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KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

ZATRUWANIE DUCHA
Znakomita książka ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego o duchowych oraz intelektualnych źródłach 
wielkiej 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 wielu innych. Ks. Zwoliński demaskuje podstępne 
oszustwa i manipulacje towarzyszące tak wpływowym i zarazem toksycznym ideologiom 
jak komunizm, poprawność polityczna oraz inne aberracje dominujące w epoce postprawdy. 
Wskazuje również, jak w rozchwianym, pozbawionym wartości świecie można dotrzeć do 
prawdy i ocalić ją. Książka, którą bezwzględnie warto przeczytać! 
WYDAWNICTWO AA, WNSZ, 14x20, s. 400, miękka
KOD: 645382

Zniszczone słowa
Kłamstwo was zniewoli!
Destrukcja psychiki 
Manipulacja
Prawo bez sumienia

Na czas wielkopostnej zadumy oferujemy Znaki Boga – bogato ilus-
trowaną publikację o relikwiach Chrystusa i świętych oraz o cudach 
eucharystycznych czczonych w różnych sanktuariach Europy (s. 1, 3). 
Wielkie zainteresowanie budzi bestsellerowa książka Antonio Socciego 
o sekrecie Benedykta XVI związanym z tajemniczymi okolicznościami jego 
abdykacji oraz z dyskretną rolą, jaką pełni on dzisiaj na Watykanie (s. 100). 
Uwagę przykuwa również znakomita książka ks. prof. Zwolińskiego o źró-
dłach współczesnego kryzysu zachodniej cywilizacji i moralnego upadku 
społeczeństw (s. 2). Znajdą Państwo u nas także bogaty wybór pięknie 
wydanych książek, które warto nabyć jako prezenty dla bliskich na ważne 
okazje. Polecamy m.in. monumentalne wydanie Nowego Testamentu 
ilustrowane bezcennymi mozaikami z Bazyliki św. Marka w Wenecji 
(s. 18-19), nową Biblię w komiksie dla młodych (s.  20- 21), pierwszy atlas 
biblijny opracowany przez polskich kartografów i biblistów (s. 27), a także 
atrakcyjne komplety książek (s. 16, 17 i 29). W naszej ofercie pojawiły się 
również nowe propozycje dla dzieci (s. 87, 91 i 93).

NOWOŚĆ29,90
34,90

29,90
34,90



3

Jaki numer sandałów 
nosił Chrystus?
Czy krwawiący cierń z korony 
Jezusa nie jest fi kcją?
Czym jest manna z grobu 
św. Mikołaja?
Dlaczego Filip Neri miał 
powiększone serce?
Czy obraz na Chuście 
z Manoppello to Twarz Jezusa?

Szczególnie polecamy

ALEKSANDRA ZAPOTOCZNY

ZNAKI BOGA

Relikwie Chrystusa, cuda eucharystyczne i pamiątki po świętych
Skarbiec najcenniejszych relikwii chrześcijaństwa!Skarbiec najcenniejszych relikwii chrześcijaństwa!

nowość

Znakomicie ilustrowana książka odpowiada na te oraz wiele 
innych intrygujących 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 podróżujemy do 
miejsc, w których przechowywane są relikwie związane z Matką 
Bożą i Dzieciątkiem Jezus, Apostołami, wielkimi świętymi oraz 
cudami eucharystycznymi. Książka jest także spotkaniem z wybit-
nymi znawcami i badaczami największych relikwii, naukowcami, 

lekarzami, dziennikarzami i duchownymi, którzy dokonywali 
niezwykłych odkryć dotyczących pogrzebowych szat Chrystusa, 
poświadczających ich autentyczność i nadprzyrodzony charakter. 
Z wieloma z nich autorka rozmawiała osobiście, przekazując nam 
świadectwa ich osobistych spotkań z Największą Tajemnicą.
Aleksandra Zapotoczny – dziennikarka akredytowana w Biurze 
Prasowym Stolicy Apostolskiej. W Rzymie mieszka od 22 lat. 
Autorka książek m.in. o cudach św. Jana Pawła II, ks. Dolindo 
Ruotolo, świętych i relikwiach. 

WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 192, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
kod: 645429 

29,90
39,90

29,90
39,90
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PREZENT
za zakup powyżej 200 zł!

PREZENT
za zakup powyżej 99 zł!

PREZENT 
do każdego zakupu!

Prezenty dla kupujących

Pakiet 9 karnetów 
wielkanocnych 
z kopertami (10x15 cm). 
Na karnetach 
reprodukcje dzieł sztuki 
przedstawiające sceny 
Zmartwychwstania 
Pańskiego.

ŚLEDZTWO W SPRAWIE CUDÓW 
Książka salezjanina o. Dario Composty, konsultora Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, „zawodowo” zajmującego się badaniem przypadków 
cudów w ramach procesów kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych, opowiada 
o czternastu cudach, które miały miejsce w ciągu pięćdziesięciu lat XX wie-
ku. Znajdziemy tu niezwykłe relacje z badań nad cudami dokonanymi przez 
kandydatów na ołtarze (m.in.: bł. Eugeniusza de Mazenod, św. Konrada 
z Parzham, św. Oliwiera Plunketta, św. Joanny de Lestonnac).
Książka zawiera również relacje różnych osób związanych z cudownymi 
wydarzeniami, m.in. lekarzy i bezpośrednich świadków. 
WYD. AA, 14x20, s. 288, miękka

Książka, z której dowiesz 
się, jak Kościół sprawdza 
autentyczność cudów!

OBRAZEK ŚWIĘTY JÓZEF
W marcu przeżywamy uroczyste wspomnienie św. Józefa, męża 
Maryi i opiekuna Jezusa, a dla nas potężnego orędownika w sprawach 
trudnych. Wszystkim czytelnikom, którzy złożą zamówienie z katalogu 
3/2019 załączymy w prezencie obrazek z wizerunkiem św. Józefa 
z Dzieciątkiem Jezus. Na odwrocie obrazka zamieszczono modlitwę 
za wstawiennictwem św. Józefa.
Wymiary: 7x12 cm
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PREZENT
za zakup powyżej 200 zł!

Duch liturgiiDuch liturgii

BENEDYKT XVI, KARDYNAŁ JOSEPH RATZINGER 

DUCH LITURGII 

nowE wYDAnIE!

29,90
34,90

29,90
34,90

Co jest zgodne z duchem liturgii? Ksiądz i wierni 
razem zwróceni ku Panu czy ksiądz i wierni pa-
trzący na siebie? Cisza modlitewna czy głośne 
recytacje? Muzyka sakralna czy piosenki do 
gitary? Uświęcony obrzęd czy atmosfera i spon-
taniczność? Zachowanie kanonu modlitwy czy 
swobodna twórczość? Święte obrazy czy puste 
ściany? Na ołtarzu krucyfiks czy tylko mikrofon? 
Przed Panem na klęczkach czy na stojąco? 

Książka Duch liturgii została przyjęta w świecie 
jako zarys odbudowy liturgii katolickiej i zaprosze-
nie do szkoły modlitwy. Nie jest to więc książka 
tylko dla specjalistów; teologów czy liturgistów. 
Duch liturgii (tak bardzo różny od „ducha czasu”) 
to arcyciekawa książka o tym, co najważniejsze: 
o naszej modlitwie i o liturgii, która, jak przypo-
mniał Sobór Watykański II, stanowi „źródło i szczyt 
życia Kościoła”. 

WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 204, zintegrowana, wstążka
kod: 645504 
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Premiery w naszym katalogu

s. 1, 3 s. 2 s. 5 s. 8 s. 9

s. 10 s. 11 s. 16 s. 18-19

s. 20-21

s. 17

s. 27 s. 31 s. 32

s. 34 s. 42s. 36 s. 43

s. 29

s. 18-19
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Premiery w naszym katalogu

s. 49 s. 50 s. 51 s. 52

s. 62 s. 65 s. 69 s. 71s. 66

s. 75 s. 79

s. 91

s. 82

s. 93

s. 83

s. 43

s. 44

s. 100

s. 78

s. 87
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Szkaplerz św. Józefa

SZKAPLERZ ŚW. JÓZEFA
MODLITEWNIK

SZKAPLERZ ŚW. JÓZEFA      G R AT I S !

Modlitewnik

ISBN 978-83-7864-574-0

24,90

SZKAPLERZ 
św. Józefa

19,90
24,90

SZKAPLERZ ŚW. JÓZEFA      G R AT I S !

19,90
24,90

19,90
24,9024,90

Szkaplerz Szkaplerz Szkaplerz 
w prezencie!w prezencie!w prezencie!

nowość

Za materialnym symbolem szkaplerza kryje się zaproszenie 
do życia w duchu Ewangelii oraz w jedności ze św. Józefem. 
Szkaplerz św. Józefa czci jego osobę i oddaje nas w jego 
opiekę. W ten sposób w XIX w. Matka Maria od Jezusa, 
siostra zakonna z Lons-le- Saunier, doznawszy łask uzyskanych 
przez wstawiennictwo św. Józefa, rozpoczęła jego kult we 
francuskiej Jurze. Właśnie o tym duchu wewnętrznej płod-
ności przypomina nam niniejszy szkaplerz. 
Modlitewnik zawiera obrzęd Błogosławieństwa i nałożenia 
szkaplerza św. Józefa, modlitwy za wstawiennictwem tego 
Potężnego Orędownika (zarówno tradycyjne, jak i tłumaczenie 

modlitw francuskich), a także dwa rozważania na temat 
św. Józefa, autorstwa ks. Roberto Vinco, proboszcza ko-
ścioła św. Mikołaja w Weronie, gdzie powstało Arcybractwo 
Szkaplerza św. Józefa oraz ks. Tarcisio Stramare, wybitnego 
włoskiego józefologa. 
Do modlitewnika dołączamy bezpłatnie szkaplerz św. Józefa, 
wykonany współcześnie we Francji przez klauzurowe Siostry 
Klaryski Kapucynki tradycyjnej obserwancji, zatwierdzony 
przez papieża Leona XIII w 1891 r. Jako załącznik publikujemy 
list Sióstr zawierający zapewnienie o modlitwie za czcicieli 
św. Józefa w Polsce.

WYDAWNICTWO AA, 12x16, s. 64, miękka
kod: 645740
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Szkaplerz św. Józefa

nowość

ALEKSANDRA ZAPOTOCZNY

POTĘŻNY ORĘDOWNIK
TAJEMNICA SZKAPLERZA ŚW. JÓZEFA

Św. Józef, który z miłością 
opiekował się Maryją 
i z radością poświęcił 
się wychowaniu Jezusa 
Chrystusa, także dziś 
strzeże i osłania mistyczne 
Ciało Odkupiciela, Kościół, 
którego fi gurą i wzorem 
jest Najświętsza Dziewica.

św. Jan Paweł II

14,90
Tylko

Nabożeństwo do św. Józefa trwa od wieków, przyjmu-
jąc różne formy: wierni sięgają do ulubionych modlitw, 
odwiedzają jego sanktuaria i miejsca kultu. A niniejsza 
książka jest zaproszeniem do odkrycia błogosławieństwa 
związanego z zapomnianym przez lata szkaplerzem 
św. Józefa, wykonanym przez Siostry Klaryski Kapucynki 
tradycyjnej obserwancji, zatwierdzonym przez papieża 
Leona XIII w 1891 r. 

Czy jest sens „odkurzać” ten szkaplerz i przywdziewać go 
na szyję? Jeśli sięgniemy do żywotów Świętych, okaże 
się, że szkaplerze, różańce, medaliki i relikwie – wraz 
z sakramentami i modlitwą były ochroną i umocnieniem 
na drodze do ich świętości. Dlatego zwłaszcza dzisiaj, 
kiedy grzech wchodzi pod nasze dachy wieloma kanałami, 
warto sięgnąć do sprawdzonych sposobów, których świat 
chrześcijański używał do walki duchowej przez całe wieki.

WYDAWNICTWO AA, 12x19, s. 112, miękka
kod: 645788
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Tomiki Ostatnie słowa oraz Co Jezus widział z krzyża? zawierają medytacje do 
ostatnich słów Chrystusa oraz do opisanych w Ewangelii wydarzeń, które miały 
miejsce podczas agonii Jezusa na Krzyżu.

DROGA KRZYŻOWA NA 
DROGACH ŚWIATA
Rozważania opracowane przez au-
tora podczas odprawiania Drogi 
Krzyżowej w różnych zakątkach świa-
ta: w Lourdes, Fatimie, Moskwie, Los 
Angeles i kilkakrotnie w Jerozolimie.
IE WEJDŹMY NA SZCZYT, 
12x17, s. 116, miękka
kod: 461094

CO JEZUS WIDZIAŁ 
Z KRZYŻA?
IE WEJDŹMY NA SZCZYT, 
12x17, s. 96, miękka
kod: 461087

OSTATNIE SŁOWA
IE WEJDŹMY NA SZCZYT, 
12x17, s. 92, miękka
kod: 461117

Seria rozważań na Wielki Post autorstwa ks. Wiesława A. Niewęgłowskiego 
– znanego warszawskiego kapłana, wykładowcy i duszpasterza środowisk twórczych 

9,90
Tylko 9,90

Tylko

9,90
Tylko

SZALEŃSTWO KRZYŻA
Niektórzy umiłowali Krzyż Chrystusa ponad zwykłą miarę. Nie zabrakło 
takich świętych we wszystkich epokach chrześcijaństwa. W tej książce 
przedstawiono postaci wielkich mistyków, którzy 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 ofiarę ich życia w zjednoczeniu z Chrystusem 
cierpiącym poprzez doświadczenia, wizje, przeżycia i kontemplację. 
Współczuć, zadośćuczynić, dopełniać – oto wielkie pragnienie i program 
życia tych najbardziej żarliwych i najhojniejszych serc.
WYD. AA, 14x20, s. 240, twarda
kod: 641223

Krzyż w życiu 
wielkich mistyków

24,90
29,90

24,90
29,90

Wielki Post

ABP GRZEGORZ RYŚ 

ROZWAŻANIA DROGI KRZYŻOWEJ 
I HOMILIE WIELKIEGO PIĄTKU
Abp Grzegorz Ryś zaprasza Cię, abyś razem z nim wyruszył w niełatwą 
drogę wiary. Jego rozważania drogi krzyżowej i homilie wygłoszone 
w Wielki Piątek pomogą Ci odkryć Boga, który zna Twoje serce jak nikt 
inny. Boga, którego sprawiedliwość jest miłosierdziem. Podejmując 
te rozważania dowiesz się m.in. skąd się biorą upadki w naszym 
życiu, dlaczego nie zawsze dostrzegamy sidła zła i dlaczego szukamy 
szczęścia tam, gdzie jest niewola.
RAFAEL, 11x16, s. 72, miękka
kod: 250109

14,90

nowość
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PASJA
WEDŁUG OBJAWIEŃ 

BŁ. ANNY KATARZYNY EMMERICH
Szczegółowy opis wydarzeń z życia Pana Jezusa pomiędzy Ostatnią 
Wieczerzą a Zmartwychwstaniem – na podstawie objawień błogosła-
wionej mistyczki. Pasja od wielu lat jest jednym z najpoczytniejszych dzieł 
chrześcijańskich. Doczekała się setek wydań i wznowień w wielu języ-
kach. Przez dekady książką zachwycały się kolejne pokolenia chrześcijan. 
KKK, 13x20, s. 352, miękka
kod: 276226

12,90
Tylko

Wielki Post

Na podstawie tej 
książki Mel Gibson 
nakręcił głośny fi lm 
„Pasja”. 

FRANCISCO FERNANDEZ-CARAVAJAL

CZEGO PRAGNIESZ TY, JEZU? 
40 ROZWAŻAŃ O MĘCE 
PAŃSKIEJ
Czterdzieści tekstów o Męce 
Pańskiej i Zmartwychwstaniu. 
Autor odwołuje się do przeżyć 
osób, które towarzyszyły Jezusowi 
podczas tamtych wydarzeń. Mowa 
tu o Maryi, Szymonie z Cyreny, 
dobrym łotrze, setniku, Judaszu, 
Piotrze, Józefie z Arymatei, 
Nikodemie, Marii Magdalenie, 
uczniach z Emaus, apostole Janie.
AA, 12x19, s. 212, miękka
kod: 368799

19,90
21,90

19,90
21,90

O. ROBERT WAWRZENIECKI

KAZANIA PASYJNE
Kazania pasyjne to trzy cykle kazań przygotowanych do wygłoszenia 
w czasie nabożeństwa Gorzkich żali, przeznaczonych na pięć niedziel 
Wielkiego Postu, Niedzielę Palmową oraz Wielki Piątek. W pierwszym 
cyklu rozważamy moc Chrystusowej Krwi, Krzyża, Serca, Ofiary, Słowa 
oraz przebaczenia, ucząc się wraz z Maryją przyjmowania Bożych łask. 
Drugi cykl kazań pasyjnych dotyczy darów, a trzeci – owoców Ducha 
Świętego. Książka nie tylko dla kapłanów. Może być także cenną pomocą 
dla wiernych, którzy pragną osobiście przeżywać i rozważać tajemnice 
Męki Pańskiej. 
WYD. AA, 12x19, s. 224, miękka
kod: 645184

19,90
24,90

19,90
24,90

22,90
25,00

22,90
25,00

OBJAWIENIA
BŁ. ANNY KATARZYNY 
EMMERICH
KOMPLET 3 KSIĄŻEK 

Bestsellerowe wydanie 
najważniejszych dzieł 
Anny Katarzyny Emmerich!

W komplecie: Pasja s. 384,
Zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa s. 148, Życie Najśw. 
Maryi Panny s. 280 

AA, KKK, 13x20, twarda
kod: k01070

69,90
84,70

69,90
84,70

nowość

JEZUICKIE DROGI KRZYŻOWE
Owoc pracy kilku jezuitów: wybór rozważań Drogi Krzyżowej dla osób 
w różnym wieku i w różnej sytuacji życiowej. Znajdziemy tu m.in. Drogę 
Krzyżową o codziennym dojrzewaniu, Drogę Krzyżową dla tych, co mają 
mało czasu, Medytację pod krzyżem według wskazań Ignacego z Loyoli, 
Drogę Krzyżową słabego, rozważania Drogi Krzyżowej dla dzieci i dla 
młodzieży oraz Kazanie na Wielki Piątek ks. Piotra Skargi.
WAM, 12x19, s. 180, miękka
kod: 716675
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Krzyż 
św. Franciszka

49,90

RÓŻANIEC Z DRZEWA OLIWNEGO W ETUI
Paciorki różańca i krzyżyk św. Franciszka (z metalową 
pasyjką) wykonano z prawdziwego drzewa oliwnego. 
W łączniku umieszczono medalik św. Benedykta. 
W komplecie z różańcem jubilerskie etui.

kod: R10

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

W łączniku 
– medalik 

św. Benedykta

RÓŻANIEC 
DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

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

RÓŻANIEC W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-928-1

Modlitewnik 19,90

RÓŻANIEC 
do Matki Bożej Bolesnej

DO KSIĄŻECZKI 
DOŁĄCZONO 

RÓŻANIEC: 
NIEBIESKI LUB CZER-

WONY 
ISBN 978-83-7864-928-1RÓŻANIEC

19,90
Tylko

Poruszający obraz Maryi, której serce przebija siedem ostrych 
mieczy przypomina nam o „siedmiu boleściach” Matki Bożej. 
Jakie to miecze? Proroctwo Symeona („Twoją duszę miecz 
przeniknie…”), ucieczka do Egiptu, zgubienie dwunastoletniego 
Jezusa, spotkanie z Synem na drodze krzyżowej, ukrzyżowanie 
i śmierć Jezusa, zdjęcie Jezusa z krzyża i złożenie do grobu. 
Za przykładem Maryi Siedmiobolesnej możemy jednoczyć się 
z Bogiem Wcielonym w tajemnicach Jego życia, zwłaszcza cier-
pienia. Pomocą w tym służą rozważania różańcowe, np. oparte 
na słowach Pisma Świętego, na objawieniach wielkich misty-
czek, według intencji, rozważania połączone z planem pracy nad 
sobą oraz rozważania w cierpieniu według św. Jana Pawła II. 
Do modlitewnika dołączamy specjalny różaniec do Matki Bożej 
Bolesnej. Forma tego różańca została zatwierdzona w 1724 roku 
przez papieża Benedykta XIII. Niech Matka Boża Bolesna dodaje 
nam sił do mężnego znoszenia własnych cierpień, jak również 
udzielania pomocy w cierpieniu tym, których w szczególny 
sposób ono dotknęło.
WYDAWNICTWO AA, 12x16, s. 64, miękka

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

RÓŻANIEC 
DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

GORZKIE ŻALE
SNOPEK MIRY Z OGRODA GETSEMAŃSKIEGO 
ALBO ŻAŁOSNE GORZKIEJ MĘKI SYNA BOŻEGO […]
Reprodukcja i edycja pierwodruku z 1707 roku – najstarszego w Polsce 
źródła z zapisem Gorzkich Żali!
Dzięki znakomitemu wprowadzeniu Jacka Kowalskiego książka pełni 
także rolę ekskluzywnego przewodnika po pobożności i kulturze staro-
polskiej. Dzieło zestawia stary, pierwotny tekst Gorzkich Żali z obecnie 
śpiewaną wersją. Znajdziemy tu również modlitwy eucharystyczne 
towarzyszące Gorzkim Żalom w 1707 roku, przede wszystkim Krótkie 
nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. 
DĘBOGÓRA, 15x24, s. 100, twarda
KOD: 645924

Reprodukcja najstarszego 
wydania Gorzkich Żali!

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

29,90
34,90

29,90
34,90

SPOWIEDŹ SAKRAMENTALNA 
PRAKTYCZNY PRZEWODNIK 
DLA PENITENTÓW 
I SPOWIEDNIKÓW
W przewodniku m.in.:
• Jak skutecznie korzystać z sa-

kramentu pojednania?
• Rachunki sumienia i modlitwy.
• Zasady dobrej spowiedzi i waż-

ności sakramentu.
Książka, napisana przystępnym 
językiem, służy pomocą zarówno 
osobom przystępującym do spo-
wiedzi, jak i spowiednikom. 
AA, 12x19, s. 128, twarda
KOD: K01151

19,90
29,90

19,90
29,90

RABAT
33 %!

9,90

FRANCISCO LUNA 
LUCA DE TENA

JAK SIĘ DOBRZE 
SPOWIADAĆ?
Skuteczna pomoc w przygoto-
waniu się do sakramentu pokuty, 
polecana zarówno głęboko wie-
rzącym, jak i tym, którzy u spo-
wiedzi nie byli od lat. Książka 
zawiera także kilka przykładowych 
rachunków sumienia dla ludzi 
różnych zawodów.

AA, 13x19, s. 80, miękka
KOD: 368836

KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

JAK ROZRÓŻNIAĆ GRZECHY?
Czym są grzechy? Jakie są ich rodzaje? A przede wszystkim: jak je 
rozróżniać i jak z nimi walczyć? Te tematy wydają się być dla każdego 
wierzącego podstawowe w codziennych duchowych zmaganiach. 
Szczególnie w czasach, w których neguje się istnienie grzechu i za 
bezzasadne uważa się walkę z nim. Ks. Zwoliński przychodzi z pomocą 
wszystkim, którzy czyniąc szczery rachunek sumienia pragną świadomie 
rozeznawać popełnione grzechy i trafnie rozpoznawać ich ciężar.
WYDAWNICTWO AA, 12x16, s. 120, miękka
KOD: 642060

12,90
Tylko

BESTSELLER

Wielki Post
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24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

ŚW. JAN PAWEŁ II

WASZA MIŁOŚĆ 
JEST ŚWIĘTA

PAMIĄTKA 
SAKRAMENTU 
MAŁŻEŃSTWA

ŚW. JAN PAWEŁ II

JESTEŚ 
DZIECKIEM BOŻYM
PAMIĄTKA 
CHRZTU ŚWIĘTEGO

Pamiątka przyjęcia sakramentu Chrztu, przeznaczona zarówno dla 
dziecka, jak i dla rodziców. Zawiera:
• Słowa św. Jana Pawła II o tajemnicy Chrztu Świętego. 
• Urzekające zdjęcia z Papieżem oraz inne ilustracje. 
• Modlitwy Jana Pawła II zawierzające ochrzczone dziecko opiece 

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

WYD. AA, 20x29, s. 48, twarda
kod: k01115

Wspaniały prezent z okazji ślubu, a w nim:
• Jan Paweł II o miłości między kobietą i mężczyzną. 
• Duchowe rady, modlitewne wsparcie. 
• Błogosławieństwo na drogę życia małżeńskiego. 
• Barwne fotografie. 
• Miejsce na pamiątkowe zdjęcia i dedykacje.

WYD. AA, 20x29, s. 48, twarda
kod: k01118

PAMIĄTKA 
PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 

ZW ŚW. JANEM PAWŁEM II
WYDAWNICTWO AA, 20x29, s. 48, twarda

Składając zamówienie prosimy zaznaczyć wersję: 
„DLA CHŁOPCA” lub „DLA DZIEWCZYNKI” 

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

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

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

kod: k01116 kod: k01117

Na ważne chwile
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UCZESTNICZYSZ W CUDZIE
Album komunijny wprowadzający młodego Czytelnika w świat modlitwy, 
adoracji i kultu Najświętszego Sakramentu. Jest tutaj wiele modlitw, pieśni 
eucharystycznych, cennych rad dotyczących Mszy Świętej i adoracji, a także 
budujących opowieści z życia świętych, które pomogą dziecku głęboko prze-
żyć cud spotkania z Panem Jezusem w Komunii Świętej. Album ubogacają 
barwne fotografie kościołów, ołtarzy, naczyń liturgicznych, świętych obrazów 
i ważnych postaci. 
WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
kod: 060925

24,90
29,90

24,
29,90

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

Do albumu dołączono płytę DVD 
z bestsellerowym fi lmem animowanym 
„Największy z cudów”.

19,90
24,90

19,
24,90

PAMIĄTKA 
PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 
Z MATKĄ BOŻĄ FATIMSKĄ
Minęło już ponad 100 lat od objawień Matki Bożej w Fatimie. Pastuszkowie z Fatimy, 
błogosławieni Franciszek i Hiacynta, także dzisiaj mogą być przewodnikami dzieci 
w drodze do Jezusa Eucharystycznego. W albumie, oprócz licznych zdjęć (również 
archiwalnych), zamieszczono strony przeznaczone na pamiątkowe wpisy i dedykacje 
(Moja Rodzina, Sakramenty, Świętowanie, Życzenia Gości) oraz tematyczny prze-
wodnik dla dzieci Czego możemy nauczyć się od bł. Franciszka i Hiacynty?, w którym 
omówiono następujące tematy: Wrażliwe sumienie i dobra spowiedź, Pragnienie 
Eucharystii, Miłość do Najświętszego Sakramentu, Wyrzeczenia i zadośćuczynienie 
Bogu, Miłość do Niepokalanego Serca Maryi, Modlitwa różańcowa, Miłość do Ojca 
Świętego, Zamiłowanie do modlitwy.
WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
kod: 647294

Moja Pierwsza Komunia Święta
Na ważne chwile
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Na ważne chwile

MARYJA
KOMPLET 6 ALBUMÓW 
W ETUI
kod koMPLETU: 645702

Cena kompletu:Cena kompletu:

99,00
Tylko

SUPER
CENA!

Maryja w sanktuariach Polski i świataMaryja w sanktuariach Polski i świataMaryja w sanktuariach Polski i świata

WYDAWNICTWO AA, 
21x30, 

twarda, kolorowe ilustracje, 
kredowy papier, etui

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

W komplecie:

EleganckieEleganckieEleganckie
etuietuietui
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nowE wYDAnIE!

BENEDYKT XVI
JEZUS Z NAZARETU
KOMPLET 3 KSIĄŻEK
Bestsellerowy papieski tryptyk Jezus z Nazaretu to lektura obowiązkowa 
nie tylko dla wierzących. Ojciec Święty Benedykt XVI udziela odpowiedzi 
na pytanie, kim jest Jezus dla każdego z nas. Udowadnia, że nadzieja, 
jaką niesie Chrystus, jest źródłem naszej siły w starciu z współczesnymi 
wyzwaniami. Siła tej refleksji leży w tym, że oparta na mocnych biblijnych 
podstawach, rzetelna historycznie i teologicznie, jest zarazem bardzo 
osobista, jako owoc wewnętrznej drogi autora.
W nowym wydaniu dzieło Benedykta XVI polecamy w komplecie (3 książki 
w kolorowym pudełku) w atrakcyjnej cenie.
Każda książka: 
ZNAK, 14x20, twarda
kod koMPLETU: 165738

DZIECIŃSTWO, s. 180
W części Dzieciństwo Papież opowiada o naj-
bardziej tajemniczym i najmniej znanym okresie 
życia Jezusa: o narodzeniu i dzieciństwie. 
Pokazuje Jezusa, który przychodzi na świat 
w konkretnym miejscu, czasie i rodzinie. Stara 
się też odpowiedzieć na pytanie: co narodzenie 
Jezusa oznacza dla mnie?

OD CHRZTU W JORDANIE DO 
PRZEMIENIENIA, s. 384
W części Od chrztu w Jordanie do Przemienienia 
Ojciec Święty tłumaczy sens publicznego ży-
cia Jezusa. Przywołuje takie wydarzenia jak 
chrzest, kuszenie na pustyni, posłanie uczniów. 
Rozmyśla nad Kazaniem na górze, Modlitwą 
Pańską, przypowieściami, analizuje wielkie 
ewangeliczne obrazy.

OD WJAZDU DO JEROZOLIMY 
DO ZMARTWYCHWSTANIA, s. 320
W tej części Benedykt XVI mówi o ostatnich 
ośmiu dniach ziemskiego życia Jezusa, 
czyli okresie pomiędzy Niedzielą Palmową 
a Niedzielą Zmartwychwstania. Krok po 
kroku papież przygląda się gestom i słowom 
Mesjasza oraz otaczających Go osób tłuma-
cząc nam sens wydarzeń paschalnych.

Na ważne chwile

Cena kompletu: 89,00
Tylko
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Na ważne chwile

169,00
200,00

169,
200,00

Nowy Testament
ilustrowany wybitnymi dziełami sztuki

nowość
EkskluzywneEkskluzywneEkskluzywne

wydanie w etuiwydanie w etuiwydanie w etuiwydanie w etuiwydanie w etuiwydanie w etui

Przekład Biblia Przekład Biblia Przekład Biblia 
TysiącleciaTysiącleciaTysiąclecia

Wielki Wielki Wielki 
formatformatformat
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BIBLIA 
NOWY TESTAMENT ILUSTROWANY MOZAIKAMI Z BAZYLIKI ŚW. MARKA W WENECJI

Wysoka jakość Wysoka jakość Wysoka jakość 
reprodukcji reprodukcji reprodukcji 

Profesjonalne Profesjonalne Profesjonalne 
komentarzekomentarzekomentarze

Imponujące dzieło łączące w sobie największe skarby 
wiary i kultury chrześcijańskiej. Kunsztowne połączenie 
pism natchnionych i dzieł sztuki sakralnej pochodzących 
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. Opracowując 
to wyjątkowe wydanie Pisma Świętego Nowego 
Testamentu, komitet naukowy składający się z między-
narodowego grona specjalistów zdecydował się wybrać 
z bogactwa bazyliki te dzieła, które pozostają w ciągłości 
z daną księgą biblijną. Odnosi się to szczególnie do tekstu 
czterech Ewangelii. W znacznej części przypadków cykl 

ikonograficzny tak skomponowano, by towarzyszyć lek-
turze tekstu, a niekiedy także podkreślić związek między 
jednorodnymi księgami biblijnymi, jak w przypadku listów 
Pawłowych i apostolskich. 

Staranna praca edytorska pozwoliła stworzyć reproduk-
cje, które celowo ukazują dane dzieło w takim przybliżeniu, 
w jakim nie jest to możliwe do zobaczenia w rzeczywisto-
ści. 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

Na ważne chwile
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nowość

Na ważne chwile

69,00
79,90

69,00
79,90
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BIBLIA W KOMIKSIE
OPOWIEŚĆ O BOGU I WIELKICH BOHATERACH

nowość

Na ważne chwile

Komiksowe wydanie opowieści biblijnych przenoszące 
czytelnika w sam środek akcji i przygody rodem z cza-
sów Starego i Nowego Testamentu! Zapierająca dech 
w piersiach barwna i dynamiczna kreska oraz sprawna 
narracja zaciekawią młodych czytelników otwierając 
ich na biblijne treści. Pięknie wydane dzieło, od którego 
trudno się oderwać!

Czytając ten wyjątkowy komiks, poznamy prawdzi-
wie wielkich bohaterów! Wśród nich są m.in.:

Abraham – Wybraniec, Józef – Sprawiedliwy, 

Mojżesz – Święty Prorok, Dawid – Nieustraszony 
Wojownik Pana, Salomon – Wielki Mędrzec, Daniel – 
Boży Bojownik, Królowa Estera – Waleczna Królowa, 
Paweł – Męczennik i… oczywiście Jezus Chrystus 
– Syn Boga!

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, 18x24, s. 642, twarda, kolorowe ilustracje
kod: 250062
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79,90
89,90

79,90
89,90

oSZCZĘdZASZ
10 zł!

BESTSELLER

PISMO ŚWIĘTE DLA MŁODYCH
Niepowtarzalna edycja Biblii Tysiąclecia przygotowana specjalnie dla młodych 
czytelników. Po raz pierwszy w Polsce pełny tekst Pisma Świętego w najbardziej 
cenionym pallotyńskim tłumaczeniu połączono z najpopularniejszą na świecie edycją 
Biblii dla dzieci i młodzieży. Grafiki, 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, 14x21, 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.

BIBLIA – KOMIKS
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 
w postaci komiksu! Historie biblijne opowie-
dziane 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.

752 strony!
WYDAWNICTWO M, 17x24, s. 752, 
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
kod: 210431

BESTSELLER

59,00
79,00

59,00
79,00

Pismo Święte
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Pięknie wydane Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu 

w przekładzie bpa Kazimierza Romaniuka 
 jest dostępne w trzech 

okolicznościowych obwolutach: 
komunijnej, chrzcielnej i ślubnej.

PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU
PAMIĄTKA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
WYDAWNICTWO M, 20x29, s.1416, twarda z obwolutą

kod: 142488

59,90
75,00

59,90
75,00

PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU 
PAMIĄTKA CHRZTU ŚWIĘTEGO

WYDAWNICTWO M
20x29, s.1416, twarda z obwolutą

kod: 143422

PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU
PAMIĄTKA ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
WYDAWNICTWO M
20x29, s.1416, twarda z obwolutą
kod: 142487

59,90
75,00

59,90
75,00

59,90
75,00

59,90
75,00

Duży format
20x29 cm

Duży format
20x29 cm

Duży format
20x29 cm

Pismo Święte
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Pismo Święte

PISMO ŚWIĘTE 
STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU 
Z KOMENTARZAMI JANA PAWŁA II
WYDAWNICTWO M, 24x33, s. 1456, 
twarda z obwolutą ze złoceniami
kod: 599963

Do każdego egzemplarza „Pisma Świętego 
z komentarzami Jana Pawła II” 
„Księga Psalmów” w prezencie!
KSIĘGA PSALMÓW 
WYD. M, 11x16, s. 356, 
twarda ze złoceniami, wstążka

99,00
129,00

99,00
129,00

Ekskluzywne wydanie Pisma Świętego (w przekładzie bpa 
Kazimierza Romaniuka) w wielkim formacie (24x33 cm) z osobi-
stym błogosławieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II (udzie-
lonym 19 marca 2005 roku!). Dzieło zawiera cenne komentarze 
św. Jana Pawła II do wszystkich ksiąg biblijnych – opracowane 

na podstawie Jego dokumentów i przemówień. 

Dzieło o znakomitych walorach edytorskich (wielki format, 
twarda oprawa ze złoceniami, złocenia na obwolucie, 

121 kunsztownych ilustracji Gustave’a Doré). 

BESTSELLER

Oszczędzasz 

30 zł!

Wielki format
24x33 cm

PISMO ŚWIĘTE 
STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU
ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II (BIAŁE)
kod: 955897

PISMO ŚWIĘTE 
STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU
ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II (NIEBIESKIE)
kod: 432680

BIBLIA
100. ROCZNICA OBJAWIEŃ FATIMSKICH
kod: 431959

BIBLIA

59,90
75,00

59,90
75,00

59,90
75,00

59,90
75,00

59,90
75,00

59,90
75,00

Eleganckie wydanie Pisma Świętego 
w różnych wersjach okładkowych!

Przekład bpa Kazimierza Romaniuka. 

Walory edytorskie: duży format 20x29 cm, uszlachetniona oprawa i obwoluta, 
wstążka, czytelna czcionka, ilustracje Gustave’a Doré.

