17,90
29,90 zł

17,90
29,90 zł
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Wszystko do 30 zł!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

29,90
59,90 zł

29,90
59,90 zł

Złoty łańcuch
Złoty łańcuch należy do najbardziej znanych dzieł Akwinaty. Księga 
obejmuje obszerny zbiór tekstów patrystycznych odpowiednio 
powiązanych i uporządkowanych, tak że tworzą jeden wspólny ko-
mentarz do czterech Ewangelii. Święty Tomasz, czerpiąc z bogatego 
skarbca dokumentów soborowych pierwszych wieków chrześcijań-
stwa oraz z pism wschodnich i zachodnich ojców Kościoła, pozwala 
odkryć głębię poszczególnych fragmentów Ewangelii.
WYD. AA, KKK, 14×21, s. 626,  twarda  

kod:  881452

Dante Alighieri

Boska komedia
Genialny poemat Dantego Alighieri – przedstawia wizję jego 
mistycznej wędrówki przez Piekło, Czyściec i Raj. Dzieło roz-
tacza proroczą wizję wiecznych kar, jakie czekają grzeszników 
w Piekle oraz wizję Raju jako miejsca wiecznego szczęścia 
dla sprawiedliwych. Arcydzieło literatury światowej w nowym 
przekładzie Agnieszki Kuciak.
WYD. AA, KKK, 14×21, s. 680, twarda  

kod: 060901

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

kod: 433953

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

kod: 434189

40 %
Rabat

40 %
Rabat

29,90
49,90 zł

29,90
49,90 zł



94 Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów Oferta ważna do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

40 %
Rabat

29,90
49,90 zł

50 %
Rabat

Aleksander B. Skotnicki, Władysław Klimczak

Społeczność żydowska w Polsce
Monografi a przedstawia wybrane aspekty z życia, głównie 
z okresu międzywojennego. Ukazuje dawne i obecne życie cha-
sydów, rolę żołnierzy żydowskiego pochodzenia w walce o nie-
podległość w Legionach Polskich, a także w porozbiorowym 
scalaniu kraju, w jego rozwoju gospodarczym, kulturowym i na-
ukowym. W książce zamieszczone są fragmenty kroniki szkolnej 
dzieci żydowskich, jak również powojenne wywiady z ocalonymi 
z Holokaustu.
WYD. AA, 21×28, s. 272, twarda

kod: 368577

50 zł

Oszczędzasz

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Jerzy Tomaszewski, Elżbieta Berus-Tomaszewska 

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

kod: 646686

Aleksander B. Skotnicki

Oskar Schindler w oczach uratowanych przez 
siebie krakowskich żydów
Autentyczne relacje osób uratowanych z Holokaustu przez 
Oskara Schindlera. Ocaleni opowiadają intrygującą historię życia 
i działalności człowieka gnanego wichrami wojny, który przeciw-
stawił się planom całkowitej eksterminacji narodu żydowskiego 
i uratował w swojej fabryce – krakowskiej „Emalii” – tysiąc współ-
obywateli Krakowa! Książka zawiera liczne czarno-białe fotografi e, 
m.in. z czasów okupacji.
WYD. AA, 21×28, s. 442, twarda, cz.-b. zdjęcia

kod: 368621

29,00
59,00 zł

29,90
59,90 zł

29,90
79,90 zł

50 %
Rabat

Joanna Wieliczka-Szarkowa

III Rzesza. Zbrodnia bez kary
Napisana z rozmachem historia zbrodni Trzeciej Rzeszy. Autorka 
sięga do ideologicznych źródeł nazizmu, śledzi lata budowy syste-
mu nazistowskiego oraz opisuje wydarzenia z lat II wojny świato-
wej. Obszernie relacjonuje kampanie wojenne Wehrmachtu oraz 
zbrodnie dokonywane na tyłach frontu. W końcowych rozdziałach 
omawia tygodnie agonii i ostateczny upadek III Rzeszy oraz kulisy 
Procesu Norymberskiego, który nie przyniósł oczekiwanego rozli-
czenia najbardziej zbrodniczego systemu w dziejach świata.  
WYD. AA, 14×20, s. 528, twarda, czarno-białe zdjęcia

kod: 649564

Zbrodnie 
i upadek 
III Rzeszy!

