
Zamówienia: 

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

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Dla dzieci!
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www.religijna.pl
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19,90
24,90 zł

Prezen
tdo 

każdego 
zakupu

Prezen
tza zakup

powyżej 
100 zł

Gloria in excelsis Deo!

Gloria in excelsis Deo!

Gloria in excelsis Deo!
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Wesołych Świąt
Narodzenia Pańskiego!
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Gloria 
in excelsis Deo!

Gloria in excelsis Deo!

Prezen
tza zakup

powyżej 
150 zł

G A Z E T A  E W A N G E L I Z A C Y J N AB E Z P Ł A T N A

Wyślij SMS pod numer 7555 o treści MAT.RAFAEL.DN  
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    G A Z E T A  E W A N G E L I Z A C Y J N AB E Z P Ł A T N A

Wyjątkowy film, który zmienia serca ludzi
NIEPLANOWANE

Drodzy Czytelnicy!

Na ekrany polskich kin wchodzi 
absolutnie wyjątkowy, mający ogromną 
siłę oddziaływania film – Nieplanowane. 
Widzieliśmy już go i z pełnym 
przekonaniem apelujemy: zobaczcie ten 
film i zróbcie wszystko, by inni go zobaczyli!

Zabierzcie rodzinę, przyjaciół, znajomych, 
bez względu na światopogląd. Szturmujcie 
kina, organizujcie seanse dla grup 
parafialnych i szkolnych. Wierzymy, że 
ten film jest w stanie zmienić każdego 
człowieka, ale i cały świat. To już się dzieje... 
Do zobaczenia w kinie! 

OD 1 LISTOPADA W POLSKICH KINACH 

Gazeta ewangelizacyjna

Dzieje Polski w komiksie
komplet 3 książek

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

kod: 646983

Prawie 600 stron!

Efektowne
etui!

Su

per cena!

199,00
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Dla dzieci

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

kod: 889034

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

Bestseller

79,90
89,90 zł

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

kod: 250062

59,90
79,90 zł

Oszczędzasz 20 zł
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Dla dzieci

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

kod: 645825 

29,90
39,90 zł

Niezbędnik 
modlitwy
czyta: 

Małgorzata Wilczewska

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

szelkie inne praw
a autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprz
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czy ta : 

Małgorzata 
Wilczewska

Niezbędnik 
modlitwy

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

Wspaniała propozycja dla rodzin 
z małymi dziećmi
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Tekst: Madlena Szeliga, ilustracje: Katarzyna Zalewska

Kominiarz na święta
Kominiarz na święta to opowieść o samotności i tęsknocie. A także 
o tym, że trudno jest świętować bez najbliższych. Tajemniczy Pan 
Kominiarz trafi a do domu, w którym w wigilijny poranek nie jest gwar-
no, nie słychać kolęd, a w malutkich garnkach gotują się potrawy dla 
zaledwie dwóch osób. Pan Kominiarz uczy, że święta to rodzina i spo-
tkanie przy stole. Radość płynie z bycia razem. 
Książka otwiera cykl opowieści o Panu Kominiarzu, który przychodzi 
ludziom z pomocą. Co roku jedna rodzina otwiera przed nim swoje 
drzwi… Niebanalna pozycja na święta. 
AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 758019

Opowieść 
o prawdziwym 
Świętym Mikołaju!

Jak to naprawdę 
z Mikołajem było
Pisana wierszem rodzinna opowieść o prawdziwym św. Mikołaju – 
o biskupie Myry, który jako wierny kapłan i świadek Jezusa dał przy-
kład chrześcijanom, jak należy obdarowywać bliźnich: z miłością, 
dyskretnie i nie tylko w święta…
WYDAWNICTWO AA, 26×29, s. 28, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 640387

25

A że sam jest już w wieczności
więc przez swoich pomocników
darzy dzieci prezentami,
a ma ich zawsze bez liku.

Nasz Mikołaj, jako święty
wyprasza u Boga wiele,
może pomóc nam i dzisiaj,
prośmy go o pomoc śmielej.

Prośmy Go o dobre serca,
umiejętność podzielenia,
zobaczenia cudzej biedy,
i rozpaczy, i zwątpienia.

25

A że sam jest już w wiecznościA że sam jest już w wieczności
więc przez swoich pomocnikówwięc przez swoich pomocników
darzy dzieci prezentami,darzy dzieci prezentami,
a ma ich zawsze bez liku.a ma ich zawsze bez liku.

Nasz Mikołaj, jako świętyNasz Mikołaj, jako święty
wyprasza u Boga wiele,wyprasza u Boga wiele,
może pomóc nam i dzisiaj,może pomóc nam i dzisiaj,może pomóc nam i dzisiaj,
prośmy go o pomoc śmielej.prośmy go o pomoc śmielej.

Prośmy Go o dobre serca,Prośmy Go o dobre serca,
umiejętność podzielenia,umiejętność podzielenia,umiejętność podzielenia,
zobaczenia cudzej biedy,zobaczenia cudzej biedy,
i rozpaczy, i zwątpienia.i rozpaczy, i zwątpienia.

24

S łyszał też zza drzwi mieszkania słabe głosy, jakby 
szum źle nastawionego radia i delikatny brzęk 
szkła lub garnków. Zdjął rękawiczki i nacisnął 
dzwonek. Usłyszał jak brzęczy za drzwiami. Nikt 
jednak nie otwierał. Czyli świetnie trafiłem! 
– ucieszył się i nacisnął dzwonek raz jeszcze. 
Pochuchał sobie w dłonie, bo zmarzł porządnie. 

Rozgrzały się trochę od jego ciepłego oddechu. Poprawił 
kapelusz, sprawdził czy guziki przy mundurze błyszczą jak 
trzeba i zapukał. Dalej nikt nie otwierał. Ależ świetnie tra-
fiłem w tym roku, naprawdę – cieszył się coraz bardziej.

S łyszał też zza drzwi mieszkania słabe głosy, jakby 
szum źle nastawionego radia i delikatny brzęk 
szkła lub garnków. Zdjął rękawiczki i nacisnął 
dzwonek. Usłyszał jak brzęczy za drzwiami. Nikt 
jednak nie otwierał. Czyli świetnie trafiłem! 
– ucieszył się i nacisnął dzwonek raz jeszcze. 
Pochuchał sobie w dłonie, bo zmarzł porządnie. 

Rozgrzały się trochę od jego ciepłego oddechu. Poprawił 
kapelusz, sprawdził czy guziki przy mundurze błyszczą jak 
trzeba i zapukał. Dalej nikt nie otwierał. Ależ świetnie tra-
fiłem w tym roku, naprawdę – cieszył się coraz bardziej.

19,90
29,90 zł

19,90
34,90 zł

Rabat 40%

Rabat 33%
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

Dla dzieci

34,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

Paweł Kołodziejski

Dywizjon 303 w komiksie
Komiks adresowany do młodych czytelników opowiada pa-
sjonujące dzieje Dywizjonu 303, który zasłynął z bohaterskiej 
postawy lotników i nadzwyczajnej skuteczności bojowej pod-
czas słynnej Bitwy o Anglię. Czyny, jakich dokonali żołnierze 
tej formacji, inspirują nowe pokolenia Polaków, czego dowo-
dem jest wielka popularność, jaką zdobyły dwa szlagierowe 
fi lmy fabularne emitowane w polskich kinach. 
Teraz zapraszamy na spotkanie z bohaterskimi lotnikami 
w formie komiksowej. 
WYD. AA, 21×30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 644422

,90
 zł

19,90
24,90 zł

Paweł Kołodziejski

Wielka wyprawa 
Kostki Stanisława
Pasjonująca historia niezwykłego młodego chłopaka! 
Stanisław pewnego dnia postanawia wyruszyć w niebez-
pieczną podróż, która okazuje się początkiem największej 
przygody jego życia. Jego wyprawa do Rzymu wprawiła w zdu-
mienie jemu współczesnych oraz intryguje do dziś. Ukazana 
w formie komiksu opowieść o życiu młodzieńca, którego 
postawa, charakter, wierność Bogu i Jego przykazaniom mogą 
być wzorem dla każdego młodego człowieka.
WYD. AA, 21x30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 642305

,90
 zł

Tylko
19,90 zł

17,90
39,90

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

kod: 644224

,90
 zł

24,90
29,90 zł

Rabat 65%

9,90
29,90 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
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Dla dzieci

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Kocham Polskę
100 lat odzyskania niepodległości
Z kart tej pięknie ilustrowanej książki młody czytelnik pozna 
wydarzenia bliskie sercu każdego Polaka. Dowie się, w jakich 
okolicznościach jego ojczyzna na 123 lata zniknęła z mapy 
Europy, a także pozna prawdziwych patriotów walczących 
o niepodległą Rzeczpospolitą: obrońców kraju, powstańców 
oraz tych, którzy wywalczyli upragnioną niepodległość. 
Książka autorstwa cenionej autorki Joanny Wieliczki-
-Szarkowej to wspaniała lekcja patriotyzmu.
RAFAEL, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 889393