WYD. M, 20x29, s.1416, twarda z obwolutą
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Pismo Święte

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 zawiera prawie 
100 fotografii z niezapomnianej pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi 
Świętej w Roku Wielkiego Jubileuszu.
KURIA METROPOLITALNA W OLSZTYNIE, 17x24, s. 848 + 96, 
kolorowe fotografi e, twarda, złocenia, dwie wstążki 
kod: 078461

Duża 
czcionka!

29,90
50,00

29,90
50,00

RABAT
40 %!

HIT CEnowY! Cena kompletu:

129,00
Tylko

Duże 
LITERY!

kod koMPLETU: 
144283

PISMO ŚWIĘTE 
STAREGO I NOWEGO 
TESTAMENTU (DUŻA CZCIONKA)
Pismo Święte Starego Testamentu (w dwóch tomach) oraz Pismo Święte 
Nowego Testamentu (w jednym tomie) – w wersji przeznaczonej dla osób 
słabowidzących. Duży rozmiar czcionki gwarantuje komfort w użytkowaniu 
przez osoby starsze. Wydanie ilustrowane rycinami Gustave á Doré.
Istnieje również możliwość osobnego zakupu:
dwutomowego STAREGO TESTAMENTU w cenie 99 zł (kod: 431003)
jednotomowego NOWEGO TESTAMENTU w cenie 39 zł (kod: 430297)

WYD. M, 17x24, ST: s. 1330 + 1220, NT: s. 784, twarda, wstążka 

BIBLIA PIERWSZEGO KOŚCIOŁA 
To jedyny polski przekład Biblii zrealizowany przez ks. prof. Remigiusza 
Popowskiego na podstawie najstarszych manuskryptów, pochodzących 
z czasów Jezusa i Apostołów. Większość polskich przekładów Starego 
Testamentu została zrealizowana w oparciu o teksty masoreckie, które 
są o tysiąc lat późniejsze niż manuskrypty, których użyto do przekładu 
Biblii pierwszego Kościoła.
VOCATIO, 15x21, s. 1552 + 8 kolorowych, opr. zintegrowana, 
 eko- skórzana z suwakiem, złocone brzegi, paginatory

Biblia pier�szego Kościoła 

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

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

NIEBIESkA
kod: 299882

149,00
190,00

149,00
190,00

oSZCZĘdZASZ
40 zł!

BRĄZoWA
kod: 299905

149,00
190,00

149,00
190,00

oSZCZĘdZASZ
40 zł!
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KS. TOMASZ JELONEK

HISTORIA IZRAELA
KOMPLET 2 KSIĄŻEK

Dzieło cenionego biblisty ks. prof. Tomasza Jelonka obejmuje zarówno hi-
storię czasów biblijnych, jak i dzieje Izraela aż do czasów współczesnych. 
(…) Historia Izraela w naszym znaczeniu nie jest uzupełnieniem relacji 
biblijnych o dane archeologiczne i historyczne, jak powszechnie czyni się 
w pracach poświęconych temu tematowi, ale chcemy zająć się Izraelem 
według metodologii nauk historycznych, a w odniesieniu do Biblii dążymy 
do wydobycia historii spod warstwy jej interpretacji. 

ks. prof. Tomasz Jelonek
PETRUS, 17x25, s. 152+216, twarda
kod koMPLETU: 163055

Cena kompletu:

59,00
70,00

59,00
70,00

WSZYSTKIE MIEJSCA BIBLIJNE
SŁOWNIK, KONKORDANCJA, t. 1-2
KOMPLET 2 TOMÓW

Znajdujemy tu przedstawione w sposób jasny i przystępny podstawowe 
dane dotyczące topografii i onomastyki biblijnej. Autor opiera się nie tylko 
na tekście Pisma świętego, ale na najnowszych 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, Kierownik Katedry Hermeneutyki 
Biblijnej UKSW w Warszawie 

PETRUS, 16x23, s. 2764 (łącznie t.1 i 2), miękka
kod: 156392

Łącznie ponad 

2700 stron 

148,00
198,00

148,00
198,00

RABAT
25 %!

Oszczędzasz 

50 zł!

HIT CEnowY!

299,00
736,00

299,00
736,00

oSZCZĘdZASZ
437 zł!

Fragment 
Pisma Świętego

Komentarz
Symbole, 

miejsca, postacie, 
ciekawostki

BIBLIA DLA KAŻDEGO
t. 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 omówiono również symbole, miejsca, postacie 
i ciekawostki, które kryje w sobie tekst biblijny.
Całość jest bogato ilustrowana barwnymi reprodukcjami dzieł sztuki. 
Dzieło o wybitnych walorach poznawczych i estetycznych!
Fundamentalne źródło wiedzy o Piśmie Świętym w bardzo atrakcyjnej cenie!

Każdy tom: 
JEDNOŚĆ, 21x30, twarda, kolorowe ilustracje
kod: 133584

Wokół Biblii
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169,00
190,00

169
190,00

ATLAS BIBLIJNY

Pierwszy Atlas Biblijny 
opracowany przez polskich autorów! 

nowość

Ponad 190 Ponad 190 Ponad 190 
barwnych map!barwnych map!barwnych map!

DużyDużyDuży
format!format!format!

LiczneLiczneLiczne
kolorowe kolorowe kolorowe 
fotografi i!fotografi i!fotografi i!fotografi i!fotografi i!fotografi i!

Atlas dedykowany jest wszystkim czytelnikom pragnącym lepiej 
znać i rozumieć teksty Pisma Świętego. Przedstawia wydarze-
nia biblijne na starannie zredagowanych mapach opartych na 
zdjęciach satelitarnych. Atlas swym zasięgiem przestrzennym 
obejmuje tereny od Mezopotamii na wschodzie do Włoch na 
zachodzie i od Turcji na północy do Egiptu na południu. Zasięg 
czasowy zamyka się w bardzo obszernych ramach: od XVIII w. 
przed Chr. do I w. po Chr.

W pierwszej części poświęconej środowisku naturalnemu 
przedstawiono wiele map geograficznych i satelitarnych, na 
których pokazano wszystkie obiekty biblijne. Części druga i trze-
cia (opracowane w oparciu o Biblię Tysiąclecia) poświęcone są 

wydarzeniom biblijnym opisanym na kartach Starego i Nowego 
Testamentu. Każdą mapę opatrzono zwięzłym, fachowym komen-
tarzem. Mapy uzupełniono obszernymi legendami oraz odwoła-
niem do odpowiednich fragmentów Pisma Świętego. Czwartą 
część atlasu stanowi suplement, poświęcony głównie polskim 
pamiątkom w Ziemi Świętej. Specjalny rozdział poświęcono piel-
grzymkom Jana Pawła II do Ziemi Świętej. Suplement uzupełniają 
tablice chronologiczne oraz satelitarne widoki perspektywiczne 
wybranych rejonów Izraela i Jordanii. 

Kompetentnemu opracowaniu towarzyszy bogata szata 
graficzna. Dzieło polskich kartografów polecamy jako znakomitą 
propozycję na prezent.

INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII, BERNARDINUM, 23x33, s. 328, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier
kod: 271615

Wokół Biblii
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39,90
49,90

39,90
49,90

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 warunkach 
dobrej spowiedzi, o cnotach 
i o sprawach ostatecznych.

VIATOR, 14x21, s. 400, 
twarda z obwolutą
kod: k01059 

29,90
39,90

29,90
39,90

29,90
39,90

29,90
39,90

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

ŚW. AUGUSTYN

WYZNANIA
Św. Augustyn zawarł w Wyzna-
niach tajemnicę swojego życia: 
historię nawrócenia, świadectwo 
dramatycznej walki duchowej, 
poruszający obraz zmagań czło-
wieka usiłującego uwolnić się 
od grzechu i skierować ku Bogu. 
Dzieło to jest wyznaniem wiary 
i pochwałą Boga, który pochyla 
się nad grzesznym człowiekiem.
AA, KKK, 14x21, s. 436, twarda 
kod: k01189

TOMASZ A KEMPIS

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA
Współczesny przekład genialnej 
książki Tomasza á Kempis, oprócz 
Pisma Świętego najbardziej popular-
nego dzieła literatury chrześcijańskiej 
w historii.
Książeczka ta nawróciła więcej 
ludzi, aniżeli zawiera liter na swoich 
kartach.

Św. Franciszek Salezy

AA, KKK, 14x21, s. 294, twarda 
kod: k01107

WAWRZYNIEC SCUPOLI
WALKA DUCHOWA
Jedno z najwybitniejszych 
dzieł literatury ascetycznej. 
600 wydań na całym świe-
cie! Św. Franciszek Salezy 
nosił Walkę duchową zawsze 
w kieszeni i codziennie czytał 
po kilka stron, a raz w miesią-
cu – całość. Zalecał innym, by 
czynili to samo!

AA, KKK, 14x21, s. 204, twarda
kod: k01176

ŚW. FRANCISZEK SALEZY

FILOTEA
Program życia chrześcijańskiego: 
Jak się modlić? Jak się spowia-
dać? Jak często przystępować 
do Komunii Świętej? Jak dobrze 
pościć? Jak unikać pokus i jak 
z nimi walczyć, gdy nas dręczą? 
Jak postępować w życiu towa-
rzyskim i rodzinnym? 

AA, KKK, 14x21, s. 400, twarda
kod: k01046

Klasyka duchowości katolickiej

ŚW. IGNACY LOYOLA

ĆWICZENIA DUCHOWE. 
AUTOBIOGRAFIA
Interesujące wydanie pism 
św. Ignacego z Loyoli. Obok Ćwiczeń 
duchowych – od wieków cieszą-
cych się zasłużoną sławą – znajdzie-
my tu jego Autobiografię. Książka 
zawiera również tekst o zasadach 
przyjmowania kandydatów do sta-
nu duchownego (napisany przez 
uczniów św. Ignacego) oraz Porady 
Ignacego – zbiór duchowych rad 
sformułowanych jako sentencje 
w  brzmieniu łacińskim i polskim.
AA, 14x20, s. 232, twarda
kod: 641544

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

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, 14x21, s. 240, twarda 
kod: 646723

39,90
49,90

39,90
49,90

SPOWIEDŹ. PRZYGOTOWANIE 
DO SAKRAMENTU POKUTY

Prezentowana książka – oparta 
na metodzie św. Ignacego Loyoli 
oraz wskazówkach św. Franciszka 
Salezego – stanowi cenną i kompe-
tentną pomoc w przygotowaniu do 
sakramentu pokuty: uczy, jak należy 
wypełnić warunki dobrej spowiedzi, 
udziela ważnych wskazówek do ra-
chunku sumienia, zwraca uwagę na 
rozeznawanie stanów uczuciowych, 
wymienia przeszkody na drodze do 
doskonałości chrześcijańskiej.
AA, 13x20, s. 607, twarda
kod: 649083
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Klasyka duchowości katolickiej

KPL DROGA DO ŚWIĘTOŚCI /AA/ TERAZ 
W KOMPLECIE!

ŚW. ALFONS MARIA LIGUORI

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI, cz. II
ŚCIEŻKA CNÓT I RAD EWANGELICZNYCH

Druga część Drogi do świętości poświęcona 
została dążeniu do doskonałości przez prakty-
kowanie cnót i rad ewangelicznych. Św. Alfons 
Liguori udziela cennych wskazówek na takie 
tematy jak pokora ducha, pokora serca, posłu-
szeństwo, ewangeliczne ubóstwo, skarb dzie-
wictwa, umartwienie zmysłów, wstrzemięź-
liwość w mowie, cierpliwość i wiele innych.

WYD. AA, 14x20, s. 384, twarda

ŚW. ALFONS MARIA LIGUORI

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI, cz. III
O MODLITWIE I LEKTURZE DUCHOWEJ

Trzecia część Drogi do świętości przypomina 
o potrzebie i sposobach modlitwy, trwaniu 
w Bożej obecności, o konieczności częstej 
spowiedzi, właściwym uczestnictwie we Mszy 
świętej i o tym, czym jest Komunia święta. 
Zawiera także rozmyślania rekolekcyjne i roz-
ważania o Męce Pańskiej znakomicie nadające 
się do indywidualnego przeprowadzenia. 

WYD. AA, 14x20, s. 432, twarda

ŚW. ALFONS MARIA LIGUORI

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI, cz. I
W STRONĘ DOSKONAŁOŚCI

Pierwsza część wybitnego dzieła Droga do 
świętości, w której św. Alfons Liguori omawia 
kluczowe tematy związane z dążeniem do 
świętości oraz przeciwności, jakie napotykamy 
na tej drodze. Mówi m.in. o oziębłości ducho-
wej, o wewnętrznym umartwieniu i o walce 
duchowej. Proponuje również konkretne środki 
i praktyki duchowe, które otwierają nas na życie 
nadprzyrodzone. 

WYD. AA, 14x20, s. 320, twarda

KPL DROGA DO ŚWIĘTOŚCI /AA/ TERAZ 
W KOMPLECIE!

ŚW. ALFONS MARIA LIGUORI

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI
KOMPLET 3 KSIĄŻEK W ETUI
kod koMPLETU: 645665

W komplecie:

Cena kompletu:Cena kompletu:

79,00
Tylko

SUPER
CENA!

EleganckieEleganckieEleganckie
etuietuietui
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24,90

FRANCISCO
FERNANDEZ-CARVAJAL

LENISTWO DUCHOWE
SMUTEK UŚPIONEJ DUSZY
Intrygująca książka o tajemnicach 
ludzkiej duszy, o ukrytych inten-
cjach, nieujawnionych emocjach 
i namiętnościach, odkrywająca 
prawdę o chorobie duszy, która 
prowadzi do śmierci duchowej.

Przeczytaj, 
nim będzie za 
późno!
AA, 12x19, s. 192, twarda
kod: k01083

KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

LENISTWO
WYRZUCONY SKARB
Cenne uwagi ks. Zwolińskiego 
dotyczące grzechu lenistwa – po-
legającego na ociężałości ducha 
i skłonności do zaniechania czy-
nienia dobra. Jakie są duchowe 
i praktyczne skutki lenistwa? Jak 
lenistwo przejawia się się w sferze 
fizycznej, intelektualnej, moralnej 
i duchowej? Jak skutecznie z nim 
walczyć? Odpowiedzi znajdziemy 
w tej mądrej i pożytecznej książce.
IKONA, 12x16, s. 128, miękka
kod: 600271

9,90
12,90

9,90
12,90

9,90
Tylko

WALKA DUCHOWA
W książce zamieszczono zbiór 
tekstów na temat różnych aspek-
tów walki duchowej autorstwa 
znanych katolickich kapłanów, 
uzupełniony o rozdział poświęcony 
nauczaniu Ojców Pustyni. Teksty 
te – pierwotnie opublikowane 
w jednym z numerów „Zeszytów 
Odnowy w Duchu Świętym” – 
mają przesłanie uniwersalne i są 
adresowane do każdego katolika. 
AA, 11x16, s. 96, miękka
kod: 647096

O. RÉGINALD GARRIGOU-LAGRANGE

TRZY NAWRÓCENIA
PRZEŁAMAĆ DUCHOWY KRYZYS 
Wyjątkowa książka ukazująca całą 
drogę rozwoju życia duchowego, od 
pierwszego nawrócenia po zjedno-
czenie z Bogiem. Podaje skuteczne 
sposoby pzezwyciężenia kryzysu 
duchowego.
Przewodnik duchowy autorstwa 
promotora pracy doktorskiej 
księdza Karola Wojtyły!
AA, 12x19, s. 192, twarda
kod: k01166

19,90
24,90

19,90
24,90

14,90

KS. RUFUS PEREIRA

REKOLEKCJE Z EGZORCYSTĄ
Porady kapłana-egzorcysty, który 
pomaga rozpoznać i ustrzec się 
działania złych duchów, przestrze-
ga przed okultyzmem, wylicza 
problemy emocjonalne wymaga-
jące uzdrowienia i analizuje ich 
przyczyny, uświadamia przeszkody 
w osiągnięciu uzdrowienia we-
wnętrznego oraz uczy skutecznej 
modlitwy o uzdrowienie.

AA, 11x16, s. 192, miękka
kod: 647133

SCOTT HAHN

UZDRAWIAJĄCA MOC 
SPOWIEDZI
Niezwykła, pełna duchowego żaru 
książka katolickiego teologa, nawró-
conego z protestantyzmu, który od-
krył wielki dar spowiedzi sakramen-
talnej w Kościele katolickim. Scott 
Hahn pokazuje, że jeśli mamy wieść 
życie wierne Bogu, nie możemy żyć 
bez częstej spowiedzi, starannie 
przygotowanej i wprowadzonej do 
naszych praktyk modlitewnych. 
AA, 13x19, s. 224, zintegrowana
kod: 649205

24,90
29,90

24,90
29,90

O. JACEK WORONIECKI

PEŁNIA MODLITWY
Książka o. Jacka Woronieckiego 
w niezwykle uporządkowany spo-
sób mówi o tym, czym w istocie 
jest modlitwa i jakie są jej rodza-
je. Pokazuje, co wpływa na jej 
„jakość”, co pomaga, a co może 
w niej przeszkadzać. Przypomina, 
jak ważne jest czytanie i rozwa-
żanie Pisma Świętego. Mówi 
także o tym, jaka modlitwa jest 
skuteczna. 
AA, 14x20, s. 224, miękka
kod: 642268

24,90
29,90

24,90
29,90

BESTSELLER

21,00

O. KRZYSZTOF POPŁAWSKI

JAK SIĘ MODLIĆ PISMEM 
ŚWIĘTYM
Konferencje znanego dominika-
nina o. Krzysztofa Popławskiego 
wprowadzające w temat modlitwy 
Pismem Świętym. Autor mówi 
o różnych sposobach czytania Pisma 
Świętego, wprowadza w praktykę 
medytacji, uczy modlitwy psalmami, 
różańcem i nabożeństwem drogi 
krzyżowej, porusza temat adoracji 
oraz omawia działania wynikające 
z modlitwy Pismem Świętym.
W DRODZE, 12x19, s. 116, miękka
kod: 061761

Drogowskazy życia duchowego
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34,90
39,90

34,90
39,90

OTWÓRZ PRZEDE MNĄ TE KARTY
ROZWAŻANIA EWANGELII ZE ŚW. AUGUSTYNEM ROK ABC
W specjalnie przygotowanych rozważaniach na wszystkie niedzie-
le każdego cyklu roku liturgicznego przewodnikiem po tekstach 
Ewangelii staje się św. Augustyn. Ten wielki święty, mistyk, zako-
chany w Bogu kaznodzieja pozostawił po sobie przebogatą spuściznę 
koncentrującą się przede wszystkim na objaśnianiu Pisma Świętego. 
Dziś możemy korzystać z darów jego mądrości i rady, które wciąż na 
nowo owocują dojrzałą, piękną i bogatą refleksją nad słowem Bożym.
RAFAEL, 16x23, s. 464, twarda
kod: 889966 

ABP ALBAN GOODIER
DOSKONALENIE DUCHOWE
Praktyczny przewodnik na drodze 
do chrześcijańskiej doskonało-
ści: od etapu początkowego po 
duchową dojrzałość wyrażającą 
się w modlitwie i dziełach miło-
sierdzia. Z tej książki dowiemy się, 
jak przezwyciężyć rozproszenia 
i roztargnienie podczas modlitwy, 
jak mówić do Boga sercem, a nie 
tylko ustami oraz jak uniknąć za-
grożeń związanych z naturalnym 
entuzjazmem początkujących.
AA, 14x20, s. 144, miękka
kod: 641063

19,90
Tylko

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.
AA, 14x20, s. 160, miękka
kod: 641148

19,90
Tylko

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

Asceza
Walka duchowa
Modlitwa
Praktyki pobożne
Wielcy święci, mistycy
Objawienia

79,00
99,00

79,00
99,00

KS. MAREK CHMIELEWSKI

WIELKA KSIĘGA DUCHOWOŚCI KATOLICKIEJ
Monumentalne dzieło poświęcone duchowości katolickiej, przedstawio-
nej w sposób bardzo obszerny i kompletny, a przy tym w przystępnej 
formie, zrozumiałej dla każdego. To owoc kilkunastu lat wytężonej pracy 
i medialnej działalności ks. prof. Marka Chmielewskiego, popularyzujące-
go i przybliżającego słuchaczom, widzom i czytelnikom wielką skarbnicę 
duchowości Kościoła, na przestrzeni 2000 lat. 
WYD. AA, 17x24, s. 1264, twarda z obwolutą, czarno-białe ilustracje
kod: 642411

2000 lat duchowości chrześcijańskiej!

J. AUGUSTINE WETTA OSB

ORA ET POKORA
Jak przełożyć Regułę św. Benedykta na język zwykłych ludzi naszych cza-
sów? Znakomicie czyni to o. Augustine Wetta, benedyktyn z Opactwa 
Saint Louis, nauczyciel angielskiego i łaciny, który z szczerością, humo-
rem i wyjątkową erudycją wyjaśnia współczesnym metodę świętego 
Benedykta. Omawia dwanaście kluczowych kroków na drodze do od-
nalezienia wewnętrznego pokoju – w sposób, który można zastosować 
w życiu każdego człowieka. Opierając się na własnych doświadczeniach 
życiowych autor wyjaśnia każdy z dwunastu kroków (stopni drabiny).
WYD. AA, 14x20, s. 128, miękka
kod: 645269

Drabina św. Benedykta 
– dwanaście stopni 

do dojrzałości 
chrześcijańskiej

19,90
Tylko

nowość

Drogowskazy życia duchowego
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ŚW. LUDWIK MARIA GRIGNION 
DE MONTFORT 

PRZEDZIWNY SEKRET 
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

W czym tkwi tajemnica potęgi Różańca? Jaką duchową głębię kryje 
w sobie jedna z najbardziej znanych modlitw chrześcijańskich? Jak 
nie poddać się zniechęceniu? Jak wspiąć się na wyższy poziom mo-
dlitwy i nie ulec kłamstwom Szatana? Jeden z największych mistrzów 
duchowości, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, autor słynnego 
Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny 
i wielki orędownik zawierzenia Maryi, wskazuje na bogactwo modlitwy 
różańcowej i uczy nas, jak odmawiać ją właściwie.
ESPRIT, 14x21, s. 232, twarda
kod: 061538

19,90
24,90

19,90
24,90

SAM NA SAM Z JEZUSEM
Gemma Galgani, słynna mistyczka z Lukki, to niezwykła święta. Żyła 
zaledwie dwadzieścia pięć lat, a jej krótkie życie było całe skierowane 
ku Bogu. Już jako dziecko starała się we wszystkim naśladować 
Chrystusa, ofiarowując każde swoje cierpienie w intencji zbawienia 
grzeszników. Obdarzona ogromnymi łaskami, doświadczała mistycznej 
obecności Zbawiciela i zjednoczenia z Nim. Wielcy święci (jak o. Pio 
czy o. Maksymilian Maria Kolbe) wielokrotnie modlili się za jej wsta-
wiennictwem. Unikalny zbiór jej myśli, modlitw i rozważań to wyjątkowy 
przewodnik duchowy dla wszystkich, którzy chcą pogłębić wiarę i zbliżyć 
się do Chrystusa.
ESPRIT, 14x21, s. 158, twarda
kod: 061255

Myśli 
Gemmy Galgani

MYŚL WŁAŚCIWIE, ŻYJ 
SZCZĘŚLIWIE
365 refleksji na każdy dzień
Abp Sheen naucza, że kształtując 
umysł prawdą, można dobrze 
żyć i podobać się Bogu. Czytając 
codziennie te rozważania można 
przeżyć swoiste roczne rekolekcje, 
bardzo pomocne w rozwoju życia 
duchowego. Krótka modlitwa do-
łączona do codziennych rozważań 
pomaga w przyjęciu chrześcijań-
skich prawd jako własnych i daje 
nam siłę do wcielania ich w życie. 
Warto zacząć już dziś i korzystać 
z tej książki przez 365 dni w roku.
RAFAEL, 12x19, s. 384, twarda
kod: 889973

34,90
39,90

34,90
39,90

BESTSELLER

26,90
32,90

26,90
32,90

W GÓRĘ SERCA
Na czym polega nawrócenie? Czy 
modlitwa to bardziej monolog czy 
dialog? Jak być kontemplatykiem 
w najbardziej gadatliwych czasach 
w historii? Odpowiedzi udziela 
abp Fulton Sheen, nauczając o bu-
dowaniu relacji z Bogiem i o dojrze-
waniu do bliskości z Nim. Główną 
przeszkodą na tej drodze jesteśmy 
my sami: nasze przyzwyczajenia, 
wady, błędy i złe skłonności. Autor 
doradza, jak przezwyciężyć własne 
ego, w jaki sposób osiągnąć 
wewnętrzną harmonię i zbliżyć 
się do Boga.
ESPRIT, 13x20, s. 416, miękka
kod: 061217

11,90
14,90

11,90
14,90

19,90
24,90

19,90
24,90

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO. 
PRZYJMIJ I UDZIELAJ
Być może i ty, Czytelniku, nie 
jesteś pewien Bożej przychylności 
w swoim życiu. Możliwe, że ze 
strony rodziców czy innych osób 
doświadczyłeś przekleństwa… 
Ojcu niebieskiemu zależy na 
Twoim szczęściu bardziej niż Tobie 
samemu. Ta książka Pomoże Ci tę 
prawdę zrozumieć i przyjąć. Autor 
podpowiada, jak napełnić się 
błogosławieństwem ojcowskim 
oraz jak przelewać otrzymane 
błogosławieństwo na innych ludzi.
WNSZ, 14x20, s. 176, miękka
kod: 050266

SŁAWOMIR ZATWARDNICKI

UWAGA! ROZPROSZENIA
Ta książeczka przeznaczona jest dla 
osób przeżywających rozproszenia 
i natrętne myśli podczas modlitwy, 
u których rodzi się zwątpienie 
w sens jej praktykowania. Autor 
omawia sytuacje budzące nie-
pokój i stara się odpowiedzieć 
na nurtujące Cię pytania: jak 
minimalizować ryzyko pojawienia 
się rozproszeń? Jak reagować, gdy 
już przychodzą? I najważniejsze: co 
na to Bóg?
WNSZ, 12x16, s. 64, miękka
kod: 050259

nowość

Drogowskazy życia duchowego

19,90
24,90

19,90
24,90
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27,90

ADRIENNE VON SPEYR

MSZA ŚWIĘTA
Książka wielkiej współczesnej mistyczki Adrienne von Speyr jest zna-
komitą odpowiedzią na to, czego tak bardzo brakuje współczesnemu 
uczestnikowi liturgii eucharystycznej. Niewielkie zaangażowanie, 
problemy ze skupieniem uwagi i znużenie wiernych skłaniają duszpa-
sterzy do uatrakcyjniania formy. Tymczasem zwycięstwo w walce ze 
spowszednieniem nabożeństwa leży nie w zmianie form, a w odczytaniu 
duchowej treści Eucharystii. Szwajcarska mistyczka dokonała tego w tej 
niezwykle ubogacającej książce. Ożywiła rytuał, który wyraża najgłębsze 
i najbardziej żywotne prawdy wiary. Omawiając poszczególne części 
Mszy Świętej oraz najważniejsze znaki, gesty i słowa wyrażane podczas 
liturgii Adrienne odkrywa przed nami prawdziwe skarby Eucharystii.
W DRODZE, 12x19, s. 176, miękka
kod: 061884

14,90
Tylko

SŁAWOMIR ZATWARDNICKI

ŻYWA MONSTRANCJA
Co dzieje się z Chrystusem po 
przyjęciu Komunii Świętej? Gdzie 
przebywa żywy Bóg, który jesz-
cze przed chwilą był obecny 
w Najświętszym Sakramencie?
Według mistyczki Zofii Tajber 
(Matki Pauli) żywy Pan jest obecny 
tak samo realnie w swoim Bóstwie 
i człowieczeństwie w Eucharystii, 
jak i w wierzącym, który się nią 
karmi. Wobec tego każdy, kto 
właśnie przyjął Komunię Świętą, 
jest „żywą monstrancją”.
AA, 12x17, s. 80, twarda
kod: 050082

19,90
25,00

19,90
25,00

BISKUP ROBERT BARRON

EUCHARYSTIA
Biskup Robert Barron z Los Angeles – mistrz teologii, popularny katolicki 
kaznodzieja i ewangelizator, znany z programów telewizyjnych i mediów 
internetowych – w książce o Eucharystii daje nam inspirujący wgląd 
w tajemnicę obecności Chrystusa w naszym życiu. Korzystając ze 
Słowa Bożego i tekstów ojców Kościoła, a także ze źródeł historycznych, 
filozoficznych oraz dzieł literackich i filmowych, w oryginalny sposób 
przedstawia czytelnikowi podstawy i znaczenie Eucharystii jako świętej 
uczty, ofiary oraz rzeczywistej obecności Jezusa wśród nas. Te pełne 
mocy rozważania pozwalają w świeży sposób spojrzeć na sakrament, 
który jest źródłem i szczytem naszej wiary.
ZACHEUSZ, 14x20, s. 152, miękka
kod: 092044

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 pochyla się nad konkret-
nymi 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, 14x20, s. 216, miękka
kod: 645023

19,90
Tylko

MSZA ŚWIĘTA 
KROK PO KROKU
Podręczny przewodnik po Mszy 
świętej pomocny dla każdego, 
kto chce lepiej poznać to, co 
dotyczy Eucharystii i owocniej 
w niej uczestniczyć.

AA, 11x16, s. 60, miękka 
kod: k05109

6,00

Wszystko, 
co powinieneś 
wiedzieć 
o Eucharystii. 

Drogowskazy życia duchowego
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O. JOACHIM BADENI

MISTYKA CODZIENNOŚCI
Mistyka codzienności to zbiór w większości dotąd niepublikowanych 
tekstów Joachima Badeniego, znakomitego dominikańskiego kaznodziei, 
duszpasterza akademickiego i arystokraty o nadzwyczajnym poczuciu 
humoru. Ojciec Badeni przedstawia bardzo osobistą wizję życia du-
chowego, w której Bóg pociąga nas poprzez piękno i urok swej Osoby, 
a wiara jest zmaganiem się, wzajemnym „przymierzaniem” Stwórcy 
i człowieka. Książka ojca Joachima to z jednej strony świadectwo 
własnych duchowych poszukiwań, z drugiej bezcenny przewodnik dla 
tych, którym pytania o Boga i sens życia nie dają spokoju.
W DRODZE, 15x21, s. 202, miękka
kod: 062379

44,90
49,90

44,90
49,90

29,90
34,90

29,90
34,90

WSTAŃ. ALBO BĘDZIESZ ŚWIĘTY, ALBO BĘDZIESZ NIKIM
Wielu z nas mniema, że bycie świętym nie jest trendy, bo świętość to 
nuda. Wielu z nas uważa świętych za egzaltowanych, zapatrzonych 
w niebo naiwniaków. Jednak nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo 
się mylimy. Świętość to odwaga, a życie wielu świętych było bardziej 
fascynujące niż najlepszy film akcji. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówi 
o prawdziwej świętości, ale i o radzeniu sobie z kryzysami, o powsta-
waniu z upadków i słabości, abyś i Ty mógł być święty! Wstań i wyrusz 
razem z nim!
ZNAK, 14x20, s. 222, miękka
kod: 054473

STRASZNA KSIĄŻKA
Popularny kaznodzieja dominikański, o. Adam Szustak OP i biblista 
ks. dr Marcin Kowalski wprowadzają czytelnika w świat najbardziej 
przerażających symboli i wizji opisanych na kartach Biblii. Straszna 
książka odkrywa prawdy duchowe i dotyka głębi duszy. Książka pełna 
jest ciekawostek i wiedzy biblijnej przekazanej prostym, zrozumiałym 
językiem. Przeczytamy tu m.in. o przepowiedniach Proroków Starego 
Testamentu, o proroczych snach, o powtórnym przyjściu Chrystusa na 
końcu czasów oraz o innych wizjach, znakach i symbolach zapowiada-
jących apokalipsę i czasy ostateczne. 
STACJA7, 15x21, s. 526, twarda
kod: 122422

Świętość 
w Twoim życiu!

BESTSELLER

PRAKTYCZNIE O KATOLICKICH PRAKTYKACH
Czy przepisy liturgiczne są potrzebne? Czy trzeba tworzyć kolejne nabo-
żeństwa? Po co błogosławić wodę, a potem skrapiać nią przedmioty? 
Po co kapłan odczytuje listę imion podczas wypominków? Dlaczego 
chodzimy na pielgrzymki? Czy mamy dawać jałmużnę? Czy czczenie 
relikwii jest nakazem wiary? Jak zniszczyć przedmiot kultu religijnego? 
Co daje nam odpust? 
W tej pożytecznej książce znajdziemy wyjaśnienie wielu wątpliwości. 
Jej lektura umożliwi nam bardziej świadome korzystanie z bogatego 
skarbca nabożeństw, gestów, znaków, rytuałów i sakramentaliów 
sprawowanych w Kościele.
RAFAEL, 16x23, s. 64, miękka
kod: 889959

14,90

32,90

Drogowskazy życia duchowego

nowość
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CARVER ALAN AMES

OCZAMI JEZUSA
Cykl opowieści o życiu Jezusa 
spisany na podstawie prywat-
nych objawień Carvera Alana 
Amesa, podobnych do wizji bł. 
Anny Katarzyny Emmerich czy 
św. Brygidy Szwedzkiej. Są to 
opowieści wyjątkowe, bowiem 
ich narratorem jest sam Jezus, 
a wszystkie wydarzenia obserwuje-
my Jego oczami. Książka daje nam 
obraz codziennego życia Jezusa 
i Jego uczniów. 
ESPRIT, 14x20, s. 584, miękka 
kod: 989929

34,90
39,90

34,90
39,90

CARVER ALAN AMES 

BÓG JEST Z NAMI
Kolejna książka autora best-
sellera Oczami Jezusa zawiera 
niesamowite przesłania Trójcy 
Świętej na każdy dzień roku. 
Napełniaj się codziennie Bożymi 
słowami pełnymi miłości i korzy-
staj z bezcennych duchowych 
wskazówek, jak dążyć do zba-
wienia w każdej chwili życia. Za 
sprawą tej książki poczujesz Bożą 
bliskość i doświadczysz Jego 
niezwykłej troski.
ESPRIT, 12x18, s. 232, zintegrowana
kod: 847294

19,90
24,90

19,90
24,90

34,90
39,90

34,90
39,90

CARVER ALAM AMES

NIEBO PRZEMÓWIŁO
Jeden z największych współcze-
snych mistyków Carver Alan Ames 
w książce Niebo przemówiło zawarł 
najcudowniejsze przesłania, które 
usłyszał podczas rozmów z Panem 
Jezusem oraz z tymi, którzy osią-
gnęli Niebo. Zamieszczone tu 
przesłania pochodzą nie tylko od sa-
mego Boga, ale także od świętych 
Archaniołów, Apostołów, św. Anny, 
św. Maksymiliana Kolbego oraz 
innych świętych.
ESPRIT, 14x20, s. 720, miękka
kod: 847713

720
stron!