Wszystko do 30 zł!
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50 %
Rabat

40 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Salon malarzy polskich Henryka Frista 
Barwnie ilustrowana książka upamiętnia dorobek znanego 
i renomowanego wydawnictwa z przełomu XIX i XX w. – Salonu 
Malarzy Polskich przy ul. Floriańskiej w Krakowie. Firmę w 1885 
roku założył przedsiębiorca żydowskiego pochodzenia Henryk 
Frist. Salon wydawał karty pocztowe z reprodukcjami malarstwa 
polskiego, a także pocztówki o tematyce patriotycznej oraz z wi-
dokami miast, górskimi pejzażami i okolicznościowe. W książce 
zaprezentowano wyjątkową kolekcję reprodukcji pocztówek 
zgromadzonych przez Henryka Frista i jego kontynuatorów.
WYD. AA, 21×30, s. 232, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 641186

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

KOD: 640066

Prof. Ryszard Terlecki

Polska w niewoli 1945-1989
Historia sowieckiej kolonii
Książka prezentuje dzieje Polski zniewolonej przez Sowietów, 
a wcześniej zdradzonej przez zachodnich sprzymierzeńców 
i wydanej na pastwę komunistycznego imperium zła. To trud-
na i bolesna historia zbrodni, represji i ucisku narodu przez 
sprawujących nad nim władzę sowieckich namiestników, m.in. 
Bieruta, Gomułki, Cyrankiewicza, Różańskiego, Spychalskiego, 
Gierka, Babiucha, Jaruzelskiego i wielu innych. 
WYD. AA, 14×20, s. 496, twarda, fotografi e

KOD: 648529

Czarna 
księga PRL

Jarosław Szarek

1920. Prawdziwy cud nad Wisłą
Przebieg dramatycznych wydarzeń poprzedzających bitwę 
warszawską w 1920 roku. Prawdziwa historia sowieckiej agresji 
odzwierciedlona w postawach Polaków, działaniach polityków 
i bierności Zachodu. Jak w tej skrajnie niekorzystnej sytuacji 
udało się ocalić niepodległość? Jak doszło do niezwykłej mo-
bilizacji narodu? Jaką rolę w ocaleniu Polski i świata przed 
bolszewikami odegrały Kościół i nagłe przebudzenie religijne 
Polaków?
WYD. AA, 14×20, s. 496, twarda, zdjęcia czarno-białe 

KOD: 641490

24,90
49,90 zł

29,90
49,90 zł

24,90
49,90 zł

29,90
69,90 zł

50 %
Rabat

Wszystko do 30 zł!

40 zł

Oszczędzasz

100. rocznica 
Cudu nad Wisłą!
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29,90
59,90 zł

29,90
59,90 zł

29,90
69,90 zł

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Resortowe dzieci
Politycy
Rzecz o polskich politykach, których życiorysy i kariery ko-
rzeniami sięgają PRL. Wielu z nich wykorzystało wpływy i ko-
neksje uzyskane w poprzednim systemie, aby osiągnąć wy-
soką pozycję w dyplomacji, polityce, biznesie, nauce. Ponad 
700 stron twardych danych; historii, powiązań, dat, liczb 
i dokumentów. 
FRONDA, 15×21, s. 700, miękka

kod: 790995

Bł. bp Grzegorz Chomyszyn

dwa królestwa
Polskie tłumaczenie zapisków bł. biskupa Grzegorza 
Chomyszyna, greckokatolickiego ordynariusza Stanisławowa 
w latach 1904-1945, beatyfi kowanego przez Jana Pawła II. Dzieło 
jest świadectwem mężnego oporu biskupa wobec zagrożeń 
związanych z ekspansją fałszywej ideologii nacjonalizmu ukra-
ińskiego. Bp Chomyszyn zawarł tu druzgocącą ocenę ideologii 
banderyzmu. Poddał również krytyce postawę metropolity 
lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego.  
WYD. AA, 17×24, s. 448, twarda, cz.-b. fotografi e

kod: 648376

Błogosławiony 
przeciw 
banderyzmowi

Ks. Andrzej Witko

W przedsionku niebios
Sztuka w Hiszpanii doby El Greca
Wszechstronne, napisane z rozmachem i fachowością studium 
hiszpańskich dokonań artystycznych w czasach działalności 
w tym kraju genialnego malarza rodem z Krety, znanego w histo-
rii jako El Greco. Z kart tego unikalnego opracowania poznamy 
ówczesne wybitne dzieła hiszpańskiego malarstwa, rzeźby i ar-
chitektury. Opracowanie zostało uzupełnione o liczne kolorowe 
oraz czarno-białe ilustracje przedstawiające omawiane dzieła. 
WYD. AA, 14×20, s. 304, twarda, kolorowe i cz.-b. ilustracje, kredowy papier

kod: 641971

Wszystko do 30 zł!