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

kod: 650398

34
39,90

19,90
25,00 zł

Tylko
19,90 zł

Kocham Polskę 
80. rocznica wybuchu II wojny 
światowej
Z kart tej znakomicie ilustrowanej książki młody czytelnik 
uzyska podstawowe informacje o II wojnie światowej, pozna 
największych bohaterów narodowych, przeczyta o okrętach 
i samolotach broniących polskich granic, o wielkich bitwach, 
o Polskim Państwie Podziemnym i o naszych rodakach wal-
czących w różnych zakątkach świata, a nawet o... niezwykłych 
zwierzętach, które towarzyszyły polskim żołnierzom. 
RAFAEL, 20×29, s. 80, twarda 

kod: 250482

19,90
24,90 zł

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

kod: 056703

29,90
34,90 zł
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Dla dzieci

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

29,00
69,00 zł

Art puzzle 
Ilustracja do książki Marii 
Konopnickiej „O krasnoludkach 
i o sierotce Marysi”.
Układanka ze 140 puzzli przedstawia jedną z pięknych ilustracji do 
jubileuszowego wydania najsłynniejszej baśni Marii Konopnickiej 
O krasnoludkach i o sierotce Marysi. Ilustracja przedstawia scenę 
spotkania Koszałka Opałka z chomikiem, który udzielił mu gościny 
w swoim domku. Puzzle przygotowano z niezwykłą starannością 
i dbałością o szczegóły. Polecamy je jako znakomity pomysł na 
prezent dla dzieci – zwłaszcza w połączeniu książką. 
GEREON, wymiary ułożonych puzzli: 73×50 cm, wymiary pudełka: 32×23 cm

kod: 153087

Oszczędzasz 40 zł Maria Konopnicka

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

kod: 641339

99,00
149,00 zł

Oszczędzasz 50 zł

Oszczędzasz 50 zł

CD

Kołysanki naszego dzieciństwa
Śpiewnik z płytą Cd

W barwnie ilustrowanej książce zebrano teksty najpopular-
niejszych kołysanek zasłużonych twórców poezji dziecię-
cej, m.in.: Janiny Porazińskiej, Marii Konopnickiej czy Ewy 
Szelburg-Zarembiny. Piękne i kolorowe ilustracje pomogą 
maluchom przenieść się w świat kolorowych snów. Do 
śpiewnika dołączamy płytę CD z przepięknymi 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

,90
39,90 zł
19,90
39,90 zł

49,00
99,00 zł

Rabat 50%

Wielki zestaw baśni
komplet 4 książek
W komplecie: 

Hans Christian Andersen, s. 592

Bracia Grimm, s. 120

Jean de La Fontaine, s. 112

Charles Perrault, s. 104

Oferta ważna do wyczerpania 
zapasów
kod: 130774

Klasyka literatury 
dla dzieci!
Ponad 900 stron! 
Piękne ilustracje!
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34,90
39,90 zł

Dla dzieci

139,00
193,50 zł

DVDDVD

34,90
39,90 zł

Mia i Biały Lew
Film dVd

Wzruszająca, tętniąca przygodą i nakręcona z rozmachem 
w sercu Afryki opowieść o wielkiej przyjaźni dziewczynki i bia-
łego lwa. Dziesięcioletnia Mia wraz z rodziną przeprowadza się 
do Afryki na niezwykłą farmę lwów. Pewnego dnia rodzi się tu 
białe lwiątko o imieniu Charlie. Zwierzak staje się największym 
przyjacielem Mii. Kiedy lwu zacznie grozić niebezpieczeństwo, 
dziewczynka uczyni wszystko, by uratować niezwykłego przy-
jaciela. Oboje opuszczają farmę i wyruszają na poszukiwanie 
nowego domu dla Charliego… 
KINO ŚWIAT, Film DVD, czas trwania: 94 min., polski dubbing, polskie napisy

kod: 326218

Biały Kieł
Film dVd

Pełna mądrości, przygód i wzruszeń fi lmowa opowieść o psie, 
w którego żyłach płynie wilcza krew. Biały Kieł po rodzicach 
odziedziczył najlepsze cechy obu ras, które pozwalają mu 
przetrwać w mroźnych warunkach północy. Przygarnięty przez 
indiańskiego wodza, Biały Kieł uczy się współpracy z ludźmi 
i innymi psami. Niestety, zwierzak trafi a do nowych właścicieli, 
którzy widzą w nim tylko łatwy zarobek. Biały Kieł postanawia 
uciec i odszukać swojego pana… Wzruszający i wartościowy 
fi lm dla dzieci. 
KINO ŚWIAT, Film DVD, czas trwania: 84 min., polski lektor, polskie napisy

kod: 326034

29,90 29,90

Bestseller

Kolekcja 15 bajek opowiedzianych w barwnie ilustrowanych 
książkach oraz w formie dźwiękowej – na płytach CD. 
Wyjątkowa multimedialna propozycja na prezent dla 
najmłodszych – w eleganckim pudełku i w bardzo atrakcyjnej 
cenie!

Weź do ręki książkę pełną bajek, baśni
Przenieś się znami w świat wyobraźni
Znajdziesz tu ciekawych opowieści wiele
A każdybohater będzie przyjacielem.

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

kod: 944320

Bajki do poduszki 
Pakiet 15 książek + 15 Cd

Oszczędzasz 53 zł

Na 15 płytach CD bajki czytają dzieciom gwiazdy polskiej 
sceny, m. in: 
Artur Barciś, Małgorzata Foremniak, Agnieszka Więdłocha, 
Małgorzata królikowska, olga Bończyk, daria Widawska, 
Joanna kurowska, Anna dereszowska, Magdalena Różczka, 
kacper kuszewski.

oferta ważna 
do wyczerpania zapasów

oferta ważna 
do wyczerpania zapasów
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Dla dzieci

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

kod: 717651

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Bestseller

Agnieszka Górska

Dzieci gotują
Wielka księga przepisów dla 
dzieci. Przejrzysty opis wyko-
nania potrawy zawiera zawsze 
wykaz składników i przyrządów 
oraz rysunkową instrukcję 
„krok po kroku”. Ilość potrzeb-
nych produktów podawana 
jest w przeliczeniu na szklanki, 
łyżki, kostki itp. Do każdego 
przepisu dołączono duże 
zdjęcie gotowej potrawy. 
Przewidziano również miejsca 
na własne przepisy.
DEMART, 20×28, s. 232, twarda

kod: 278720

39,90
44,90 zł

Ferenc Halász, Zoltán Géczi

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

kod: 440929

Nowość

Nowość

Agnieszka 
Nożyńska-Demianiuk

Wiersze 
na dobranoc
Gdy wieczór się zbliża, 
przed zaśnięciem, na noc /
Czytaj swoim dzieciom 
Wiersze na dobranoc. /
Wierszowane bajki 
zasnąć im pomogą, /
Sprawią, że najmłodszym 
będzie sennie, błogo…
MARTEL, 21×30, s. 112, 
twarda, kolorowe ilustracje

kod: 222992 

19,90
39,90 zł

Szachy królewskie
oryginalny pomysł na prezent!
Szachy drewniane, ozdobne, wyrabiane ręcznie. Plansza została 
wykonana z drewna bukowego lub brzozowego, fi gury – z jawo-
ru. Dzięki kunsztownej, artystycznej obróbce szachy królewskie 
uzyskały oryginalny, szlachetny wygląd. Ciemne fi gury mają 
kolor brązowy. Planszę – kasetkę wyposażono we wkładkę na 
fi gury szachowe. Produkt polski.
Wymiary planszy po złożeniu: 35×17,5×5

kod: 012084

99,00

Wysoka jakość wykonania! 

oferta ważna 
do wyczerpania zapasów

Rabat 50%
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Dla dzieci

Zbiory bajek i wierszowanych rymowanek, za pomocą których 
dzieci mogą nauczyć się poprawnego wymawiania sylab, wyra-
zów i całych zdań. Zamieszczone tu bajki i wiersze logopedycz-
ne pomagają w ćwiczeniu poprawnej wymowy, rozwiązując roz-
maite problemy fonetyczne. Głoski trudne do wypowiedzenia 
wyróżniono kolorystycznie. Czytając bajki i wiersze, samodziel-
nie lub wspólnie z rodzicami, dzieci mają okazję pokonać różne 
problemy logopedyczne. Zgromadzony materiał dostosowano 
do dwóch przedziałów wiekowych: 3-5 lat i 5-8 lat.

Każda książka:  
MARTEL, 17×24, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

Wiersze 
logopedyczne 5+ 
s. 36
kod: 807205

Wiersze 
logopedyczne 3+ 
s. 36
kod: 944597

Bajki 
logopedyczne 3+ 
s. 36
kod: 944580

Bajki 
logopedyczne 5+ 
s. 40
kod: 807212

Tylko
12,90 zł

Tylko
12,90 zł

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

Znakomite książki dla dzieci 
z problemami logopedycznymi

Nasze polskie rymowanki
Przedstawiamy zbiór ponadpokoleniowych wierszyków, pio-
senek i rymowanek, które towarzyszą dzieciństwu wszystkich 
Polaków – niektóre nawet od kilkudziesięciu lat! Znali je nasi 
rodzice i dziadkowie, w naszym dzieciństwie rozbrzmiewały 
w domach i na podwórkach, teraz więc czas, by przekazać 
je naszym dzieciom. Znajdują się tutaj tak znane utwory, 
jak Była sobie żabka mała, Jedzie pociąg z daleka, Ojciec 
Wirgiliusz, Mam chusteczkę haftowaną czy Sroczka kaszkę 
warzyła i wiele innych.
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 176124

Grzegorz Strzeboński

Dobre maniery dla dzieci
Z książki tej dzieci dowiedzą się, jak należy zachowywać się 
przy stole, w szkole, podczas odwiedzin, na ścieżce rowero-
wej, w autobusie, w kinie lub podczas korzystania z internetu. 
Trudne zasady dobrego wychowania zostały przedstawione 
w formie humorystycznych wierszyków, których bohaterami 
są niesforne zwierzątka. Pozycja podzielona jest na czytelne 
działy, w których pogrupowano wszystkie zasady związane 
np. z zachowaniem podczas posiłku, w środkach komunikacji 
miejskiej, czy w towarzystwie.
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 177145

Rymowanki 
w pięknie 
ilustrowanym 
wydaniu!