14,90
Tylko

CARVER ALAN AMES

DOŚWIADCZANIE BOGA
Jeden z najbardziej fascynują-
cych mistyków XXI wieku i autor 
bestsellera Oczami Jezusa dzie-
li się w tej książce przejmują-
cym doświadczeniem spotkań 
z Chrystusem oraz głębokiego 
przeżywania wiary. Uczucie obec-
ności kochającego Boga łączy 
się tutaj z bólem pokonywania 
własnych słabości. Wszystko po 
to, by na końcu tej duchowej drogi 
zjednoczyć się w pełni z Jezusem.
ESPRIT, 12x19, s. 112, miękka
kod: 061446

Drogowskazy życia duchowego

14,90
Tylko

KARD. GERHARD LUDWIG MÜLLER

DROGOWSKAZY NA DZISIAJ
Kardynał Müller, autorytet Kościoła, były prefekt Kongregacji Nauki 
Wiary, w bezkompromisowy sposób podejmuje najbardziej palące dla 
katolików kwestie. Kto może przyjmować Komunię Świętą? Jaką władzę 
ma papież? Czy można zmieniać nauczanie Kościoła? Na czym polega 
odpuszczenie grzechów? Książka jest przejawem troski o Kościół w dobie 
powszechnego relatywizmu i rozmycia prawdy. Ksiądz Kardynał znany 
jest z odważnej walki o prawdę. Jego bezkompromisowe wypowiedzi 
bronią również Polski i jej chrześcijańskiego dziedzictwa, wskazując na 
istotną rolę naszego kraju w walce o prawdę i moralny ład w Europie.
WYD. M, 14x20, s. 104, miękka
kod: 434660

24,90
29,90

24,90
29,90

KS. PIOTR GLAS

DZISIAJ TRZEBA WYBRAĆ
Ks. Piotr Glas opowiada o swoim 
życiu, kryzysie duchowym, o swo-
jej drodze do Boga oraz o posłudze 
kaznodziei i egzorcysty. Ta książka 
to zarazem przewodnik duchowy 
oraz świadectwo nawróconego 
kapłana, który całkowicie zawierzył 
swoje życie Jezusowi i Maryi.
ESPRIT, 13x20, s. 288, miękka
kod: 847409

24,90
29,90

24,90
29,90

KS. PIOTR GLAS

DEKALOG
W rozmowie z Tomaszem 
P. Terlikowskim ks. Glas przypo-
mina, że w każdej chwili naszego 
życia toczy się walka o zbawienie 
oraz zachęca nas, byśmy podjęli 
trudną walkę o szczęście wieczne. 
Naszą mapą na drodze do Boga są 
przykazania Dekalogu. 
ESPRIT, 13x20, s. 296, miękka
kod: 847799

BESTSELLER
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UWOLNIĆ ZNIEWOLONYCH
Jak działa zło w życiu człowieka? Jak odróżnić problemy psychiczne 
od duchowych? Czym się różni demoniczne dręczenie od emocjonalnego 
załamania? Kiedy potrzebna jest modlitwa o uwolnienie, a kiedy lepiej 
poprosić o pomoc egzorcystę? Jak towarzyszyć komuś, kto zmaga się 
z poważnymi problemami duchowymi? 
O. Paolo Carlin – doktor teologii moralnej i znany włoski egzorcysta z za-
konu kapucynów – dostarcza nam narzędzi, które pomogą rozpoznawać 
pokusy i walczyć z podstępnymi działaniami diabła. Sam Jezus przekazał 
nam sposoby, które pozwalają zwyciężać w codziennej walce duchowej. 
Czas nauczyć się z nich korzystać.
ESPRIT, 13x20, s. 192, miękka
kod: 061569

29,90
34,90

29,90
34,90

ANTYCHRYST
OSTATNIA WALKA SZATANA
Książka o przepowiedniach dotyczących postaci Antychrysta. Autor 
podąża śladami proroctw o Antychryście, zawartych na kartach Starego 
i Nowego Testamentu, w pismach greckich i łacińskich Ojców Kościoła 
i myślicieli średniowiecza oraz trzech papieży ostatniego stulecia: Piusa X, 
Pawła VI i Jana Pawła II. 
WYD. AA, 14x20, s. 416, miękka
kod: 640172

Kiedy przyjdzie 
„książę 
tego świata”?
Proroctwo 
o „synu zatracenia” 
spełnia się 
na naszych oczach!

WŁODZIMIERZ SOŁOWIOW

KRÓTKA OPOWIEŚĆ 
O ANTYCHRYŚCIE

W XX i XXI wieku w Europie następuje szereg niepokojących zmian 
w polityce i obyczajowości. W tym wszystkim obecny jest Antychryst, 
który jawi się jako pacyfista i ekumenista uwodzący ludzkość obietnicą 
pokoju i sprawiedliwości bez Boga, w ramach nowej, pluralistycznej 
i synkretycznej religii bez wiary i dogmatów. Sprzeciwia mu się tylko mała 
grupa chrześcijan: katolików, prawosławnych i protestantów. Wszystko 
to wydaje się znajome, tyle tylko że… Sołowiow napisał ten tekst 
w latach 1899-1900! Zdumiewający tekst autora sprzed ponad stu lat, 
który trafnie przewidział przemiany polityczne, duchowe i cywilizacyjne, 
jakie rzeczywiście nastąpiły w XX i na początku XXI wieku! Książka, którą 
koniecznie trzeba przeczytać!
WYD. AA, 12x19, s. 80, miękka
kod: 642183

14,90
Tylko

Prorocze dzieło 
Włodzimierza 
Sołowiowa!

PIEKŁO WIDZIANE PRZEZ 
ŚWIĘTYCH I MISTYKÓW
Piekło w mistycznych wizjach 
świętych i osób, którym została 
dana łaska prywatnych objawień: 
św. Teresy z Avila, św. Siostry 
Faustyny, św. Katarzyny ze Sieny, 
bł. Anny Katarzyny Emmerich, 
św. Jana Bosco, św. Weroniki 
Giuliani, a także siostry Marii Józefy 
Menendez, Teresy Musco oraz 
widzących z Fatimy i Medjugorie. 
Książka cytuje także słowa szatana 
nagrane podczas egzorcyzmów. 
AA, 12x16, s. 144, miękka 
kod: 644323

9,90
Tylko

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 naocznie 
zobaczyć i dotknąć grozy piekła. 
Autor przytacza ważne fakty na 
temat piekła i odpowiada na do-
ciekliwe pytania. 
AA, 14x20, s. 176, miękka
kod: 642176

19,90
24,90

19,90
24,90

UWOLNIĆ ZNIEWOLONYCH

24,90
29,90

24,90
29,90

BESTSELLER

nowość

Szatan istnieje

Jak rozpoznawać 
przypadki 
opętania?
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BIBLIJNE PROROCTWO 
O KOŃCU ŚWIATA
Losy Kościoła u kresu czasów… 
Człowiek grzechu… Cesarstwo 
Antychrysta w wizjach proroka 
Daniela i św. Jana… Ostateczny 
upadek… Nawrócenie Żydów… 
P r z y b y c i e  N a j w y ż s z e g o 
Sędziego… Biblijne proroctwa 
o czasach ostatecznych w ujęciu 
ojca Emmanuela – tajemniczego 
mnicha i kapłana z XIX w. Książka 
służy lepszemu rozumieniu katolic-
kiego nauczania o końcu świata.
AA, 12x16, s. 128, miękka
kod: 644125

9,90
Tylko

ŚW. HILDEGARDA Z BINGEN

DRAMAT KOŃCA CZASÓW
Fascynujące objawienia św. Hil-
degardy z Bingen, pochodzą-
ce z tajemniczej księgi Scivias. 
Przedstawione w niej mistyczne 
wizje dotyczą początków stwo-
rzenia oraz czasów ostatecznych. 
Hildegarda przepowiada nadejście 
Antychrysta, ostatnią walkę z sza-
tanem, prześladowania wiernych 
oraz powtórne przyjście Chrystusa, 
powstanie zmarłych do życia, sąd 
i przemianę świata.
AA, 12x19, s. 256, twarda
kod: 641247

BŁ. ANNA KATARZYNA EMMERICH

TAJEMNICE CZASÓW 
OSTATECZNYCH
Wizje nieba, piekła, czyśćca, 
aniołów, szatana i ostatniej walki 
Kościoła w objawieniach błogo-
sławionej mistyczki i wizjonerki. 
Książka zawiera również opisy 
dramatycznych zmagań Anny 
Katarzyny z atakami szatana. 
AA, 12x19, s. 320, twarda
kod: k01164

BŁ. ANNA KATARZYNA EMMERICH

SEKRETY DUSZ 
CZYŚĆCOWYCH
W książce znajdziemy opis 
czyśćca i spotkań bł. Anny 
Katarzyny Emmerich z duszami 
czyśćcowymi oraz świadectwo 
ofiarowania modlitw i cier-
pień, które podejmowała w ich 
intencji.
AA, 12x19, s. 128, twarda
kod: P04k04

19,9024,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

KS. ALEKSANDER ŻYCHLIŃSKI

ŻYCIE POZAGROBOWE
Ks. Aleksander Żychliński (1889-1945) – przedwojenny polski teolog 
i wykładowca akademicki – w prostych i zrozumiałych słowach 
przedstawia nauczanie Kościoła o życiu po śmierci. W oparciu o Pismo 
Święte, autorytet soborów i papieży oraz świadectwo świętych 
i doktorów Kościoła autor podważa błędne przekonania i kieruje do 
czytelników zdrową naukę, odkrywając tajemnice życia pozagrobowe-
go na tyle, na ile zostało nam to objawione. Książka ks. Żychlińskiego 
jest zarazem cennym drogowskazem, jak prowadzić doczesne życie, 
aby osiągnąć szczęście wieczne.
WYD. AA, 14x20, s. 136, miękka
kod: 643746

19,90
Tylko

MARIA SIMMA

MOJE PRZEŻYCIA 
Z DUSZAMI CZYŚĆCOWYMI
Maria Simma (1915–2004) miesz-
kanka alpejskiej wioski Sonntag 
w Austrii, otrzymała od Boga 
szczególny charyzmat, który po-
zwolił jej, by dusze czyśćcowe 
zwracały się do niej o pomoc. 
Niestrudzenie modliła się i poku-
towała, służąc im dniem i nocą.
Fascynująca książka o spo-
tkaniach z tymi, którzy już 
odeszli…
PROMIC, 11x18, s. 168, miękka 
kod: k01096

14,90

BESTSELLER

O DUSZACH CZYŚĆCOWYCH
ROZMOWA Z MARIĄ SIMMĄ
Poruszające świadectwo Marii 
Simmy (1915-2004). Doświadczyła 
ona licznych spotkań z duszami 
czyśćcowymi, którym towarzyszyły 
dotkliwe cierpienia fizyczne. W roz-
mowie z dziennikarzem Nickiem 
Eltzem Maria Simma opisuje swoje 
życie i doświadczenia. Doradza 
również, jak nieść skuteczną pomoc 
duszom w czyśćcu ciepiącym.
WYD. M, 14x20, s. 200, miękka
kod: 959880

24,90
29,90

24,90
29,90

O rzeczach ostatecznych
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24,90
29,90

24,90
29,90

ROD DREHER

OPCJA BENEDYKTA
Chrześcijanie na Zachodzie są świadkami masowej apostazji. Jest ona 
duchowym odpowiednikiem potopu, który pochłonął świat w czasach 
Noego. Wierzący muszą więc budować własne arki, na których pokładzie 
przeniosą wiarę przez obecne mroczne i burzliwe czasy, dla ratowania 
własnych dusz i zachowania wiary na okres, kiedy trzeba ją będzie 
odbudować. Opcja Benedykta to wołanie, aby Kościół pozostał wierny 
Chrystusowi. Jest to zadanie, przed którym stają wszyscy wierzący 
chrześcijanie w obecnych postchrześcijańskich, neopogańskich czasach.
WYD. AA, 14x20, s. 320, miękka
kod: 642381

29,90
Tylko

BESTSELLER
BESTSELLER

ANTONIO SOCCI
OSTATNIE PROROCTWO

Nowa książka Antonio Socciego, rozwija wątki podjęte już wcześniej 
w bestsellerze Czy to naprawdę Franciszek? W Ostatnim proroctwie 
Socci przedstawia najpierw stan współczesnego Kościoła w kontekście 
objawień i orędzi uznawanych przez Kościół za autentyczne. Znajdziemy 
tu wstrząsające zestawienie proroctw i wizji wielkich świętych, papieży 
i mistyków oraz tajemnic przekazanych przez Maryję w objawieniach 
potwierdzonych przez Kościół. W drugiej części, napisanej w formie listu 
otwartego adresowanego bezpośrednio do papieża Franciszka, Socci 
zwraca uwagę na dramatyczne zmiany zachodzące w Kościele podczas 
obecnego pontyfikatu. Zatroskany o losy Kościoła, kieruje do papieża liczne 
postulaty i prośby, mające na celu powstrzymanie panującego zamętu 
oraz wielu niepokojących zmian w nauczaniu i w praktyce duszpasterskiej. 
WYD. AA, 14x19, s. 208, miękka
kod: 644538

19,90
Tylko

ALDO MARIA VALLI

SPRAWA VIGANÒ
ARCYBISKUP PRZECIW GORSZYCIELOM
Listy arcybiskupa Viganò, opublikowane za pośrednictwem włoskiego watykanisty Aldo 
Maria Vallego, wywołały wielkie wzburzenie zarówno wśród najwyższych hierarchów 
Kościoła, jak i wiernych na całym świecie. Grzeszne i przestępcze czyny, jakich dopuścił 
się były kardynał, arcybiskup McCarrick to wstrząsające świadectwo degeneracji jed-
nego z najwyższych hierarchów Kościoła, a nie mniej szokująca jest zmowa milczenia 
oraz potajemnego krycia i wspierania McCaricka przez watykańskich dostojników 
najwyższego szczebla! Ta książka opisuje całą sprawę, począwszy od pierwszego 
spotkania arcybiskupa Viganò z autorem tej książki, poprzez jej kolejne odsłony, aż po 
ostatnią odpowiedź, udzieloną arcybiskupowi Viganò przez kardynała Ouelleta, Prefekta 
Kongregacji Biskupów, dogłębnie zanalizowaną w książce przez autora.
AROMAT SŁOWA, 14x20, s. 144, miękka
kod: 758132

Dokumenty, które odsłoniły największy skandal w Kościele!

BESTSELLER

Kościół w czasach zamętu
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34,90
39,90

34,90
39,90

29,90
34,90

29,90
34,90

CZAS BENEDYKTA
OSIEM DRAMATYCZNYCH LAT PONTYFIKATU Z BLISKA
W żadnej innej książce o „niemieckim papieżu” nie znajdziemy więcej 
włożonej pracy, więcej znajomości tematu, dociekań, odbytych podróży 
i bliższego obcowania z papieskimi zagadnieniami. Nie jest to jednak ha-
giografia, tylko krytyczne, pełne humoru, momentami nawet wojownicze 
towarzyszenie papieżowi przez osiem lat obserwacji dokonywanych przez 
doświadczonego reportera. To świadectwo wiarygodnego kronikarza. 
Zawsze zdumiewałem się, jak blisko Benedykta XVI potrafił być w tych 
latach Badde, mimo dzielących ich murów Watykanu.

z przedmowy abp. Georga Gansweina,
osobistego sekretarza papieża seniora

NIECAŁE, 14x20, s. 296, miękka
kod: 453205

JACEK MOSKWA

TAJEMNICE KONKLAWE 1978 
Czy prawdą jest, że poprzedni papież 
Paweł VI widział w Wojtyle swojego 
następcę? Czy Jan Paweł II rzeczy-
wiście mógł zostać głową Kościoła 
już w sierpniu 1978 roku, a jadąc 
na październikowe konklawe, za-
kładał, że nie wróci do Polski? Jacek 
Moskwa, dziennikarz i biograf Jana 
Pawła II, dotarł do świadków tam-
tych dni – kardynałów, dziennikarzy 
i bliskich Karola Wojtyły. 
ZNAK, 14x21, s. 288, twarda
kod: 054442

POCZET PAPIEŻY
Barwnie ilustrowana książka przedstawia życiorysy i dokonania papie-
ży: od pierwszych następców św. Piotra do papieża Franciszka. Noty 
biograficzne zostały wzbogacone o informacje tworzące tło historyczno 
– kulturowe kolejnych epok. Zamieszczono tu również portrety papieży, 
reprodukcje dzieł sztuki oraz indeksy alfabetyczne i chronologiczne 
biskupów Rzymu. 
DRAGON, 14x22, s. 272, twarda, kolorowe ilustracje
kod: 877219

29,90
34,95

29,90
34,95

Najbardziej osobista 
i przenikliwa książka 
o Benedykcie XVI!

Kościół wczoraj i dziś

BESTSELLER

VITTORIO MESSORI

KOŚCIÓŁ KATOLICKI 
I JEGO WROGOWIE
Niezwykły zbiór tekstów przenikli-
wie analizujących ataki na Kościół 
inspirowane przez jego wrogów 
w różnych epokach, a zwłaszcza 
w ostatnich dwóch stuleciach. 
Messori odkrywa mało znane lub 
celowo przemilczane karty historii. 
Obala mity i nieprawdziwe ste-
reotypy, demaskuje manipulacje 
i przekłamania. 
AA, 17x24, s. 448 , twarda
kod: 647324

49,90
59,90

49,90
59,90

HILAIRE BELLOC

MITY I FAKTY 
O HISTORII KOŚCIOŁA

Hilaire Belloc (1870-1953) – przyjaciel i współpracownik G.K. Chestertona, 
jeden z najwybitniejszych pisarzy katolickich – podejmuje rzeczową pole-
mikę z oskarżeniami wymierzonymi przeciwko Kościołowi katolickiemu. 
Demaskuje fałsz przeciwników Kościoła, którzy starają się posługiwać 
zmanipulowanymi argumentami historycznymi. Belloc streszcza argu-
mentację przeciwników Kościoła, a następnie rozprawia się z nią w opar-
ciu o najbardziej typowe przykłady (jak np. słynna sprawa Galileusza). 
Z argumentacji Belloca wyłania się obraz Kościoła jako rzeczywistości 
absolutnie wyjątkowej na tle innych instytucji i organizacji istniejących 
na przestrzeni dziejów. Katolicyzm nie jest po prostu jedną z wielu religii, 
ale jest nieporównywalny z niczym innym na świecie. 
WYD. AA, 14x20, s. 96, miękka
kod: 648611

14,90
Tylko

Taki i tylko taki jest Kościół katolicki. Gdyby nie był tym, 
czym twierdzi, że jest, wówczas wszystko jest pustką.

Hilaire Belloc
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KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

ILUSTROWANY LEKSYKON SYMBOLI
Autor – znany krakowski kapłan i wykładowca Papieskiego 
Uniwersytetu Jana Pawła II – przedstawia 102 symbole wywodzące 
się z różnych kultur i religii. Nie pomija również symboliki pochodzącej 
z kultury współczesnej. Wyjaśnia genezę, historię oraz znaczenie sym-
boli. Wiele z nich poddaje ocenie przez pryzmat nauki chrześcijańskiej. 
Całość ujęta jest w formie leksykonu – zwięźle i syntetycznie. 
WNSZ, 14x20, s. 224, twarda
kod: 600707

24,90
Tylko

MAREK PIOTROWSKI

KOŚCIÓŁ NA CELOWNIKU
Autor rozprawia się z mitami i fałszywymi opiniami na temat prawd 
wiary katolickiej, od wieków rozpowszechnianymi przez przeciwników 
Chrystusa i Kościoła. Wiele tych oszczerstw i manipulacji zostało spo-
pularyzowanych przez wytwory kultury masowej (np. przez powieści 
Dana Browna), wzbudzając liczne wątpliwości oraz osłabiając wiarę 
ludzi i autorytet Kościoła. W oparciu o teksty biblijne i wiarygodne 
źródła historyczne autor obala te antychrześcijańskie mity, dostarczając 
wierzącym cennych argumentów za autentycznością wiary katolickiej.
WYD. AA, WNSZ, 17x24, s. 304, twarda, kolorowe ilustracje
kod: 641940

49,90

MAREK PIOTROWSKI

DLACZEGO UFAM 
KOŚCIOŁOWI

Czy Pismo Święte zawiera błędy? Czy powinniśmy świętować so-
botę? Jaki sens ma modlitwa za zmarłych? Czy wizerunki religijne to 
bałwochwalstwo? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziemy 
w znakomitej apologetycznej książce autorstwa Marka Piotrowskiego. 
Autor odpowiada na wątpliwości i zarzuty stawiane współcześnie przez 
przeciwników Kościoła katolickiego. 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. 
IKONA, 17x24, s. 476, twarda
kod: 647460

49,90

Biblijny 
podręcznik obrony 
wiary

Katolickie odpowiedzi 
na zarzuty dotyczące 
prawd wiary katolickiej!

Zagrożenia i wyzwania

BŁĘDY ATEISTÓW
60 najczęstszych pomyłek 
logicznych.
Kontynuacja polemiki z książki 
Przeciw ateistom. Znajdziemy 
tu najczęściej spotykane zarzu-
ty ateistów i antyklerykałów, 
które przeanalizowano z punku 
widzenia logiki i poprawności 
wnioskowania. Niniejszy porad-
nik apologetyczny ujawnia liczne 
błędy logiczne w argumentacji 
krytyków chrześcijaństwa oraz 
pomaga skutecznie odpierać ataki 
ateistów i antyklerykałów.
WNSZ, 12x17, s. 96, zintegrowana
kod: 600615

PRZECIW ATEISTOM
52 odpowiedzi na naj-
częstsze zarzuty ateistów 
i antyklerykałów.
Zbiór celnych odpowiedzi na 
rzekomo naukowe zarzuty współ-
czesnych ateistów wobec chrze-
ścijaństwa. Niniejszy poradnik 
apologetyczny wyposaża czy-
telnika w argumenty przeciw 
najczęściej spotykanym zarzutom 
antyklerykalnym. Cenna pomoc 
dla każdego chrześcijanina, który 
nie godzi się na to, aby jego wiara 
była ośmieszana i poniewierana.
WNSZ, 12x17, s. 132,  zintegrowana
kod: 600295

BŁĘDY ATEISTÓW

14,90
Tylko

14,90
Tylko

BESTSELLER
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Zagrożenia i wyzwania

KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

CO MÓWISZ SWOIM CIAŁEM?
W prostych słowach i z moc-
nym zaakcentowaniem wątków 
historycznych autor pisze o na-
gości, o modnych współcześnie 
tatuażach i o chirurgii plastycznej. 
Niewątpliwe atuty tej publikacji to 
duża dawka cennych informacji 
w kieszonkowym wydaniu, a także 
zrozumiały język i wszechstronna 
wiedza autora, który wnikliwie 
i analizuje podejmowane tematy. 
IKONA, 12x16, s. 66, miękka
kod: 600134

9,90
Tylko

KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

TALIZMANY
Ks. Andrzej Zwoliński celnie i jasno 
o niebezpieczeństwach związa-
nych z wiarą w moc talizmanów. 
Człowiek, który sięga po talizmany, 
odsuwa się od łaski Bożej, a po-
przez bałwochwalstwo otwiera się 
na działanie złego ducha. Dokonuje 
wyboru między Bogiem a wiarą 
w martwe przedmioty, nadzieję 
pokłada nie w Stwórcy, lecz w rze-
czach stworzonych albo w ta-
jemnych mocach. W ten sposób 
poddaje się mocom ciemności…
IKONA, 12x16, s. 112, miękka
kod: 050075

9,90
Tylko

KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

SEN I JEGO TAJEMNICE
Chrześcijaństwo podjęło zde-
cydowaną walkę z wróżbiarską 
interpretacją snów oraz z po-
pularnością wszelkiego rodzaju 
wyroczni, przepowiedni i wróżb 
związanych z pogańskimi kultami. 
Wiara we wróżebną moc snów 
została zinterpretowana jako po-
gański zabobon i oceniona jako 
pole demonicznej działalności. 
O tym właśnie pisze ks. Andrzej 
Zwoliński w intrygującej książce 
Sen i jego tajemnice.
IKONA, 12x16, s. 112, miękka
kod: 050037

KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

PRZESĄDY I ZABOBONY
Kompendium o przesądach i zabobonach, które zatruwają życie wielu 
współczesnych ludzi, również tych, którzy uważają się za wierzących. 
Autor – znany krakowski kapłan, profesor i wykładowca akademicki 
– przytacza dane statystyczne dotyczące wiary Polaków w gusła i za-
bobony. Wynika z nich, że przesądy są zaskakująco mocno zakorzenione 
w naszej mentalności, często stojąc w sprzeczności z deklarowaną wiarą 
w Boga i zdrowym rozsądkiem. Autor rzeczowo analizuje poszczególne 
rodzaje przesądów i zabobonów, dostarczając nam kompetentnej wiedzy 
o ich przyczynach, przejawach i konsekwencjach. W książce m.in.: Dzieje 
zagubienia, neopogaństwo, rodzaje przesądów, historia zabobonów.
WYD. AA, 12x16, s. 200, miękka
kod: 642787

Zło, że ludzie przestali 
wierzyć w Boga, nie 
polega na tym, że w nic 
nie wierzą, ale że są 
gotowi uwierzyć we 
wszystko.

G.K. ChestertonG.K. Chesterton

11,90
Tylko

9,90
Tylko

O. JÓZEF MARIA VERLINDE 

ZAKAZANY OWOC 
Prostym językiem, z wielkim szacunkiem i subtelnością, Józef Maria 
Verlinde analizuje wielkie filozofie Wschodu, konfrontując je z prawami 
Chrystusa. Zabiera tym samym głos w jednej z najważniejszych dys-
kusji naszych czasów. Nie jest to jednak debata czysto akademicka. 
Konfrontację autor przeżył w głębi swej duszy i swego ciała. Przekazuje 
nam zarazem żywe świadectwo i wnikliwą refleksję.
O. Józef Maria Verlinde jest kapłanem, założycielem wspólnoty życia 
konsekrowanego Rodzina Świętego Józefa, wykładowcą Uniwersytetu 
Katolickiego w Lyonie.
WYD. M, 14x20, s. 292, miękka 
kod: 211330 

19,90
Tylko

KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

UZALEŻNIENIA
Autor zwraca uwagę, że najbardziej 
dramatycznym skutkiem uzależnie-
nia pozostaje zawsze wybór przez 
człowieka „dobrowolnego zniewo-
lenia”, czyli łatwa i bezsensowna 
zamiana siły ludzkiej wolności 
w niemoc działania twórczego, ruj-
nującą samego uzależnionego i jego 
najbliższe środowisko. Ks. Zwoliński 
wskazuje również na sposoby uwol-
nienia się z uzależnień.
IKONA, 12x16, s. 128, miękka
kod: 050112

KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

UZALEŻNIENIA

9,90
12,90

9,90
12,90
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SZCZĘŚLIWE MAŁŻEŃSTWO
Książka porusza następujące tematy: czym jest zawarcie małżeństwa; 
do czego zobowiązują się osoby zawierające małżeństwo; jak przeżywać 
małżeństwo, które się zawarło; zasady dialogu małżeńskiego; podsta-
wowe aspekty i treści wychowania; tradycyjne środki pomagające stać 
na straży wierności; rady dla związków w kryzysie; sytuacja katolików 
po rozwodzie cywilnym lub połączonych tylko związkiem cywilnym oraz 
tak zwanych „małżeństw na próbę” itp. Pięknie wydana książka dla 
zakochanych i narzeczonych, nowożeńców i małżonków, którzy pragną 
ożywić swój sakramentalny związek. 
WYD. AA, 17x24, s. 304, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
kod: 642220

29,90
39,90

29,90
39,90

29,90
32,00

29,90
32,00

Do książki dołączono głośny 
film „Przed sklepem jubilera” 
(1988) z Burtem Lancasterem 
w roli tytułowej. Scenariusz 
filmu oparty jest na tekście 
literackim Karola Wojtyły.

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

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

PRZYGOTOWANIE 
DO MAŁŻEŃSTWA

BP RADOSŁAW ZMITROWICZ

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA
Praktyczna pomoc w przygotowaniu do sakramentalnego małżeństwa. 
Autorem opracowania jest bp Radosław Zmitrowicz, Polak posługu-
jący na Ukrainie, biskup pomocniczy diecezji w Kamieńcu Podolskim, 
odpowiedzialny w episkopacie ukraińskim za duszpasterstwo rodzin. 
W książce znajdziemy propozycje katechez przedmałżeńskich, a także 
związanych z nimi modlitw, egzorcyzmów, obrzędów i błogosła-
wieństw z udziałem narzeczonych. Autor porusza najważniejsze 
kwestie związane z miłością małżeńską. Omawia również najczęstsze 
problemy małżeństw oraz zagrożenia, jakie niesie współczesny świat, 
takie jak pokusy wymierzone w wierność małżeńską, antykoncepcja, 
aborcja, in vitro, pornografia, ideologia gender itp.
WYD. AA, 21x30, s. 240, miękka, grzbiet spięty spiralą
kod: 640783

Tradycyjne 
nauczanie Kościoła 
o małżeństwie!

Do książki dołączono płytę CD-ROM 
zawierającą materiały dodatkowe do 
konferencji i katechez

ezlicencj cj cido
w

ypożyczania
bąd

prawa autorskie są zastrzeż

Do książki dołączono płytę CD-ROM 

29,90
39,90 d

29,90
39,90

PROJEKT JONASZ
Słowa o. Szustaka w niejednym mężczyźnie wzbudzą sprzeciw, negując 
prawie wszystko, co stereotypowo uważa się bycie „męskim”. Książka 
jest zaproszeniem do heroicznej walki o prawdziwą męskość. Poznaj 
historię Jonasza – uciekającego przed nakazami Boga i chowającego się 
pod pokładem, leniwego proroka, który okazał się cenną wskazówką do 
odkrycia, jaki jest pierwotny, Boży projekt mężczyzny. Z książki i nagrania 
dowiesz się: Czym jest radykalna odpowiedzialność? Dlaczego jesteś 
mistrzem „robienia nic”? Jak zdobyć swoją prawdziwą siłę? Jak słabość 
może nauczyć Cię miłości? 
RTCK, 14x20, s. 164, miękka
kod: 927583

PROJEKT JUDYTA
Współczesne kobiety – w poczuciu stłamszenia przez mężczyzn – wy-
nalazły feminizm i inne „waleczne postawy”, które sprawiają, że zamiast 
spełnioną kobietą, stają się żeńską wersją mężczyzny. Tymczasem 
o. Szustak na przykładzie Judyty pomaga odnaleźć prawdziwe źródła 
kobiecej siły i godności. Z książki dowiesz się: Jak być silną kobietą, nie 
stając się jednocześnie imitacją mężczyzny? Czym prawdziwe piękno 
różni się od atrakcyjności seksualnej? Na czym polega kobieca nieza-
leżność i jak ją budować? Dla jakich kobiet mężczyźni tracą głowę? Jak 
zachwycić się swoją kobiecością? 
RTCK, 14x20, s. 188, miękka
kod: 927613

29,90
32,00

29,90
32,00

Małżeństwo i rodzina

nowość nowość
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TOMASZ TERLIKOWSKI

CZEGO KSIĘŻA NIE POWIEDZĄ CI O ANTYKONCEPCJI? 
Rozpoczynając swoje rozważania od wydanej przed półwiekiem encykliki 
Humanae vitae Pawła VI, a na Amoris laetitia papieża Franciszka kończąc, 
Tomasz Terlikowski dowodzi, że Kościół nie tylko ma prawo i kompetencje, 
by wypowiadać się w kwestiach moralnych, ale ciąży na nim obowiązek 
stania na straży zasad uniwersalnych. Zarysowana na tym tle tytułowa 
kwestia antykoncepcji – wpisująca się w szerszy kontekst zagadnień 
eugenicznych – okazuje się tak naprawdę kwestią właściwego rozumienia 
i głoszenia prawdy o małżeństwie i rodzinie. Prawdy, którą dziś nawet wielu 
duchownych przestaje głosić.
W DRODZE, 14x20, s. 180, miękka
kod: 062249

MARY EBERSTADT

ADAM I EWA PO PIGUŁCE
Książka o przełomowym znaczeniu wynalezienia nowoczesnej anty-
koncepcji oraz o katastrofalnych skutkach cywilizacyjnych, jakie ona 
przyniosła, stając się głównym motorem rewolucji seksualnej. Autorka 
obnaża zaślepienie i ukryte motywy działania współczesnych szermierzy 
postępu.
WYD. AA, 14x20, s. 240, miękka
kod: 644781

24,90
29,90

24,90
29,90

Paradoksy 
rewolucji 

seksualnej

19,90 19,90

34,90

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU
„PAN JEZUS 

BŁOGOSŁAWIĄCY”
Obrazek na drewnie z zawieszką,

pokryty folią strukturalną.
SAN GABRIELE, wymiary: 12x22 cm

kod: 156637

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU
„ŚWIĘTA RODZINA”

Obrazek na drewnie z zawieszką,
ze złoceniami, pokryty folią 

strukturalną.
SAN GABRIELE, wymiary: 12x22 cm

kod: 156620

BESTSELLER BESTSELLER

24,90
29,90

24,90
29,90

ISABELLE FILLIOZAT

JUŻ SIĘ NIE ROZUMIEMY!
JAK PRZEŻYĆ CZAS TRZASKAJĄCYCH DRZWI?
Życie z dorastającym dzieckiem przypomina często jazdę kolejką gór-
ską. Wydaje się, że tych kilku lat nie można wpisać w żaden schemat. 
A jednak istnieją pewne cechy wspólne dla wszystkich nastolatków, 
a także metody wychowawcze, dzięki którym życie pod jednym dachem 
z dwunasto-, piętnasto- czy siedemnastolatkiem stanie się prostsze – 
i dla nas, i dla naszych dzieci! 
Autorka jest cenioną psychoterapeutką i autorką bestsellerowych 
poradników dla rodziców.
ESPRIT, 15x21, s. 344, miękka
kod: 061385

nowość

Jak przejść okres 
buntu dziecka? 

Niewygodna 
prawda 
Humanae vitae

Małżeństwo i rodzina
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MARIA SZAMOT

CHCĘ WIDZIEĆ JEZUSA
Autorka książki od kilkunastu lat inspiruje duszpasterzy, kaznodziejów 
i osoby świeckie wyjątkowymi interpretacjami Ewangelii i innych 
ksiąg Pisma Świętego. Przyglądając się Panu przez pryzmat Jego 
wyjątkowego człowieczeństwa prowadzi czytelników do odkrycia 
boskiej natury Chrystusa. Medytacje zawarte w Chcę widzieć Jezusa 
obejmują wydarzenia od chrztu w Jordanie aż po uroczysty wjazd do 
Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Czytelnik zostaje postawiony w roli 
uważnego obserwatora, który przypatrując się Jezusowi z Nazaretu, 
podobnie do współczesnych Mu Żydów, ma szansę stopniowo roz-
poznawać w Nim Syna Bożego.
W DRODZE, 14x21, s. 292, miękka
kod: 062348

189,00

Rama 
z litego drewna

Mosiężne
okucia

189,00

OBRAZ „JEZU UFAM TOBIE”
Ciemna rama
Wysokość: 50 cm, szerokość: 25 cm
kod: oBR019

OBRAZ „JEZU UFAM TOBIE”
Jasna rama
Wysokość: 50 cm, szerokość: 25 cm
kod: oBR020

Obraz nadrukowany na płótnie

OBLICZE JEZUSA. OBRAZ NA DESCE
Pan Jezus polecił włoskiemu stygmatykowi Bratu Elii (Eliaszowi) wykona-
nie fotografii białej ściany w świątyni. Na zdjęciu tym w cudowny sposób 
pojawiło się Boskie Oblicze Jezusa. Oferowany obraz jest reprodukcją 
wizerunku Chrystusa z tej cudownej fotografii. 
Wymiary: 20x30 cm
kod: oBR030

29,90
34,90

29,90
34,90

KRZYŻ ŚW. FRANCISZKA
Wykonany techniką cyfrową obraz na podłożu z płyty 

mdf, lakierowanej na czarno na brzegach.
22x30 cm

kod: 132785

29,90
Tylko

Jezus Chrystus

34,90

nowość
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ROMANO GUARDINI

BÓG. NASZ PAN. JEZUS CHRYSTUS
OSOBA I ŻYCIE
Monumentalna ziemska biografia Zbawiciela opowiedziana prostymi 
słowami przez intelektualistę doskonale znającego Ewangelię oraz języki 
oryginalne, w których zostały spisane księgi Pisma Świętego. Zamiast 
akademickich spekulacji i reinterpretacji Romano Guardini proponuje 
nam pogłębione medytacje nad każdym słowem i świadectwem, jakie 
Ewangelia głosi o Jezusie Chrystusie.
FRONDA, 15x23, s. 648, miękka
kod: 794184

Klasyczne 
dzieło 
wybitnego 
teologa! 

49,90
64,90

49,90
64,90

TOMASZ À KEMPIS

O ŻYCIU JEZUSA CHRYSTUSA
Oprócz słynnego O naśladowaniu Chrystusa, po Piśmie Świętym naj-
bardziej poczytnej książki świata, Tomasz à Kempis napisał także serię 
dzieł będących medytacyjnym i modlitewnym rozważaniem poszcze-
gólnych wydarzeń z życia Jezusa. Książka O życiu Jezusa Chrystusa 
zawiera wszystkie te medytacje, mistrzowsko przetłumaczone na język 
polski, dodatkowo wzbogacone rycinami Gustave’a Doré ilustrującymi 
wydarzenia przedstawione w Ewangeliach. 
WYD. AA, 14x20, s. 336, twarda, cz.-b. ilustracje
kod: 649816

UKRYTE ŻYCIE JEZUSA
FILM DOKUMENTALNY NA 
PŁYCIE DVD

Film o pierwszych 30 latach 
życia Jezusa.
Film DVD: reż.: Rafał Tichy, 
czas trwania: 46 min.

Do książki dołączamy: Do książki dołączamy: 

29,90
34,90

29,90
34,90

Jezus Chrystus

FULTON SHEEN

ŻYCIE JEZUSA CHRYSTUSA 
Uniwersalne dzieło przedstawia nam zarówno fakty historyczne 
i świadectwo Ewangelistów poddane gruntownej refleksji teologicz-
nej, jak również głębokie medytacje pomocne w lepszym zrozumieniu 
Dobrej Nowiny o naszym Panu i Zbawcy. Popularne dzieło, napisane 
prostym i zrozumiałym językiem, w skuteczny sposób wprowadza 
nas w misterium Jezusa Chrystusa oraz bardzo pomaga w udzieleniu 
osobistej odpowiedzi na zasadnicze pytanie: Kim dla mnie jest Jezus 
Chrystus?
W książce zamieszczono ilustracje biblijne autorstwa Gustave’a Doré.

WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 688, 
twarda z obwolutą ze złoceniami

kod: 644149

49,00
69,00

49,00
69,00

BESTSELLER

Życie Jezusa Chrystusa 
w ujęciu arcybiskupa 

Fultona Sheena!
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Jezu, Ty się tym zajmij

Medalik 
w powiększeniu
Wymiary medalika: 1x2 cm

SREBRNY MEDALIK CHRYSTUSA POCIESZYCIELA 
Z INSKRYPCJĄ „JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ”
Na awersie medalika wizerunek Chrystusa Pocieszyciela. Na rewer-
sie wezwanie słynnego aktu zawierzenia: „Jezu, Ty się tym zajmij”. 
Sprzedawany bez łańcuszka. Waga ok. 2,5 g. 
kod: 156613

Medalik 

Jezu, Ty się tym zajmij

59,90
64,90

59,90
64,90

RÓŻANIEC 
„JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ”
Różaniec przygotowany specjalnie dla wiernych, którzy ukochali akt 
pełnego zawierzenia „Jezu, Ty się tym zajmij”. W łączniku różańca na 
rewersie umieszczono inskrypcję z najbardziej znanym wezwaniem 
aktu. Na awersie wizerunek Chrystusa, który kazał namalować i który 
szczególnie czcił ks. Dolindo Ruotolo. Obecnie obraz ten znajduje się nad 
jego grobem w Neapolu. Wraz z różańcem specjalnie dedykowane etui.
SAN GABRIELE
kod: 157013

RÓŻANIEC 
„JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ”
Różaniec przygotowany specjalnie dla wiernych, którzy ukochali akt 

Rewers łącznika 
w powiększeniu

24,90

KS. DOLINDO RUOTOLO

GŁĘBOKA PRZEMIANA SERCA 
W SZKOLE MARYI
Książka Dolindo Ruotolo jest mi-
stycznym dialogiem duszy szu-
kającej Boga z Maryją, która jest 
jej przewodniczką na tej drodze. 
Rozważania mają postać 31 me-
dytacji przeznaczonych na kolejne 
dni, w których Maryja pomaga 
modlącemu się poznać samego 
siebie. Przede wszystkim jednak 
z każdym dniem rozbudza w nim 
coraz większą miłość do Jej Syna.
WYD. M, 13x19, s. 144, miękka, kolo-
rowe ilustracje, kredowy papier
kod: 211179

KS. DOLINDO RUOTOLO

14,90
Tylko

9,90

JEZU, 
TY SIĘ TYM ZAJMIJ
Jezu, Ty się tym zajmij to modlitwa 
szczególnego zawierzenia prze-
kazana przez ks. Dolindo Ruotolo. 
Wypowiadając z wiarą te słowa 
możemy wyprosić u Jezusa wiele 
łask. W książeczce zamieszczono 
duchowe wskazówki, jak z ufno-
ścią modlić się tą modlitwą, która 
rozczula Boże Serce.
RAFAEL, 11x14, s. 56, miękka
kod: 698756

24,90
29,90

24,90
29,90

KS. DOLINDO RUOTOLO

W TWEJ DUSZY JEST NIEBO
KONFERENCJE I ŚWIADECTWA
Świadectwo Enziny Cervo udziela 
nam odpowiedzi na wiele pytań 
dotyczących osoby ks. Dolindo: 
Jak widzieli go najbliżsi? Jak się 
modlił? Jakie cuda wypraszał za 
życia i po śmierci? Jakie były treści 
jego kazań w kościołach Neapolu?
Książka zawiera również cykl 
niepublikowanych w Polsce kate-
chez ks. Dolindo o potędze Bożej 
miłości.
ESPRIT, 13x20, s. 256, miękka
kod: 847768

19,90
24,90

19,90
24,90

JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ!
O. DOLINDO RUOTOLO 
ŻYCIE I CUDA
O. Dolindo to mistyk, któremu Jezus 
podyktował wyjątkową modlitwę. 
Duszpasterz, który posiadał prze-
dziwny wgląd w duszę człowieka. 
Spowiednik niezwykle ceniony przez 
św. o. Pio. Obecnie trwa jego pro-
ces beatyfikacyjny. Szczegóły jego 
doczesnego życia poznamy dzięki tej 
pasjonującej książce.
ESPRIT, 14x20, s. 432, miękka
kod: 349521
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Jezu, Ty się tym zajmij

24,90
29,90

24,90
29,90

BESTSELLER

JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ
TAJEMNICA KS. DOLINDO

Barwnie ilustrowana książka odkrywa przed nami tajemnicę niezwykłego 
życia ks. Dolindo Ruotolo, któremu Jezus powierzył modlitwę „Jezu, Ty 
się tym zajmij”. Autorka książki podąża śladami tego świętego kapłana. 
Odwiedza jego ukochane miasto – 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. Znajdziemy tu unikalne 
zdjęcia oraz nieznane dotąd polskiemu czytelnikowi modlitwy, które 
przekazał ks. Dolindo. Z książki dowiemy się również o przepowiedni 
ks. Ruotolo z 1965 roku o wyborze Karola Wojtyły na papieża.
WYD. AA, 17x24, s. 144, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier
kod: 640943

KORONKA „JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ”
Modlitewnik zawiera tekst Koronki odmawianej na różańcu, świa-
dectwa osób praktykujących ten sposób modlitwy, akt zawierzenia 
„Jezu, Ty się tym zajmij” podyktowany księdzu Dolindo przez Jezusa, 
a także wskazówki duchowe tego kapłana. Do modlitewnika dołą-
czamy różaniec z wizerunkiem Chrystusa, namalowanym według 
wskazań ks. Ruotolo. Na rewersie łącznika zamieszczono modlitewne 
wezwanie: „Jezu, Ty się tym zajmij”.
WYD. AA, 12x16, s. 64, miękka
kod: 643821

KORONKA GRATIS!

19,90KORONKA 
Jezu, Ty się tym zajmij!

ISBN 978-83-7864-382-119,90
24,90

19,90
24,90

BESTSELLER

19,90

DOMOWY AKT ZAWIERZENIA „JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ”
Obrazek drewniany, złocony, z najpiękniejszymi fragmentami aktu pełne-
go zawierzenia „Jezu, Ty się tym zajmij”. Polecamy go rodzinom, którym 
bliska jest modlitwa ks. Dolindo Ruotolo. Akt zawierzenia jest wyrazem 
całkowitego oddania się Jezusowi i zachęca do codziennego powierzania 
Mu spraw osobistych i rodzinnych słowami: „Jezu, Ty się tym zajmij”.

SAN GABRIELE, wymiary: 12x22 cm
kod: 162911

Polecany 
w każdym domu!

BESTSELLER
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199,00
Krzyżyk ze srebra 

próby 925

Srebrny łącznik 
z Matką Bożą Fatimską

(srebro próby 925)

Krzyżyk i łącznik 
w powiększeniu: 

Krzyżyk: 
3,5 g

Łącznik: 
2,6 g

JUBILEUSZOWY RÓŻANIEC FATIMSKI 
Z PRAWDZIWYCH PEREŁ W ETUI
Piękny różaniec z prawdziwych pereł – drogocenna pamiątka 100. rocznicy objawień Matki 
Bożej w Fatimie! Starannie wykonany ze szlachetnych materiałów. Na rewersach krzyżyka 
i łącznika zamieszczono pamiątkowe inskrypcje w języku portugalskim. 
kod: R13

Kunsztownie wykonany różaniec 
z prawdziwych pereł.

 Zawiera ponad 6 g srebra! 
W komplecie – jubilerskie etui 

z jubileuszowym wpisem. 

Jubileuszowy Różaniec Fatimski
Dewocjonalia

19,90
Tylko

RÓŻANIEC DREWNIANY PACHNĄCY
Paciorki z drewna rzeźbionego – nakrapiane olejkiem różanym. 
kod: R14

Srebrny łącznik 
z wizerunkiem Maryi

(srebro próby 925)

129,00

RÓŻANIEC Z BURSZTYNU W ETUI
kod: R01

Krzyżyk papieski 
ze srebra 

próby 925
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Kunsztownie wykonany różaniec 
z prawdziwych pereł.

 Zawiera ponad 6 g srebra! 
W komplecie – jubilerskie etui 

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

MEDALIK ŚW. JÓZEF 
Z DZIECIĄTKIEM

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

Długość łańcuszka: 50 cm

29,90 29,90 29,90

MEDALIK ŚW. OJCIEC PIO
kod: M12

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

Długość łańcuszka: 50 cm

MEDALIK ŚW. RITA
kod: M02

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

Długość łańcuszka: 50 cm

MEDALIK 
MATKA BOŻA FATIMSKA

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

Długość łańcuszka: 50 cm 

CUDOWNY MEDALIK
kod: M04

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

Długość łańcuszka: 50 cm

29,90

MEDALIK MATKA BOŻA 
SZKAPLERZNA

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

Długość łańcuszka: 50 cm

29,9029,90

Dewocjonalia

PO RAZ PIERWSZY 
W NASZYM KATALOGU!



50

KSIĄŻECZKA 
DO NABOŻEŃSTWA

W modlitewniku są m.in. liczne modlitwy: poranne, uświęcające dzień, 
wieczorne, i w różnych okolicznościach życia (niektóre podane także 
w języku łacińskim), mały katechizm, Różaniec, koronki, nowenny, 
Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Godzinki, 20 litanii, pomoc w rachunku 
sumienia i spowiedzi świętej, obrzędy Mszy świętej po polsku i po 
łacinie. Zamieszczono także obszerny śpiewnik pieśni kościelnych 
(o Najświętszym Sakramencie, o Bogu Ojcu, o Najświętszym Sercu 
Pana Jezusa, o Duchu Świętym, dziękczynne, na Adwent, Narodzenie 
Pańskie, Wielki Post i Wielkanoc, ku czci Najświętszej Maryi Panny, 
świętych Pańskich oraz za zmarłych), nauczanie Kościoła dotyczące 
starości i choroby, modlitwy za konających i za dusze czyśćcowe, ob-
rzędy namaszczenia chorych, modlitwy za zmarłych i obrzędy pogrzebu 
oraz modlitwy świętych i ku ich czci. Wygodny rozmiar pozwala, by 
zawsze nosić ją przy sobie.
BERNARDINUM, 10x14, s. 664, twarda
kod: 233633

Bardzo obszerny 
i aktualny modlitewnik!

19,90
24,90

19,90
24,90

MODLIMY SIĘ
MODLITEWNIK I ŚPIEWNIK DLA DOROSŁYCH
Obszerny modlitewnik dla dorosłych, a w nim m.in.: codzienne modlitwy 
chrześcijanina, modlitwy w różnych potrzebach, podstawowe prawdy 
wiary, obrzędy Mszy Świętej, Sakramenty (w tym przygotowanie do 
Spowiedzi wraz z rachunkiem sumienia), litanie, Droga Krzyżowa, Gorzkie 
Żale, Nowenna do Ducha Świętego, Nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego, Godzinki, Różaniec, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, modlitwy do świętych oraz liczne pieśni na wszystkie okresy 
roku liturgicznego.
WYD. AA, 10x14, s. 584, twarda ze złoceniami, imprimatur
kod: 643661

14,90
Tylko

Dwukolorowy druk!
Duża czcionka!

664
strony!

584
strony!

29,90

Doskonała pomoc w modlitwie indywidualnej i rodzinnej!
Psalmy, hymny, antyfony i teksty biblijne, ujęte w oficjalną księgę Kościoła. 
Książka zawiera wskazania praktyczne ułatwiające korzystanie z brewia-
rza. W specjalnym dodatku znajdują się najważniejsze litanie. Liturgię 
godzin oferujemy w dwóch wersjach okładkowych.

Modlitwa

LITURGIA GODZIN 
BREWIARZ DLA ŚWIECKICH 
(okładka z Janem Pawłem II)

LITURGIA GODZIN 
BREWIARZ DLA ŚWIECKICH
(okładka skóropodobna)

29,90

KURIA OLSZTYN, 12x18, s. 672, 
twarda 
kod: k01085

KURIA OLSZTYN, 12x18, s. 672, 
twarda 
kod: 078379

PRZEWODNIK MODLITWY
Praktyczny i bardzo obszerny modlitewnik. Zawiera mszalik łacińsko-
polski oraz liczne modlitwy w języku łacińskim i polskim (zestawione 
równolegle obok siebie, co ułatwia rozumienie tekstu łacińskiego!). 
Znajdziemy tu m.in. modlitwy przed i po Mszy św., adoracje euchary-
styczne, modlitwy do Trójcy Świętej, do Boga Ojca, Pana Jezusa (m.in. 
Gorzkie żale, rozważania Drogi krzyżowej) i Ducha Świętego, modlitwy 
do Maryi (m.in. Godzinki, rozważania tajemnic Różańca św., czytania 
duchowe na maj, Nowenna do Niepokalanego Poczęcia), a ponadto 
liczne litanie, akty strzeliste, błogosławieństwa, nauczanie katechizmowe 
i codzienny plan życia wewnętrznego.
WYD. AA, 10x15, s. 780, miękka, wydanie ilustrowane pięknymi grafi kami
kod: 643296

780 stron modlitw 
po polsku i po łacinie!

19,90
29,90

19,90
29,90

RABAT
33 %!
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49,90
55,00

49,90
55,00

1760
stron!

MÓDLMY SIĘ Z CHRYSTUSEM, MARYJĄ I ŚWIĘTYMI PRZEZ CAŁY ROK

NOWOŚĆ

Modlitwa

Wyjątkowo bogaty i okazały modlitewnik, 
który gorąco polecamy wszystkim wierzącym! 
Opracowany przez cenionego duszpasterza i 
teologa ks. Zbigniewa Sobolewskiego, został 
pomyślany jako modlitewne wsparcie, po które 
warto sięgać każdego dnia roku liturgicznego. 
Imponujący skarbiec modlitw, układem treści 
przypominający brewiarz, został podzielony 
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. 

Modlitewnik jest wspaniałym zaproszeniem 
do codziennej, wytrwałej modlitwy. To nieoce-
niona pomoc dla wszystkich, którzy chcą świa-
domie i z radością modlić się we wspólnocie 
Ludu Bożego i każdego dnia szczerym sercem 
wielbić Boga!

JEDNOŚĆ, 12x19, s. 1760, twarda
KOD: 441179 

Jedyny taki modlitewnik!
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ODDYCHAĆ JEZUSEM 
ADORACJE EUCHARYSTYCZNE
Słowa adoracji – przepojone duchem wiary, miłości oraz uwielbienia 
Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie – pochodzą z ad-
oracyjnych czuwań Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji z klasztoru 
w Kętach.
Oddychajmy Jezusem – zachęcają nas Siostry Klaryski. Nie wypuszczając 
z rąk Ewangelii, starajmy się przyswoić bodaj rys tej modlitwy, wznoszącej 
się z klauzury. Jezus-Człowiek kontempluje nieskończone doskonałości 
swojego Ojca, którego widzi twarzą w twarz, a Jego Serce spala się 
w ogniu miłości. Na tym polega życie wieczne, którym Jego człowie-
czeństwo zaczęło żyć tu, na ziemi, dzięki wizji uszczęśliwiającej, do której 
mniszki ślubują w profesji zbliżać się przez adorację. Taka modlitwa może 
się stać i Twoją modlitwą. I Ty możesz oddychać Jezusem.

ks. Józef Lach SCJ, kapelan Sióstr w Kętach
WYD. M, 13x19, s. 112, miękka
KOD: 434530

19,90
24,90

19,90
24,90

ZNAKOMITY PREZENT 
DLA SENIORÓW!

PAPIESKI MODLITEWNIK DLA SENIORÓW
Modlitewnik dla osób pragnących w jesieni swego życia nawiązać 
lub pogłębić więź z Bogiem. Zawiera teksty modlitw Jana Pawła II 
pomocne w różnych okolicznościach życia (m.in. rachunek sumienia, 
przygotowanie do spowiedzi generalnej, rozważania różańcowe i Drogi 
Krzyżowej, 30-dniowe rekolekcje) oraz tradycyjne modlitwy Kościoła: 
litanie i nowenny, błogosławieństwa i koronki, Godzinki i Gorzkie Żale.
WYD. AA, 12x16, s. 448, twarda ze złoceniami, dwie wstążki, 
dwukolorowy druk 
KOD: K05016

448
stron!

BESTSELLER

24,90
29,90

24,90
29,90

JEZUS MÓWI DO CIEBIE
Sarah Young, pisarka chrześcijań-
ska, w czasie osobistej modlitwy 
usłyszała słowa Jezusa, które 
zaczęła spisywać. Tak powstała 
książka, którą przeczytało już 
ponad 8 milionów ludzi na całym 
świecie! Każdy, kto ją przeczyta, 
odnajdzie słowa skierowane 
bezpośrednio do niego. To, co 
Jezus uczyni dzięki tym słowom 
w Twoim sercu, jak zmieni Twoje 
życie, jest jeszcze tajemnicą. 
Zmieni je jednak na pewno.
ESPRIT, 12x18, s. 380, miękka
KOD: 621360

12,90
14,70

12,90
14,70

365 DNI Z MOIM 
ANIOŁEM STRÓŻEM
Krótkie rozważania na 
każdy dzień roku – dla 
wszystkich, którzy każdy 
dzień swego życia pragną 
przeżywać w obecności 
swojego Anioła Stróża 
i pod jego opieką. 
WYD. ŚW. STANISŁAWA BM, 
11x17, s. 184, miękka
KOD: 222204

FRANCISCO FERNANDEZ-CARVAJAL

ZOSTAŃ ZE MNĄ, PANIE
ROZWAŻANIA NA ADORACJE 
EUCHARYSTYCZNE 
Wybór tekstów i medytacji na temat 
Eucharystii: 55 głębokich, praktycz-
nych rozważań wzbogaconych cyta-
tami z pism Ojców Kościoła i świę-
tych oraz fragmentami dokumentów 
Stolicy Apostolskiej. Doskonała 
pomoc w adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Wydanie w nowej 
szacie graficznej i atrakcyjnej cenie.
AA, 12x19, s. 248, 
opr. zintegrowana, wstążka
KOD: K06045

14,90
19,90

14,90
19,90

Z MARYJĄ ROZWIĄZUJ 
WĘZŁY ŻYCIA
ROZWAŻANIA I NOWENNY
Nowenna do Matki  Bożej 
Rozwiązującej Węzły stała się 
jedną z najpopularniejszych mo-
dlitw naszych czasów. Książkę 
z nowennami i rozważaniami 
polecamy wszystkim – niezależ-
nie od wieku i drogi życiowego 
powołania. Dotyka ona trzynastu 
ważnych węzłów, z którymi zmaga 
się wielu z nas.
RAFAEL, 11x16, s. 304, miękka
KOD: 889911

14,90
19,90

14,90
19,90

19,90
Tylko

Modlitwa

NOWOŚĆ
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RÓŻANIEC POLAKÓW 
NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Zapraszamy do włączenia się w ogólnopolską misję odmawiania mo-
dlitwy różańcowej w intencji naszej Ojczyzny jako wotum dziękczynne 
w 100-lecie odzyskania niepodległości. Rozważając tajemnice różańco-
we włączamy się w odwieczną polską tradycję oddawania najwyższej 
czci i pełnego zawierzenia Matce Bożej. 
Do rozważań dołączamy biało-czerwony różaniec przygotowany z okazji 
100. rocznicy odzyskania niepodległości. W łączniku zamieszczono 
pamiątkowe inskrypcje.
RAFAEL, 10x14, s. 48, miękka
KOD: 889768

12,90
Tylko

R Ó Ż A N I E C  G R A T I S !

M O D L I T E W N I K

24,90GODZINA ŁASKI 
DLA ŚWIATA

ISBN 978-83-7864-470-5

R Ó Ż A N I E C  G R A T I S !

19,90
24,90

19,90
24,90

Do modlitewnika 
dołączamy jako gratis 

starannie wykonany 
różaniec z wizerunkiem 

Matki Bożej z Montichiari

GODZINA ŁASKI 
DLA ŚWIATA
OBJAWIENIA MARYI 
RÓŻY DUCHOWNEJ
Od objawień Matki Bożej Róży Duchownej w Montichiari minęło 70 
lat. Objawiając się skromnej włoskiej pielęgniarce, Pierinie Gilli, Maryja 
przypomina o wezwaniu do modlitwy i nawrócenia, nazywa siebie 
Niepokalanym Poczęciem i Różą Duchowną oraz ogłasza nowe nabo-
żeństwo: Godzinę Łaski dla świata. Modlitewnik zawiera propozycję 
modlitw na czas Godziny Łaski, która zgodnie z obietnicą wyrażoną przez 
Matkę Bożą, przypada każdego roku w święto Niepokalanego Poczęcia, 
8 grudnia, od godziny 12 do 13. 
WYD. AA, 12x16, s. 64, miękka
KOD: 644705 

BESTSELLER

SREBRNY MEDALIK GRATIS!

Modlitewnik

ISBN 978-83-7864-514-6

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

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.
WYD. AA, 12x16, s. 64, miękka
KOD: 645146

Duży srebrny 
medalik 2,1 g!

24,90
29,90

24,90
29,90

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

Różaniec dodawany do modlitew-
nika wykonany jest z drewnianych 
paciorków, których zagłębienia przy-
pominają bolesne rany cięte szablą. 

W łączniku po jednej stronie znajduje 
się wizerunek św. Andrzeja Boboli, 

a po drugiej znak Orła Białego. 

Krzyżyk przy różańcu jest repliką pa-
triotycznego krzyżyka powstańczego 
z orzełkiem w koronie i szablą. Na 
czterech ramionach znajdują się 
napisy: Bóg, Honor, Cnota, Ojczyzna. 

ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA
W książeczce opisano życie i męczeństwo św. Andrzeja Boboli, burzliwe 
dzieje jego doczesnych szczątków, niezwykłą drogę na ołtarze oraz hi-
storyczne 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, 12x16, s. 160, miękka 
KOD: 640851

 RÓŻANIEC ZA OJCZYZNĘ W PREZENCIE!

ANDRZEJ BOBOLA
OLSKI NA TRUDNY CZAS

 RÓŻANIEC ZA OJCZYZNĘ W PREZENCIE!

14,90
19,90

14,90
19,90

RABAT
25 %!

Modlitwa

BESTSELLER
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SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-988-5

Modlitewnik 19,90

do Matki Bożej Szkaplerznej

SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

Modlitewnik 
ze srebrnym 
medalikiem!

SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-988-5

zkaplerznej

SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

19,90
Tylko

MODLITEWNIK DO MATKI 
BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
Matka Boża zapowiedziała, że kto 
w szkaplerzu umrze, nie dozna 
ognia piekielnego, oraz że ci, którzy 
za życia zachowywali czystość 
według stanu, odmawiali przepi-
sane modlitwy i nosili szkaplerz, 
już w pierwszą sobotę po śmierci 
zostaną uwolnieni z czyśćca. 
Do modlitewnika dołączo-
no srebrny medalik Matki 
Bożej Szkaplerznej w jubi-
lerskim opakowaniu. 
AA, 12x16, s. 64, miękka
KOD: 649885

CUDOWNY MEDALIK 
NIEPOKALANEJ 
Matka Boża poleciła siostrze 
Katarzynie Labouré: „Postaraj 
się o wybicie medalika według 
tego wzoru. Wszyscy, którzy 
będą go nosili, dostąpią wielkich 
łask…”. W modlitewniku znajdu-
ją się przydatne modlitwy, litanie 
i nowenny. 
Do modlitewnika dołączono 
srebrny Cudowny Medalik 
w jubilerskim opakowaniu.
AA, 12x16, s. 64, miękka
KOD: 649960

MEDALIK W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-996-0

Modlitewnik 19,90

CUDOWNY MEDALIK 
NIEPOKALANEJ

CUDOWNY MEDALIK 

MEDALIK W PREZENCIE!

Modlitewnik 
ze srebrnym 
medalikiem!

Modlitewnik 
ze srebrnym 
medalikiem! 14,90

19,90

14,90
19,90

RABAT
25 %! 14,90

Tylko

KORONKA DO KRWAWYCH 
ŁEZ MATKI BOŻEJ
W 1930 roku podczas objawień 
w Campinas w Brazylii Matka 
Boża za pośrednictwem widzącej, 
s. Amelii, podarowała nam niezwy-
kły prezent – koronkę ze swoich łez. 
W książeczce zamieszczono histo-
rię Koronki do krwawych łez Maryi 
oraz instrukcję jej odmawiania. 
Do książeczki dołączono Koronkę 
Łez składającą się z 7 części po 7 
paciorków każda, zwieńczoną me-
dalikiem z wizerunkiem Madonny 
Płaczącej.
RAFAEL, 10x14, s. 8, miękka
KOD: 698022

NOWENNA 
POMPEJAŃSKA ISBN 978-83-7864-716-4

RÓŻANIEC W PREZENCIE!

Modlitewnik 19,90

RÓŻANIEC W PREZENCIE!

19,90

DO KSIĄŻECZKI 
DOŁĄCZONO 

RÓŻANIEC: 
NIEBIESKI ALBO 

CZERWONY 

POMPEJAŃSKAPOMPEJAŃSKA ISBN 978-83-7864-716-4

ModlitewnikModlitewnik

RÓŻANIEC W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-716-4

Modlitewnik 19,9019,90
Tylko

NOWENNA POMPEJAŃSKA 

Kolory różańca do wyboru: 
czerwony: KOD: 647165 
niebieski: KOD: 647164

Przy składaniu zamówień prosimy 
zaznaczyć wybrany kolor różańca!

W książeczce m.in.: opis nabo-
żeństwa piętnastu sobót, tekst 
Supliki do Królowej Różańca świę-
tego oraz jak odmawiać nowennę 
pompejańską.
WYD. AA, 12x16, s. 64, miękka

MODLITEWNIK 
JASNOGÓRSKI

ISBN 978-83-7864-929-8

PAMIĄTKOWY RÓŻANIEC W PREZENCIE!

300. Rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

19,9019,90
Tylko

MODLITEWNIK JASNOGÓRSKI
W Modlitewniku Jasnogórskim 
zamieszczono zarówno tradycyjne 
modlitwy, litanie, nowennę i pieśni 
do Matki Bożej czczonej w jasno-
górskim wizerunku, jak i piękne 
słowa modlitw pozostawionych 
w tej duchowej stolicy naszej 
Ojczyzny przez Jana Pawła II oraz 
kard. Wyszyńskiego. Ważną część 
modlitewnika stanowią rozważa-
nia Różańca Świętego, oparte na 
Jasnogórskich Ślubach Narodu 
Polskiego. 
AA, 12x16, s. 64, miękka
KOD: 649298

19,90
Tylko

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE 
DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
Pięć zamieszczonych tu rozwa-
żań różańcowych do Matki Bożej 
Fatimskiej ma charakter wyna-
gradzający. Przez to nabożeństwo 
możemy wyprosić nawrócenie 
grzesznikom, przepraszać Boga 
i wynagradzać za grzechy obrażają-
ce Niepokalane Serce Maryi. 
AA, 12x16, s. 240, miękka
KOD: 645610

RÓŻANIEC 
z wodą z Lourdes 

24,90Modlitwy 
do Matki Bożej 
z Lourdes ISBN 978-83-7864-102-5

W PREZENCIEz wodą z Lourdes W PREZENCIE

19,90
24,90

19,90
24,90

MODLITWY DO MATKI BOŻEJ 
Z LOURDES
Modlitewnik zawiera rozważania 
różańcowe oparte na papie-
skich Orędziach na Światowy 
Dzień Chorych oraz inne modli-
twy związane z kultem Matki 
Bożej z Lourdes. Do modlitewnika 
w prezencie dołączamy różaniec 
z wodą z Lourdes w łączniku.
AA, 12x16, s. 64, miękka
KOD: 641025

PAMIĄTKOWY RÓŻANIEC W PREZENCIE!

300. Rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej300. Rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

19,90
Tylko19,90

Tylko

Koronka 
w prezencie!

Koronka 
w prezencie!

Różaniec 
w prezencie!

Koronka 
w prezencie!

Srebrny medalik 
w prezencie!

Srebrny medalik 
w prezencie!

Modlitwa



55

NABOŻEŃSTWO 
DO DZIECIĄTKA JEZUS
Książka przedstawia Nabożeństwo 
do Dzieciątka Jezus, praktykowane 
od wieków w Kościele – jego dzie-
je, najważniejsze formy oraz naj-
słynniejsze Sanktuaria Dzieciątka 
Jezus w Europie i Polsce. Zawiera 
szereg nabożeństw i modlitw. m.in 
Nowennę, Koronkę i Litanię do 
Dzieciątka Jezus.
AA, 12x16, s. 48, miękka
KOD: 644989

POTĘŻNY PATRON
ŚW. JÓZEF
Św. Józef ma szczególny przywilej 
wspomagania ludzi w potrzebach. 
Nadzwyczajne łaski otrzymywane 
dzięki jego wstawiennictwu są 
nieprzeliczone. To potężny patron w 
najtrudniejszych sprawach!
W modlitewniku znajdziemy in-
strukcję jak odmawiać dołączony 
różaniec – wraz z odpowiednimi 
modlitwami.
AA, 11x16, s. 64, miękka
KOD: 645368

ŚW. JÓZEF
Potężny patron 
w sprawach 
najtrudniejszych

 RÓŻANIEC KU CZCI ŚW. JÓZEFA W PREZENCIE!

ISBN  978-83-7864-536-8

19,90

ŚW. JÓZEF ModlitewnikŚW. JÓZEF
Potężny patron 
w sprawach 
najtrudniejszych

 RÓŻANIEC KU CZCI ŚW. JÓZEFA W PREZENCIE!

ISBN  978-83-7864-536-8

19,90

ŚW. JÓZEF Modlitewnik

KORONKA DO ŚWIĘTEJ 
RODZINY Z NAZARETU
Niezwykła modlitwa do Jezusa, 
Maryi i Józefa, oparta na roz-
ważaniu pięciu tajemnic z życia 
Świętej Rodziny. Oprócz modlitw, 
na których opiera się Koronka oraz 
instrukcji jej odmawiania zamiesz-
czono tu również rozważania 
tajemnic z życia Jezusa, Maryi 
i Józefa, a także Litanię oraz zbiór 
innych modlitw do świętej Rodziny. 
AA, 12x16, s. 64, miękka
KOD: 640424

KORONKA W PREZENCIE!

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

KORONKA 
DO ŚWIĘTEJ RODZINY 
Z NAZARETU

KORONKA DO ŚWIĘTEJ 

19,9019,90
Tylko

 KORONKA W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-097-4

Modlitewnik

KORONKA 
do Najświętszej 
Krwi Chrystusa

 KORONKA W PREZENCIE! KORONKA W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-097-4

 KORONKA W PREZENCIE!

19,90
Tylko

KORONKA 
DO NAJŚWIĘTSZEJ KRWI 
CHRYSTUSA
Modlitewnik zawiera wyjaśnienie 
duchowości Krwi Pańskiej, histo-
rię 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, 12x16, s. 64, miękka
KOD: 640974

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 19,90
24,90

19,90
24,90

Koronka 
do Dzieciątka Jezus 

w prezencie!

Koronka 
do św. Józefa 
w prezencie!

Koronka 
do św. Rodziny 

w prezencie!

NABOŻEŃSTWO DO 
ŚW. ANNY I ŚW. JOACHIMA
Wyjątkowy modlitewnik do 
św. Anny i św. Joachima, rodzi-
ców Matki Bożej i dziadków Pana 
Jezusa. Bogaty zbiór modlitw, 
nabożeństw, litanii i koronek do 
św. Anny i św. Joachima, których 
pobożne odmawianie poma-
ga wierzącym wypraszać łaski 
w najtrudniejszych życiowych 
sytuacjach. 
AA, 12x16, 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!
KORONKA DO ŚW. ANNY, ŚW. JOACHIMA 

19,90
24,90

19,90
24,90

SREBRNY MEDALIK ŚW. OJCA PIO GRATIS!

24,90

ISBN 978-83-7864-418-7

Modlitewnik 
za wstawiennictwem
św. Ojca Pio

Do modlitewnika 
dołączamy srebrny medalik 

z Ojcem Pio

SREBRNY MEDALIK ŚW. OJCA PIO GRATIS!

za wstawiennictwem 19,90
24,90

19,90
24,90

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 grzeszników, 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, 12x16, s. 64, miękka
KOD: 644187

KORONKA ŚW. CHARBELA 
Koronka św. Charbela to szcze-
gólna modlitwa o uzyskanie łask 
Bożych za wstawiennictwem 
tego świętego. Aby ją dobrze 
i owocnie odmawiać, warto sko-
rzystać z pomocy tego modlitew-
nika. Znajdziemy w nim niezbędne 
wskazówki, jak należy posługiwać 
się dołączoną koronką.
AA, 12x16, s. 16, miękka 
KOD: 643128

14,90
19,90

14,90
19,90

RABAT
25 %!

BESTSELLER

Koronka 
w prezencie!

Koronka 
w prezencie!

Koronka 
w prezencie!

 RÓŻANIEC KU CZCI ŚW. JÓZEFA W PREZENCIE!

Modlitewnik

19,90
Tylko

Modlitwa



56

Cena kompletu:Cena kompletu:

79,00
Tylko

SUPER
CENA!

W skład kompletu wchodzą: 

ANIOŁOWIE W WIZJACH WIELKICH MISTYCZEK, s. 352

CZYŚCIEC W WIZJACH MISTYCZNYCH, s. 352

ŻYCIE MARYI W WIZJACH WIELKICH MISTYCZEK, s. 368

WIELKIE WIZJE 
MISTYCZNE

KOMPLET 3 KSIĄŻEK

KOD KOPMLETU:
640226

Mistyczne wizje świętych kobiet, m.in. Elżbiety z Hesji, Brygidy 
Szwedzkiej, Marii z Agredy, Anny Katarzyny Emmerich, Hildegardy 
z Bingen, Klary, Gertrudy z Helfty, Teresy z Avila, Roży z Limy, Małgorzaty 
Marii Alacoque, Gemmy Galgani, Anieli Salawy, Natuzzy Evolo, Siostry 
Faustyny, Weroniki Giuliani, Katarzyny z Genui, Katarzyny ze Sieny i innych.

9,90
Tylko

OBJAWIENIA 
I ORĘDZIA BOGA OJCA
S. Eugenia Ravasio (1907-1990) 
pozostawiła nam orędzia, które 
otrzymała w objawieniach mistycz-
nych bezpośrednio od Boga Ojca 
w 1932 roku po łacinie – w języku 
całkowicie jej nieznanym… Są 
to jedyne objawienia dokonane 
osobiście przez Boga Ojca, które 
po 10 latach starannych badań 
zostały uznane przez Kościół za au-
tentyczne. W książce zamieszczono 
również modlitwy do Boga Ojca.
AA, 12x16, s. 112, miękka
KOD: 643975

Objawienia

29,90 zł
ISBN 978-83-7864-018-9

Komplet 5 książek

Ko
m

pl
et

 5
 k

sią
że

k

Komplet 5 książek

29,90
Tylko

29,90

W komplecie
taniej!

9 788378 640189

Cena kompletu:

29,90
Cena kompletu:

29,90
Tylko

SUPER
CENA!

MISTYCZNE WIZJE CATALINY RIVAS
KOMPLET 5 KSIĄŻEK

KOD KOMPLETU: 640189

Każda książka: 
WYD. AA, 12x16, 
miękka

W skład kompletu wchodzą: 

NAJWIĘKSZY CUD, s. 64

OSTATNIE SŁOWA JEZUSA, s. 128

PRZEJŚCIE DO ŻYCIA WIECZNEGO, s. 112 

TAJEMNICA ADORACJI, s. 128

TAJEMNICA SPOWIEDZI, s. 64

ŚW. SIOSTRA FAUSTYNA

DZIENNICZEK
MIŁOSIERDZIE BOŻE 
W DUSZY MOJEJ

Osobiste zapiski św. Faustyny, 
polskiej zakonnicy, wizjonerki 
i mistyczki, której Jezus zle-
cił przekazanie światu orędzia 
o Bożym Miłosierdziu. Od cza-
sów tych niezwykłych obja-
wień po dzień dzisiejszy Orędzie 
o Bożym Miłosierdziu rozprze-
strzeniło się na całym świecie. 

PROMIC, 14x21, s. 552, twarda 
KOD: K01042 

33,00
36,90

39,00
36,90

39,00

Zapiski duchowe Alicji Lenczewskiej (1934-2012), która otrzymała nad-
zwyczajny dar mistycznych spotkań z Jezusem. Na wyraźne polecenie 
Jezusa od 1985 r. do swojej śmierci spisywała Jego rady i pouczenia, 
zamieszczając je w dwóch dziennikach: Świadectwie i Słowie pouczenia. 
Po śmierci Alicji Lenczewskiej dzienniki jej duszy zostały zbadane przez 
komisję teologiczną powołaną przez ks. abpa Andrzeja Dzięgę. Komisja 
ta potwierdziła zgodność tekstów mistyczki z nauczaniem Kościoła. 
Teologiczna i duchowa dojrzałość tych tekstów zdumiewa, a treści w nich 
zawarte umacniają wiarę, udzielają odpowiedzi na najtrudniejsze pytania 
i prowadzą trudną drogą ku dojrzałości chrześcijańskiej. 