29,90
59,90 zł

Milena Kindziuk

Jerzy Popiełuszko
Biografi a
Ksiądz Jerzy Popiełuszko stał się jednym z najbardziej znanych 
współczesnych męczenników.  Uczył, jak zło dobrem zwyciężać.
Książka zawiera nowe fakty oraz nieznane dokumenty, fotogra-
fi e i wypowiedzi świadków. Opisuje też cuda, jakie wciąż doko-
nują się za wstawiennictwem kapłana-męczennika. 
ZNAK, 17×24, s. 864, twarda

kod: 049561

40 zł

Oszczędzasz
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50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Mnisi wschodu i zachodu
Historia monastycyzmu chrześcijańskiego
Ilustrowana podróż w czasie!
Fascynujące dzieje monastycyzmu od starożytności po czasy 
współczesne! 
Podobieństwa i różnice w życiu zakonnym wspólnot chrześci-
jańskich Wschodu i Zachodu! 
Liczne ilustracje, mapy, indeks osób oraz indeks nazw 
geografi cznych. 
CARTA BLANCA, 24×31, s. 272, twarda

kod: k05093

Pierwsze tysiąc lat. Historia chrześcijaństwa
Znakomite dzieło historyczne o pierwszym tysiącleciu chrześci-
jaństwa. W książce m.in.: początki chrześcijaństwa w Jerozolimie, 
pierwsze wspólnoty (m.in. Efez, Rzym, Edessa), prześladowania, 
katakumby, monastycyzm, architektura i sztuka, muzyka i li-
turgia, narodziny szpitali, Kościoły chrześcijańskiego Wschodu, 
wielkie postaci chrześcijaństwa w I tysiącleciu (m.in. Orygenes, 
św. Cyprian z Kartaginy, św. Ambroży, św. Augustyn i wielu in-
nych), chrześcijaństwo w średniowiecznej Europie, Bizancjum 
oraz narodziny i ekspansja islamu.  
WYD. M, 17×24, s. 432, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 210240

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

kod: 641865

29,90
59,90 zł

29,00
89,00 zł

29,90
99,90 zł

60 zł

Oszczędzasz

70 zł

Oszczędzasz

29,90
49,99 zł

40 %
Rabat

Atlas historii świata
Atlas historii świata to niezwykłe kompendium przedstawiające 
dzieje naszego globu przez pryzmat rozwoju kultur, społeczeństw, 
państw i narodów, od zarania dziejów po czasy współczesne. 
Prezentuje dynamiczną, kolorową mozaikę osiągnięć i dokonań 
ludzi żyjących na wszystkich kontynentach. Książka została po-
dzielona na dziewięć chronologicznych rozdziałów, z których 
każdy w prosty i rzeczowy sposób omawia najdonioślejsze wyda-
rzenia opisywanych czasów. Barwnie ilustrowana książka obfi tuje 
w biogramy wybitnych postaci. Każdy rozdział zawiera wiele cie-
kawostek z różnych dziedzin, a także zestawienia najważniejszych 
dat. Atlas może być świetną pomocą do nauki historii.
MARTEL, 21×30, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 222831

Wszystko do 30 zł!
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Dewocjonalia – wyprzedaż

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

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

Hymn o miłości
Obrazek na drewnie z najpiękniejszym fragmentem Hymnu 
o miłości z Pierwszego Listu do Koryntian św. Pawła. Polecamy 
do każdego domu, ale także na upominek zamiast zwyczajowej 
kartki, na ślub, jubileusz małżeński oraz przy okazji odwiedzin 
u bliskich, szczególnie młodych małżeństw. 
Wymiary: 12x22 cm
KOD: 042824

ne, trwałe, pokryte folią strukturalną

Hymn o miłości

14,90
19,90 zł

14,90
19,90 zł

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

Medalion Matki Bożej Róży Duchownej 

CUDOWNY DAR MARYI  
ZWIĄZANY Z GODZINĄ ŁASKI!

j , j ąp
obiecała 
p

u

obiecała 
ełną 

i”.  