Najlepsza 
książka do nauki 
zasad dobrego 
wychowania!
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17,90
19,90 zł

Dla dzieci

Ulubione piosenki z dzieciństwa
Śpiewnik z płytą Cd

Jedzie pociąg z daleka, Krakowiaczek jeden czy Pieski małe dwa to 
piosenki znane wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom i dziadkom. 
W książce zebrano melodie przekazywane z pokolenia na pokole-
nie. Całość zilustrowano barwnymi, wesołymi ilustracjami, które 
wraz z piosenkami uczynią z tej pozycji ulubiony śpiewnik Twojego 
Dziecka! Książeczkę wzbogacono o zapis nutowy i chwyty gitarowe. 
Śpiewnik ten pomoże rodzicom i dzieciom zorganizować wspólne 
chwile i rozwinąć muzyczne pasje. Do śpiewnika dołączono pły-
tę z popularnymi utworami w wykonaniu m.in. Danuty Błażejczyk, 
Joanny Jabłczyńskiej, Michała Milowicza i Teresy Lipowskiej.
MARTEL 21×30, s. 88, miękka, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 807168

34,90
39,90 zł

17
19,90

Karaoke dla dzieci
dwie płyty: Cd i dVd

Popularne piosenki dla dzieci w dwóch wersjach: do słucha-
nia i do samodzielnego śpiewania. Wśród nich m.in. Mydło 
lubi zabawę, Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki, Myj zęby, 
Stary Donald farmę miał, Pieski małe dwa, Miała baba koguta 
i inne. Do książeczki dołączono dwie płyty. Na płycie CD znaj-
dują się utwory wykonane przez znanych i lubianych artystów 
(Jacek Borkowski, Marek Kościkiewicz, Tomasz Bednarek, Joanna 
Jabłczyńska, Joanna Kurowska, Olga Bończyk). Płyta DVD zawiera 
linie melodyczne, do których wyświetla się tekst, by dzieci mo-
gły zaśpiewać piosenki samodzielnie.
MARTEL, 21×30, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 546427

,90
19,90 zł

26,90
45,00 zł

Rabat 40%

 zł

Idealny prezent 
dla dziecka 
w każdym wieku!

Tylko
19,90 zł

19,90
39,90 zł

Piosenki 
na każdą okazję
Śpiewnik zawiera popularne utwory na okoliczność szkol-
nych świat i uroczystości, takich jak początek roku szkolnego, 
Dzień Nauczyciela, Święto Odzyskania Niepodległości, Boże 
Narodzenie, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, początek wakacji 
i inne. Do książki dołączono płytę CD z wyborem piosenek ze 
śpiewnika w wykonaniu Majki Jeżowskiej, Anny Jurksztowicz, 
Olgi Bołądź, Kasi Wilk, Karoliny Porcari, Małgorzaty Bernatowicz, 
Olgi Bończyk i Pawła Królikowskiego.
MARTEL, 21×28, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 546380

Rabat 50%
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34,90
39,90 zł

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

kod: 277540

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

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

kod: 277823

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

kod: 170153

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

kod: 276666

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

kod: 276680

Edukacja

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

kod: 179248

22,90

Bestseller
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Edukacja

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Marta Kurdziel

Elementarz. Czytamy metodą sylabową
Najlepsza książka do nauki czytania. Metoda sylabowa poleca-
na jest przez najlepszych nauczycieli i metodyków nauczania 
wczesnoszkolnego jako bardzo skuteczna, szybka i bezpro-
blemowa. Pierwsza część książki zawiera prezentację literek 
i sylab, w drugiej zaś znajdują się czytanki, które są ułożone od 
najprostszej do najtrudniejszej. W całej książce zastosowano 
wyraźny podział na sylaby, przykładowe słówka, proste zda-
nia, dzięki czemu dziecko szybko nauczy się czytać płynnie. 
Zajmujące czytanki i wspaniałe, kolorowe, zabawne ilustracje 
są dodatkowym atutem książki. Dzięki temu każde dziecko 
z przyjemnością będzie uczyło się czytać!
GREG, 20×29, s. 160, miękka

kod: 173703

21,90

Bestseller

Słownik ortografi czny z dyktandami
W słowniku obszerny zbiór 
dyktand!
Słownik ortografi czny z dyktandami to nieoceniona pomoc 
dla uczniów szkoły podstawowej. Zawiera hasła dostosowane 
do ich poziomu rozwoju, a zarazem znacznie poszerzające 
słownictwo (przy trudniejszych wyrazach podano ich znacze-
nie). Obok haseł zamieszczono także formy budzące wątpli-
wości, a na marginesach znalazły się dodatkowe informacje, 
reguły i przykłady, które – podobnie jak kolorowe ilustracje 
– ułatwiają zapamiętywanie trudniejszych haseł. 
DRAGON, 17×25, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 877912

21,90
24,90 zł

17,90
39,90

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

kod: 944702

11,90
19,90 zł

Ortografi a na wesoło
Nauczanie ortografi i 
metodą skojarzeń!
Sztuka poprawnej pisowni trudnych wyrazów dla dzieci! 
Książka ułatwia naukę ortografi i przez zabawne, rymowane 
teksty, ilustracje oraz ciekawe zestawy ćwiczeń, które przy-
kuwają uwagę i wyzwalają wyobraźnię dziecka. Dzięki zasto-
sowanej metodzie książka ta skutecznie wspomaga szkolną 
naukę ortografi i opartą na przyswajaniu reguł.
PETRUS, 21×18, s. 88, 
twarda, kolorowe i czarno-białe ilustracje, kredowy papier

kod: 203637

Tylko
14,90 zł

Rabat 40%
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22,90
24,90 zł

Edukacja

Akademia 
wycinania
Wspaniała książeczka, dzięki 
której każde dziecko będzie 
mogło wykonać z papieru 
zwierzątka, kwiaty i inne ozdo-
by. Wystarczy tylko trochę 
kolorowego papieru, nożyczki 
i klej. Wszystkie propozycje 
zawarte w książce są bardzo 
łatwe do wykonania, a każdy 
opis opatrzony jest barwnymi 
fotografi ami, na których przed-
stawiono, krok po kroku, jakie 
czynności należy wykonać. 
MARTEL, 21×30, s. 64, 
miękka, kolorowe ilustracje

kod: 546038

Akademia 
rysowania 
Pasjonująca rozrywka dla 
wszystkich, którzy lubią zaba-
wy z kredkami. Dzięki prostym, 
sympatycznym rysunkom 
i opisom kolejnych czynności 
dziecko narysuje ulubioną 
postać z bajki, pojazd lub 
zwierzątko. Poznawanie kolej-
nych etapów tworzenia rysun-
ków o zróżnicowanym stopniu 
trudności rozwija zdolności 
manualne oraz wzbogaca wy-
obraźnię i wiedzę dziecka.
MARTEL, 21×30, s. 108, 
miękka, kolorowe ilustracje

kod: 546045

Kaligrafi a
Jeśli komuś do tej pory kaligrafi a kojarzyła się z nauką ładnego, 
ale nudnego pisania, koniecznie powinien sięgnąć po tę książ-
kę! Dzięki poradom i metodom zaproponowanym w tym porad-
niku kaligrafi a okazuje się nie tylko pożyteczną umiejętnością, 
ale również świetnym sposobem na poprawę koncentracji, po-
budzenie wyobraźni, a przede wszystkim relaks. Ponadto, dzięki 
kaligrafi i można samodzielnie stworzyć użyteczne projekty, na 
przykład własne logo lub plakat na ścianę. Książka o kaligrafi i, 
choć umieszczona w dziale dziecięcym (bo sztuki tej najlepiej 
się uczyć od najmłodszych lat), adresowana jest również do 
dorosłych, którzy potrafi ą docenić znaczenie tej wartościowej 
umiejętności.
ZNAK, 20×29, s. 152, miękka

kod: 039920

Sztuka pięknego 
pisania!
Dla dzieci 
i dorosłych!