ŚWIADECTWO. DZIENNIK DUCHOWY
AGAPE, 13x17, s. 942, twarda
KOD: 774614

SŁOWO POUCZENIA
AGAPE, 17x24, s. 368, twarda
KOD: 774447

Pisma duchowe Alicji Lenczewskiej

29,90
Tylko

Poręczny 
format
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ANTONIO SOCCI

CZWARTA 
TAJEMNICA FATIMSKA?
Czy istnieje i co zawiera nieujaw-
niona część orędzia Matki Bożej 
z Fatimy? 
Antonio Socci w książce-śledztwie 
omawia wydarzenia i polemiki, 
jakie otaczają Trzecią Tajemnicę. 
Ujawnia nieznane fakty. Stawia 
intrygujące pytania. Ukazuje trudną 
sytuację papieży XX wieku, odpo-
wiedzialnych za przekaz i właściwą 
interpretację ważnego proroctwa 
z Fatimy.
AA, 14x20, s. 352, miękka 
KOD: 644651

19,90
29,90

19,90
29,90

RABAT
33 %!

O. LIVIO FANZAGA

PROROCTWO O KOŃCU 
ŚWIATA
10 TAJEMNIC MEDJUGORIE
Tajemnice Medjugorie zostaną 
ogłoszone światu na trzy dni 
przed ich wypełnieniem się, 
dając ludzkości ostatnią szansę 
nawrócenia i ratunku…

AA, 14x20, s. 336, miękka 
KOD: P03K01

ANTONIO SOCCI

TAJEMNICA MEDJUGORIE
MARYJA RATUJE ŚWIAT

• Historia objawień 
w Medjugorie!

• Nadzwyczajne wydarzenia!
• Orędzia Matki Bożej!
• „Dziesięć tajemnic” mających 

się urzeczywistnić w niedale-
kiej przyszłości…

AA, 14x20, s. 336, miękka 
KOD: K03030

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

29,90
34,90

29,90
34,90

24,90
29,90

24,90
29,90

KS. MANUEL FERNANDO 
SOUSA E SILVA

DZIECI, KTÓRE WIDZIAŁY 
MARYJĘ
Autor przedstawia dokładne por-
trety trojga dzieci, którym objawiła 
się Maryja. Opisuje ich wygląd, 
zachowanie, temperament, ulu-
bione zabawy i sposób spędza-
nia wolnego czasu. W oparciu 
o oryginalne dokumenty i raporty 
z przesłuchań dokładnie przedsta-
wia przebieg wydarzeń od maja 
do października 1917 roku, treść 
Objawień i ich znaczenie. 
AA, 14x20, s. 488, miękka
KOD: 646693

KS. MANUEL NUNES FORMIGÃO

FATIMA W RELACJACH 
NAOCZNEGO ŚWIADKA
Unikalna książka o wydarze-
niach w Fatimie, jakie miały 
miejsce w roku 1917 i w latach 
następnych. Autorem jest kato-
licki kapłan ks. dr Manuel Nunes 
Formigão (1883-1958), który żył 
w tamtym czasie i był naocznym 
świadkiem objawień w Fatimie. 
Ks. Formigão osobiście znał dzie-
ci, które widziały Maryję! Nikt inny 
nie zbliżył się do tajemnic Fatimy 
tak blisko jak on! 
AA, 14x20, s. 256, miękka
KOD: 647492

Tajemnice Maryi

PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA 

OBJAWIENIA, KTÓRE WSTRZĄSNĘŁY ŚWIATEM
Plinio Corrêa de Oliveira (zm. 1995 r.) – brazylijski myśliciel, pisarz, 
nauczyciel akademicki i katolicki lider, ceniony za obronę zasad i insty-
tucji Kościoła oraz cywilizacji chrześcijańskiej – rozważa treść orędzi 
przekazanych nam przez troje dzieci z Fatimy. Znajdziemy tu zwięzłe 
i celne komentarze do trzech objawień Anioła Portugalii oraz do sześciu 
objawień Maryi w Fatimie. Dzięki tym komentarzom można uzyskać 
głębsze zrozumienie sensu i treści objawień w Fatimie, aby wiernie trwać 
w wierze katolickiej i nie poddawać się w obliczu ogromnych zagrożeń 
dla Kościoła i świata, które pojawiły się na przestrzeni minionego stulecia. 
PCH, 14x20, s. 76, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 739552

OBJAWIENIA, KTÓRE WSTRZĄSNĘŁY ŚWIATEM

19,90
Tylko

Komentarze 
do orędzia 
fatimskiego

AKITA

Objawienia 
i orędzia 
Matki Bożej
Książka przedstawia objawienia 
i orędzia Matki Bożej w Akita, to-
warzyszące im niezwykłe zjawiska, 
postać wizjonerki siostry Agnieszki 
Sasagawa oraz szczególne wezwa-
nie Maryi do odmawiania modlitwy 
różańcowej.
AA, 12x16, s. 64, miękka
KOD: 645061

9,90
Tylko



58

Tajemnice Maryi

WINCENTY ŁASZEWSKI

ŚWIAT MARYJNYCH OBJAWIEŃ
Ponad tysiąc stron porywającego tekstu. Wincenty Łaszewski 
dotarł do historycznych relacji z wydarzeń i świadectw osób, 
którzy dostąpili łaski prywatnych objawień. Ich wizje po stuleciach 
spełniają się właśnie na naszych oczach! 
Zamieszczono tu współczesne barwne fotografie z sanktuariów 
i miejsc objawień, a także materiały historyczne, dokumenty 
i reprodukcje najwspanialszych dzieł sztuki sakralnej. Znajdziemy 
tu również ponad 200 map ukazujących położenie miejsc kultu 
i objawień. Dzięki pasjonującej treści oraz bogatej szacie graficznej 
dzieło Wincentego Łaszewskiego łączy w sobie cechy leksykonu, 
znakomitej publicystyki i efektownego albumu.
Ta książka pokazuje wszystko to, co inne próbują tylko opisać!
FRONDA, 22x28, s. 1008, twarda, kolorowe ilustracje, 
kredowy papier, etui
KOD: 791893

169,00
200,00

169,00
200,00

Ponad 
2600 zdjęć 
i ilustracji!

Ekskluzywne Ekskluzywne Ekskluzywne 
wydanie w etuiwydanie w etuiwydanie w etuiwydanie w etuiwydanie w etuiwydanie w etui

BESTSELLER

100 najważniejszych objawień maryjnych w historii ludzkości!

SAVERIO GAETA
WIDZĄCY. TAJEMNICE NIEZNANYCH OBJAWIEŃ W TRE FONTANE
W 1947 r. w Rzymie, nieopodal kościoła Tre Fontane, Maryja ukazała się 
człowiekowi, który… chciał zabić papieża. Kupił już nawet sztylet, na 
którym kazał wygrawerować napis: „śmierć papieżowi”… 
Ten człowiek to Bruno Cornacchiola, do tego czasu antyklerykał i komu-
nista. Dostąpił on łaski cudownego spotkania z Maryją, która radykalnie 
przemieniła jego życie. Od chwili objawień w 1947 r., już nawrócony, 
poświęcił się szerzeniu kultu Matki Bożej. Grota, gdzie ukazała się Matka 
Boża, jest obecnie miejscem pielgrzymek, w którym nieustannie mają 
miejsce uzdrowienia z najcięższych chorób i głębokie duchowe nawró-
cenia. A Słowa Maryi przekazane przez Bruno Cornacchiolę brzmią tak, 
jakby były kierowane do nas dziś…
WYD. AA, 14x20, s. 256, miękka

KOD: 641582

24,90
29,90

24,90
29,90

Nawet przez myśl mi nie 
przeszło, że natrafię na nigdy 
niepublikowane objawienia 
o piorunującej treści, które 
w niniejszej książce 
prezentowane są w całości. 

Autor

BESTSELLER
JOSE PRADO FLORES

MARYJA Z NAZARETU
O PRAWDZIWEJ POBOŻNOŚCI MARYJNEJ
Jose Prado Flores przedstawia biblijny portret Maryi i wynikające z nie-
go wskazówki dotyczące prawdziwej pobożności maryjnej. Dokładnie 
analizuje maryjne fragmenty Pisma Świętego sięgając do oryginalnych 
wyrażeń greckich i aramejskich. W oparciu o teksty biblijne omawia 
relacje Maryi z Bogiem Ojcem, z Jej Boskim Synem Jezusem, Duchem 
Świętym, z innymi ludźmi oraz z samą Sobą. Z omówionych tekstów 
biblijnych wyciąga wnioski odnośnie właściwych form kultu Maryi, 
ostrzegając zarówno przed niedocenianiem Jej roli jak i przed prze-
sadą (np. gdy Maryi przypisuje się role właściwe Jezusowi i Duchowi 
Świętemu).
WYD. ŚW. WOJCIECH, 14x20, s. 144, miękka
KOD: 650244

17,90
20,00

17,90
20,00

UWAGA: oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!
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Tajemnice Maryi

GRZEGORZ KASJANIUK

SERCE W SERCE
Hafnarfjórdur na Islandii, polscy franciszkanie-męczennicy w Peru, 
Gietrzwałd i osobiste nawrócenie autora. Wszystko to łączy ze sobą 
maleńka miejscowość pod Zambrowem i wydarzenia, które się w niej 
rozegrały. 30 lipca 1984 r. siostra Czesława Polak (wtedy jeszcze osoba 
świecka) spotkała na swojej drodze samego Jezusa Chrystusa. 6 grud-
nia 1992 r. siostra Czesława widziała też Matkę Bożą. Te wydarzenia 
odmieniły życie Czesławy, a potem także wielu pielgrzymów, którzy 
nawiedzając to miejsce byli świadkami nadprzyrodzonych zjawisk. 
Widywali krew na twarzy figury Jezusa w kaplicy, słyszeli śpiew aniołów, 
a kilka osób było świadkami cudu wirującego słońca.
FRONDA, 14x20, s. 280, miękka
KOD: 793590

19,90
24,90

19,90
24,90

Objawienia 
Pana Jezusa 
i Matki Bożej 
w Ostrożnem

EWA POLAK-PAŁKIEWICZ

BITWA O GIETRZWAŁD
TRYUMF KRÓLOWEJ
Ewa Polak-Pałkiewicz opowiada historię objawień i sanktuarium 
w Gietrzwałdzie na tle wydarzeń historycznych. Pisze o trudnych re-
aliach życia Polaków i katolików pod zaborem 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 
w warunkach wzmożonej germanizacji oraz ideologicznej presji i prze-
śladowań. Wyjaśnia również sens i znaczenie objawień w Gietrzwałdzie 
dla losów Polski i Kościoła katolickiego na naszej ziemi.   
WYD. AA, 14x20, s. 128, miękka
KOD: 642909

19,90
Tylko

ANITA CZUPRYN

CUDA DZIEJĄ SIĘ PO CICHU
O JASNOGÓRSKICH CUDACH I ŁASKACH
Czy modlitwa przed obliczem Jasnogórskiej Matki Bożej ma rzeczy-
wiście wyjątkową moc? Czy to właśnie przed tym obrazem zapadały 
najważniejsze decyzje dla historii Polski?
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 osobiste, 
nieoczekiwane przeżycia autorki wynikające ze spotkań z częstochowską 
Madonną.
FRONDA 16x23, s. 344, zintegrowana
KOD: 790568

34,90
39,90

34,90
39,90Reporterskie 

śledztwo 
w sprawie 
duchowego 
serca Polski!

BESTSELLER

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 figura jest świadectwem niezwykłych 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. 
Pasjonująca opowieść o tych niezwykłych wydarzeniach sprzed 500 
lat odkrywa przed nami tajemnicę objawień Matki Bożej i ukazuje jej 
niezwykłe dzieła. 
WYD. AA, 14x20, s. 176, miękka, cz.-b. fotogra� e
KOD: 649373

19,90
Tylko
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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 spo-
łecznego, nawróceni bandyci czy prostytutki. Ale zdarzali się też ludzie 
wykształceni, znający grekę czy łacinę: zamożni kupcy, skrybowie, 
adwokaci. Książka przedstawia osiemdziesiąt dwie postaci Ojców 
(i Matek) Pustyni. Opiera się na świadectwach, jakie oni sami pozosta-
wili 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

WINCENTY ŁASZEWSKI

BOŻY SZALEŃCY
Widzieli więcej niż inni, rozmawiali z samym Bogiem, spotykali się z du-
szami czyśćcowymi. Słyszeli głosy, których nikt nie słyszy i spoglądali tam, 
gdzie nie zaglądał nikt. Widzieli wspaniałości Nieba. Przeżywali ekstazy, 
dysponowali darem bilokacji. 
Kapłani, siostry zakonne, osoby świeckie. Mistycy z tej ziemi, którzy 
wywarli wielki wpływ na dzieje Polski i losy  świata. Każdy z nich zaska-
kuje i zdumiewa… Wśród nich m.in. Dorota z Mątowów, Władysław 
z Gielniowa, Stanisław Papczyński, Wanda Malczewska, Celina Borzęcka, 
Aniela Salawa, Maksymilian Maria Kolbe, Rozalia Celakówna, Leonia 
Nastał, Faustyna Kowalska, Karol Wojtyła i inni.
FRONDA, 14x20, s. 312, miękka
KOD: 790179

Niezwykłe 
losy polskich 
mistyków!

29,90
34,90

29,90
34,90 59,00

69,00

59,00
69,00

Święci

KS. MANUEL FERNANDO SILVA

BÓG WIE LEPIEJ

Poznaj moc modlitwy: „Bóg wie lepiej”!
Pasjonująca książka o św. Józefie! Autor zatrzymuje się nad frag-
mentami 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 przedstawione obrazy 
wprowadzają w medytację Bożych tajemnic. Zamieszczono tu również 
świadectwa cudów uczynionych za sprawą św. Józefa.
WYD. AA, 14x20, s. 224, miękka
KOD: 641827

24,90
29,90

24,90
29,90

Życie Józefa, 
Męża Maryi

JERZY POPIEŁUSZKO
PRAWDA PRZECIW 
TOTALITARYZMOWI
Kapelan Solidarności został brutal-
nie zamordowany przez SB w 1984 
r. Niemal 30 lat później jego grób 
odwiedził francuski kapłan Bernard 
Brien, który stał się gorącym 
czcicielem polskiego męczennika, 
głównie za sprawą cudu który 
wydarzył się we Francji za wsta-
wiennictwem ks. Popiełuszki…
WAM, 14x20, s. 144, miękka
KOD: 714558

22,90
26,90

22,90
26,90

TERESA, JAKIEJ NIE ZNAMY
seria: BIBLIOTEKA „JEZUS ŻYJE!”
Na czym polega fenomen 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus? 
Pasjonująca książka ujawnia mało 
znane szczegóły dotyczące życia 
duchowego świętej z Lisieux 
(m.in. modlitwa przez 7-8 go-
dzin dziennie, ciemności wiary). 
Św. Teresa przemawia do czy-
telnika dzieląc się swoim do-
świadczeniem trudności w wierze 
i miłosiernej miłości Boga.
AA, 11x16, s. 80, miękka
KOD: 368544

4,90
6,00

4,90
6,00
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SUPER
CENA!

Cena kompletu:Cena kompletu:

59,00
Tylko

ŚWIĘTY CHARBEL
KOMPLET 3 KSIĄŻEK

KOD KOPMLETU:
640301

W skład kompletu wchodzą: 

CEDR LIBANU, s. 272

CUDA ŚW. CHARBELA, s. 384

KWIATKI ŚWIĘTEGO CHARBELA, s. 368

Każda książka: 
WYD. AA, 14x20, 

miękka

TOMASZ P. TERLIKOWSKI

WENANTY KATARZYNIEC
POLSKI SZARBEL
Kim jest tajemniczy przyjaciel Maksymiliana Kolbego?
Tomasz P. Terlikowski podąża śladami Sługi Bożego o. Wenantego 
Katarzyńca, który dał się on poznać jako wielki kaznodzieja i gorliwy 
apostoł (m.in. pomógł Maksymilianowi Kolbe stworzyć media katolickie). 
W trakcie swego krótkiego życia uczynił wiele dla Chrystusa i Kościoła. 
Zapewnił jednak swoich współbraci, że jeszcze więcej uczyni… po 
śmierci. Tak też się stało. Wiele świadectw potwierdza, że ten pocho-
wany w Kalwarii Pacławskiej zakonnik jest skutecznym orędownikiem 
w bardzo różnych potrzebach ludzi, takich jak problem ze znalezieniem 
pracy, kupno samochodu, spłata wysokiego kredytu, kłopoty biznesowe, 
a także uciążliwe dolegliwości zdrowotne. Ci, którym pomógł, nie mają 
wątpliwości: Wenanty jest jak święty Szarbel! 
ESPRIT, 13x20, s. 272, miękka
KOD: 847706

 „Nie zapomnę nigdy 
skromności, jaka tchnęła 
z całej postaci Wenantego.”

Św. Maksymilian M. KolbeŚw. Maksymilian M. Kolbe

24,90
29,90

24,90
29,90

Święci

ŚWIĘTY JUDA TADEUSZ
ŻYCIE, CUDA, MODLITWY
Św. Juda Tadeusz, patron od 
spraw beznadziejnych, to krew-
ny Jezusa i jeden z dwunastu 
Apostołów. Ta książka przedstawia 
historię jednego z największych 
orędowników od spraw najtrud-
niejszych. Znajdziesz tutaj pełne 
zawierzenia modlitwy i świa-
dectwa, które przekonują, jak 
potężna jest moc wstawiennictwa 
św. Judy Tadeusza.
ESPRIT, 13x20, s. 160, miękka
KOD: 061200

19,90
24,90

19,90
24,90

TOMASZ P. TERLIKOWSKI

MAŁA DROGA WENANTEGO 
KATARZYŃCA
Rekolekcje z polskim Szarbelem

Znalezienie pracy, spłata wysokiego 
kredytu czy uzdrowienia to przy-
kłady cudów, które potwierdzają 
niezwykłą moc wstawiennictwa 
o. Wenantego Katarzyńca. 
Książka zawiera wyjątkowe rozwa-
żania o. Wenantego zaczerpnięte 
z jego pism, listów i nauk, inspirowa-
ne duchowością wielkich świętych.
ESPRIT, 13x20, s. 182, miękka
KOD: 061484

TOMASZ P. TERLIKOWSKI

19,90
24,90

19,90
24,90

CUDA ŚWIĘTEGO 
MAKSYMILIANA KOLBEGO 
ŚWIADECTWA I MODLITWY
Pierwsze świadectwa łask za przy-
czyną o. Maksymiliana zaczęły na-
pływać do Niepokalanowa jeszcze 
w czasie trwania II wojny światowej 
i przychodzą nieprzerwanie do dziś. 
W książce znajdziesz świadectwa 
cudów, życiorys Maksymiliana 
Marii Kolbego, a także, litanię i inne 
modlitwy za wstawiennictwem 
tego świętego.
WAM, 13x20, s. 288, twarda
KOD: 715746

CUDA ŚWIĘTEGO 

24,90
26,90

24,90
26,90

ŚWIĘTY JÓZEF MOSCATI
HISTORIA ŚWIĘTEGO LEKARZA
Św. Józef Moscati, pobożny 
i ofiarny lekarz neapolitański (żyją-
cy w czasach ks. Dolindo Ruotolo) 
został wyniesiony do chwały 
ołtarzy. Kim był człowiek, którego 
neapolitańczycy pokochali całym 
sercem? Dlaczego jego grób jest 
dziś miejscem nieustannych piel-
grzymek? Odpowiedzi znajdziemy 
w tej poruszającej książce.
ESPRIT, 13x20, s. 240, miękka
KOD: 061439

24,90
29,90

24,90
29,90
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Świadkowie

DOKOŃCZYSZ DZIEŁO 
FAUSTYNY
Książeczka ta przybliża życie, 
duchowość i dzieło miłosierdzia 
siostry Heleny Majewskiej, wileń-
skiej mistyczki z bezhabitowego 
Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. 
Książka przedstawia historię jej 
życia oraz mistycznych spotkań 
z Jezusem, które na polecenie 
swego spowiednika, ks. Sopoćki, 
zanotowała w swoim Dzienniku. 
Siostra Helena była pomocą dla 
księdza Michała Sopoćki w reali-
zowanych przez niego dziełach 
miłosierdzia.
IKONA, 12x17, s. 96, miękka
KOD: 600769

DOKOŃCZYSZ DZIEŁO 

9,90
Tylko

14,90
Tylko

ANTONIO MATTATELLI

WALCZĄCY Z DEMONAMI
Sługa Boży don Matteo z Agnone, 
to żyjący na przełomie XVI i XVII 
wieku kapucyn, obdarzony przez 
Boga niezwykłą mocą do walki 
z opętaniami demonicznymi. Don 
Matteo zasłynął na całym świe-
cie jako egzorcysta (za swego 
ziemskiego życia przeprowadził 
ok. 650 egzorcyzmów!). Książka 
przedstawia dramatyczne dzieje 
życia tego świętego mnicha i jego 
heroiczną posługę a także świa-
dectwa cudów i łask uzyskanych 
za jego wstawiennictwem.
AA, 13x19, s. 144, miękka
KOD: 645931

29,90

PIĘKNA DUSZA
Szlachetna dziewczyna, Maria 
Gaetana Agnesi – mediolanka, 
w wieku lat pięciu mówiła biegle 
po francusku. W ciągu swego 
życia osiągnęła światowy, nauko-
wy rozgłos. Wysławiana przez 
papieża i doceniana przez cesarzo-
wą. Napisała pierwszy w historii 
podręcznik rachunku całkowego 
i otrzymała – jako jedna z pierw-
szych kobiet w historii – katedrę 
uniwersytecką. Umarła w opinii 
świętości, w skrajnym ubóstwie, 
pochowana bezimiennie w zbio-
rowej mogile. 
SKCH, 14x20, s. 164, miękka
KOD: 739590

36,90
39,00

36,90
39,00

ALICJA LENCZEWSKA
BIOGRAFIA
Alicja Lenczewska (1934-2012), 
polska mistyczka ze Szczecina, 
autorka zapisków duchowych 
Świadectwo i Słowo pouczenia, 
to coraz bardziej znana postać 
Kościoła. Książka obszernie przed-
stawia życie i duchowość Alicji 
Lenczewskiej. Zawiera również 
bogatą kolekcję zdjęć (pocho-
dzących głównie z jej rodzinnego 
archiwum), a także świadectwa 
ponad 20 osób, które ją znały. 
AGAPE, 17x24, s. 176, twarda, kolo-
rowe fotogra� e
KOD: 774737

SANDRA SABATTINI
Pełna życia i energii dwudziestotrzylatka nagle ginie w wypadku drogowym. 
Niewielu wie, że odeszła nie tylko lubiana przez wszystkich sportsmenka 
z pasją, miłośniczka truskawkowych lodów i spacerów brzegiem morza, 
ale i przyszła święta…
Kim była Sandra Sabattini? Nie doświadczała mistycznych wizji, nie 
była wystawiona na wielkie próby heroizmu i męczeństwa, nie żyła 
w zakonie kontemplacyjnym. To zwykła dziewczyna, która odkryła 
smak życia z Bogiem, a dzięki temu jej codzienność stała się święta.
Dziś trwa jej proces beatyfikacyjny…
ESPRIT, 13x20, s. 208, miękka
KOD: 061521

Historia 
świętej 
narzeczonej

22,90
27,90

22,90
27,90

KSIĄDZ STEFANO GOBBI – BIOGRAFIA 
SEKRETARZ MATKI BOŻEJ
Ksiądz Stefano Gobbi (1930-2011) to teolog i jeden z najbardziej 
znanych współczesnych wizjonerów. Doświadczał lokucji (wewnętrz-
nych objawień), podczas których Maryja przekazywała mu proroctwa 
dotyczące przyszłości świata oraz Kościoła. Opublikował je w książce 
Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej, która stała się bestselle-
rem. Założył wielki ruch modlitewny, który do dzisiaj zawierza cały świat 
Niepokalanemu Sercu. Wszystkie te sprawy omówiono w inspirującej 
książce o kapłanie, który dał się porwać pięknu Maryi, rozmawiał z Nią 
i pozostał Jej wierny do ostatnich chwil swojego życia.
ESPRIT, 14x20, s. 288, miękka
KOD: 061590

24,90
29,90

24,90
29,90

NOWOŚĆ
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14,90
Tylko

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 przepo-
wiedziała wielką przyszłość…
AA, 13x19, s. 80, miękka 
KOD: 645177

14,90
Tylko

Stygmatycy

24,90
29,90

24,90
29,90

UKRZYŻOWANA Z VALDARNO
Historia niezwykłego życia Nelli 
Pratesi, pokornej i prostej kobiety 
z toskańskiego Valdarno, która otrzy-
mała stygmaty na nadgarstkach, 
na stopach i na klatce piersiowej. 
Jej historia opowiedziana została 
na podstawie Dziennika, sporzą-
dzonego przez nią na polecenie bi-
skupa, a także w oparciu o dziennik 
zredagowany przez jej spowiednika 
i kierownika duchowego. 
AA, 13x19, s. 128, miękka
KOD: 643944

14,90
Tylko

14,90
Tylko

BRAT ELIA 
STYGMATYK, KTÓRY 
SFOTOGRAFOWAŁ JEZUSA
Brat Elia Cataldo nosi na swoim 
ciele rany Chrystusa, które co ty-
dzień, w nocy z czwartku na piątek, 
otwierają się i krwawią. Znakom 
Męki Chrystusa towarzyszą wi-
dzenia Maryi, Jezusa i Aniołów. 
Z osobą Brata Elii związana jest 
również fascynująca historia wize-
runku Jezusa, który ukazał się na 
fotografii wykonanej na polecenie 
stygmatyka… 
WYD. M, 13x19, s. 112, miękka
KOD: 433779

24,90
29,90

24,90
29,90

ANIOŁ ZE STYGMATAMI 
ZATRZYMAŁ SIĘ W MOIM 
DOMU (Brat Elia)

Bohaterem tej niezwykłej książki 
jest Brat Elia, współczesny mistyk 
i stygmatyk. Autorka książki Fiorella 
Turolli daje przejmujące świa-
dectwo swojego spotkania z nim 
i z pasją opowiada o jego życiu.
ESPRIT, 14x20, s. 224, miękka
KOD: 847263

TAJEMNICA ŚWIATŁA
(Brat Elia od Apostołów Bożych)

Książka przedstawia fascynujące 
wydarzenia z życia brata Elii – m.in. 
kronikę współcierpienia z Jezusem 
podczas męki, poruszające historie 
spotkań z wiernymi, rozmowę ze 
słynnym egzorcystą o. Gabrielem 
Amorthem, a także liczne świa-
dectwa uzdrowień i cudów.
ESPRIT, 14x20, s. 368+16, miękka
KOD: 847676

24,90
29,90

24,90
29,90

BRAT ELIA
BOŻA OPATRZNOŚĆ I JEJ APOSTOŁ

Gorąco polecamy trzecią część bio-
grafii najsłynniejszego współcze-
snego mistyka, znanego ze swoich 
wizji, daru uzdrawiania i bilokacji 
oraz stygmatów. Znajdziemy tu ob-
szerną historię jego życia, mistycz-
nych doświadczeń i niezwykłych 
spotkań z wiernymi, a także liczne 
świadectwa uzdrowień i cudów.
ESPRIT, 14x20, s. 576, miękka
KOD: 061163

29,90
34,90

29,90
34,90

NATUZZA EVOLO
Natuzza Evolo, włoska stygma-
tyczka i mistyczka, otrzymała dar 
stygmatów, uzdrawiania oraz 
czytania w ludzkich sercach i su-
mieniach, a także łaskę bilokacji 
i mistycznych wizji, w czasie 
których spotykała się m.in. z anio-
łami oraz z duszami czyśćcowymi. 
O szczegółach jej mistycznego 
życia dowiemy się z fascynującej 
książki ks. Marcello Stanzione.
AA, 12x19, s. 288, miękka
KOD: 645979

MARTA ROBIN
STYGMATY, OFIARA, MISTYKA
Uważana za najbardziej fascynu-
jącą francuską mistyczkę XX w. 
Przez pięćdziesiąt lat nie jadła, nie 
piła, nie spała, żyjąc w cierpieniu 
ofiarowanym za zbawienie grzesz-
ników. Książka, którą polecamy, 
jest bardzo udaną próbą zrozu-
mienia fenomenu Marty Robin – 
mistyczki naznaczonej stygmatami 
Męki Pańskiej.
AA, 12x19, s. 96, miękka
KOD: 642343
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SUPER
CENA!

Cena kompletu:

59,00
Tylko

24,90
29,90

24,90
29,90

BESTSELLER

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

ŻYCIE PO ŚMIERCI
ŚWIADECTWA LEKARZY
KOMPLET 3 KSIĄŻEK

KOD KOPMLETU:
640349

W skład kompletu wchodzą: 

PRZEJŚCIE. ŚMIERĆ I TO, CO POTEM, s. 296 

ŚWIATŁOŚĆ I ŚMIERĆ, s. 352

ZA BRAMĄ ŚMIERCI, s. 208

Każda książka: 
WYD. AA, 14x20, 

miękka

BETTY MALZ

WIDZIAŁAM NIEBO
Betty Malz w wieku 27 lat została uznana za 
martwą, a na jej głowę naciągnięto szpitalne 
prześcieradło. Dwadzieścia minut później 
powróciła do ciała – ku zdumieniu cierpiącej 
rodziny i oszołomionego personelu szpitalnego. 
Oto jej zdumiewająca relacja o tym, co zobaczy-
ła, usłyszała i przeżyła po drugiej stronie życia.
Jednak książka Widziałam Niebo jest czymś 
więcej. Jest to historia o tym, jak Bóg przemie-
nił życie zadufanej w sobie racjonalistki, która 
musiała umrzeć, by nauczyć się żyć.
WYD. AA, 14x20, s. 160, miękka
KOD: 645092

RICHARD SIGMUND

BYŁEM W NIEBIE. PRAWDZIWA HISTORIA 
ŚMIERCI I POWROTU DO ŻYCIA

Poruszające świadectwo człowieka, który miał 
ciężki wypadek samochodowy, umarł… i po 
ośmiu godzinach powrócił do życia, w chwili 
kiedy dwóch sanitariuszy wiozło jego ciało do 
kostnicy! Przez te osiem godzin dane mu było 
zobaczyć Niebo, spotkać Jezusa, aniołów 
i zbawionych ludzi oraz doświadczyć obecności 
Boga, co na zawsze zmieniło jego życie. Bóg 
pozwolił mu zobaczyć także otchłań piekła, aby 
mógł służyć ludziom przestrogą…

WYD. AA, 14x20, s. 224, miękka 
KOD: 642206

MARVIN J. BESTEMAN, LORILEE CRAKER

MOJA PODRÓŻ DO NIEBA
W kwietniu 2006 roku Marv Besteman przeszedł 
operację usunięcia rzadko występującego nowo-
tworu trzustki. Wtedy przeżył doświadczenie, 
którego się nie spodziewał, i którego nigdy nie 
zapomni. W tej książce w niezwykle szczegóło-
wy 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 przyjaciółmi i krewnymi, którzy 
odeszli do Nieba.
WYD. AA, 14x20, s. 208, miękka
KOD: 647850

ANDRZEJ DUFFEK
JAROSŁAW MAŃKA

PO DRUGIEJ 
STRONIE ŻYCIA
KSIĄŻKA I FILM DVD

Andrzej Duffek to gdański przedsiębiorca, opozycjonista działający 
w latach osiemdziesiątych w Federacji Młodzieży Walczącej i oddany 
kibic Lechii Gdańsk. W 2003 roku uległ poważnemu wypadkowi. Mimo 
sprawnego działania ratowników i lekarzy na blisko dwa miesiące 
zapadł w śpiączkę, podczas której sztucznie podtrzymywano jego 
funkcje życiowe. Odbył wówczas podróż, która absolutnie zmieniła jego 
życie, spojrzenie na ludzi i ten świat. Książka i dołączony do niej film 
dokumentalny to jego opowieść o doświadczeniach po tamtej stronie 
życia, o wielkiej radości nieba, ale także o potwornym dotknięciu piekła. 
To także świadectwo o wielkiej sile modlitwy najbliższych i przyjaciół.
Książka: WYD. AA, 14x20, s. 140, twarda, zdjęcia
Film DVD: „Siła modlitwy”, reż. Jarosław Mańka, czas trwania: 56 min.
KOD: 643050

19,90
24,90

19,90
24,90

Świadectwa

BESTSELLER
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24,90
29,90

24,90
29,90

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 duchowej nocy i fizycznego 
cierpienia, aż po ekstremalne doświadczenie 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 ziemskiego życia i doświadczył czegoś niezwykłego, czym 
zechciał podzielić się w tej książce.
WYD. AA, 14x20, s. 208, miękka
KOD: 642541

U Pana Boga można 
wszystko wymodlić. 
Wtedy była mi naprawdę 
pisana śmierć. 
Swoje życie już przeżyłem. 
Teraz to jest tylko 
prolongata.

Autor

JAN ZAC

Swoje życie już przeżyłem. 

DR JEFFREY 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, 14x20, s. 248, miękka
KOD: 644309

24,90
29,90

24,90
29,90

BESTSELLER

MARCIN LUDWICKI

NA KONIEC ŚWIATA
Wzruszająca historia sześciolatka dotkniętego nieuleczalną 
chorobą, który przez krzyż dojrzał do ludzkiej pełni. 
Historia pełna miłości, bólu, obaw i nieodłącznej nadziei. Lekcja cierpienia 
przeżywanego z pokorą i ufnością. Antek miał sześć lat i dziewięć mie-
sięcy. Odchodził bez lęku, wierząc, że jego cierpienie ma sens. – Synku, 
umarłbym za ciebie, gdybym mógł – płakał tata Antka. Chłopiec uśmiechał 
się z wysiłkiem: – Ale to ja, tato, umrę za ciebie.
Książki tej nie da się przczytać bez łez. Jest wstrząsająca. I piękna, tak samo, 
jak życie Antosia. Małego chłopca, który odpowiada na wielkie pytania.

Bogdan Rymanowski, dziennikarz
WYD. AA, 12x19, s. 128, twarda
KOD: 649366

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

Świadectwa

BESTSELLER

19,90
Tylko

LEAH DARROW

INNA STRONA PIĘKNA
ŚWIADECTWO NAWRÓCONEJ MODELKI
„Wstydzę się tego, jak wyglądam, nie lubię siebie”, „Nikt mnie nie poko-
cha, nie jestem dość dobra”, „Nikomu się nie podobam”. Leah Darrow, 
była modelka i uczestniczka America’s Next Top Model, dobrze zna takie 
myśli. Latami uzależniała swoją samoocenę od opinii innych. Dla stylistów 
była tylko „wieszakiem”, dla koncernów kosmetycznych – klientką, dla 
chłopaka – epizodem, dla znajomych – użytecznym kontaktem… Jej 
życie zmieniło się jednak o sto osiemdziesiąt stopni…
Odkryła swoje prawdziwe piękno. Spotkała Boga, który nie chce „popra-
wiać” nas w Photoshopie.
ESPRIT, 13x20, s. 240, miękka
KOD: 061576

NOWOŚĆ

19,90
24,90

19,90
24,90
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MAŁGORZATA TERLIKOWSKA

DZIĘKI BOGU 
JESTEM ZAKONNICĄ! 
HISTORIE SPEŁNIONYCH KOBIET

Małgorzata Terlikowska – redaktorka, żona i mama pięciorga dzieci – 
w szczerych rozmowach z siostrami zakonnymi odkrywa, jak rozpoznały 
one swoje powołanie do życia w habicie.
Teresa Pawlak, albertynka, jeździ na Przystanek Jezus na Woodstocku 
i z więźniami śpiewa piosenki Dżemu. Iwona Szwajca, klaryska, naj-
szczęśliwsza jest za klauzurą. Justyna Papież, służebniczka dębicka, 
towarzyszy alkoholikom i codziennie modli się za uzależnionych. 
Tymoteusza Agnieszka Gil, dominikanka, w zakonie została specjalistką 
od PR, księgową i pedagogiem specjalnym.
Poznaj historie sióstr, z których każda może szczerze zawołać: dzięki 
Bogu jestem zakonnicą!
ESPRIT, 14x20, s. 416, miękka
KOD: 061583

MMACULÉE ILIBAGIZA, STEVE ERWIN  
RÓŻANIEC. MODLITWA, 
KTÓRA OCALIŁA MI ŻYCIE
Poruszające świadectwo kobiety, 
która modlitwie różańcowej za-
wdzięcza ocalenie z ludobójstwa 
w Ruandzie. W tej niezwykłej książ-
ce zawarła sekret swojego ocalenia.
Nie pisałabym dz is ia j  tych 
słów, gdyby nie modlitwa ró-
żańcowa, która ocaliła mi ży-
c ie .  ( Immaculée I l ibag iza)

DUC IN ALTUM, 14x20, s. 266, miękka 
KOD: 710340

29,90
33,90

29,90
33,90

ANTONIO SOCCI

DOM MŁODYCH BOHATERÓW
Antonio Socci, ojciec chorej 
Cateriny, w poruszający sposób 
opowiada historię swoją i córki. 
Jego świadectwo zostało wzbo-
gacone przez historie wielu ludzi 
w podobnych sytuacjach. Książka 
ta jest więc również opowieścią 
o bohaterstwie wielu dzieci, ojców 
i matek, którzy zostali boleśnie 
dotknięci przez życie i dają z siebie 
wszystko, aby odzyskać wolność, 
którą odebrała im choroba.
AA, 14x20, s. 208, miękka
KOD: 642701

24,90
29,90

24,90
29,90

KS. WIESŁAW AL. NIEWĘGŁOWSKI

ROZMOWY Z ANIOŁEM STRÓŻEM
Niniejsza książka odsłania więź człowieka z aniołem w zwykłej codzien-
ności. Anioł Stróż w życiu Boga przeżywa swoje istnienie, jednocześnie 
w życiu człowieka. Owa bilokacja pozwala na jego istnienie w dwóch 
wymiarach: duchowym i ziemskim. Anioł Stróż, sługa Boży, bywa jedno-
cześnie wspomożycielem człowieka. Prowadzi z nim rozmowy, omawia 
zamierzenia, wspomaga, umacnia, przeprasza za swego podopiecznego. 
Anioł modli się za powierzonego mu człowieka. Jest szczęśliwy, kiedy 
modli się z nim.

ks. Wiesław Niewęgłowski
WYD. AA, 14x20, s. 118, miękka
KOD: 641988

Zaskakująca książka 
ks. Niewęgłowskiego!