„Jezu, Ty się 
tym zajmij”
Medalik 
metalowy 
z łańcuszkiem
KOD: 153568

y

m

9,90
14,90 zł14,90

19,90 zł
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Dewocjonalia – wyprzedaż

Naklejki na samochódRóżańce-bransoletki „pamięciowe”

Nazarejczyk
Symbol solidarności z prześladowanymi chrześcijanami. „ ” 
to arabs ka litera „N” i oznacza skrót od słowa „Nazarejczyk”. 
Litera ta jest malowana przez dżihadystów na drzwiach 
domów chrześcijan na Bliskim Wschodzie, co jest z reguły 
wyrokiem śmierci lub w najlepszym wypadku wygnania dla 
jego mieszkańców. 
KOD:  038261

Pro life
Naklejka ze 
„stópkami” 
– międzynarodo-
wym symbolem 
obrońców życia.
KOD: 047324

Św. Jan 
Paweł II
Polecamy do 

naklejania 
z okazji 

100-lecia 
urodzin Karola 

Wojtyły.
KOD: 047317

Są formą odważnego świadectwa i propagowania 
wartościowych treści. Zachęcamy do naklejenia na 
swój samochód lub w innym widocznym miejscu. 
Naklejki 3D, bardzo dobrej jakości, zalane żywicą, 

odporne na warunki atmosferyczne.

„Perełka”
KOD: 047287

„Szmaragd”
KOD: 047294

„Burgund”
KOD: 047300

Estetyczne i praktyczne różańce-
bransoletki „pamięciowe”, 

dostosowują się do wielkości 
nadgarstka, łatwe zakładanie 

i ściąganie. 

14,90
19,90 zł

14,90
19,90 zł

14,90
19,90 zł

9,90
14,90 zł

9,90
14,90 zł

9,90
14,90 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)

Wszystko do 30 zł!Super okazje!

Cztery pory baśni
Bogato ilustrowany tom baśni wpisanych w rytm czterech pór 
roku. Zgromadzono tu opowieści pełne mądrości, ciepła i humo-
ru, napisane przez znanego polskiego baśniopisarza. Baśniowe 
historie nawiązują do ważnych dni, świąt kościelnych, Dnia 
Babci, Dnia Dziadka, początku roku szkolnego i innych wydarzeń. 
do książki dołączona jest bajkowa torba w prezencie.
JEDNOŚĆ, 20×29, s. 400, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 717835

5 minut z baśnią
Księga pięciominutowych baśni, znanych i cenionych autorów! 
Spotkamy tu historie dzieci, zwierząt, dzielnych młodzieńców 
i pięknych księżniczek. Kurczaczek Duraczek, Jaś i Małgosia, 
dobry ogr i psotna wróżka – oni wszyscy czekają na spotkanie 
z najmłodszymi czytelnikami. Przeczytanie każdej z tych baśni 
zajmuje 5 minut!
JEDNOŚĆ, 16×22, s. 512, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 716913

Opowiem ci bajkę
Istnieją takie baśnie i bajki, które poznajemy jako dzieci, a po-
tem chętnie czytamy je swoim dzieciom, aby następnie i one je 
przekazały następnemu pokoleniu. Opowiem ci bajkę to zbiór 
właśnie takich opowieści. Klasyczne baśnie i bajki, piękna opra-
wa ilustracyjna i graficzna czynią tę księgę wspaniałym prezen-
tem dla każdego dziecka.
JEDNOŚĆ, 20×29, s. 400, twarda, złocenia, kolorowe ilustracje

kod: 718221

Opowieści do poduszki
Te pełne uroku i ciepła piękne opowieści kierujemy do wszyst-
kich małych dzieci, które lubią zasypiać kołysane najpiękniej-
szymi historiami. W przygotowanym przez nas zbiorze ukryły 
się klasyczne baśnie, barwne, melodyjne opowieści, opatrzone 
pogodnymi ilustracjami, dzięki którym maluchy śnić będą tylko 
kolorowe sny.  
JEDNOŚĆ, 24×24, s. 152, twarda

kod: 441346

24,50
49,00 zł

18,50
36,90 zł

50 %
Rabat

14,90
30,00 zł

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

29,90
59,00 zł

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

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej  
– przesyłka gratis!

www.religijna.pl
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