22,90
24,90 zł

19,90
24,90 zł

19,90
24,90 zł

Pokonać dysgrafi ę
Doskonałe ćwiczenia ułatwiające naukę pisania dzieciom, 
którym  ta czynność sprawia trudności. Większe przestrzenie 
między liniami oraz kreślenie po śladach inicjujących odpo-
wiednie ułożenie rączki do zapisu konkretnych liter sprawią, 
że nauka stanie się przyjemnością, a nie katorgą. Serdecznie 
polecamy!
MARTEL, 21×29, s. 40, miękka

kod: 944313

Kaligrafi a dla dzieci
To doskonałe ćwiczenia ułatwiające naukę pisania. 
Zastosowana w nich kolejność zadań, zgodna z nabywaniem 
przez dzieci sprawności grafomotorycznych, ułatwi uczniom 
prace i pomoże w pisaniu liter oraz łączeniu ich w wyrazy, 
a nawet w pierwsze zdania.
MARTEL, 21×29, s. 40, miękka

kod: 944719

Tylko
5,90 zł

Tylko
5,90 zł

Nowość Nowość

Ćwiczenia ułatwiające naukę pisania!
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34,90
39,90 zł

Edukacja

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

kod: 222886

Atlas historii świata
Atlas historii świata to niezwykłe kompendium przedsta-
wiające 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 kontynen-
tach. Książka została podzielona na dziewięć chronologicz-
nych rozdziałów, z których każdy w prosty i rzeczowy sposób 
omawia najdonioślejsze wydarzenia opisywanych czasów. 
Barwnie ilustrowana książka obfi tuje w biogramy wybitnych 
postaci. Każdy rozdział zawiera wiele ciekawostek z różnych 
dziedzin, a także zestawienia najważniejszych dat. Atlas może 
być świetną pomocą do nauki historii uzupełniającą wiedzę 
pochodzącą z podręczników.
MARTEL, 21×30, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 222831

Słownik 
angielsko-polski, 
polsko-angielski 3w1 
Wydawnictwo GREG przedstawia słownik zawierający ponad 
90 000 haseł, zwrotów i znaczeń, rozszerzony o dwa funkcjo-
nalne dodatki – zasady gramatyki angielskiej oraz rozmówki 
polsko-angielskie. Największym atutem słownika jest uprosz-
czona wymowa podana przy każdym haśle, co czyni tę książkę 
absolutnie wyjątkową na rynku. Szeroki wybór słownictwa 
sprawia, że słownika można używać zarówno w szkole, jak i na 
studiach czy podczas przygotowań do wyjazdu za granicę.
GREG, 15×21, s. 888, twarda

kod: 170160

Słownik 
niemiecko-polski, 
polsko-niemiecki  3w1 
Nowa, najbardziej aktualna edycja Słownika niemiecko-pol-
skiego! Słownik zawiera 90 000 haseł, zwrotów i znaczeń przy-
datnych w praktyce szkolnej i w codziennym użyciu. Publikacja 
została rozszerzona o zasady gramatyki języka niemieckiego, 
przedstawione prostym, zrozumiałym językiem, w przystępny 
i funkcjonalny sposób. Atutem Słownika... i wielkim udogodnie-
niem dla użytkowników są także rozmówki niemiecko-polskie, 
zawierające zbiór przydatnych zwrotów i sformułowań z po-
działem na bloki tematyczne.
GREG, 15×21, s. 792, twarda

kod: 170146

24,90 26,90

90 000 haseł!
Prawie 800 stron!

90 000 haseł!
Prawie 900 stron!

34,90
39,90 zł

,90
 zł

29,90
49,99 zł

29,90
49,99 zł

Rabat 40% Rabat 40%
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54,90

Dla dzieci

Historia prawdziwego Świętego Mikołaja 
Święty Mikołaj – postać uwielbiana przez wszystkie dzieci na świecie. To na niego 
czekają z wielką niecierpliwością w grudniu. Ale współcześnie „zeświecczonego” 
Mikołaja najczęściej spotyka w hipermarkecie, gdzie siedzi ubrany w czerwony 
płaszcz, czapkę z pomponem, ma doczepioną sztuczną białą brodę i zachęca do 
robienia zakupów. Co dziś zostało z historii o prawdziwym Świętym Mikołaju? 
Nasza książka przybliża osobę Świętego Mikołaja, biskupa Myry. W przystępny i ja-
sny sposób opowiada o jego życiu, wielkich dokonaniach i cudach. A co najważ-
niejsze, wyjaśnia, skąd wzięła się tradycja obdarowywania prezentami. Pozwala 
zrozumieć dzieciom, że najcenniejszy i dający największą radość jest podarunek 
dany prosto z serca.
RAFAEL, 17×26, s. 32, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 250758

Nowość

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)

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Ekstra książki 
w super cenach!

3 (3) /2019

www.religijna.pl
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19,90
24,90 zł

Wielka Księga 
Objawień
Komplet 3 książek w etui
W komplecie:

Wielka Księga objawień Najświętszej Maryi Panny w Polsce, s. 272 
Wielka księga objawień i cudów Pana Jezusa w Polsce, s. 208
Wielka Księga objawień Aniołów i Świętych w Polsce, s. 240

KOD KOMPLETU: 642664

Tylko
99,00 zł

Prezen
tdo 

każdego 
zakupu

Prezen
tza zakup

powyżej 
100 zł

Gloria in excelsis Deo!

Gloria in excelsis Deo!

Gloria in excelsis Deo!
nmbnmnmbnmnmbnmnmbnmnm

Wesołych Świąt
Narodzenia Pańskiego!
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Gloria 
in excelsis Deo!

Gloria in excelsis Deo!

Prezen
tza zakup

powyżej 
150 zł

G A Z E T A  E W A N G E L I Z A C Y J N AB E Z P Ł A T N A

Wyślij SMS pod numer 7555 o treści MAT.RAFAEL.DN  

(opłata 5 zł + VAT, tj. 6,15 zł brutto), a otrzymasz niespodziankę. 
Informujemy, że numer telefonu każdego, kto wysyła SMS o treści MAT.RAFAEL.DN pod nr 7555, zostaje zapisany w bazie należącej do Stowarzyszenia Rafael. Więcej na: https://dobrenowiny.pl/polityka-prywatnosci.

nr 9 (52) październik 2019       ISSN 1731-5344     nakład  210 000

numer 7555 

MAT.RAFAEL.DN
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    G A Z E T A  E W A N G E L I Z A C Y J N AB E Z P Ł A T N A

Wyjątkowy film, który zmienia serca ludzi
NIEPLANOWANE

Drodzy Czytelnicy!

Na ekrany polskich kin wchodzi 
absolutnie wyjątkowy, mający ogromną 
siłę oddziaływania film – Nieplanowane. 
Widzieliśmy już go i z pełnym 
przekonaniem apelujemy: zobaczcie ten 
film i zróbcie wszystko, by inni go zobaczyli!

Zabierzcie rodzinę, przyjaciół, znajomych, 
bez względu na światopogląd. Szturmujcie 
kina, organizujcie seanse dla grup 
parafialnych i szkolnych. Wierzymy, że 
ten film jest w stanie zmienić każdego 
człowieka, ale i cały świat. To już się dzieje... 
Do zobaczenia w kinie! 

OD 1 LISTOPADA W POLSKICH KINACH 

Gazeta ewangelizacyjna

Trzy albumy w cenie jednego 
w eleganckim etui!

Ponad 700 stron 
w pełnym kolorze!
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Eucharystia 
pierwszych chrześcijan
Eucharystia pierwszych chrześcijan zawiera teksty pism 
wczesnochrześcijańskich (I/II-V w.) i składa się z dwóch częś-
ci. W pierwszej znajdują się najważniejsze teksty Starego 
Testamentu, w których Ojcowie widzieli wyjaśnienie tajem-
nicy Eucharystii wraz z ich komentarzami. Druga część po-
święcona jest liturgii, która stanowiła centrum życia młodego 
Kościoła. Czytelnik znajdzie tu pisma dotyczące teologii 
Eucharystii, a także teksty liturgii eucharystycznej i opisy 
Mszy św. 
WYD. M, 14x20, s. 350, miękka

KOD: 957389

Breviarium fi dei
Wybór doktrynalnych 
wypowiedzi Kościoła
Najbardziej obszerny wybór 
ofi cjalnych dokumentów 
kościelnych – orzeczeń sobo-
rów i ważniejszych synodów 
oraz bulli, listów i przemó-
wień papieskich (od czasów 
apostolskich do pontyfi katu 
Benedykta XVI). Znakomity 
wykład prawd i dogmatów 
wiary katolickiej.
KSW, 17x24, s. 744, miękka

KOD: 160765

Ojcowie pustyni
Ojcowie Pustyni szli na pustynię w przekonaniu, że porzucenie 
świata to ideał życia chrześcijańskiego. Na pustynię wychodzili 
przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodów: chłopi, 
ludzie z marginesu społecznego, nawróceni bandyci czy pro-
stytutki. Ale zdarzali się też ludzie wykształceni, znający grekę 
czy łacinę: zamożni kupcy, skrybowie, adwokaci. Książka przed-
stawia osiemdziesiąt dwie postaci Ojców (i Matek) Pustyni. 
Opiera się na świadectwach, jakie oni sami pozostawili po 
sobie w opowieściach, anegdotach, apoftegmatach. Jacy byli 
naprawdę? Czym żyli? Z czym się zmagali? Tego wszystkiego 
dowiemy się z tej pasjonującej, barwnie ilustrowanej lektury.
WYD. M, 17x24, s. 416, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 433595

Ks. prof. Marek Starowieyski

Ojcowie Kościoła i starożytne sobory
Autor – wybitny patrolog i wielki autorytet w dziedzinie 
teologii – przedstawia czytelnikom kilkudziesięciu Ojców 
Kościoła żyjących w pierwszych ośmiu wiekach ery chrze-
ścijańskiej. Omawia również osiem soborów powszech-
nych przeprowadzonych w tamtym okresie, wspólnych dla 
wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa, na których 
zdefi niowano główne prawdy wiary i zarys organizacyjny 
Kościoła. Porusza przy tym wiele ważnych zagadnień, m.in. 
odpowiada na pytanie, jak pierwsi chrześcijanie widzieli pro-
blem życia dzieci nienarodzonych.
PETRUS, 13x19, s. 342, tward a