Mistyczne dialogi 
kapłana z Aniołem 
StróżemStróżem

19,90
Tylko

BESTSELLER

KSIĘŻA BEZ CENZURY
Intrygujące wywiady czterech szanowanych księży z archidiecezji 
gdańskiej. Kapłani bez patosu mówią o swoim życiu, odpowiadają na 
trudne pytania i podejmują niewygodne tematy. Opowiadają również 
anegdoty o zabawnych wpadkach i o kolegach w seminarium m.in. 
o eleganckim kleryku ks. Henryku Jankowskim i późniejszym cudzie za 
jego sprawą, o spotkaniu z pewnym biskupem w ubłoconych butach, 
który po latach został papieżem, o obradach Soboru Watykańskiego 
widzianego z ukrycia i o przemianach, jakie przyniósł. Nie brakuje też 
opowieści z czasów współczesnych! 
WYD. AA, 14x20, s. 256, miękka
KOD: 643708

24,90
29,90

24,90
29,90

Czego wierni nie wybaczą kapłanowi? 
Ksiądz – elegant czy dziad?
O inwigilacji i kontaktach księży z SB.
Co mówią księża o celibacie? 
Czy w intencjach mszalnych chodzi 
o zgarnianie kopert?
O karierze i karierowiczach 
w Kościele.
Czy zdjęcie koloratki pozwala się 
„wylogować”?
O kryzysach kapłańskich.

Odważna książka o tym, 
o czym wielu kapłanów nie mówi, 

a świeccy boją się zapytać!

26,90
32,90

26,90
32,90

NOWOŚĆ
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PROF. ANDRZEJ NOWAK

DZIEJE POLSKI, t. 1 
DO 1202, 
SKĄD NASZ RÓD
Pierwsza część poświęcona jest początkom 
narodu i państwa polskiego i opowiada o wy-
darzeniach, które nastąpiły do 1202 r. 
BIAŁY KRUK, 19x24, s. 384, 
twarda ze złoceniami, kolorowe ilustracje
KOD: 531602

PROF. ANDRZEJ NOWAK

DZIEJE POLSKI, t. 2 
1202-1340, 
OD ROZBICIA DO NOWEJ POLSKI
Druga część, obejmująca lata 1202-1340, oma-
wia okres rozbicia dzielnicowego, a następnie 
odrodzenia Polski pod berłem ostatnich Piastów. 
BIAŁY KRUK, 19x24, s. 384, 
twarda ze złoceniami, kolorowe ilustracje
KOD: 531961

Monumentalne opracowanie dziejów Polski autorstwa wybitnego historyka 
prof. Andrzeja Nowaka. Wszystkie tomy – znakomite zarówno pod względem 
historiografi cznym, jak i literackim – są doskonałą lekturą dla każdego, kto pragnie 
lepiej poznać dzieje naszej Ojczyzny: historię, z której możemy być tylko dumni.

PROF. ANDRZEJ NOWAK

DZIEJE POLSKI, t. 3
1340-1468, 
KRÓLESTWO ZWYCIĘSKIEGO ORŁA
Trzecia część przedstawia wzrost potęgi państwa pol-
skiego w latach 1340-1468, czyli od rządów Kazimierza 
Wielkiego do panowania Kazimierza Jagiellończyka.
BIAŁY KRUK, 19x24, s. 464, 
twarda ze złoceniami, kolorowe ilustracje
KOD: 532234 

PROF. ANDRZEJ NOWAK

DZIEJE POLSKI, t. 1 
DO 1202, 
SKĄD NASZ RÓD
Pierwsza część poświęcona jest początkom 
narodu i państwa polskiego i opowiada o wy-
darzeniach, które nastąpiły do 1202 r. 
BIAŁY KRUK, 19x24, s. 384, 
twarda ze złoceniami, kolorowe ilustracje
KOD: 531602

PROF. ANDRZEJ NOWAK

DZIEJE POLSKI, t. 2 
1202-1340, 
OD ROZBICIA DO NOWEJ POLSKI
Druga część, obejmująca lata 1202-1340, oma-
wia okres rozbicia dzielnicowego, a następnie 
odrodzenia Polski pod berłem ostatnich Piastów. 
BIAŁY KRUK, 19x24, s. 384, 
twarda ze złoceniami, kolorowe ilustracje
KOD: 531961

Monumentalne opracowanie dziejów Polski autorstwa wybitnego historyka 
prof. Andrzeja Nowaka. Wszystkie tomy – znakomite zarówno pod względem 
historiografi cznym, jak i literackim – są doskonałą lekturą dla każdego, kto pragnie 
lepiej poznać dzieje naszej Ojczyzny: historię, z której możemy być tylko dumni.

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

CO POLSKĘ STANOWI
Z tego „wszystkiego, co Polskę stanowi” zostało wybranych i przedstawio-
nych w tym znakomitym dziele kilkadziesiąt postaci: świadków naszych 
dziejów. Wśród nich m.in.: Mieszko I, św. Wojciech, św. Stanisław, 
Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, św. Jadwiga królowa, Władysław 
Jagiełło, ks. Piotr Skarga, Stanisław Żołkiewski, św. Andrzej Bobola, Jan III 
Sobieski, Tadeusz Kościuszko, Józef Poniatowski, Romuald Traugutt, 
św. Adam Chmielowski, Jan Matejko, Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan 
Paderewski, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Józef Haller, św. Faustyna, 
gen. Władysław Anders, św. Maksymilian Kolbe, Rodzina Ulmów, Witold 
Pilecki, Danuta Siedzikowna „Inka”, gen. Fieldorf „Nil”, kard. Sapieha, 
Prymas Wyszyński, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, św. Jan Paweł II i inni.
WYD. AA, 17x24, s. 512, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 648338

Poczet wielkich Polakówet wielklkl ich

49,00
69,00

49,00
69,00

OSZCZĘDZASZ
20 zł!

79,00
99,00

79,00
99,00

Dzieło 
w obwolucie

ze złoceniami!
Wybór i opracowanie:
JUSTYNA CHŁAP-NOWAK 

JESZCZE POLSKA…
KLASYKA POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ
Wspaniałe, monumentalne świadectwo patriotyzmu, narodowej dumy 
i przywiązania do ojczystego domu, któremu na imię Polska.
Wielka antologia poezji patriotycznej obejmuje najobszerniejszy wybór 
literackiego dziedzictwa Polski: od fragmentów najstarszych kronik Galla 
Anonima i Wincentego Kadłubka oraz od „Bogarodzicy”, przez twórców 
okresu odrodzenia, baroku i oświecenia, wieszczów epoki romantyzmu, 
czasu niewoli i wielkich powstań narodowych, poetów doby pozytywizmu 
i Młodej Polski, aż po piewców wielkiego czynu niepodległościowego, 
poetów-legionistów z lat 1914-1918, którzy walczyli o wolną Polskę 
i doczekali się jej odrodzenia.
WYD. AA, 17x24, s. 816, twarda z obwolutą, czarno-białe ilustracje
KOD: 640936

Historia Polski



68

Historia Polski

GRZEGORZ KUCHARCZYK
WIELKA HISTORIA POLSKI
Albumowe opracowanie dziejów Polski, 
od czasów legendarnych po historię najnowszą. 
Znakomicie opowiedziana historia naszej Ojczyzny wzbogacona o wie-
le barwnych ilustracji, map, not, biogramów i dokumentów. Publikacja 
wolna od stereotypów i politycznej poprawności, która nie unika 
najbardziej gorących i kontrowersyjnych tematów w naszej historii. 
WYD. AA, DĘBOGÓRA, 20x29, s. 496, 
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier 
KOD: 646099

BESTSELLERBESTSELLER

99,00
110,00

99,00
110,00

Nowe wydanie 
jubileuszowe!

Przedstawia również najnowsze 
wydarzenia,

 m.in. wybory prezydenckie 
i parlamentarne w 2015 r., 

oraz 
obchody 1050-lecia Chrztu Polski 

19,90
Tylko

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 historyczne, ale przypomina barwne 
cytaty z epoki i przywołuje głos świadków. Książka pozwala poznać 
bogactwo naszej historii od najdawniejszych czasów, zarówno chwile 
wielkości jak i upadków. Pokazuje dzieje dumnego narodu, który pozosta-
je wierny chrześcijańskiej tradycji oraz wartościom, które inni porzucili.
WYD. AA, 21x30, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 643302

BESTSELLER

FELIKS KONECZNY

DZIEJE POLSKI
Praca profesora Feliksa Konecznego jest jedną z najciekawszych 
i najbardziej przystępnych pozycji książkowych opisujących dzieje 
narodu i państwa polskiego. Napisana dla dojrzałych czytelników 
(w odróżnieniu od innej słynnej publikacji Dzieje Polski opowiedziane dla 
młodzieży). Autor z należytą starannością wnikliwie bada wydarzenia, 
które miały największy wpływ na naszą historię. Opisuje dzieje Polski 
od początków państwa aż po czas rozbiorów. Ukazuje nie tylko ważne 
wydarzenia, ale też sylwetki osób, które odegrały w historii naszego 
kraju decydującą rolę. 
CAPITAL, 14x20, s. 400, miękka
KOD: 037450

39,90
45,00

39,90
45,00

BESTSELLER

Od początku Piastów 
do III rozbioru Polski 

Największy atlas 
całych dziejów Polski!

WIELKI ATLAS HISTORII 
POLSKI

Barwna panorama dziejów Polskiod momentu pojawienia się człowieka 
w tej części Europy, aż do czasów współczesnych. Zawiera kilkaset sta-
rannie opracowanych map obrazujących zmiany polityczne, wydarzenia 
militarne oraz wiele zagadnień gospodarczych i społecznych. W atlasie 
wiele miejsca poświęcono polskiej historii współczesnej, czyli wyda-
rzeniom związanym z odzyskaniem niepodległości w 1918 r., II wojną 
światową, z okresem PRL-u oraz z Polską po 1989 r. Dzieło uzupełniono 
o komentarze wybitnych historyków oraz wzbogacono ilustracjami 
(fotografie, reprodukcje dzieł sztuki oraz prezentacje odznaczeń i mun-
durów). Zamieszczono tu również poczet władców Polski oraz biogramy 
czołowych polityków, którzy sprawowali władzę w naszym kraju od 1918 
roku do czasów współczesnych. 
DEMART, 23x33, s. 576, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 122004

WIELKI ATLAS HISTORII 

99,00
119,00

99,00
119,00
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Cena kompletu:Cena kompletu:

299,00
Tylko

POLSKA WIEK XX. HISTORIA PRAWDZIWA
KOMPLET 11 KSIĄŻEK W ETUI 

W skład kompletu wchodzą następujące tytuły: 

1. CZARNA KSIĘGA KRESÓW, s. 384
2. ŻOŁNIERZE NIEPODLEGŁOŚCI, s. 416
3. JÓZEF PIŁSUDSKI 1867-1935. WSZYSTKO DLA NIEPODLEGŁEJ, s. 336
4. 1920. PRAWDZIWY CUD NAD WISŁĄ, s. 496
5. CZERWONA APOKALIPSA. AGRESJA ZWIĄZKU SOWIECKIEGO 

NA POLSKĘ I JEJ KONSEKWENCJE, s. 384

6. BITWY POLSKICH ŻOŁNIERZY 1940-1944, s. 384
7. POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944. GLORIA VICTIS, s. 320
8. WOŁYŃ WE KRWI 1943, s. 400
9. ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. NIEZŁOMNI BOHATEROWIE, s. 464
10. BOHATERSKIE AKCJE ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, s. 336
11. POLSKA W NIEWOLI 1945-1989, s. 512

Każda książka:
WYDAWNICTWO AA, 14x20, twarda 

Łącznie ponad 4400 stron!

KOD KOMPLETU: 
646211

WIELCY POLACY
Bogato ilustrowany album prezentuje żywy, barwny i realistyczny obraz 
życia wybitnych polskich twórców, naukowców, władców, dowódców, 
mężów stanu, laureatów Nagrody Nobla oraz innych naszych rodaków, 
którzy stali się sławni w świecie. Zostali tu przedstawieni m.in. najwy-
bitniejsi polscy artyści (malarze, rzeźbiarze, graficy), prozaicy, poeci, 
dramatopisarze, królowie i książęta, bohaterscy wodzowie (hetmani, 
generałowie, powstańcy) oraz Polacy, którzy zasłynęli na arenie między-
narodowej w XX w. (np. Jan Paweł II i Krzysztof Penderecki). Biogramy 
wzbogacono barwnymi anegdotami, ciekawostkami z życia omawianych 
postaci oraz fotografiami. Interesująca, pozycja dla młodzieży i dorosłych 
– wydana w atrakcyjnej szacie graficznej. Może służyć jako pomoc 
dydaktyczna dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.
FENIX, 25x34, s. 304, twarda, kolorowe i cz.-b. fotogra� e
KOD: 058565

39,90
49,99

39,90
49,99

HETMANI POLSCY I LITEWSCY
LEKSYKON
Ilustrowany leksykon hetmanów polskich i litewskich. Od czasów 
Jana Tarnowskiego aż do XVIII wieku hetmani sprawowali ogromną 
władzę wojskową. Wielu z nich zasłynęło wielkim talentem militarnym 
prowadząc wojska Rzeczypospolitej do chwalebnych zwycięstw pod 
Orszą, Kircholmem, Kłuszynem, Chocimiem oraz na polach innych 
wielkich bitew. Postaci hetmanów przedstawiono kolejno w porządku 
alfabetycznym. Każda prezentacja zawiera życiorys, barwny portret, 
herb oraz wykaz urzędów i godności omawianej osoby. Zamieszczono 
tu również m.in. chronologiczne indeksy hetmanów polskich i litewskich 
oraz kalendarium wojen prowadzonych przez Polskę i Litwę od XV wieku 
do rozbiorów.
FENIX, 17x24, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 321148

29,90
39,99

29,90
39,99

PO RAZ PIERWSZY  
W NASZYM KATALOGU!

PO RAZ PIERWSZY  
W NASZYM KATALOGU!

SUPER
CENA!
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24,90
29,90

24,90
29,90

JÓZEF PIŁSUDSKI

MOJE PIERWSZE BOJE
Moje pierwsze boje to spisane przez Marszałka w czasie niewoli mag-
deburskiej wspomnienia wydarzeń z początków Legionów Polskich. Jest 
to bezcenne świadectwo pierwszych wojennych szlifów Komendanta 
Piłsudskiego i Legionów Polskich – żołnierzy, którzy wywalczyli 
Niepodległość dla Polski. Marszałek Piłsudski opowiada tu o pierwszych 
bitwach legionistów oraz ułanów Beliny-Prażmowskiego, o swoich wo-
jennych doświadczeniach, o trafnych i błędnych decyzjach, rozterkach, 
taktyce, trudach, znoju, odwadze i bohaterstwie żołnierzy. Autor zawarł 
tu również zabawne anegdoty z życia Legionów. 
Najnowsze wydanie zawiera zdjęcia Komendanta i jego legionistów 
z kampanii roku 1914, a także mapy terenów działań 1 Brygady Legionów, 
które zamieszczono w pierwszym wydaniu książki, w roku 1925. 
WYD. AA, 14x20, s. 272, miękka
KOD: 643227

BESTSELLER

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA, 
FRANCISZEK SZAREK

DZIŚ IDĘ WALCZYĆ, MAMO
Książka, nawiązująca tytułem do wiersza młodego poety i żołnierza, 
Józefa Szczepańskiego „Ziutka”, poległego w Powstaniu Warszawskim, 
przedstawia wybrane postaci z Panteonu Polskich Dzieci, czyli tych 
najmłodszych Polaków, którzy z miłości do Ojczyzny stawali w obronie 
ojczystego języka, wiary i niepodległości. W walce o te wartości byli 
gotowi do największych poświęceń aż do ofiary 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 komu-
nistów w stanie wojennym.
WYD. AA, 17x24, s. 192, twarda, cz.-b ilustracje
KOD: 644743

Najmłodsi 
w walce 
o wolną Polskę 
1863-1989

24,90
29,90

24,90
29,90

BESTSELLER

19,90
24,90

19,90
24,90

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

1918 POLONIA RESTITUTA
Bogato ilustrowany album przedstawia okoliczności, najważniejsze 
wydarzenia, ojców i bohaterów polskiej drogi do niepodległości w 1918 
roku. Mamy tu ukazaną sytuację ziem Polski u zarania zwycięskiego 
boju o niepodległość, walki żołnierzy polskich formacji zbrojnych, le-
gendarne boje polskiej kawalerii w czasie I wojny światowej, życiorysy 
wielkich architektów 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 bolszewikami 
w obronie odrodzonej Ojczyzny w 1920 r. Zamieszczono tu również ka-
lendarium wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania niepodległości. 
WYD. AA, 21x30, s. 72, twarda, kolorowe fotogra� e
KOD: 649731

BESTSELLER

POLSKIE 
POWSTANIA NARODOWE
Album przedstawia dzieje trzech zrywów narodowowyzwoleńczych: 
insurekcji kościuszkowskiej (1794), powstania listopadowego (1830-
1831) i powstania styczniowego (1863-1864). Obszerny, fachowy 
komentarz historyczny został wzbogacony barwnymi reprodukcjami 
dzieł sztuki ilustrującymi omawiane wydarzenia. 
Książka o cennych walorach edukacyjnych!
BELLONA, 21x30, s. 104, twarda
KOD: 140912

16,90
19,90

16,90
19,90
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KACPER ŚLEDZIŃSKI

W TAJNEJ SŁUŻBIE
WOJNA WYWIADÓW W II RP
Polski superszpieg już w 1929 roku wykrada tajne plany wojny z pol-
ską. Genialni matematycy łamią szyfry enigmy. Polski kontrwywiad 
przechwytuje niemiecką korespondencję i poznaje sekrety III Rzeszy… 
Dzięki książce Kacpra Śledzińskiego poznamy wiele spektakularnych 
sukcesów i bolesnych porażek wywiadu II RP. Autor snuje fascynującą 
opowieść o niezwykłych ludziach, oficerach polskiego wywiadu, szpie-
gach, podwójnych agentach i specjalistach od łamania szyfrów.
ZNAK, 16x22, s. 352, twarda
KOD: 054619

39,90
49,90

39,90
49,90

Wywiad II RP 
kontra 
tajne służby 
III Rzeszy i ZSRR!

STANISŁAW DOMAGALSKI

BAŁAK LWOWSKI
MOWA PRZEDWOJENNEGO LWOWA
Unikatowy słownik przedwojennej lwowskiej mowy, słynnego bałaku, 
z którego słynęło to piękne miasto w okresie II Rzeczpospolitej. Niniejsze 
opracowanie zostało przygotowane przez rodowitego lwowiaka, który 
„ni tylku w gadaniu, ali nawyt w pisaniu” zaciąga jeszcze tamtą mową. 
Oprócz tłumaczenia bałakowych wyrazów słownik zawiera też zebrane 
z różnych źródeł przykłady ich użycia w potocznej mowie galicyjsko-lwow-
skiej, zarówno tej żywej, codziennej, jak również w utrwalonej na piśmie 
przez sławnych i mniej znanych, a często nawet anonimowych lwowskich 
autorów. Po raz pierwszy podjęto też próbę przekładu współczesnej pol-
szczyzny 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, 14x20, s. 256, twarda, cz.-b. fotogra� e
KOD: 648499

29,90
39,90

29,90
39,90Prezent do książki Bałak lwowski

płyta CD „Tylko we Lwowie” 
15 piosenek lwowskich!

KOD: 648499

KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

LWOWSKIE OKRUCHY HISTORII
Książka ks. Andrzeja Zwolińskiego jest fascynującą, po ruszającą opowie-
ścią o Kresach i legendarnym Lwowie, a jednocześnie 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 szczegóły opisuje każdy zakątek. Przygląda się zabytkom, ale 
dotyka też niezwy kłej, nieraz bolesnej i trudnej, historii. Pokazuje lwowską 
codzienność, pisze o sprawach społecznych, przybliża ducha Lwowa, 
bogactwo jego kultury oraz przypomina o bo haterstwie Lwowiaków, 
którzy dochowali wierności Rzeczypospolitej.
WYD. AA, 14x20, s. 256, miękka, cz.-b. ilustracje
KOD: 644828

19,90
24,90

19,90
24,90

39,90
49,90

39,90
49,90

SALON MALARZY POLSKICH 
HENRYKA FRISTA 
Barwnie ilustrowana książka upamiętnia dorobek Salonu Malarzy Polskich 
przy ul. Floriańskiej w Krakowie. Salon ów był na przełomie XIX i XX wieku 
bardzo znanym i renomowanym wydawnictwem. 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 widokami miast, 
górskimi pejzażami i okolicznościowe. W książce – wydanej w 100. 
rocznicę odzyskania Niepodległości – zaprezentowano wyjątkową 
kolekcję reprodukcji pocztówek zgromadzonych przez Henryka Frista 
i jego kontynuatorów.
WYD. AA, 21x30, s. 232, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 641186 

PO RAZ PIERWSZY  
W NASZYM KATALOGU!
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MONIKA KICMAN

POKONAĆ STRACH
Dramatyczne wspomnienia Moniki Kicman, młodej żony i matki, 
której przyszło wraz mężem i małym synkiem przeżywać tragiczne 
lata II wojny światowej. Była ona naocznym świadkiem rzezi Woli 
oraz innych zbrodni dokonanych przez hitlerowskich oprawców 
w okupowanej Polsce. Autorka, odznaczona Krzyżem AK i Krzyżem 
Partyzanckim, przeżyła wojnę i przez lata dawała świadectwo o gi-
gantycznej zbrodni, jakiej okupanci dopuścili się na mieszkańcach 
Warszawy. Dziś strażnikiem pamięci o autorce i propagatorem jej 
wspomnień jest jej syn, ks. Stanisław Kicman, który jako małe 
dziecko towarzyszył matce podczas wojennej gehenny. 
WYD. AA, 14x20, s. 384, miękka

KOD: 643265

MONIKA KICMAN

Do książki dołączono � lm 
dokumentalny TVP o rzezi Woli

Płyta DVD bez lic
encji do wypożyczania bądź dalszej odsprzedaży. Wszelkie inne prawa autorskie są zastrzeżone. Kopiow

anie, rozpow
szechnianie, publiczne odtw

arzanie, nadaw
anie poprzez RTV całości lub fragmentów oraz wtórny obieg płyt DVD bez zezwolenia są zabronione.

Producent: Telewizja Polska S.A.
Scenariusz i reżyseria: Rafał GeremekRok produkcji: 2017Czas trwania: 48:26 min

RZEZWOLI

,
Płyta

DVDbezlicencj cj cidowypożyczaniabądźdalszej ej eodsprzedaży.Wszelkieinneprawaautorskiesązastrzeżone.Kopiow
anie

RZEZWOLI

,RZEZ,RZEZ

Scenariusz i reżyseria: 
Rafał Geremek

Rzez
WOLI

,

Do książki dołączono � lm 
dokumentalny TVP o rzezi Woli

29,90
34,90

29,90
34,90

BESTSELLER

ARKADY FIEDLER

DYWIZJON 303
Znakomita, kultowa książka jednego z najwybitniejszych polskich po-
dróżników i pisarzy Arkadego Fiedlera o słynnym polskim dywizjonie 
myśliwskim 303. Autor przenosi nas w czasy Bitwy o Anglię w 1940 r., 
kiedy to ważyły się losy Europy zniewolonej pod jarzmem III Rzeszy. Ciężar 
obrony wyspy spoczął na barkach pilotów myśliwskich, którzy musieli 
odpierać potężne ataki Luftwaffe. W tym niezwykłym boju brali udział 
Polacy, a wśród nich – bohaterscy piloci z legendarnego 303. Dywizjonu 
Myśliwskiego, którzy w godzinie ciężkiej próby spisali się znakomicie, 
osiągając imponującą skuteczność. Arkady Fiedler towarzyszył im 
w czasie bitwy o Anglię i barwnie opisał ich służbę. 
BERNARDINUM, 14x20, s. 152, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 271738

29,90
34,90

29,90
34,90

Unikalne zdjęcia 
z planu fi lmowego

ANDRZEJ FEDOROWICZ

SŁYNNE UCIECZKI POLAKÓW
W tej pasjonującej książce zrelacjonowano brawurowe ucieczki pol-
skich bohaterów. Zostali uwięzieni, ale niepokonani. Uciekali z pilnie 
strzeżonych obozów czy więzień, skąd często nikt przed nimi nawet nie 
próbował uciekać. Aby dotrzeć do tych, którzy czekali na ich powrót, 
potrafili przejść przez wrogie kraje tysiące kilometrów! Bohaterowie tej 
książki to m.in.: Maurycy Beniowski, Ferdynand Ossendowski, Jędrzej 
Giertych, Bronisław Szeremeta i Wanda Pawłowska. Opisano tu również 
wielką ucieczkę z obozu zagłady w Sobiborze.
FRONDA, 16x22, s. 320, miękka
KOD: 793651

29,90
34,90

29,90
34,90

Historia Polski

ROTMISTRZ WITOLD PILECKI 
Fascynująca opowieść o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który według 
brytyjskiego historyka Michaela Foota był jednym z sześciu najod-
ważniejszych żołnierzy drugiej wojny światowej! Człowiek, który na 
ochotnika dał się zamknąć w niemieckim obozie koncentracyjnym 
w Auschwitz, gdzie organizował konspirację. Przeżył za drutami dwa 
lata i siedem miesięcy. W tym czasie informował dowództwo AK o do-
konywanym przez Niemców ludobójstwie. Po brawurowej ucieczce, 
nadal zaangażowany w podziemną walkę, napisał szczegółowe raporty 
z Auschwitz, których niezwykłe losy zostały opisane w książce. Walczył 
w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został aresztowany przez UB 
i zamordowany strzałem w tył głowy 25 maja 1948 roku.
WYD. AA, 12x19, s. 160, miękka
KOD: 641667 

Polak, który próbował 
powstrzymać Zagładę!
Polak, który próbował 
powstrzymać Zagładę!

14,90
Tylko
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Historia Polski

24,90
29,90

24,90
29,90

TADEUSZ DYTKO

LIBERATOREM DO POLSKI
Prawdziwa historia jednego z najlepszych pilotów lotnictwa bombowego 
i specjalnego RAF, Jana Cholewy, opowiedziana w konwencji „Dywizjonu 
303”. Fascynująca biografia pochodzącego z Ustronia wybitnego 
harcmistrza i pilota została ukazana na tle wojennych losów dywizjonu 
bombowego 300 i 1586 Polskiej Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, 
przekształconej następnie w dywizjon bombowy 301 Ziemi Pomorskiej 
„Obrońców Warszawy”.
Opowieść została uzupełniona przez unikatowy pamiętnik bohaterskiego 
pilota, który w czasie wojny wykonał 110 lotów operacyjnych, co stawia 
go w rzędzie rekordzistów lotnictwa bombowego i specjalnego RAF. 
WYD. AA, 14x20, s. 400, miękka, cz.-b. ilustracje
KOD: 643784

Prawdziwa historia 
małego Janka z RAF

PROF. RYSZARD TERLECKI

SOLIDARNOŚĆ 1980-1989 
POLSKA DROGA DO WOLNOŚCI
Książka prof. Ryszarda Terleckiego ukazuje polską drogę do wolności, 
której siłą i symbolem stała się „Solidarność.” Autor przedstawia dzie-
je „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 wydarzeń z roku 1989, które doprowadziły do gruntownych 
przemian ustrojowych, społecznych i politycznych w Polsce oraz 
otworzyły drogę do pełnej wolności.
WYD. AA, 14x20, s. 304, twarda
KOD: 643623

BESTSELLER

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

LESZEK ŻEBROWSKI

W SZPONACH CZERWONYCH
Komunizm w Polsce formalnie dobiegł końca, jednak w rzeczywistości 
pozostały struktury z tamtego czasu, grupy wpływów i interesów. Aby 
rzucić światło na działanie tych struktur w ramach III RP, autor tłuma-
czy, jak działała bezpieka i funkcjonariusze propagandy w czasach PRL. 
Z książki Leszka Żebrowskiego dowiemy się m.in. jak Sowieci instalowali 
w Polsce komunizm, jak funkcjonował zbrodniczy aparat represji, jak 
prześladowano bohaterów oraz kto i w jaki sposób dziś próbuje zama-
zywać prawdę o tamtym okresie.
NASZ DZIENNIK, 14x20, s. 270, miękka
KOD: 187606

26,90
29,90

26,90
29,90

Komunizm 
i postkomunizm 
w Polsce po 1944 r.

IRENA OSTROWSKA

NIEZŁOMNI KAPŁANI 
Z PODOLA
Książka jest zbiorem barwnych wspomnień o sześciu bohaterskich 
kapłanach, którzy sprawowali kapłańską posługę na Podolu podczas naj-
straszniejszych lat komunistycznej dyktatury. Za wierność Chrystusowi 
czekały ich szykany, prześladowanie, wieloletnie więzienie lub zsyłka. 
Mimo tych trudów, trwali. Przeżywali również chwile zniechęcenia. 
Zastanawiali się, czy nie byłoby lepiej, gdyby wyjechali do Polski, gdzie 
Kościół nie był poddawany tak silnym represjom jak w ZSRR. O swoich 
wątpliwościach pisali do św. Ojca Pio, który im odpowiedział jednym sło-
wem: „Trwajcie”. Dzięki temu trwaniu odrodziły się prawdziwe wspólnoty 
wierzących, a diecezja kamieniecko-podolska, gdzie wspomniani kapłani 
pracowali, wydała liczne powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. 
WYD. AA, 14x20, s. 248, miękka
KOD: 649212

19,90
24,90

19,90
24,90
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DR JACEK BARTOSIAK

RZECZPOSPOLITA 
MIĘDZY LĄDEM 
A MORZEM
O WOJNIE I POKOJU 

Znakomita książka Jacka Bartosiaka to monumentalne, wszechstronne 
i pełne erudycji dzieło o geopolitycznej sytuacji Polski i jej perspektywach 
w świetle agresywnej polityki Kremla i rywalizacji wielkich mocarstw. 
Autor zwraca uwagę, że dynamika globalnych zmian wymusza na nas 
konieczność zrozumienia na nowo znaczenia przestrzeni, w której żyje-
my – obszarów położonych w sąsiedztwie, jak i tych pozornie dalekich, 
ale które wpływają na sukces lub porażkę Rzeczpospolitej. Książka jest 
wynikiem refleksji, rozmów, spotkań, symulacji i gier wojennych, licznych 
podróży za Atlantyk i nad Pacyfik, do Ameryki i przez masy lądowe Eurazji. 
Po to, by zrozumieć położenie Polski w czasie, przestrzeni i geostrategii. 
Pasjonująca lektura została uzupełniona o barwne poglądowe mapy.
FRONDA, 18x25, s. 848, zintegrowana
KOD: 016364

99,90

BŁ. BP GRZEGORZ CHOMYSZYN

DWA KRÓLESTWA
Polskie tłumaczenie zapisków bł. biskupa Grzegorza Chomyszyna, 
greckokatolickiego ordynariusza Stanisławowa w latach 1904-1945. 
Dzieło jest świadectwem mężnego oporu biskupa wobec zagrożeń 
związanych z ekspansją fałszywej ideologii nacjonalizmu ukraińskie-
go. 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 zamordowali 
w katowni NKWD w Kijowie 28 grudnia 1945 r. Ojciec Święty Jan 
Paweł II beatyfikował go we Lwowie 27 czerwca 2001 r.
WYD. AA, 17x24, s. 448, twarda, cz.-b. fotogra� e
KOD: 648376

49,90
59,90

49,90
59,90

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

CZARNA KSIĘGA KRESÓW
Niezwykła opowieść o bohaterach, walce, cierpieniu, nadziei i umiłowa-
niu Ojczyzny, aż po najwyższą ofiarę. W książce m.in.: wojny z Tatarami, 
konflikty z Rosją, hajdamackie bandy, represje podczas rozbiorów, walka 
o niepodległość i polskość Kresów, wojna z bolszewikami, represje 
i prześladowania w okresie międzywojennym, zbrodnie sowieckich 
komunistów, Wielki Głód, stalinowski i hitlerowski horror w czasie 
II wojny światowej, tragedia Polaków na Wołyniu, powojenne losy 
i tułaczka Kresowian.
WYD. AA, 14x20, s. 384, twarda 
KOD: K01022

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

BESTSELLER

BESTSELLER

Relacje naocznych 
świadków zbrodni,
pogromów 
i prześladowań

Wstęp: PROF. ANDRZEJ NOWAK

Relacje naocznych 

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

PIOTR ZYCHOWICZ

NIEMCY
Niewygodne prawdy o nie-
mieckiej historii, kontynu-
acja bestsellerowych Żydów 
i Sowietów. 

Najbardziej 
antyhitlerowska 
książka wydana 
w III Rzeczpospolitej!
REBIS, 15x22, s. 480, miękka
KOD: 622388

39,90
44,90

39,90
44,90

TERAZ JESTEŚCIE NIEMCAMI
Teraz jesteście Niemcami to książka 
o polskich dzieciach – ofiarach 
zbrodniczej polityki rasowej III 
Rzeszy. W Niemczech, Austrii 
i innych państwach do dziś żyją 
ludzie, którzy nigdy nie dowiedzą 
się, że zostali porwani, by stać 
się Niemcami. Inni – wielu z nich 
w Polsce – wciąż szukają swoich 
korzeni. 
WYD. M, 17x24, s. 392, miękka, 
KOD: 434295

TERAZ JESTEŚCIE NIEMCAMI

34,90
39,90

34,90
39,90

W obronie prawdy historycznej

Błogosławiony 
przeciw 
banderyzmowi
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39,90
45,00

39,90
45,00

STANISŁAW MICHALKIEWICZ

NIEMCY, ŻYDZI I FOLKSDOJCZE
Bestsellerowa książka Stanisława Michalkiewicza porusza kwestie 
dekadencji Polskich elit, tych politycznych, ale również intelektualnych. 
Autor pokazuje skąd się bierze degeneracja „przewodników duchowych” 
i dlaczego za takowych się uważają. Ważnym tematem książki są też 
obce ingerencje z zewnątrz, próbujące w sposób jawny lub ukryty 
wpływać na politykę naszego państwa.
CAPITAL, 14x20, s. 424, miękka
KOD: 037436

W obronie prawdy historycznej

Gdybym przez cały żywot skazany 
był na lekturę Tomasza Lisa, Jacka 
Żakowskiego czy też Adama 
Michnika, a Michalkiewicza bym 
nie znał, byłbym jak cymbał prosty 
albo kiep przydrożny, dla niepoznaki 
zatrudniony w modnej korporacji.