KOD: 205570

Ks. prof. Marek Starowieyski

Czego mogą nas 
nauczyć ojcowie 
pustyni
Słynny polski patrolog ks. prof. 
Marek Starowieyski komen-
tuje teksty Ojców Pustyni. 
Korzystając z dorobku starożyt-
nych mnichów możemy nauczyć 
się, jak radzić sobie ze zniechę-
ceniem na modlitwie, powraca-
jącymi pokusami, negatywnymi 
emocjami oraz innymi trudno-
ściami życia wewnętrznego.  
LIST, 14x20, s. 236, miękka

KOD: 021156

24,90
49,90 zł

14,90
29,90 zł

34,50
69,00 zł

39,00
89,00 zł

19,90
39,90 zł

Rabat 50%

Rabat 50% Rabat 50%

Rabat 50%Oszczędzasz 50 zł
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Leksykon wszystkich zwierząt 
biblijnych
Kompendium wiedzy o zwierzętach występujących na kar-
tach Pisma Świętego. Korzystając z tego dzieła dowiemy się, 
w jaki sposób autorzy natchnieni odwołują się do konkret-
nych gatunków zwierząt (tak dzikich, jak i domowych), dys-
ponując konkretną wiedzą na temat ich wyglądu i zachowań. 
Znajdziemy tu cenne informacje na temat miejsca poszcze-
gólnych gatunków w kulturze i obyczajowości ludzi w czasach 
biblijnych, ze szczególnym uwzględnieniem symboliki związa-
nej z fauną biblijną.
PETRUS, 17x24, s. 812, twarda

KOD: 204405

Słownik wszystkich biblijnych nazw 
i imion własnych
„Słownik (…) zawiera wszystkie toponimy (nazwy miast, wio-
sek, krajów, rzek, mórz, jezior, zatok, pustyń, krain, gór i dolin) 
oraz antroponimy, które choć jeden raz zostały wspomniane 
w Starym lub Nowym Testamencie. Już z tego powodu książ-
ka jest pracą wyjątkową. Autor nie tylko przytacza niezwykle 
bogaty biblijny materiał onomastyczny, ale także podaje 
poszczególne hasła słownikowe w brzmieniu hebrajskim, ara-
mejskim, arabskim, łacińskim czy greckim. (…) Pracę uzupełnia 
bogata bibliografi a i indeks oraz zasady transkrypcji z po-
szczególnych języków.

dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
PETRUS, 16x24, s. 458, twarda

KOD: 204979

Wszystkie miejsca biblijne
Słownik, Konkordancja t. 1-2
Komplet 2 tomów

Znajdujemy tu przedstawione w sposób jasny i przystępny pod-
stawowe dane dotyczące topografi i i onomastyki biblijnej. Autor 
opiera się nie tylko na tekście Pisma świętego, ale na najnow-
szych osiągnięciach z zakresu badań historycznych, archeologii 
i lingwistyki. Pozwala nam to spojrzeć na miasta, rzeki, wzgórza, 
budowle i inne miejsca pojawiające się choćby jednokrotnie na 
kartach Biblii z perspektywy naukowej i krytycznej.

ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, UKSW w Warszawie 
PETRUS, 16x23, s. 2764 (łącznie t.1 i 2), miękka

KOD: 156392

Ks. prof. Marek Starowieyski

Nowy słownik wczesnochrześcijańskiego 
piśmiennictwa
Nowe, uzupełnione wydanie słownika opracowanego przez 
ks. prof. Marka Starowieyskiego i o. prof. Jana Marii Szymusiaka. 
To jedyne tego typu dzieło na polskim rynku wydawniczym, 
a zarazem unikalne w skali światowej. Stanowi kompetent-
ne podsumowanie współczesnej wiedzy o literaturze wcze-
snochrześcijańskiej z okresu od czasów apostolskich do 
Soboru nicejskiego II (787 r.). Zawiera obszerne, wyczerpujące 
hasła i bogate informacje bibliografi czne.
WYD. ŚW. WOJCIECH, 18x24, s. 1094, twarda

KOD: 169805

39,00
79,00 zł

99,00
199,00 zł

99,00
169,00 zł

49,00
99,00 zł

Oszczędzasz 50 złOszczędzasz 40 zł

Oszczędzasz 70 zł Oszczędzasz 100 zł
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Teksty 
Modlitwy Wiernych 
na cały rok liturgiczny

Orate fratres 
Modlitwa wiernych (wydanie dwutomowe) 
Pozycja została podzielona na dwa tomy. W pierwszym z nich 
zostały umieszczone formularze przeznaczone na cały rok 
liturgiczny, natomiast w drugim teksty przydatne podczas 
Mszy o świętych i Mszy wotywnych. W pierwszym tomie zo-
stał zachowany schemat Mszału Rzymskiego (za wyjątkiem 
Uroczystości Chrystusa Króla, która została potraktowana jako 
34 niedziela zwykła). W drugim tomie znajdują się formularze 
przeznaczone na uroczystości, święta i wspomnienia (zarów-
no obowiązkowe, jaki dowolne), a także obchody liturgiczne 
w poszczególnych diecezjach czy kościołach.
Poszczególne formularze modlitw składają się z 6 wezwań 
(z wyjątkiem dni powszednich okresu zwykłego, które liczą 
po 5 wezwań).
Kuria Metropolitalna Olsztyn,
17x24, t. I s. 520, t. II s. 304, twarda płócienna

KOD: 142708

19,90
49,90 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

Bł. BARTOLO LONGO 
i tajemnice 
MATKI BOŻEJ z Pompejów 

Pier Marino Frasconi

19,90
49,90 zł

George Weigel

Doświadczanie 
Boga
George Weigel – wybitny 
publicysta, fi lozof i teolog 
– w oparciu o świadectwa 
chrześcijan z rożnych stron 
świata, pokazuje, że doświad-
czanie Boga to rzeczywistość, 
która jest udziałem Kościoła 
na całym świecie, choć bywa 
przeżywana na rożne sposoby. 
Książka, napisana w formie 
listów z podroży, uświadamia 
nam, jak dotknięcie Boga 
przemienia człowieka i świat.
WYD. M, 14x20, s. 368, miękka

KOD: 210608

Bł. Bartolo Longo 
i tajemnice Matki 
Bożej z Pompejów
Biografi a bł. Bartolo 
Longo,który przeszedł drogę 
nawrócenia, by całkowicie od-
dać się Maryi. Dzięki jego dzia-
łalności na ruinach Pompejów 
(pogańskiego miasta dotknię-
tego kataklizmem) powstało 
najważniejsze na świecie 
miejsce kultu Matki Bożej 
Różańcowej, przyciągające nie-
ustannie rzesze pielgrzymów. 
AA, 14x20, s. 560, twarda

KOD: 649854

9,90
39,00 zł

54,00
154,50 zł

Rabat 60%

Rabat 60%Rabat 75%

Oferta specjalna dla kapłanów, 
zgromadzeń, wspólnot i parafi i

Oszczędzasz 100 zł
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Modlitwy objawione
Komplet 2 książek
KOD KOMPLETU: 648222

Marcin Jakimowicz

Biblioteczka RuAH 
Komplet 5 książek
Teksty znakomitego dziennikarza Marcina 
Jakimowicza opublikowane w  formie 
osobistego dziennika. Autor opowiada 
fascynujące historie – swoje i  innych 
ludzi. Komentuje wydarzenia przekazy-
wane przez media. Rozmawia z ludźmi, 
którzy doświadczyli miłości Boga, m.in. 
z  Tomkiem Budzyńskim, Grzegorzem 
Bociańskim, Dzikim, Robertem Tekielim, 
Adamem Szewczykiem. 
PAGANINI, 12x19, miękka 

KOD: 049162

29,90
83,50 zł

29,00
64,80 zł

Wielka księga objawień
Co mówiła Matka Boża? Jakie tajemnice ujawniła? Jak wyglą-
dała? Skąd wiadomo, że to faktycznie Ona? A może wizjonerzy 
mieli przywidzenia? Czy w takie objawienia trzeba wierzyć? Na 
wszystkie te pytania można znaleźć odpowiedź w kolejnych 
rozdziałach Wielkiej Księgi Objawień. Na jej kartach czytelnik 
znajdzie opisy potwierdzonych przez Kościół objawień ostat-
nich wieków, a także legendarne wydarzenia z pierwszych 
stuleci chrześcijaństwa. Omówiono tu m.in. szczegóły wydarzeń 
w Lourdes, w Fatimie, czy w La Salette. Poruszono także temat 
objawień w Medjugorje oraz kontrowersyjną sprawę Vassuli 
Ryden. Tekst książki zilustrowano fotografi ami miejsc objawień 
oraz reprodukcjami cudownych wizerunków.
WYD. M, 17x24, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 432185

19,00
69,00 zł

W komplecie:
Dziennik pisany 
mocą, s. 120

Tramwaj,  kefi r 
i bułka, s. 112

Pełne zanurzenie, 
s. 184

Drugie dno, s. 88  

Dno, s. 104

Modlitwy z Nieba
Wstęp: 
abp Pavel Hnilica SJ
Cudowne modlitwy oraz Boże 
obietnice przekazane świę-
tym, widzącym i mistykom 
przez Pana Jezusa i Matkę 
Bożą! Zamieszczono tu modli-
twy i praktyki pobożne mające 
pochodzenie nadprzyrodzone 
(m.in. poświęcenia, koronki, 
modlitwy za wstawiennic-
twem świętych, nabożeństwa, 
nowenny), a także związane 
z nimi sakramentalia (cudow-
ne medaliki i wizerunki oraz 
szkaplerze).
AA, 13x19, s. 384, zintegrowana

Saverio Gaeta

Modlitwy, które 
prowadzą do Nieba
Skarbiec najważniejszych 
i najpotężniejszych modlitw 
na każdy miesiąc roku, zgodny 
z tradycją Kościoła i rokiem 
liturgicznym. Wśród zamieszczo-
nych tu modlitw wiele pochodzi 
z objawień prywatnych, przez 
które Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, 
Maryja Dziewica albo święci 
osobiście przekazali nadprzyro-
dzone obietnice. Autor przed-
stawia również związane z nimi 
odpusty i praktyki pobożne.
AA, 12x19, s. 480, opr. zintegrowana

Rabat 55%

Oszczędzasz 50 zł

W komplecie: 

Oszczędzasz 53 zł
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34,90
39,90 zł

Księga wielkich świętych i założycieli
Monumentalny, znakomicie ilustrowany album o wielkich 
postaciach duchowości katolickiej. Znajdziemy w nim ponad 
100 sylwetek wielkich świętych i założycieli. Wśród nich m.in.: 
Najświętsza Maryja Panna oraz święci: Józef, Jan Chrzciciel, Piotr 
i Paweł, Augustyn, Benedykt, Cyryl i Metody, Antoni Padewski, 
Tomasz z Akwinu, Katarzyna ze Sieny, Rita z Cascii, Ignacy Loyola, 
Teresa z Avila, Jan od Krzyża, Franciszek Salezy, Ludwik Maria 
Grignion de Montfort, Proboszcz z Ars, Charbel, Bernadetta 
Soubirous, Teresa z Lisieux, Ojciec Pio oraz wielu innych. Są tu 
również polscy święci: Stanisław ze Szczepanowa, Stanisław 
Kostka, Rafał Kalinowski i Siostra Faustyna. Album jest pełen 
barwnych ilustracji: fotografi i, reprodukcji dzieł sztuki i map. 
JEDNOŚĆ, 24x32, s. 260, twarda z obwolutą ze złoceniami, kolorowe ilustracje 

KOD: 425742

29,90
115,00 zł

,9019,90
9,90

39,90 zł

Arturo Mari, ks. Robert Skrzypczak

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

KOD: 645689

Rabat 75%

Kwiatki Matki 
Teresy z Kalkuty
Żywe słowa Matki Teresy, 
Myśli, refl eksje, przemó-
wienia, opowieści i aneg-
doty – opracowane w spo-
sób podobny do Kwiatków 
św. Franciszka. 
AA, IN VERSO, 
14×21, s.224, twarda

Matka Teresa 
a Kalkuty
Autobiografi a
Opowieść o życiu jednej 
z najbardziej niezwykłych ko-
biet w historii ludzkości, zre-
konstruowana na podstawie 
wywiadów, medytacji i słów 
Matki Teresy skierowanych do 
Misjonarek Miłości oraz ludzi 
z całego świata.
AA, 14×21, s. 384, 
twarda z obwolutą

Matka Teresa z Kalkuty
Komplet 2 książek

W komplecie:

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

34,90
84,80 zł

KOD KOMPLETU: 
K01303

Oszczędzasz 85 zł

Oszczędzasz 50 zł
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Kościół i świat w kryzysie! 
Ponad 900 stron!

Tomasz P. Terlikowski 

Walka o przyszłość świata
Komplet 4 książek
Herezja kardynałów, s. 304
Kalifat Europa, s. 192
Koń trojański w mieście Boga. Pół wieku po soborze, s. 232
Życie dla życia, s. 208

Każda książka: WYDAWNICTWO AA, 14x20, miękka

KOD: 647263

Anita Czupryn

Cuda dzieją się po cichu
O jasnogórskich cudach i łaskach
Książka Anity Czupryn jest efektem wnikliwych badań nad 
nigdy dotąd nieopublikowanymi jasnogórskimi dokumentami 
oraz rozmów ze Strażnikiem Cudów – kustoszem Głównego 
Archiwum Zakonu na Jasnej Górze – Ojcem Melchiorem 
Królikiem. Od ponad 40 lat spisuje on świadectwa ludzi, 
którzy doznali cudów bądź doświadczyli łask za przyczyną 
Jasnogórskiej Matki Bożej. Książka zawiera również osobi-
ste, nieoczekiwane przeżycia autorki wynikające ze spotkań 
z częs tochowską Madonną.
FRONDA 16x23, s. 344, zintegrowana

KOD: 790568

Ks. prof. Waldemar Chrostowski 

Prawda. Chrystus. Judaizm 
Ciąg dalszy bestsellerowej serii wywiadów z ks. prof. 
Chrostowskim. Tym razem wywiad-rzeka poświęcony jest 
meandrom relacji Kościoła z Żydami i judaizmem w ostatnim 
półwieczu. Aby lepiej zrozumieć ich specyfi kę, należy cofnąć 
się do czasów, gdy rozchodziły się drogi Kościoła i Synagogi, ze 
szczególnym uwzględnieniem osoby i działalności św. Pawła. 
Ks. prof. Waldemar Chrostowski to słynny polski biblista, 
profesor zwyczajny UKSW w Warszawie, przewodniczący 
Stowarzyszenia Biblistów Polskich. W 2014 roku został pierw-
szym polskim laureatem Nagrody Ratzingera, nazywanym „teo-
logicznym Noblem”. 
FRONDA, 14x20, s. 454, miękka

KOD: 793545

29,90
44,90 zł

Reporterskie 
śledztwo 
w sprawie 
duchowego 
serca 
Polski!

19,90
39,90 zł

Rabat 33% Rabat 50%

Su

per cena!

19,90
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Legendy polskich zamków
Dwadzieścia siedem legend związanych z najsłynniejszymi 
zamkami znajdującymi się na terenie Polski – jurajskimi orlimi 
gniazdami, krzyżackimi warowniami, stolicami królów, siedziba-
mi książąt i magnatów. Niezwykłe wydarzenia, tajemnicze posta-
ci, zagubione skarby, tajne przejścia, zamkowe, lochy, opowieści 
o wielkiej miłości i tajemniczych zjawach… Legendarne opowie-
ści zostały wspaniale zilustrowane oraz wzbogacone o informa-
cje dotyczące historii i aktualnego stanu zamków opisywanych 
w przedstawionych tu opowieściach. Bogactwo baśniowych 
opowieści związanych ze starymi polskimi zamczyskami to świa-
dectwo barwnego życia Polski z czasów odległych.
WYD. AA, 23x33, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640066

29,90
69,90 zł

Gorejące serca
Zesłańczy testament dla Niepodległej
Wybrane sylwetki Polaków zesłanych na Syberię! 
Bohaterami tej ilustrowanej opowieści dla dzieci i młodzieży 
są polscy zesłańcy na Sybir – świadkowie wolności pośród 
prześladowań, m.in. Piotr Wysocki, Tomasz Zan, Józef Piłsudski, 
Józef Czapski, Janos Esterhazy i inni. Kontynuacja książki 
Gorące serca.  
WYD. AA, 21x30, s. 152, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 645863

Gorące serca
Polscy zesłańcy na sybir
Unikatowa, pięknie ilustrowana książka dla dzieci o Polakach 
zesłanych na Sybir w różnych epokach naszej historii. Wśród 
nich m.in. abp Zygmunt Szczęsny Feliński, św. Rafał Kalinowski, 
Ryszard Kaczorowski, Gustaw Herling-Grudziński, bp Rafał 
Kiernicki, bł. ks. Władysław Bukowiński, gen. August Emil 
Fieldorf „Nil”, gen. Władysław Anders, ks. Zdzisław Peszkowski 
i inni. Biografi e bohaterów zostały wspaniale zilustrowane 
rysunkami Pawła Kołodziejskiego. 
WYD. AA, 21x30, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640509

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Biblia – Komiks
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w postaci ko-
miksu! 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 
kolorze! 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

Su

per cena!

79,00 zł
39,00

Oszczędzasz 40 zł Oszczędzasz 40 zł

Rabat 50% Rabat 50%
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134,90

Zielony detoks
Rzecz o roślinach niszczących wolne 
rodniki, chroniących przed nowotwo-
rami, miażdżycą i chorobą Alzheimera 
oraz spowalniających starzenie się or-
ganizmu. Należą do nich m.in.: aronia, 
bakopa, borówka czernica, czosnek, 
cebula, głóg, czarna porzeczka, dzika 
róża, różeniec górski, rokitnik, wąkrota 
azjatycka, żeń-szeń i żurawina. Autor 
podaje proste receptury na soki, napary 
i nalewki.
FRONDA, 17x24, s. 184, opr. zintegrowana, koloro-
we ilustracje

KOD: 791503

Zdrowie i odporność. 
Reaktywacja
Zbigniew T. Nowak udziela wskazówek, 
jak wybrać, gdzie znaleźć oraz jak bez-
piecznie i skutecznie zastosować nieza-
wodne leki z apteki przyrody. Niektóre 
z nich można mieć nawet za darmo. 
Zamieszczono tu proste i wypróbowane 
receptury na napary, nalewki, syropy 
i soki, a także przepisy na zdrowe su-
rówki i sałatki – z wykorzystaniem łatwo 
dostępnych naturalnych składników.
FRONDA, 17x24, s. 176, opr. zintegrowana, koloro-
we ilustracje