Witold Gadowski

PIOTR ZYCHOWICZ

ŻYDZI
Piotr Zychowicz o trudnych tematach polsko-żydowskich. Pisze 
o sprawach niewygodnych zarówno dla Polaków, jak i dla Żydów. 
O komunistach i żydowskich kolaborantach pod niemiecką okupacją, ale 
również o polskich szmalcownikach. O szkoleniu przez II RP żydowskich 
terrorystów i o zamordowaniu przez nich polskiego konsula. O powsta-
niu w getcie warszawskim, ale także o tysiącach Żydów służących 
w Wehrmachcie… W książce znalazły się też rozmowy z żydowskimi 
intelektualistami, którzy mają odwagę głosić poglądy niepopularne w ich 
własnej społeczności.
Poprzednie książki Zychowicza wywoływały kontrowersje, jednak 
żadna nie była tak niepoprawna politycznie. Żydzi rozsierdzą zarówno 
filosemitów, jak i antysemitów.
REBIS, 15x22, s. 464, miękka
KOD: 188803

Najbardziej 
kontrowersyjna 

książka 
Zychowicza! 

39,90
44,90

39,90
44,90

39,90
44,90

39,90
44,90

PIOTR ZYCHOWICZ

ŻYDZI 2
Kontynuacja bestselleru Żydzi. Piotr Zychowicz porusza w tej książce 
niemal wszystkie kontrowersyjne tematy, które wypłynęły podczas 
ostatniego wielkiego sporu polsko-żydowskiego. Z jednej strony – 
żydowska policja w gettach, Judenraty, obozowe Sonderkommanda 
i „żydokomuna”. Z drugiej – działalność granatowej policji, polskie 
donosy i antysemityzm. W książce Żydzi 2 znalazły się również tematy 
współczesne: krwawe zamachy terrorystyczne, tajne akcje Mosadu, 
działalność lobby żydowskiego w USA, a nawet wojny izraelskich kibiców 
piłkarskich, przy których nasi kibole wydają się grzecznymi chłopcami.
REBIS, 15x22, s. 488, miękka
KOD: 623156

39,90
44,90

39,90
44,90

PIOTR ZYCHOWICZ

SOWIECI
Piotr Zychowicz przekonuje, że bolszewizm był gorszy od nazizmu, 
a Stalin gorszy od Hitlera. I na potwierdzenie tej tezy podaje mocne 
argumenty. Przypomina zapomniane bestialskie zbrodnie popełnione 
przez Sowietów oraz wojnę wywiadowczą między II RP a ZSRS. 
Opowiada o wielkich prowokacjach KGB, o krwawych czystkach, 
o gwałcicielach z Armii Czerwonej i o kanibalach z łagrów GUŁagu. 
Autor rozprawia się również z mitami „wielkiej wojny ojczyźnianej”, 
które stanowią fundament polityki historycznej współczesnej Rosji.
REBIS, 15x22, s. 488, miękka
KOD: 621022

Najbardziej 
antykomunistyczna 

książka 
wydana w III RP!

BESTSELLER
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19,90
24,90

19,90
24,90

JĘDRZEJ MAJKA

KRESY. ŚLADAMI 
BOHATERÓW TRYLOGII
Nowy album Jędrzeja Majki to pasjonująca, sentymentalna wędrówka 
przez kresowe miasta, miasteczka i zaścianki, siedemnastowieczne 
zamki, dwory i świątynie. W poszukiwaniu śladów sienkiewiczowskich 
postaci autor prowadzi nas na ukraińskie stepy, przedstawia malownicze 
krajobrazy i zabytki Litwy, odkrywa urzekające zakątki Podola oraz inne 
kresowe miejsca. Interesującym opisom miejsc naznaczonych śladami 
bohaterów Trylogii towarzyszą współczesne, barwne fotografie przed-
stawiające ich aktualny wygląd. 
WYD. AA, 21x30, s. 80, twarda, kolorowe fotogra� e, kredowy papier
KOD: 649656

TATRY POLSKIE 
I SŁOWACKIE
Obok wiadomości o geologii, przyrodzie i historii tych terenów w albu-
mie zawarto charakterystykę niemal każdego zakątka Tatr zarówno po 
polskiej, jak i po słowackiej stronie granicy – od przełęczy przez doliny 
aż po najwyższe szczyty. Poszczególne hasła zostały zaprezentowane 
w wygodnym układzie alfabetycznym. Szczegółowym opisom towa-
rzyszą liczne zachwycające fotografie, w tym panoramy ułatwiające 
lokalizację przywołanych miejsc. Cennym uzupełnieniem są kody QR 
odsyłające do rozmaitych materiałów audiowizualnych, przybliżających 
nie tylko krajobrazy, ale również kulturę i sztukę tatrzańską.
SBM, 25x31, s. 448, twarda, kolorowe fotogra� e
KOD: 596771

99,00
129,00

99,00
129,00

Oszczędzasz 

30 zł!

KLUBOWY PAKIET PRZEWODNIKÓW. POLSKA
KOMPLET 3 KSIĄŻEK

W komplecie:
Polska. Przewodnik pielgrzyma, s. 648
Polska. Uzdrowiska. Przewodnik, s. 160
101 skarbów historii w Polsce, s. 252
Każda książka: WYD. AA, 17x24, 
opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje
KOD: 644583

KLUBOWY PAKIET PRZEWODNIKÓW. KRESY
KOMPLET 3 KSIĄŻEK

W komplecie:
Przewodnik po Kresach, s. 264
Lwów i okolice, s. 144
Wilno i okolice, s. 144
Każda książka: WYD. AA, 17x24, 
opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje
KOD: 644545

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

Kolorowe fotografi e i mapy

Kolorowe fotografi e i mapy

Łącznie ponad 
500 stron!

Łącznie ponad 
1000 stron!

59,00
Tylko

79,00
Tylko

Podróże dalekie i bliskie
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Podróże dalekie i bliskie

HIT CENOWY!

79,00
199,00

79,00
199,00

OSZCZĘDZASZ
120 zł!

Wszechświat
Ziemia 

Kontynenty 
Polska

WIELKI ATLAS ŚWIATA

Duże, czytelne mapy!
Polska i świat w liczbach!
Kolorowe fotografi e!
Leksykon państw świata! 
MARTEL, 24x34, s. 336, twarda
KOD: P04044

Zdjęcia i mapy 
z zabytkami 

z Listy Światowego 
Dziedzictwa UNESCO!

69,00
79,95

69,00
79,95

ATLAS NIEBA
PRZEWODNIK PO GWIAZDOZBIORACH
Astronomia odkrywa swoje zagadki przed każdym, kto tylko zechce zadać 
sobie pytanie na temat porządku panującego w świecie planet i naszego 
miejsca w tym barwnym kalejdoskopie. Prezentowany album to bogaty 
i uniwersalny przewodnik po kosmosie. Przystępne opisy i szczegółowe 
rysunki 43 konstelacji pomogą w eksploracji nieba. Uporządkowane 
i kompetentne informacje zostały wzbogacone wspaniałą szatą gra-
ficzną. Znajdziemy tu specjalistyczne, a zarazem bardzo efektowne 
i zapierające dech w piersiach fotografie, które uprzyjemnią odkrywanie 
skarbów nieba będąc prawdziwą ucztą dla oka.
WYD. SBM, 25x31, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 597044

ZIEMIA ZBAWICIELA ALBUM
przedmowa: kard. FRANCISZEK MACHARSKI, tekst: ks. prof. WALDEMAR 
CHROSTOWSKI, fotogra� e: STANISŁAW MARKOWSKI 

Niezwykła pielgrzymka do świętych miejsc Starego i Nowego Przymierza: 
od Egiptu i Góry Mojżesza, poprzez miejsca biblijne starożytnej Galilei, 
 Samarii i Judei po świątynie i ulice  Jerozolimy. Ponad 200 urzekających 
kolorowych fotografii autorstwa Stanisława Markowskiego wzbogaco-
nych cytatami z Pisma Świętego – to niezapomniana wędrówka śladami 
wydarzeń najważniejszych dla  każdego chrześcijanina. 
WYD. AA, 21x29, s. 176, twarda, papier kredowy, kolorowe fotogra� e
KOD: K01004

W zestawie z albumem 
„Ziemia Zbawiciela” 
różaniec z drzewa 
oliwnego z grudką ziemi 
z Jerozolimy!

W zestawie z albumem W zestawie z albumem 
„Ziemia Zbawiciela” 

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

WSPANIAŁY ŚWIAT
Album przedstawia najciekawsze, najpiękniejsze i najbardziej zaska-
kujące 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 
fotografii: są wśród nich znakomite panoramy, fotografie z lotu ptaka, 
zbliżenia, ujęcia z oryginalnej perspektywy i zdjęcia podwodne.
SBM, 25x31, s. 448, twarda, kolorowe fotogra� e
KOD: 596863

Lodowa północ, Równik
Źródła wielkich cywilizacji
Góry, pustynie i pustkowia
Na morzach i oceanach
U kiwi i kangurów
Kraina wiecznego lodu

99,00
129,00

99,00
129,00

Oszczędzasz 

30 zł!
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Andriej Rublow, Hans Memling, Giotto di Bondone, Domenico 
Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael Santi, 
Michał Anioł, Tycjan, Hieronim Bosch, Albrecht Dürer, El Greco, 
Caravaggio, Diego Velazquez, Peter Paul Rubens, Rembrandt 
van Rijn, Francisco Goya, Henryk Siemiradzki, Jan Matejko, 
Claude Monet, Edouard Manet, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, 
Aleksander Gierymski, Jacek Malczewski, Gustav Klimt, Pablo 
Picasso, Marc Chagall, Zdzisław Beksiński, Edward Munch i inni

Andriej Rublow, Hans Memling, Giotto di Bondone, Domenico 
100 NAJPIĘKNIEJSZYCH OBRAZÓW
W bogato ilustrowanym albumie przedstawiono wybitne dzieła wielkich mistrzów 
wraz ze szczegółowym omówieniem ich historii na tle epoki, w kontekście 
dawnych wydarzeń, postaci, a nawet biografii twórców oraz symboliki. Dzięki 
dogłębnej analizie i powiększonym fragmentom obrazów można dostrzec to, 
co przy pobieżnym oglądaniu umyka nawet znawcom. 
SBM, 25x31, s. 448, twarda, kolorowe fotogra� e
KOD: 592728

99,00
129,00

99,00
129,00

Oszczędzasz 

30 zł!

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

49,00
99,00

49,00
99,00

RABAT
50 %!

Oszczędzasz 

50 zł!

CO TO ZA ŚWIĘTY? SZTUKA CZYTANIA OBRAZÓW
W leksykonie znalazło się kilkaset sylwetek osób wyniesionych przez 
Kościół do chwały ołtarzy. Każdej postaci towarzyszy krótka biografia, 
data wspomnienia liturgicznego oraz fotografie – reprodukcje dzieł 
sztuki wybitnych artystów, którzy na przestrzeni stuleci chrześcijaństwa 
utrwalali wizerunki świętych i błogosławionych. Zamieszczono tu wykaz 
symboli ikonograficznych i atrybutów ułatwiających identyfikację świę-
tych. Omówiono tematykę spraw (np. chorób i problemów), w których 
poszczególni święci za nami orędują. Podano też nazwy miejscowości, 
regionów i państw, którym patronują.
JEDNOŚĆ, 17x24, s. 600, miękka, cz.-b. ilustracje
KOD: 710034 

29,90
35,00

29,90
35,00

NOWOŚĆ

Dzieła sztuki
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KONIE
W pięknie wydanym albumie zaprezentowano blisko 90 ras koni. Interesujące 
opisy ich historii, wyglądu zewnętrznego i zachowania uzupełniają zachwyca-
jące fotografie. Prezentowany album pokazuje te dostojne zwierzęta z całym 
ich wdziękiem. Efektowne fotografie nie tylko zachwycają pięknymi ujęciami, 
ale opowiadają również historię życia tych zwierząt. 
SBM, 24x30, s. 560, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 592605

99,00
129,00

99,00
129,00

BESTSELLER

Oszczędzasz 

30 zł!

Ekskluzywne dzieło dla osób, które cenią doskonałe piękno natury! 

WIELKI ATLAS ŁOWIECTWA 
Znakomicie ilustrowane dzieło opracowane przez zespół specjalistów w dzie-
dzinie łowiectwa. Fachowe vademecum dla każdego, kto chce zgłębić arkana 
sztuki łowieckiej. Zamieszczono tu informacje m.in. o tym, jak zostać myśliwym 
w Polsce, a także o tradycjach i zwyczajach panujących w środowiskach 
łowieckich. Osobne rozdziały poświęcono szczegółowym opisom zwierzyny, 
a także zagadnieniom kynologii, balistyki, sokolnictwa, trofeistyki oraz myśli-
stwa łuczniczego. Interesującym treściom towarzyszą fachowe schematy, 
rysunki, tabele oraz fotografie. Mądre i rzetelne opracowanie, które przekazuje 
czytelnikom wiedzę, jak z dóbr natury korzystać w sposób roztropny, przemy-
ślany i planowy, nie czyniąc szkód, ale wręcz przyczyniając się do zachowania 
i rozwoju polskiej przyrody.
SBM, 25x31, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 592704

99,00
129,95

99,00
129,95

NOWOŚĆ

Piękno i pasja

Tradycje myśliwskie 
Kuchnia
Gospodarka łowiecka
Polowania
Zwierzyna łowna
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Literatura piękna

KRZYŻACY
DRAGON, 29x21, s. 640, twarda ze 
złoceniami
KOD: 873976

TRYLOGIA
DRAGON, 29x21, s. 1008, twarda ze 
złoceniami
KOD: 872719

QUO VADIS
DRAGON, 29x21, s. 608, twarda ze 
złoceniami
KOD: 873969

Najwybitniejsze dzieła Henryka Sienkiewicza Najwybitniejsze dzieła Henryka Sienkiewicza Najwybitniejsze dzieła Henryka Sienkiewicza 
w ekskluzywnym jubileuszowym wydaniu!w ekskluzywnym jubileuszowym wydaniu!w ekskluzywnym jubileuszowym wydaniu!

Cena kompletu:

KOMPLET „ARCYDZIEŁA 
SIENKIEWICZA”
KOD KOMPLETU: 147482

Twarda oprawa Twarda oprawa Twarda oprawa 
z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem 

i złoceniami i złoceniami i złoceniami 

69,00
99,95

69,00
99,95

RABAT
30 %!

79,00
129,95

79,00
129,95

RABAT
38 %!

69,00
99,95

69,00
99,95

RABAT
30 %!

Oszczędzasz 

30 zł!
Oszczędzasz 

30 zł!
Oszczędzasz 

50 zł! Cena kompletu:

199,00
Tylko

SUPER
CENA!

ADAM MICKIEWICZ

PAN TADEUSZ

Arcydzieło Adama Mickiewicza 
w ekskluzywnej edycji, z pięknymi 
ilustracjami Michała E. Andriollego!
DRAGON, 29x21, s. 448, twarda ze złoceniami
KOD: 874478

WŁADYSŁAW ST. REYMONT

CHŁOPI
Eleganckie wydanie wybitnej powieści Władysława Reymonta, napisanej 
w latach 1901-1908, a w roku 1924 wyróżnionej Nagrodą Nobla. Dzieło 
ukazuje życie chłopa na polskiej wsi końca XIX wieku. Akcja utworu 
toczy się we wsi Lipce, w rytm czterech pór roku, wraz z przypisanymi 
do nich obyczajami, świętami kościelnymi i pracami rolnymi. Na tym tle 
rozgrywają się losy rodziny Borynów i młodej dziewczyny Jagny. 
DRAGON, 21x29, s. 640, twarda ze złoceniami
KOD: 875475

Literacka 
Nagroda Nobla 

1924 r.!

69,00
99,95

69,00
99,95

RABAT
30 %!

69,00
99,95

69,00
99,95

RABAT
30 %!

Oszczędzasz 

30 zł! Oszczędzasz 

30 zł!
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ROMAN BRANDSTAETTER

JEZUS Z NAZARETHU
KOMPLET 2 KSIĄŻEK
Arcydzieło Romana Brandstaettera zachwycające bogactwem wiedzy 
biblijnej oraz doskonałą znajomością żydowskich realiów w Palestynie 
za czasów Chrystusa. Wyjątkowy literacki portret Jezusa, subtelnie 
wprowadzający czytelnika w tajemnicę Boga-Człowieka. Pisarz zawarł 
w powieści wielki kunszt literacki, głębię religijnych przeżyć oraz żywą 
wiarę w Jezusa.
WYD. AA, WYD. M, 17x24, t. I-II s. 752, t. III-IV s. 816, twarda z obwolutą 
KOD: 642367

cena kompletu: 

BESTSELLER

69,90
75,00

69,90
75,00

Literatura piękna

BESTSELLER

24,90
29,90

24,90
29,90

BARTOSZ GEISLER

GALERIA SZEPTÓW
Fascynujący, trzymający w napięciu thriller szpiegowski, na który 
składają się sensacyjna fabuła, nieoczekiwane zwroty akcji i pełna 
suspensu historia głównego bohatera – uwikłanego w spisek, którego 
stawką są losy świata. Klasyka gatunku, przyprawiona zaskakującym 
wątkiem metafizycznym. Druga powieść Bartosza Geislera, którego 
debiutancka książka – thriller mistyczny Trzy dni ciemności – spo-
tkała się z uznaniem czytelników i stała się szlagierem na rynku 
wydawniczym. 
WYD. AA, 14x20, s. 288, miękka
KOD: 644460

ROBERT H. BENSON

KRÓLEWSKI ŁUP 
Barwna powieść historyczna o losach brytyjskiej monarchii za panowania 
Henryka VIII. Fabuła wprowadza czytelnika w meandry osobistego życia 
monarchy oraz wydarzeń, które dla Anglii i całej Europy okazały się bardzo 
brzemienne w skutki. Te wydarzenia to oderwanie Kościoła w Anglii od 
Rzymu, prześladowania wymierzone w katolików, konflikty wewnętrzne 
w kraju oraz związany z tym wszystkim głęboki przełom polityczny i cy-
wilizacyjny, który na wieki ukształtował charakter Imperium Brytyjskiego. 
WYD. AA, 14x20, s. 456, miękka
KOD: 644262

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

JEAN RASPAIL

MIŁOSIERDZIE
Miłosierdzie to mocny metafizyczny thriller. Powieść o księdzu i o potwor-
nej zbrodni, ale i o Kościele w ogóle. Z tym, że ta opowieść „o grzechach 
osób duchownych” zaczyna się u Raspaila tam, gdzie u innych się 
kończy… W punkcie wyjścia jest autentyczna historia sprzed lat z okrut-
nym morderstwem i surową karą. Ostatecznie Raspail nie kończy swej 
opowieści, choć nie ukrywa, że wie, jaki finał jest jej pisany. Wysyła więc 
czytelnika na wędrówkę, na którą ten musi wybrać się sam, zawierzając 
pozostawionym przez Autora śladom i znakom, by osobiście wydać osąd 
w mrocznej sprawie. Miłosierdzie to ostatnia powieść Jeana Raspaila. 
Może dlatego też tak bardzo osobista i metafizyczna, a zarazem religijna. 
Rozciągnięta pomiędzy wstrząsającą zbrodnią i przejmującą wiarą… 
DĘBOGÓRA, 13x20, s. 194, miękka
KOD: 964442

Między zbrodnią 
a wiarą…

24,90
29,90

24,90
29,90

BESTSELLER

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!
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Książka i fi lm

DWIE KORONY
KSIĄŻECZKA Z FILMEM DVD

Dołączona do książeczki płyta DVD zawiera pierwszy film o życiu 
o. Maksymiliana Kolbe, począwszy od jego dzieciństwa, aż do heroicz-
nej śmierci. Obraz będący połączeniem filmu fabularnego i dokumentu 
opowiada o pokornym czcicielu Niepokalanej, który przekraczał własne 
ograniczenia, aby jak najlepiej służyć Bogu i ludziom. O wizjonerze, 
który rozumiejąc wyzwania współczesności propagował nowoczesne 
narzędzia ewangelizacji. O świętym męczenniku, który oddał swoje 
życie za bliźniego dając heroiczne świadectwo wierności Chrystusowi…
W rolę o. Maksymiliana Kolbe wcielił się Adam Woronowicz, w pozosta-
łych rolach wystąpili: Cezary Pazura, Paweł Deląg, Artur Barciś, Maciej 
Musiał, Antoni Pawlicki, Dominika Figurska, Sławomir Orzechowski i inni.
Książeczka: TELEWIZJA POLSKA, KONDRAT MEDIA, 14x20, s. 20, twarda
Film: czas trwania: 85 min. 
KOD: 954047

29,9029,90

BESTSELLER

PAWEŁ APOSTOŁ CHRYSTUSA
KSIĄŻECZKA Z FILMEM DVD

Na załączonej do książeczki płycie DVD znajdziemy fabularną filmową 
opowieść z początków chrześcijaństwa. Paweł, który z gorliwego 
prześladowcy chrześcijan stał się najbardziej wpływowym apostołem 
Chrystusa, skazany na śmierć przez cesarza Nerona, spędza ostatnie 
dni w ciemnej i ponurej celi więziennej czekając na egzekucję. Zanim 
wyrok zostanie wykonany, jego przyjaciel, lekarz, Łukasz postanawia 
spisać szczegóły początków „Drogi” i przedstawić narodziny Kościoła…
Książeczka: RAFAEL, 15x20, s. 20, twarda
Film: czas trwania: 104 min., polski dubbing, reż.: Andrew Hyatt, 
występuje Jim Caviezel
KOD: 889805

29,90
34,90

29,90
34,90

Ich wiara była 
wyzwaniem 
dla Imperium!

TAJEMNICA 
ŚWIĘTEGO CHARBELA
KSIĄŻECZKA Z FILMEM DVD

Historia życia św. Charbela. 
Do książki dołączono znako-
mity fabularny film produkcji 
libańskiej nakręcony w języku 
arabskim!
AA, 14x19, s. 20, twarda,
czas trwania � lmu: 103 min., 
polskie napisy, polski lektor
KOD: 644569

24,90
29,90

24,90
29,90

IGNACY LOYOLA
KSIĄŻECZKA Z FILMEM DVD

Doskonale opowiedziana historia 
dramatycznych i przełomowych 
momentów życia Ignacego Loyoli. 
Przesłanie i walory artystyczne 
filmu, a także muzyka i kolor w po-
łączeniu ze znakomitą grą aktorską 
trafiają prosto do duszy widza.
Książeczka: 
RAFAEL, 14x19, s. 16, miękka
Film: czas trwania: 114 min., 
polskie napisy, polski lektor
KOD: 889607

BESTSELLER

29,90
34,90

29,90
34,90

303. BITWA O ANGLIĘ
FILM DVD

Jest rok 1940. Rozpoczyna się bitwa o Anglię, w której doskonale wy-
szkoleni i doświadczeni piloci Luftwaffe zaciekle atakują alianckie samo-
loty RAFu. Z pomocą przybywają doborowi polscy lotnicy: Jan Zumbach, 
Witold Urbanowicz, Mirosław Ferić, Witold „Tolo” Łokuciewski i inni…
Pełna rozmachu i emocjonujących podniebnych walk superprodukcja 
opowiadająca niesamowitą historię Dywizjonu 303 – legendarnych 
polskich lotników, którzy wyróżnili się bohaterstwem i skutecznością 
podczas bitwy o Anglię w czasie II wojny światowej. Epicka filmowa 
opowieść w doborowej międzynarodowej obsadzie (m.in. Marcin 
Dorociński, Filip Pławiak, syn Mela Gibsona Milo Gibson oraz Iwan 
Rheon – gwiazda kultowego serialu „Gra o tron”).
KINO ŚWIAT, DVD, czas trwania: 103 min., polski lektor, polskie napisy
KOD: 325990

NOWOŚĆ
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Książka i fi lm

MAM PRZYJACIÓŁ W NIEBIE
KSIĄŻECZKA Z FILMEM DVD

Bohaterem dołączonego do książki filmu jest Felice Castriota, lubią-
cy luksusowe życie księgowy, który popada w poważne kłopoty. 
Przyłapany przez władze na oszustwach świadczonych mafii posta-
nawia zeznawać jako świadek koronny. Decyzją sądu trafia do „bez-
piecznej kryjówki”: kościelnego szpitala dla osób niepełnosprawnych 
umysłowo i fizycznie. Przyzwyczajony do wygody, musi podjąć opiekę 
nad pacjentami i zrozumieć ich dziwne zachowania. Stopniowo prze-
łamuje niechęć i strach. Organizuje nawet spektakl teatralny, w którym 
wystąpią pacjenci ośrodka. Gdy wydaje się, że wszystko idzie dobrze, 
przeszłość powraca…
Zabawna, pełna humoru włoska komedia, będąca zarazem poruszającą 
opowieścią o duchowej przemianie człowieka, który odkrywa smak 
nowego życia. 
Książeczka: RAFAEL, 15x20, s. 20, twarda
Film: czas trwania: 95 min., polski lektor, polskie napisy
KOD: 250086

29,90
34,90

29,90
34,90

SPÓJRZ ZA SIEBIE
KSIĄŻECZKA Z FILMEM DVD

Załączona do książeczki płyta DVD z filmem fabularnym to budująca 
opowieść o powstawaniu z życiowego upadku dzięki odzyskanej wierze 
i zaufaniu Bogu. Mężczyzna będący wschodzącą gwiazdą managmentu, 
popada w ruinę, gdy wychodzą na jaw nielegalne praktyki w jego firmie. 
W jedną noc traci wszystko: karierę, apartament, samochody, karty 
kredytowe. Wówczas uświadamia sobie, że jedyną pomoc, na jaką może 
liczyć, jest Boża Opatrzność. Wzmocniony modlitwą wraca w rodzinne 
strony, do małego prowincjonalnego miasteczka w Teksasie. Tam musi 
zmierzyć się z przeszłością: ułożyć relacje z ojcem i dziewczyną, którą 
niegdyś porzucił. Gdy odkrywa rodzinny sekret, staje przed najważniejszą 
decyzją w swoim życiu…
Książeczka: RAFAEL, 15x20, s. 22, twarda
Film: czas trwania: 92 min., polski lektor
KOD: 889898

KATOLICYZM
KSIĄŻKA + 5 PŁYT DVD

Filmowa podróż po świecie, 
aby poznać prawdy wiary katolickiej!
Pasjonująca podróż z amerykańskim biskupem Robertem Barronem 
do ponad 50 miejsc w 15 krajach świata. Przewodnik podąża poprzez 
bijące serce Ugandy, wspaniałe świątynie Francji, Włoch, Irlandii 
i Hiszpanii aż po ulice Meksyku, Kalkuty, Warszawy i Nowego Jorku. 
Każda z podróży jest okazją do wyjaśnienia prawd wiary katolickiej. 
Książka: STUDIO KATOLIK, 13x19, s. 80, miękka
Film: czas trwania (łącznie na 5 płytach): ok. 10 godz., polskie napisy, 
polski lektor
KOD: 791474

10-odcinkowy serial dokumentalny 
na pięciu płytach DVD!na pięciu płytach DVD!

KATOLICYZM

139,00

NOWOŚĆ

29,90
34,90

29,90
34,90
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Muzyczne fascynacje

CHORAŁ GREGORIAŃSKI
KOMPLET 13 PŁYT

Kolekcja książek oraz płyt z utworami gregoriańskimi na wszyst-
kie niedziele roku liturgicznego w wykonaniu mnichów z opactwa 
Notre Dame de Triors (Francja). 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.

Kupując komplet w promocyjnej cenie oszczę-
dzasz 89 zł (równowartość niemal trzech płyt!)

Koszt jednej płyty w ramach kompletu: 23 zł

Płyty z kompletu można kupić także osobno 
w cenie 29,90 za egzemplarz

Cena kompletu: 299,00
TylkoKolekcja na wszystkie niedziele 

roku liturgicznego!

Ponad 13 godzin śpiewu!

Kolekcja Kolekcja Kolekcja 131313 płyt CD płyt CD płyt CD
w eleganckim etuiw eleganckim etuiw eleganckim etuiw eleganckim etuiw eleganckim etuiw eleganckim etui

SUPER CENA!

KOD KOMPLETU: 646259

19,90
Tylko

19,90
Tylko

MUZYKA 
WIEDEŃSKICH 

MISTRZÓW
KOLEKCJA 3 PŁYT CD

READER’S DIGEST

KOD: K00202
Ponad 3 godziny genialnej muzyki!

Trzy płyty (płyta 1: Wiedeński Koncert Noworoczny 68 min., płyta 
2: Muzyka Wiedeńskiej Estrady 62 min., płyta 3. Wiedeńska Nocna 
Gala 67 min.) z najpiękniejszymi utworami wiedeńskich mistrzów 
XIX wieku. Wśród nich: rodzina Straussów (ojciec Jan i jego trzej 
synowie: Jan, Józef i Edward), Emil Waldteufel, Carl Michael 
Ziehrer, Franciszek von Suppe, Franciszek Lehar, Fritz Kreisler 
i Józef Lanner. Repertuar dobrano z najlepszych gatunków muzycz-
nych (polka, walc, galop, uwertura, marsz, czardasz). Kolekcja została 
uzupełniona o książeczkę wprowadzającą w tematykę każdej z płyt.

300 LAT 
WSPANIAŁEJ 
MUZYKI
KOLEKCJA 3 PŁYT CD
READER’S DIGEST

KOD: K00201

3,5 godziny muzycznej uczty!

Unikalna trójpłytowa kolekcja arcydzieł muzyki klasycznej z ostat-
nich 300 lat!
Płyta 1 (Wiek elegancji, 71 min.) zawiera wykonania dzieł XVIII-wiecznych mi-
strzów, takich jak Bach, Vivaldi, Albinoni, Haendel, Gluck, Corelli, Haydn, Mozart.
Na płycie 2 (Wiek romansu, 75 min.) posłuchamy XIX-wiecznych utworów 
Beethovena, Schuberta, Chopina, Brahmsa, Mendelssohna-Bartholdy’ego, 
Schumanna, Czajkowskiego i Griega.
Na płycie 3 (Wiek inspiracji, 65 min.) zaprezentowano wykonania dzieł 
 XX-wiecznych twórców tej miary, co Holst, Debussy, Górecki, Rachmaninow, 
Gershwin, Szostakowicz, Szymanowski, Bernstein, Copland, Bartók i Strawiński. 
Do kolekcji dołączono broszurę zawierającą fachowe komentarze do każdego 
z utworów.

84
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Ponad 13 godzin śpiewu!
KOD KOMPLETU:
646259

Na różne okazje

DUŻY SŁOWNIK 
POLSKO-ANGIELSKI 
I ANGIELSKO-POLSKI 
KSIĄŻKA Z PŁYTĄ CD-ROM

W słowniku:
• aktualne słownictwo
• wiele zwrotów potocznych i idiomatycznych
• terminy specjalistyczne z zakresu nowych technologii, medycyny 

i prawa
• wskazówki dotyczące wymowy angielskich wyrazów hasłowych
• liczne objaśnienia gramatyczne i stylistyczne, ułatwiające użycie 

wyszukanego słowa
• dodatek gramatyczny zawierający najważniejsze informacje grama-

tyczne oraz wykaz czasowników nieregularnych.
W prezencie słownik polsko-angielski i angielsko-polski w wersji cyfro-
wej do odtworzenia w komputerze.
MARTEL, 13x19, s. 680, miękka
KOD: 272596

Ok. 60 000 haseł i zwrotów 
na 680 stronach!
Dla początkujących 
i zaawansowanych!
Atrakcyjna cena!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

ŻARTY (NIE TYLKO) POBOŻNE
HUMOR PO CHRZEŚCIJAŃSKU
Czasem wystarczy spojrzeć na życie z przymrużeniem oka… Niech 
ta książeczka stanie się źródłem radości, niech będzie przyczynkiem 
do dobrego rozpoczęcia dnia w szkole czy w pracy, niech pomoże 
świadczyć, że chrześcijanin to człowiek pełen uśmiechu, radości i en-
tuzjazmu. Znajdziemy tu żarty i anegdoty o narzeczonych, sytuacjach 
małżeńsko-rodzinych, o pieniądzach, o modlitwie, o kapłanach, osobach 
konsekrowanych i papieżach, celibacie, o rozmaitych sytuacjach w kon-
fesjonale, na lekcjach religii, czy o tym, co może się zdarzyć na misjach, 
w czasie wizyty księdza po kolędzie, a nawet przy ołtarzu. Nie zabrakło 
też zabawnego podejścia do spraw ostatecznych, wyznawców innych 
religii, ateistów. Ponadto mamy tu anegdoty zaczerpnięte z ogłoszeń 
parafialnych oraz zbiór autentycznych lapsusów, jakie zdarzają się nawet 
bardzo pobożnym ludziom.
WYD. AA, 12x19, s. 152, miękka
KOD: 648291

9,90
Tylko

ŚPIEWNIK 
DLA CAŁEJ RODZINY
Rodzinny śpiewnik zawiera 58 najpopularniejszych piosenek biesiadnych, 
dziecięcych, ludowych, turystycznych, żołnierskich, patriotycznych oraz 
szant. W śpiewniku:

teksty utworów
zapisy nutowe
chwyty gitarowe

Na płytach CD m.in.: Hej, sokoły!; Graj, piękny cyganie; Hej, bystra woda; 
Gdybym miał gitarę; Szła dzieweczka; My, Cyganie; Jedzie pociąg z da-
leka; Mam chusteczkę haftowaną; Krakowiaczek jeden; Zasiali górale; 
Głęboka studzienka, a także Rota; Warszawianka, Hymn narodowy; Witaj, 
majowa jutrzenko i inne.
MARTEL, 15x26, s. 132, twarda
KOD: 546236

24,90
35,90

24,90
35,90

RABAT
30 %!

2 płyty CD 
z 30 utworami 
w wersjach 
z wokalem 
i do karaoke!

24,90
29,90

24,90
29,90

KSIĘGA ŻYCZEŃ 
I BŁOGOSŁAWIEŃSTW
Obszerna skarbnica życzeń na Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień 
Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Nauczyciela, Dzień 
Kobiet, a także z okazji ważnych wydarzeń w życiu rodziny, takich jak 
przyjęcie sakramentów, jubileusze i imieniny. Znajdziemy tu również 
podziękowania i kondolencje oraz teksty prostych błogosławieństw na 
różne okoliczności życia rodzinnego. Są tu błogosławieństwa: dzieci, 
nowożeńców, nowego domu, opłatków wigilijnych, stołu wielkanoc-
nego, przed podróżą, kobiety spodziewającej się dziecka oraz wiele 
błogosławieństw na inne okazje. Na końcu zamieszczono obszerny 
zbiór złotych myśli, przeznaczonych do rozmaitych dedykacji (dla przy-
jaciół, gratulacje, słowa pociechy w trudnościach, rady życiowe itd.). 
WYD. AA, 17x24, s. 192, twarda
KOD: 648086

BESTSELLER
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PAWEŁ KOŁODZIEJSKI

WIELKA WYPRAWA KOSTKI STANISŁAWA
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 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

19,90
Tylko

BESTSELLER
OPOWIEŚCI BIBLIJNE DLA DZIECI
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 
opowiedziane słowami zrozumiałymi dla dzieci!
Treść tego dzieła wprowadza nasze dzieci w fascynujący świat Biblii, 
przygotowując je do dojrzałego czytania i czerpania z mądrości słowa 
Bożego. Rodzice, dziadkowie, chrzestni i katecheci z pomocą tej książki 
mogą kształtować wrażliwość, moralność, religijność oraz wiarę naj-
młodszych. Atutem wydania są piękne, kolorowe ilustracje stworzone 
z dbałością o najdrobniejsze detale. 
Wydanie posiada imprimatur Kościoła katolickiego.
RAFAEL, 21x30, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 889935

OPOWIEŚCI BIBLIJNE DLA DZIECI
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 

39,90
49,90

39,90
49,90

Dla dzieci

7,90
Tylko

7,90
Tylko

7,90
Tylko

Kartonowe Kartonowe Kartonowe Kartonowe Kartonowe Kartonowe 
książeczkiksiążeczkiksiążeczki

SERIA „UCZĘ SIĘ”

Nauka modlitwy dla najmłodszych!
Podstawowe modlitwy w kartonowych książeczkach dla maluchów! Każda książeczka zawiera tekst modlitwy opatrzony 
barwnymi ilustracjami, które pomagają lepiej zrozumieć znaczenie wypowiadanych słów. Doskonała pomoc dla rodziców 
i wychowawców, którzy pragną nauczyć kilkuletnie dzieci modlitw: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Aniele Boży.

OJCZE NASZ
MARTEL, 15x14, 6 kartonowych kartek
KOD: 222558

ZDROWAŚ MARYJO
MARTEL, 15x14, 6 kartonowych kartek
KOD: 222565

ANIELE BOŻY
MARTEL, 15x14, 6 kartonowych kartek
KOD: 222572
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14,90
Tylko

JEZUS CHRYSTUS
HISTORIA ZBAWIENIA ŚWIATA 
KOMIKS

Jezus Chrystus przyszedł na świat, by odkupić ludzkie grzechy i otworzyć bramy Nieba 
przed każdym z nas. Oto oparta o Pismo Święte komiksowa opowieść o największym 
cudzie, jaki kiedykolwiek zdarzył się na świecie: o Bogu, który z miłości do człowieka 
oddał na ukrzyżowanie swojego jedynego Syna. Z kart tego komiksu młodzi czytelnicy 
poznają historię Jezusa, który oddał życie i otworzył nam drogę do wiecznego szczęścia.
RAFAEL, 21x29, s. 32, miękka
KOD: 250093

Dla dzieci

NOWOŚĆ

14,90
Tylko

14,90
Tylko

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II I TAJEMNICA Z FATIMY
KOMIKS

Oto historia życia i świętości Jana Pawła II w postaci oryginalnego 
komiksu! Papież z Wadowic przemierzył ziemię wzdłuż i wszerz, niosąc 
Chrystusa w najodleglejsze zakątki świata. W świecie chaosu, zmian 
i niepokojów milionom młodych ludzi wskazywał drogę ku Chrystusowi. 
Zawierzając swe życie całkowicie Matce Bożej, św. Jan Paweł II osobi-
ście doświadczył mocy tajemnicy fatimskiej oraz cudu ocalenia.
RAFAEL, 20x29, s. 32, miękka
KOD: 889843

Tajemnica
Zamach
Strzały w tłumie
Cudem ocalone życie
Wiara, która nie zna wahania…

O DWÓCH TAKICH 
CO NIE BALI SIĘ TERRORYSTÓW
KOMIKS

Oddali życie dla Chrystusa!
Historia heroicznej postawy pierwszych polskich misjonarzy męczen-
ników z Pariacoto w Peru: bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała 
Tomaszka. Dwaj polscy franciszkańscy misjonarze wyruszyli przed 
laty do Ameryki Południowej krzewić wiarę wśród Indian w dzikich 
i niedostępnych Andach. Ponieśli tam śmierć z rąk komunistycznych 
partyzantów z organizacji „Świetlisty szlak”. Zginęli dla Chrystusa, stając 
się patronami walki ze światowym terroryzmem. Opowieść dla młodych 
o niezłomności, sile wiary i wierności aż po śmierć.
RAFAEL, 21x29, s. 32, miękka
KOD: 889980

Komiks o polskich misjonarzach męczennikach!
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Dla dzieci

1050 lat 1050 lat 1050 lat 
polskiej historiipolskiej historiipolskiej historii Piękne Piękne Piękne 

ilustracjeilustracjeilustracje

99,00
149,00

99,00
149,00

RABAT
33 %

PAWEŁ KOŁODZIEJSKI, BOGUSŁAW MICHALEC

HISTORIA POLSKI W KOMIKSIE
Doskonałe wprowadzenie do dziejów Polski dla młodych i starszych czytel-
ników, 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, 23x33, s. 168, 
twarda, kolorowe ilustracje, mapy
KOD: 640462

BESTSELLER

Oszczędzasz 

50 zł!

POCZET WŁADCÓW POLSKICH W KOMIKSIE
Poczet władców polskich w komiksie jest adresowany do młodych ludzi. 
Komentarze i dialogi, pisane językiem zrozumiałym dla młodzieży, pełne są 
odniesień do współczesności. Anegdota, humor, żywa i potoczysta narracja 
książki będą najlepszą zachętą dla tych, którzy nie przepadają za historią 
w szkolnym, podręcznikowym wydaniu. Młody czytelnik zapoznając się 
z dziejami polskich władców, oprócz podstawowych informacji o królach 
i królowych, dowiaduje się o zwyczajach, strojach i rekwizytach z dawnych 
epok. W ten oryginalny i unikalny sposób poznaje historię Polski.
Poczet władców polskich w komiksie to sprawne i przemyślane połączenie 
słowa i obrazu, dobranych tak, by trafić do młodego pokolenia. 
WYDAWNICTWO AA, 24x33, s. 272, 
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 644064

Oszczędzasz 

50 zł!

198 199

ZA SIEDMIOMA LASAMI, ZA SIEDMIOMA GÓRAMI 
BYŁ SOBIE SIEDMIOGRÓD, KTÓRYM WŁADAŁ 
WŁADCA WŁADAJĄCY SIEDMIOMA JĘZYKAMI,  

A ZWAŁ SIĘ ON STEFAN BATORY.

KIEDY ZGŁOSIŁ SWĄ KANDYDATURĘ DO TRONU POLSKIEGO BYŁ JUŻ CZTERDZIESTOLATKIEM. JEGO WĄSY, BUDOWA, SŁYNNA WĘGIERSKA CZAPKA,  
          JEGO DOŚWIADCZENIE   RYCERSKIE ZJEDNAŁY MU SZLACHTĘ …

… A NAWET  
ANNĘ JAGIELLONKĘ.

 ... zaraz, zaraz z czym mi się  
kojarzy ten herb… aaaa! Taka sama,

    szczęka wilcza - jak z mego 
          ogródka...

Chyba już wiem:  
to ten! Mój Ci on jest!

OJ...
BĘDZIE GROŹNIE!!!!

W 1575 SZLACHTA WYBRAŁA GO SPOŚRÓD WIELU INNYCH KANDYDATÓW NA KRÓLA POLSKI.

PONIEWAŻ POLSKIM INFLANTOM  
GROZIŁO NIEBEZPIECZEŃSTWO ZE 

STRONY GROŹNEJ MOSKWY RZĄDZONEJ 
PRZEZ IWANA GROŹNEGO..., ... STEFAN BATORY ROZPOCZĄŁ 

PRZYGOTOWANIA DO WOJNY 
NA WSCHODZIE.

Najjaśniejszy Panie jeśli uda Ci 
się pogromić Moskwę, to na wieki 

będziesz najpopularniejszym królem 
nazwany pogromcą Moskwy…

KRÓL OTACZAŁ 
SIĘ WYBITNYMI 

OSOBISTOŚCIAMI 
TAKIMI JAK JAN 

ZAMOJSKI.

Najpierw czyny, 
potem słowa…

Polak - Węgier...

Niech nikomu 
się nie wydaje…

... że będę  
królem…

… królem  
malowanym!!

… bo nie będę! No chyba  
że mnie ktoś namaluje…

Do aaaataku!!!

... dwa bratanki...
i do szabli

i do szklanki!

OD 1585 ROKU POLSKA PONOWNIE PRZYGOTOWYWAŁA SIĘ  
DO WIELKIEJ WOJNY Z MOSKWĄ …

  … A NASTĘPNIE Z TURCJĄ , 
KTÓRA NAPADŁA NA  

SIEDMIOGRÓD.

Efektowne Efektowne Efektowne 
ilustracjeilustracjeilustracje

Ciekawe Ciekawe Ciekawe 
dialogidialogidialogi

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

99,00
149,00

99,00
149,00

RABAT
33 %
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Dla dzieci

19,90
24,90

19,90
24,90

PAWEŁ KOŁODZIEJSKI

DYWIZJON 303 W KOMIKSIE
Nowy komiks adresowany do młodych czytelników opowiada pasjonują-
ce dzieje Dywizjonu 303, który zasłynął z bohaterskiej postawy lotników 
i nadzwyczajnej skuteczności bojowej podczas słynnej Bitwy o Anglię. 
Czyny, jakich dokonali żołnierze tej formacji, inspirują nowe pokolenia 
Polaków, czego dowodem jest wielka popularność, jaką zdobyły dwa 
szlagierowe filmy fabularne emitowane w polskich kinach. Teraz za-
praszamy na spotkanie z bohaterskimi lotnikami w formie komiksowej. 
WYD. AA, 21x30, s. 40, 
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 644422

BESTSELLER
KOCHAM POLSKĘ 
100 LAT ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Wydanie 
jubileuszowe 
Nowy jubileuszowy tom z bestsellerowej serii Kocham Polskę został 
wydany w setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. 
Młody czytelnik z kart tej pięknie ilustrowanej książki pozna wydarzenia 
bliskie sercu każdego Polaka. Dowie się, w jakich okolicznościach jego 
ojczyzna na 123 lata zniknęła z mapy Europy, pozna prawdziwych 
patriotów walczących o niepodległą Rzeczpospolitą: obrońców kraju, 
powstańców oraz tych, którzy wywalczyli upragnioną niepodległość. 
Książka autorstwa cenionej autorki Joanny Wieliczki-Szarkowej to wspa-
niała lekcja patriotyzmu, uwrażliwiająca młode pokolenie na wartości, 
dzięki którym Polska trwa jako wolne i niepodległe państwo.
RAFAEL, 21x30, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 889393

19,90
Tylko

DORWĘ GO! I ZROBIĘ  
Z NIEGO DURSZLAK...

MUSZĘ KIEROWAĆ SIĘ 
DO BRZEGÓW ANGLII...

NAWET DWIE KOLEJKI!
OSTATECZNIE TRZY!!!...

CZYLI STAWIASZ DZIŚ WHISKY?

WOLAŁBYM WIDZIEĆ JUŻ  
TYLKO CZYSTE NIEBO…

TO BYŁO ZWYCIĘSTWO KOMPLETNE! 
5 ZESTRZELONYCH MESERSZMITÓW.

TEN HURRICANE!  
8 KARABINÓW MASZYNOWYCH 
TO NIEPRAWDOPODOBNA 

SIŁA OGNIA.
BYŁA ADRENALINA NA GÓRZE, 
TERAZ BĘDZIE I NA DOLE...
JAK MNIEMAM...

ZACZĘŁY GONIĆ GO DWA MESERSZMITY...

... KTÓRE OCALIŁY FERICIOWI ŻYCIE...

PO ZAKOŃCZONEJ AKCJI

WIECZOREM W PUBIE

NAGLE W OSTATNIM MOMENCIE  
POJAWIŁY SIĘ POLSKIE MYŚLIWCE…

1716

CHOLERKA! ON NIE JEST SAM! 
WIDZĘ JESZCZE DWIE MASZYNY WROGA!

DODATKOWO NAWALIŁ 
SILNIK! ZAWRACAM!!

TNĄ JAK Z NUT! ŻEGNAJCIE DRUHOWIE!

DZIĘKUJĘ WAM! 

ŻEGNAŁEM SIĘ Z ŻYCIEM, 

A OTO WITAM SIĘ Z WAMI! 

NIE DOCENIAŁEM WAS, PANOWIE,  
DOBRA ROBOTA… I AM DELIGHTED!

STAWIAM WHISKY DLA WSZYSTKICH 
ORŁÓW... 

ZA PODNIEBNE 
ZWYCIĘSTWA!

ZOBACZCIE, ANGIELSKIE 
ŁĄCZNICZKI...

ŻYCIE LOTNIKA JEST PIĘKNE!

ŻYCIE JEST PIĘKNE!

ROTMISTRZ PILECKI W KOMIKSIE
Barwna opowieść o wielkim bohaterze polskiej historii rotmistrzu Witoldzie 
Pileckim. Historia jednego z najodważniejszych żołnierzy drugiej wojny świato-
wej, który na ochotnika dał się zamknąć w niemieckim obozie koncentracyjnym 
w Auschwitz, aby tam zorganizować konspirację. Przeżył za drutami dwa lata 
i siedem miesięcy informując dowództwo AK o dokonywanym przez Niemców 
ludobójstwie. Po brawurowej ucieczce, nadal w zaangażowany w podziemną 
walkę, napisał szczegółowe raporty z pobytu w Auschwitz. Walczył w Powstaniu 
Warszawskim. Po wojnie wierny niepodległej Polsce przeciwstawił się komuni-
stycznemu zniewoleniu. Został aresztowany przez UB, uwięziony w mokotowskim 
więzieniu i zastrzelony 25 maja 1948 roku. Komiks w kapitalny sposób opowiada 
o życiu rotmistrza Pileckiego, który jest godnym naśladowania wzorem dla 
młodych Polaków.  
WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 644224

24,90
29,90

24,90
29,90

BESTSELLER
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Dla dzieci

MARIA KONOPNICKA

O KRASNOLUDKACH I O SIEROTCE MARYSI
Klasyczne, ponadczasowe dzieło w nowej, wspaniałej oprawie graficz-
nej. 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, 23x33, s. 208, twarda z obwolutą, barwne ilustracje, kredowy papier
KOD: 641339

Mistrzowskie 
ilustracje!

99,00
149,00

99,00
149,00

RABAT
33 %!

BESTSELLER

Oszczędzasz 

50 zł!

HENRYK SIENKIEWICZ
W PUSTYNI I W PUSZCZY
Pełne wydanie najsłynniejszej polskiej powieści dla dzieci i młodzieży, która 
już od ponad stu lat fascynuje kolejne pokolenia Polaków (była publiko-
wana w latach 1910-1911 w dzienniku „Kurier Warszawski”, a w formie 
książkowej została wydana w 1911 r.). Powieść przygodowa osadzona 
w egzotycznej afrykańskiej scenerii doczekała się bardzo licznych wydań 
książkowych oraz szlagierowych ekranizacji. Dzięki walorom literackim 
i edytorskim bestsellerową powieść Henryka Sienkiewicza polecamy 
jako doskonały prezent świąteczny – nie tylko dla młodych czytelników.
DRAGON, 21x29, s. 608, twarda ze złoceniami
KOD: 875482

69,00
99,95

69,00
99,95

RABAT
30 %!

Oszczędzasz 

30 zł!

Unikalna edycja 
w pięknej szacie grafi cznej!

19,90
25,00

19,90
25,00

WOJTEK
ŻOŁNIERZ BEZ MUNDURU
Pasjonująca opowieść o najsłynniejszym niedźwiedziu na świecie! 
Prawdziwa historia Wojtka – barwnie zilustrowana 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, 18x21, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 650398

POLSKIE BAŚNIE I LEGENDY
Sześć znanych polskich legend w pięknie ilustrowanym wydaniu:
Bazyliszek, O dwunastu miesiącach, Smok pod Wawelem, Toruńskie 
pierniki, Królewna żaba, Waligóra i Wyrwidąb.
WYD. E. JARMOŁKIEWICZ, 20x22, s. 112, 
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 179174

19,90
Tylko
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Pierwsza animowana ekranizacja wybitnej książki Jacka Londona!

BIAŁY KIEŁ. NIEZWYKŁY PIES, KTÓRY STAŁ SIĘ LEGENDĄ
FILM DVD

Pełna mądrości, przygód i wzruszeń filmowa opowieść o psie, w którego 
żyłach płynie wilcza krew. Biały Kieł to rezolutny i bardzo nietypowy szczeniak 
– mieszaniec wilka i psa. 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 na skutek nieprzewidzianych zdarzeń, zwierzak trafia do 
nowych właścicieli, którzy widzą w nim tylko łatwy zarobek. Biały Kieł 
postanawia uciec i odszukać swojego pana…
Wzruszający i wartościowy film dla dzieci. 
KINO ŚWIAT, DVD, czas trwania: 84 min., polski lektor, polskie napisy
KOD: 326034

Dla dzieci

BAJKI Z MORAŁEM
OPOWIEŚCI EZOPA
Ezop był starożytnym greckim autorem bajek, których bohaterami naj-
częściej są zwierzęta. W książce, którą polecamy, zamieszczono pięć 
dydaktycznych bajek ezopowych: Lew i mysz, Wilk w owczej skórze, Osioł 
i pies, Chory lew, Zając i żółw. Każda z nich jest ciekawie opowiedziana, 
barwnie zilustrowana i zakończona pouczającym morałem. Zapraszamy 
dzieci i rodziców do świata bajek przepełnionych mądrością!
JEDNOŚĆ, 21x29, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 717842

9,90
Tylko

WIELKI ZESTAW BAŚNI
KOMPLET 4 KSIĄŻEK

Cena kompletu:

KOD KOMPLETU: 130774

Cena kompletu:

99,00
SUPER CENA!

W komplecie: 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN, s. 592

BRACIA GRIMM, s. 120

JEAN DE LA FONTAINE, s. 112

CHARLES PERRAULT, s. 104

Klasyka literatury 
dla dzieci!!!
Ponad 900 stron!!! 
Piękne ilustracje!!!

W komplecie 

TANIEJ!

29,90

NOWOŚĆ
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9,90
Tylko

9,90
Tylko

9,90
Tylko

Nauka i zabawa 
Z krainą zmysłów bądź za pan brat 
i całym sobą odbieraj świat! 
Wzrok, słuch, dotyk, smak, powonienie 
to piątka zmysłów, robią wrażenie!
A jeśli nie wiesz, do czego służą, 
czytaj książeczkę o nich niedużą.
Uszy do dźwięków rozpoznawania, 
nos do zapachów różnych wąchania, 
dotykiem kształty łatwo wyczujesz, 
a swym językiem danie smakujesz. 
Bez tylu zmysłów byłbyś uboższy, 
więc powinieneś o nie się troszczyć!

Każda książka: 
MARTEL, 20x20, 5 kartonowych kartek, 
twarda, kolorowe ilustracje

Każda z części 
sprzedawana jest osobno

Seria książeczek z kartonowymi kartkami dla najmłodszych!

WZROK
KOD: 859793

DŹWIĘK
KOD: 859816

DOTYK
KOD: 859830

SMAK
KOD: 859823

ZAPACH
KOD: 859786

9,90
Tylko

9,90
Tylko

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

i podejmuje tematy dziś już praktycznie 
nieobecne w młodzieżowej literaturze, 

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

Nauka i zabawa 
Z krainą zmysłów bądź za pan brat 
i całym sobą odbieraj świat! 
Wzrok, słuch, dotyk, smak, powonienie 
to piątka zmysłów, robią wrażenie!
A jeśli nie wiesz, do czego służą, 
czytaj książeczkę o nich niedużą.
Uszy do dźwięków rozpoznawania, 
nos do zapachów różnych wąchania, 
dotykiem kształty łatwo wyczujesz, 
a swym językiem danie smakujesz. 
Bez tylu zmysłów byłbyś uboższy, 
więc powinieneś o nie się troszczyć!

Bezpieczna lektura dla dorastających dziewczyn!

LENA Z 7A
Lena to zdystansowana do ludzi 
i świata nastolatka. Z pozoru dzika 
i samotna. Nigdy nie miała chłopa-
ka, nigdy nie była zakochana.  Czy 
pojawienie się w klasie nowego 
kolegi – Antka – coś zmieni w jej 
życiu? To także opowieść o przy-
jaźni trzech dziewcząt. Z jakimi 
trudnościami ta przyjaźń musi się 
zmierzyć? Czy ma szansę prze-
trwać? To opowieść inspirowana 
prawdziwymi wydarzeniami.
WYD. RAFAEL 13x20, s. 288 miękka
KOD: 889416

LENA Z 8A
Czas płynie nieubłaganie. Lena 
jest już w 8 klasie. Wiele spraw 
się zmieniło i nadal zmienia. Za nią 
już pierwsza miłość i pierwsze po-
rzucenie. Podejmie walkę o Antka, 
czy też wróci do swojego świata 
bez uczuć i miłości? Jak potoczą 
się losy skomplikowanej przyjaźni 
Leny, Niny i Kai? Przetrwa, czy 
nigdy już nie będzie tak samo? Kim 
jest Justyna, która bardzo zbliżyła 
się do Antka?
RAFAEL, 13x20, s. 304, miękka
KOD: 889850

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Autorka, Beata Andrzejczuk, potrafi  

Każda książka: RAFAEL, 13x20, miękka
KOD: 133881

PAMIĘTNIK NASTOLATKI 
„NATKA”
KOMPLET 8 KSIĄŻEK

Każda książka: RAFAEL, 13x20, miękka
KOD: 100109

PAMIĘTNIK NASTOLATKI 
„JULIA”

KOMPLET 7 KSIĄŻEK

139,00
199,20

139,00
199,20

OSZCZĘDZASZ
60 zł!

119,00
174,30

119,00
174,30

OSZCZĘDZASZ
55 zł!

Każda książka: RAFAEL, 13x20, miękka
KOD: 695977

TAJEMNICA JACOBA
DALSZE LOSY BOHATERÓW „PAMIĘTNIKA NASTOLATKI”
KOMPLET 3 KSIĄŻEK

49,00
74,70

49,00
74,70

OSZCZĘDZASZ
25 zł!

SUPER
CENA!

SUPER
CENA!

SUPER
CENA!
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Dla dzieci

HIT CENOWY!

ATLAS ŚWIATA, s. 120 ATLAS WSZECHŚWIATA, s. 120

PAKIET ILUSTROWANYCH ATLASÓW 
KOMPLET 4 KSIĄŻEK

KOD KOMPLETU: 222466

ATLAS ZWIERZĄT, s. 152 ATLAS ROŚLIN, s. 152

Cena kompletu: 79,00
Tylko

W komplecie:

Każda książka:
MARTEL, 21x30, twarda

11,90
19,90

11,90
19,90

ATLAS POLSKI DLA DZIECI 

Polska w pigułce dla najmłodszych!
Podstawowe źródło wiedzy geograficznej o Polsce zawarte w barwnym, 
bardzo atrakcyjnym wydaniu! Oprócz krótkich, przystępnych opisów 
zamieszczono tu liczne mapy i kolorowe rysunki. 
Kolorowe mapy i liczne ilustracje!
FENIKS, 20x28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 321742

Fizyczna mapa Polski
Rzeki 
Morza i jeziora
Wyżyny i niziny
Góry
Parki narodowe
Zwierzęta i rośliny
Mapa administracyjna
Miasta 
Regiony 
Mapa turystyczna

ATLAS ŚWIATA DLA DZIECI
Dzięki temu wyjątkowemu, wspaniale ilustrowanemu atlasowi najmłodsi 
wybiorą się na pierwszą w swoim życiu samodzielną podróż po świecie. 
Z każdą stroną książki będą bogatsi o wiedzę o coraz to innych rejonach 
naszego globu. Zwiedzą: 

wszystkie kontynenty, 
państwa i ich mieszkańcy,
rośliny i zwierzęta z różnych zakątków świata,
barwne mapy oraz ilustracje.

FENIKS, 20x28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 321759

11,90
Tylko
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ATLAS WSZECHŚWIATA, s. 120

SZACHY
MÓJ PIERWSZY PODRĘCZNIK
Szachy to najpopularniejsza gra planszowa na świecie. Oferowany 
przez nas podręcznik – opracowany z pomocą instruktora i sędziego 
szachowego klasy państwowej – w przystępny sposób wyjaśnia dzie-
ciom 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, 19x24, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 717651

GENIUSZ W RODZINIE
Książka Geniusz w rodzinie sprawdzi się w każdej sytuacji. Zawiera 
niemal 300 łamigłówek, zagadek i zadań, przy których trzeba ruszyć 
głową. Z tą książką myślenie nie boli, a staje się pasjonującą przygodą. 
Nie wierzycie? Przekonajcie się sami! Geniusz w rodzinie stanowi do-
skonałe wsparcie procesu edukacji. Obszerny zbiór ciekawych zadań 
o różnym poziomie trudności kształtuje wiadomości i umiejętności 
poznawcze oraz uczy radzenia sobie z trudnościami. To prawdziwa 
szkoła logicznego myślenia. 
DRAGON, 17x24, s. 352, twarda
KOD: 877332

Zadania dla dzieci 
wspomagające 
rozwój 
i inteligencję!

Dla dzieci

24,90
29,90

24,90
29,90

Podstawy 
gry w szachy 
dla dzieci!

MATEMATKA JEST SUPER!
Godna polecenia książka, która może rozbudzić zainteresowanie mate-
matyką – królową nauk! Omówiono tu 101 faktów, które powinien znać 
każdy człowiek. Zagadnienia związane z różnymi działami matematyki 
zostały tu wyjaśnione w sposób bardzo przystępny, zrozumiały i atrakcyj-
ny również dla tych dzieci, które dotąd nie wykazywały zainteresowania 
tą ważną dziedziną wiedzy. Może właśnie ta książka zachęci dzieci do 
większej fascynacji światem liczb? Książka polecana jest szczególnie 
uczniom starszych klas szkoły podstawowej. 
JEDNOŚĆ, 20x27, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 717675

19,90
Tylko

Matematyka z pasją!

i inteligencję!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

ATLAS EUROPY DLA DZIECI
Znakomity, barwnie ilustrowany atlas przedstawia różne zakątki naszego 
kontynentu. Najmłodsi znajdą w nim podstawowe informacje o euro-
pejskich krajach i ich mieszkańcach oraz przystępne opisy, wzbogacone 
kolorowymi mapami i pięknymi fotografiami. Zamieszczono tu liczne 
ciekawostki dotyczące tradycyjnych potraw, najciekawszych miejsc 
i wybitnych postaci pochodzących z poszczególnych państw Europy. 
Atlas Europy dla dzieci to udane połączenie zabawy i nauki!
FENIX, 20x28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 322916

11,90
Tylko
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Dla dzieci

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY Z DYKTANDAMI
Słownik ortograficzny z dyktandami to nieoceniona pomoc dla uczniów 
szkoły podstawowej. Zawiera hasła dostosowane do ich poziomu roz-
woju, a zarazem znacznie poszerzające słownictwo (przy trudniejszych 
wyrazach podano ich znaczenie). Obok haseł zamieszczono także 
formy budzące wątpliwości, a na marginesach znalazły się dodatkowe 
informacje, reguły i przykłady, które – podobnie jak kolorowe ilustracje 
– ułatwiają zapamiętywanie trudniejszych haseł. 
DRAGON, 17x25, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 877912

ORTOGRAFIA NA WESOŁO
Sztuka poprawnej pisowni trudnych wyrazów dla dzieci! Książka ułatwia 
naukę ortografii przez zabawne, rymowane teksty, ilustracje oraz ciekawe 
zestawy ćwiczeń, które przykuwają uwagę i wyzwalają wyobraźnię 
dziecka. Dzięki zastosowanej metodzie książka ta skutecznie wspomaga 
szkolną naukę ortografii opartą na przyswajaniu reguł.
PETRUS, 21x18, s. 88, 
twarda, kolorowe i czarno-białe ilustracje, kredowy papier
KOD: 203637

14,90
Tylko

22,90
24,90

22,90
24,90

KALIGRAFIA
Jeśli komuś do tej pory kaligrafia kojarzyła się z nauką ładnego, ale 
nudnego pisania, koniecznie powinien sięgnąć po tę książkę! Dzięki 
poradom i metodom zaproponowanym w tym poradniku kaligrafia 
okazuje się nie tylko pożyteczną umiejętnością, ale również świetnym 
sposobem na poprawę koncentracji, pobudzenie wyobraźni, a przede 
wszystkim relaks. Ponadto, dzięki kaligrafii można samodzielnie stwo-
rzyć użyteczne projekty, na przykład własne logo lub plakat na ścianę. 
Książka o kaligrafii, choć umieszczona w dziale dziecięcym (bo sztuki 
tej najlepiej się uczyć od najmłodszych lat), adresowana jest również 
do dorosłych, którzy potrafią docenić znaczenie tej wartościowej 
umiejętności.
ZNAK, 20x29, s. 152, miękka
KOD: 039920

Sztuka 
pięknego pisania!
Dla dzieci 
i dorosłych!

21,90
24,90

21,90
24,90

W słowniku obszerny zbiór dyktand!

BESTSELLER

Nauczanie ortografi i 
metodą skojarzeń!

SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI DLA DZIECI 
KSIĄŻKA Z PŁYTĄ CD

Mądry świerszcz Max, urocza kotka Pat, rozbrykany tygrys Ted i reszta 
wesołej gromadki zapraszają wszystkie maluchy do nauki języka 
angielskiego!
Mały Czytelnik znajdzie w Słowniku ponad 1000 słów i zwrotów opa-
trzonych zapisem fonetycznym i polskim tłumaczeniem. Dodatkowo 
pod każdym hasłem zamieszczono zabawną ilustrację i przykład użycia 
wyrażenia w zdaniu. Do książeczki dołączono płytę CD z nagraniami, 
które pomogą w ćwiczeniu poprawnej wymowy słów.
MARTEL, 21x29, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 222664

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!
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Dla dzieci

MISTRZOWIE DZIECIOM
KOMPLET 4 PŁYT CD

SOLITON, 
łączny czas trwania: prawie 
4 godz.
KOD: 098548

WIELKA KOLEKCJA 
KLASYKI DLA DZIECI
KOMPLET 4 PŁYT CD

SOLITON, 
łączny czas trwania: prawie 
4 godz.
KOD: 098661

Sięgając po kolekcje płyt z arcydziełami muzyki klasycznej „Mistrzowie 
Dzieciom” oraz „Wielka kolekcja klasyki dla dzieci” decydujecie się 
Państwo na sentymentalną podróż w czasie lub na pierwszą poważną 
wyprawę Waszych maluchów w świat muzyki. W trasę pełną niespodzia-
nek zapraszają najwięksi mistrzowie: Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, 
Strauss, Czajkowski, Chopin, Rossini i wielu innych. W czarodziejskim 

kociołku ważą się muzyczne losy szybkich melodii, pełnych wdzięku 
opowieści snutych przez baśniowe instrumenty, wreszcie przygody 
bohaterów – trochę straszne, trochę śmieszne, jak na muzyczną bajkę 
przystało. Taneczne rytmy porywają wprost do balowych komnat na bal 
u księcia i księżniczki, gdzie obowiązuje galowy strój i eleganckie maniery. 
Wystarczy poddać się czarowi muzyki…

SUPER
CENA!

SUPER
CENA!24,90

Tylko

24,90
Tylko

Wykonania dzieł muzycznych w obydwu kolekcjach nie pokrywają się

UCZĘ SIĘ RYSOWAĆ
KOMPLET 4 KSIĄŻECZEK 

Wyjątkowy zestaw do nauki rysowania. Dzięki 
tym pięknym i praktycznym książeczkom, 
opracowanym w niezwykle efektowny sposób, 

rysowanie stanie się dziecinnie proste! Z ich po-
mocą dziecko krok po kroku nauczy się rysować 
różne zwierzęta. 

Każda książka: MARTEL, 21x28, s. 32, miękka
KOD KOMPLETU: 944894

Wspaniała zabawa dla najmłodszych artystów! 

Cena kompletu:

Wspaniała zabawa dla najmłodszych artystów! 

29,90
Tylko
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Matka Boża Fatimska
KOD: 643388

MB Częstochowska
KOD: 643586

Ks. Dolindo
KOD: 643500

MB Pompejańska
KOD: 643425

Św. Ojciec Pio
KOD: 643463

Pan Jezus Miłosierny
KOD: 643340 

W Poradniku Katolika 2019 zostały zamieszczone następujące informacje 
i porady: czytania liturgiczne na każdy dzień roku, komentarze św. Jana Pawła II do 
niedzielnej Ewangelii, tydzień brewiarza, daty świąt nakazanych i ruchomych, imiona 
świętych w układzie alfabetycznym wraz z datami wspomnień, Patron 2019 roku, 
św. Melchior Grodziecki, warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać odpust, wska-
zówki jak się przygotować do wizyty duszpasterskiej, nabożeństwa w ciągu tygodnia, 
tajemnice Różańca Świętego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, codzienny rachunek 
sumienia, nabożeństwo pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca, a ponadto 
wskazówki duchowe: na czym polega praca wewnętrzna, sposoby wyobrażania 
sobie obecności Bożej, jak nauczyć się odnosić pożytek ze swoich upadków, rozważanie 
fragmentu modlitwy Ojcze Nasz.
WYDAWNICTWO AA, 10x14, s. 160, miękka

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

Poradnik katolika 2019

Św. Jan Paweł II
KOD: 643548

AD 2019 
ZE ŚWIĘTYM PAPIEŻEM 
JANEM PAWŁEM II
TERMINARZ I AGENDA 
BIBLIJNA

Codzienny komentarz 
św. Jana Pawła II 

do Ewangelii 

W terminarzu: 
• teksty Ewangelii na wszystkie dni roku
• każdy dzień roku na osobnej stronie
• dużo miejsca na notatki
• obszerny, praktyczny informator

WYD. AA, 14x20, s. 400, twarda ze wstążką 
KOD: 643180

TERMINARZ POLSKI 2019
OPRACOWANIE: 
JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

Unikatowy terminarz opracowany przez autorkę wielu historycznych best-
sellerów. Każdy dzień opatrzono informacją o najważniejszych wydarzeniach 
z dziejów Polski, które owego dnia miały miejsce, a także o wybitnych 
Polakach, którzy danego dnia urodzili się lub zmarli. W części informacyjnej 
zamieszczono m.in.: Kronikę dziejów Polski, Poczet władców Polski, Polskie 
Hymny, teksty opisujące gen. Józefa Hallera i jego Błękitną Armię, ulubio-
nego żołnierza Komendanta Piłsudskiego Leopolda Lisa-Kulę, który poległ 
w roku 1919 i Powstania Śląskie (I wybuchło w roku 1919).
WYD. AA, 14x20, s. 416, twarda
KOD: 643142

Terminarze – posezonowa wyprzedaż

BESTSELLER BESTSELLER

ZE ŚWIĘTYM PAPIEŻEM 

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!
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3,50
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RABAT
50 %!

3,50
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3,50
6,90

RABAT
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RABAT
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Św. Jan Paweł II

3,50
6,90

3,50
6,90

RABAT
50 %!

Św. Ojciec Pio

3,50
6,90

3,50
6,90

RABAT
50 %!

3,50
6,90

3,50
6,90

RABAT
50 %!
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Wyślij załączoną kartę z zamówieniem
Nie naklejaj znaczka! Opłata jest przeniesiona na adresata!

• telefonicznie: 12 345 42 00, 12 446 72 56
tel. kom.: 695 994 193
(poniedziałek – piątek: 8.00-18.00; sobota: 8.00-13.00)

• faksem: 12 259 00 33
• internetem: www.religijna.pl 
• e-mailem: klub@religijna.pl 

Zamówienie na kwotę 99 zł lub więcej – przesyłka gratis!
Zamówienie na kwotę do 99 zł – koszt przesyłki 9,90 zł.
Czas realizacji zamówienia: do 14 dni. 
Płatność przy odbiorze (za pobraniem) lub przedpłata przelewem. 
Numer konta bankowego do przelewów (Idea Bank): 

69 1950 0001 2006 0326 9921 0002

Punkt odbioru osobistego:
Księgarnia na Retoryka
Kraków, ul. Retoryka 24
Blisko Wawelu, obok DH „Jubilat”
Godziny otwarcia:
pon.–pt.: 9.00–17.00

oprócz sprzedaży wysyłkowej  oferuje 
również możliwość bezpłatnego oso-
bistego odbioru zamówień w  naszej 
księgarni w  Krakowie (po  uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu szczegółów).

ZAMÓWIENIA: Dystrybucja Książek, ul. Swoboda 4, 30-332 Kraków Sposoby składania zamówień:

KSIĘGARNIA
na RETORYKA 

religijna.pl

KSIĘGARNIA
na RETORYKA

o

WARUNKI ZAKUPU produktów z niniejszego katalogu zamieszczono 
na załączonym kuponie zamówieniowym i na stronie www.religijna.pl

Zagadka „papieża emeryta”

ANTONIO SOCCI

TAJEMNICA BENEDYKTA XVI
Według wielu obserwatorów Kościół przechodzi przez najpoważniejszy 
kryzys w swojej historii. Zaskakująca abdykacja Benedykta XVI, jego decyzja 
o pozostaniu „papieżem emerytem”, a następnie, po konklawe i wyborze 
Franciszka, współistnienie dwóch papieży nieustannie prowokują pyta-
nia oraz próby odkrycia całej prawdy o tych zagadkowych wydarzeniach. 
Dlaczego Benedykt XVI stał się znakiem sprzeciwu? Co takiego działo się 
w środowisku najwyższych hierarchów Kościoła? Kto popierał „rewolucję” 
w Kościele katolickim? Czy papież naprawdę zrezygnował?
Oto pytania, na które Socci odpowiada ukazując fakty, gesty i słowa 
Benedykta XVI z ostatnich sześciu lat. Stopniowo odkrywa prawdę: on 
faktycznie pozostał papieżem, a konsekwencje tego faktu wciąż nie zostały 
do końca zbadane. W tym przekonującym i doskonale udokumentowanym 
śledztwie wraz z autorem staramy się zrozumieć, co naprawdę obecnie 
dzieje się w Watykanie oraz odkrywamy tajemniczą misję, której podjął się 
Benedykt XVI dla Kościoła i całego świata. 
Autor głosi tezę, że źródłem decyzji Benedykta XVI i podejmowanych przezeń 
wyborów mogły być również nadprzyrodzone wydarzenia! Socci zgłębia i roz-
szyfrowuje starożytne proroctwo dotyczące osoby Benedykta XVI, a także 
ujawnia nowe objawienie z Fatimy, które dotyczy Kościoła i całego świata!
WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 224, miękka
KOD: 645306

24,90
29,90

24,90
29,90

Dlaczego nadal jest papieżem?

NOWOŚĆ
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