KOD: 799806

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
44,90 zł

Kuchnia 
sióstr sercanek
183 przepisy na przystawki, 
zupy, dania główne mięsne 
i jarskie, sałatki oraz desery! 
Znajdą tu Państwo przepisy na 
proste i tanie dania polskiej 
kuchni, znakomite do przygoto-
wania na co dzień, jak i dania 
bardziej wykwintne, odpo-
wiednie na uroczyste przyjęcia 
w gronie rodzinnym z okazji 
chrztu, pierwszej Komunii świę-
tej, wesela, rocznicy ślubu i in-
nych wydarzeń.
AA, 14x21, s. 232, twarda 

KOD: 368744

Wędliny
Wprowadzenie w tajniki 
wędliniarstwa! Ponad 300 
przepisów na domowe wy-
roby z mięsa wieprzowego, 
wołowego, cielęcego, bara-
niego, jagnięciny, drobiowego, 
króliczego, dziczyzny i ryb. Ta 
niezwykła książka kucharska 
zawiera też dokładne i przy-
stępne wskazówki dotyczące 
oceny jakości mięsa, jego 
klasyfi kacji, peklowania i wę-
dzenia przygotowanych pro-
duktów wędliniarskich.
AA, 14x21, s. 424, twarda

KOD: K01178

134134,9090

Ilustrowany zbiór przepisów i porad kulinarno-dietetycz-
nych opartych na programie zdrowotnym św. Hildegardy! 
Znakomite przepisy przygotowane zgodnie z medycznymi 
zaleceniami św. Hildegardy z Bingen i dostosowane do wy-
mogów współczesnej kuchni. 
Każda książka: 
WYD. AA, 17×24, s. 160, twarda, kredowy papier, kolorowe ilustracje

KOD KOMPLETU: K09090

29,90
104,70 zł

CiastaRyby 
i dania postne

Klasztorna kuchnia 
świętej Hildegardy

Komplet 3 książek

134134134134

Zupy 
i przystawki

Oszczędzasz 75 zł

Rabat 50% Rabat 50%Rabat 55%

Rabat 65% Rabat 50%

9,90
29,90 zł

29,00
59,00 zł

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 
farmaceutyczny możemy skutecznie 
zastąpić ich naturalnymi odpowiedni-
kami. W książce zamieszczono przepisy 
na sałatki, nalewki, napary i dodatki do 
prostych dań – wszystkie przygotowane 
z łatwo dostępnych składników.
FRONDA, 17x24, s. 176, opr. zintegrowana, koloro-
we ilustracje

KOD: 793514
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Geniusz niepodległości
Album Geniusz Niepodległości opiera się na książce o tym 
samym tytule wydanej w 1932 roku we Lwowie w „święto 
zmartwychwstania Polski” i stanowi hołd dla Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Publikacja zawiera bogaty zbiór tekstów poświę-
conych Marszałkowi, m. in. takich postaci jak Walery Sławek, 
Juliusz Kaden-Bandrowski, bp Władysław Bandurski, Julian 
Ejsmond, Stanisław Mackiewicz. Ponadto znajdziemy tu relacje 
z walk i wspomnienia. Album został bogato zilustrowany archi-
walnymi zdjęciami związanymi z tematyką legionową.
WYD. M, 24x33, s. 304, 
twarda, czarno-białe i kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 433878

Droga do niepodległości
Autor – historyk i starszy kustosz Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa – omawia szlak bojowy Legionów Polskich. 
W syntetyczny sposób przedstawia zarys historii Legionów oraz 
opis bitew I wojny światowej, w których legioniści brali udział. 
Zamieszczono tu m.in. fragmenty pamiętników i dzienników 
z walk legionowych, kalendarium oraz liczne zdjęcia, mapy 
i grafi ki wprowadzające czytelnika w nurt wydarzeń, które do-
prowadziły do odzyskania niepodległości.
WYD. M, 21x29, s. 208, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 433748

Jenö Szentiványi

Orlęta lwowskie
Fabularyzowana opowieść o obronie Lwowa w latach 1918-1919 
przez jego nastoletnich  mieszkańców – młodych polskich pa-
triotów. Bez ich heroicznej walki nie byłoby polskiego Lwowa 
i wielkiej legendy Orląt Lwowskich! Historia najwspanial-
szych czynów młodych bohaterów wprowadza nas w drama-
tyczne wydarzenia tamtych dni, gdy ważyły losy odrodzonej 
Rzeczpospolitej i przebieg jej granic. Jenö Szentiványi (1909-
1986), węgierski prozaik i autor powieści młodzieżowych, napisał 
tę książkę przed drugą wojną światową. Książka doczekała się 
jednego zaledwie wydania w 1939 r. i od tej pory nie została 
nigdy na Węgrzech wznowiona…  
WYD. M, 14x20, s. 276, miękka

KOD: 956382

Bł. Bp Grzegorz Chomyszyn

Dwa królestwa
Polskie tłumaczenie zapisków bł. biskupa Grzegorza 
Chomyszyna, greckokatolickiego ordynariusza Stanisławowa 
w latach 1904-1945. Dzieło jest świadectwem mężnego opo-
ru biskupa wobec zagrożeń związanych z ekspansją fałszy-
wej ideologii nacjonalizmu ukraińskiego. Bp Chomyszyn 
zawarł tu druzgocącą ocenę ideologii banderyzmu. Poddał 
również krytyce postawę metropolity lwowskiego Andrzeja 
Szeptyckiego. Pomimo wrogiego nastawienia banderowców do 
bpa Chomyszyna to nie oni, lecz bolszewicy uwięzili go i za-
mordowali w katowni NKWD w Kijowie 28 grudnia 1945 r. Ojciec 
Święty Jan Paweł II beatyfi kował go we Lwowie 27 czerwca 2001 r.
WYD. AA, 17x24, s. 448, twarda, cz.-b. fotografi e

KOD: 648376

Błogosławiony 
przeciw 
banderyzmowi

9,90
29,90 zł

29,90
59,90 zł

29,90
149,90 zł

14,90
49,90 zł

Oszczędzasz 120 zł Rabat 70%

Rabat 65% Rabat 50%
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Historia marynarki wojennej
Okręty i ludzie
Monumentalne dzieło w zajmujący i barwny sposób prezentuje słynne jed-
nostki wojenne: od najstarszych po najbardziej nowoczesne. Znajdziemy tu 
fachowe uwagi dotyczące historii okrętów wojennych, ich bojowego prze-
znaczenia, konstrukcji oraz zmian, jakim podlegały na przestrzeni dziejów. 
Autor opowiada o najsłynniejszych, najbardziej spektakularnych bataliach 
morskich, o okolicznościach, jakie do nich doprowadziły, o strategiach bi-
tewnych, o załogach i ich codziennej żmudnej służbie, o uzbrojeniu oraz 
o sposobach walki z morskim żywiołem i z fl otą przeciwnika. Fascynującą 
opowieść o dziejach marynarki wojennej autor ujmuje w tradycyjne ramy 
chronologiczne. Sugestywne opisy uzupełnia bogaty materiał grafi czny: 
dawne ryciny, reprodukcje dzieł sztuki, ilustracje i plany.
SBM, 25x31, s. 448, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 594722

Horst Gebhard

Wolność, równość, morderstwo
Codziennością Rewolucji Francuskiej były zbrodnie i krwawe 
prześladowania. Ofi arami rewolucyjnego aparatu represji kie-
rowanego przez takich fanatyków jak Robespierre, Saint-Just 
i Marat stało się 40 000 osób: ściętych, rozstrzelanych, zamę-
czonych lub też zlinczowanych bez sądu. Do tego dochodzi 
100 000 ofi ar ludobójstwa w katolickiej Wandei. Autor zebrał 
najnowsze wyniki badań prezentując je szerszemu kręgowi czy-
telników i ukazując w tej książce przerażający obraz Rewolucji 
Francuskiej.
WYD. AA, 17x24, s. 336, twarda

KOD: 647416

Zbrodnie 
rewolucji 
francuskiej

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, 17x24, s. 768, twarda z obwolutą

KOD: 641094

69,00
129,00 zł

24,90
49,90 zł

39,00
99,00 zł

Rabat 50% Oszczędzasz 60 zł

Oszczędzasz 60 zł
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34,90
39,90 zł

Niebanalny pomysł 
na prezent

Sceny z życia prywatnego 
i publicznego zwierząt
Księgę wypełniają ilustracje wybitnego artysty 
Grandville’a oraz bajki dla dorosłych autorstwa takich znako-
mitości jak: Honoré de Balzac, George Sand, Charles Nodier, 
Stahl, Jules Janin, Pierre Bernard, Émile de la Bédollièrre, 
Louis Baude i Édouard Lemoine. Utwory – utrzymane w tonie 
satyrycznym – w sposób typowy dla swojej epoki piętnują 
wady oraz dziwactwa ludzi i społeczeństw. Choć zakorzenione 
w realiach tamtej epoki, przekazują czytelnikowi uniwersalne 
wnioski i morały.
Atutem wydania jest współczesny przekład na język pol-
ski, który czyni tę lekturę zrozumiałą i aktualną. Estetyka 
dzieła – głównie dzięki kunsztownym reprodukcjom rycin 
Grandville’a – nawiązuje do kanonów epoki, w której powstał 
oryginał. Wszystko to składa się na unikalną i bardzo wysma-
kowaną propozycję dla miłośników klasyki.
WYD. AA, GEREON, 25x34, s. 216, twarda

KOD: 641377

Stanisław Domagalski

Bałak lwowski. Mowa przedwojennego Lwowa
Unikatowy słownik przedwojennej lwowskiej mowy, słynne-
go bałaku, z którego słynęło to piękne miasto w okresie II 
Rzeczpospolitej. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane 
przez rodowitego lwowiaka. Oprócz tłumaczenia bałakowych 
wyrazów słownik zawiera też zebrane z różnych źródeł przykła-
dy ich użycia w potocznej mowie galicyjsko-lwowskiej. Po raz 
pierwszy podjęto też próbę przekładu współczesnej polszczy-
zny na ówczesny język lwowski, dodając słowniczek „z tutejsze-
go na tamtejsze”. Publikacja jest bogato ilustrowana zdjęciami 
ulic, placów i parków Lwowa z lat 20. i 30. XX wieku.
WYD. AA, 14x20, s. 256, twarda, czarno-białe fotografi e

KOD: 648499

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, 17x24, s. 806, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier, twarda z obwolutą

KOD: 641926

Prezent do książki Bałak lwowski
płyta CD „Tylko we Lwowie” 
15 piosenek lwowskich!

19,90
39,90 zł

39,00
99,00 zł

Oszczędzasz 60 zł

Oszczędzasz 60 zł

39,00
99,00 zł

Rabat 50%
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Pasjonująca 
beletrystyka 
chrześcijańska!

Ponad 1200 stron!

Klubowy pakiet powieści
Komplet 4 książek

W komplecie: 
Michael D. O’Brien, Ojciec Eliasz, s. 320
Bartosz Geisler, Galeria szeptów, s. 288
Stefan Incze, Cristeros, s. 304
John Desjarlais, Stygmatyk, s. 336

Każda książka: 
WYDAWNICTWO AA, 14x20, miękka

KOD: 648024

Su

per cena!

29,90

Najwybitniejsze dzieła wielkich autorów 
w ekskluzywnym jubileuszowym wydaniu!

Twarda oprawa z gąbkowym wypełnieniem i złoceniami Twarda oprawa z gąbkowym wypełnieniem i złoceniami Twarda oprawa z gąbkowym wypełnieniem i złoceniami 

Władysław St. Reymont

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

KOD: 875475

Henryk Sienkiewicz

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

KOD: 873969

Henryk Sienkiewicz

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

KOD: 872719

Henryk Sienkiewicz

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

KOD: 873976

49,00
99,95 zł

49,00
99,95 zł

59,00
129,95 zł

Oszczędzasz 50 zł Oszczędzasz 70 zł Oszczędzasz 50 zł

49,00
99,95 zł

Oszczędzasz 50 zł
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34,90
39,90 zł

9,90
39,90 zł

Wincenty Łaszewski

Ilustrowany przewodnik po Fatimie
Wyjątkowy przewodnik po sanktuarium i okolicach!

• Zwiedzanie sanktuarium i doliny Cova da Iria.
• Klasztory Alcobaca, Batalha i Hieronimitów w Lizbonie
• Sanktuarium w Nazaré.
• Miejsca objawień. Fakty. Rozważania. Modlitwy.
• Trójka wizjonerów i fatimskie przesłanie Maryi.
• Świadectwa siostry Łucji.
• 500 barwnych fotografi i.
• Kolorowe mapki i plany.

FRONDA, 14x22, s. 320, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 791633

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, 24x31, s. 272, twarda

KOD: K05093

29,90
99,90 zł

34,90
39,90 zł

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 
usytuowane w różnych częściach Krakowa (m.in. Tyniec, 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, 
Sanktuarium św. Jana Pawła II) aż po najważniejsze świąty-
nie i sanktuaria w okolicach Krakowa (Wadowice, Kalwaria 
Zebrzydowska, Ludźmierz, zakopiańskie Krzeptówki, 
Wieliczka). W przewodniku uwzględniono również krakowski 
szlak św. Jana Pawła II oraz najciekawsze atrakcje turystyczne 
w pobliżu miejsc świętych. 
WYD. AA, 17×24, s. 112, opr. zintegrowana, kolorowe fotografi e

KOD: 643692

Rabat 75%

9,90
19,90 zł

Kościoły w Polsce
Ponad 70 najpiękniejszych i najcenniejszych świątyń 
katolic kich w Polsce!
Niemal 400 unikalnych fotografi i!
Cenne źródło wiedzy o sztuce sakralnej w Polsce!
Na zdjęciach: wspaniała architektura i wystrój kościołów oraz 
zawarte w nich skarby sztuki, relikwie i przedmioty kultu. 
Przepięknym fotografi om towarzyszy przystępny i kompetent-
ny komentarz historyka sztuki. Znajdziemy tu również m.in. 
omówienie kościołów ze względu na funkcję i rangę oraz 
słowniczek pojęć z zakresu architektury sakralnej i liturgii.
CARTA BLANCA, 25x35, s. 272, twarda, płócienny grzbiet, kolorowe ilustracje  

KOD: K05092

39,90
99,90 zł

Oszczędzasz 60 zł

Oszczędzasz 70 zł

Rabat 50%



15

34,90
39,90 zł

Wspaniały świat
Album przedstawia najciekawsze, najpiękniejsze i najbardziej 
zaskakujące zakątki naszego globu. Znajdziemy tu wspaniałe 
skarby natury: zarówno te najsłynniejsze, jak i mniej znane. 
Lektura tego dzieła zachęca do odkrywania świata, dostarcza 
o nim wiedzy, inspiruje i oddziałuje na wyobraźnię. Zachwyca 
stroną estetyczną, co jest zasługą znakomitych fotografi i: są 
wśród nich znakomite panoramy, fotografi e z lotu ptaka, zbli-
żenia, ujęcia z oryginalnej perspektywy i zdjęcia podwodne.
SBM, 25x31, s. 448, twarda, kolorowe fotografi e

KOD: 596863

Marcin Kołpanowicz

Ziemia świętego Charbela Album
Zapraszamy na albumową wyprawę do Libanu – ojczyzny 
świętego Charbela. Autor przedstawia najwspanialsze skarby 
libańskiej ziemi oraz historię tego kraju sięgającą niepamięt-
nych czasów. Opowiada o Fenicjanach, krzyżowcach i druzach. 
Oprowadza po najciekawszych miejscach, takich jak świątynie 
w Baalbek, dolina Kadisza czy ogromne groty Dżejta. Przytacza 
fascynujące historie. Opowiada także o życiu i cudach 
św. Charbela oraz wyjaśnia, dlaczego na szyi kobiety przez 
niego uzdrowionej co miesiąc pojawiają się krwawe rany… 
Znajdziemy tu również zapierające dech barwne fotografi e.
WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier 

KOD: 642336

34,90
39,90 zł

9,90
19,90 zł

Rabat 50%

Polska księga zwierząt
Gatunki zagrożone
Wyjątkowe dzieło opracowane przez grono naukowców 
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W pierwszej części 
księgi autorzy szeroko opisują 300 wybranych przez siebie za-
grożonych gatunków zwierząt. 
W drugiej części zamieszczona została aktualna, kompletna 
lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. W zamieszczo-
nym zestawieniu znajduje się prawie 2 800 gatunków zwierząt, 
wśród których ponad 160 gatunkom przypisano kategorię CR, 
czyli krytycznie zagrożonych. Na końcu zamieszczono słowni-
czek trudniejszych pojęć oraz obszerną bibliografi ę.
DRAGON, 24x34, s. 376, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 875567

59,90
149,95 zł

Kraków
Miasto świętych
AA, 21x30, s. 80, 
twarda, kolorowe fotografi e, 
kredowy papier

Szlakiem Bożego 
Miłosierdzia 
ze św. Siostrą Faustyną
AA, 21x30, s. 64, 
twarda, kolorowe fotografi e, 
kredowy papier

Promocyjny pakiet albumów
KOD KOMPLETU: 150826

19,90
39,80 zł

69,00
129,90 zł

Oszczędzasz 60 złOszczędzasz 90 zł

Rabat 50%
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Biblia. Nowy Testament ilustrowany mozaikami 
z bazyliki św. Marka w Wenecji
Imponujące dzieło łączące w sobie największe skarby wiary i kultury chrześcijań-
skiej. Kunsztowne połączenie pism natchnionych i dzieł sztuki sakralnej pochodzą-
cych z Bazyliki św. Marka w Wenecji. Jej zabytkowe wnętrze wypełniają wspaniałe 
mozaiki przedstawiające liczne sceny z Pisma Świętego, co sprawia, że stanowi ona 
jedyną w swoim rodzaju ilustrowaną Biblię. 
Staranna praca edytorska pozwoliła stworzyć reprodukcje, które celowo ukazują 
dane dzieło w takim przybliżeniu, w jakim nie jest to możliwe do zobaczenia w rze-
czywistości. Wszystko po to, by sprawić czytelnikowi podwójną ucztę: dla oka i dla 
ducha. Dzieło w polskiej edycji zawiera tekst Nowego Testamentu, przytoczony za 
V wydaniem Biblii Tysiąclecia. Towarzyszą jej objaśnienia do Ewangelii, Dziejów 
Apostolskich, Listów i Apokalipsy św. Jana, a także opisy prezentowanych obrazów. 
JEDNOŚĆ, 28x38, s. 416, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier, złocenia, etui

KOD: 712588

Biblia. Nowy Testament ilustrowany mozaikami 
z bazyliki św. Marka w Wenecji

Nowy Testament
ilustrowany wybitnymi dziełami sztuki

99,00
99,00

200,00 zł

Oszczędzasz 100 zł
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