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* za 1 magnes

 DLA KOCHANEJ MAMY
 DLA KOCHANEGO TATY
 DLA NAJLEPSZEJ BABCI
 DLA NAJLEPSZEGO DZIADKA
 DLA WNUCZKI
 DLA WNUCZKA
 KOCHANEJ ŻONIE
 KOCHANEMU MĘŻOWI
 DLA CÓRKI
 DLA SYNA

 DLA RODZICÓW
 DLA SIOSTRY
 DLA BRATA
 DLA SYNOWEJ
 KOCHANEMU ZIĘCIOWI
 DLA TEŚCIOWEJ
 DLA SZWAGRA
 DLA PRZYJACIÓŁKI
 DLA SĄSIADÓW

Magnesy dla bliskich
 Podaruj swoim bliskim, przyjaciołom  
lub znajomym magnes z wizerunkiem  
Anioła Stróża. Niech czuwa nad nimi!

Magnesy religijne

ANIOŁ STRÓŻ 

100 LAT 
NIEPODLEGŁOŚCI

MATKA BOŻA  
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

Z PIĘKNĄ MODLITWĄ 
WIECZORNĄ

ŚW. JAN PAWEŁ II

W sprzedaży: 

cena 6,90 zł

cena 6,90 zł

cena 6,90 zł

cena 6,90 zł

Aż 130 imion!  
Od Adama po Zuzannę!

Na każdym magnesie:  
wizerunek Anioła Stróża,  
wybrane imię oraz dwie 

cechy charakteru.  

Magnesy z imionami

* za 1 magnes

wymiary: 5,5x9 cm

cena 6,90 zł

690*

690*



Zamów prenumeratę miesięcznika 
 W Naszej Rodzinie!

Cena prenumeraty z dodatkami:  
(wartościowymi książkami lub muzyką)

od maja do grudnia – 12490 zł, roczna – 16900 zł

Numer rachunku: 40 1240 3679 1111 0010 6726 4026

Cena prenumeraty:
od maja do grudnia – 8490 zł, roczna – 10900 zł

Sam decydujesz, który rodzaj prenumeraty wybierasz!

z majowym wydaniem:
MODLITEWNIK  
ZA WSTAWIENNICTWEM 
ŚW. JANA PAWŁA II
Pięknie wydany modlitewnik, a w nim 
aż 50 modlitw, m.in.: modlitwa taty 
Karola Wojtyły o dary Ducha Święte-
go, na rozpoczęcie i zakończenie dnia,  
o nawrócenie, za najbliższych, koron-
ka, różaniec, litania i droga krzyżowa 
ze św. Janem Pawłem II, rachunek su-
mienia według Jego nauczania, modli-
twy okolicznościowe na różne okazje  
i wiele innych.

Miesięcznik "W NASZEJ RODZINIE" 
z dobrymi książkami w promocyjnych cenach!

miesięcznik
cena 8,90 zł

Różańce z Ziemi Świętej
Różańce wykonane z drewna oliwnego przez chrześcijan mieszkających  

w Betlejem. Mogą stanowić wyjątkowy prezent na każdą okazję.

RÓŻANIEC NA SZNURKU
Różaniec na sznurku z drewnianym  
krzyżem.

RÓŻANIEC Z KRZYŻEM 
JEROZOLIMSKIM

Różaniec zakończony drew-
nianym krzyżem z metalową 

pasyjką. W łączniku krzyż 
jerozolimski.

RÓŻANIEC  
Z RELIKWIARZEM  
Z ZIEMIĄ ŚWIĘTĄ

Różaniec zakończony drewnianym krzy-
żem z metalową pasyjką. W łączniku 
umieszczono relikwiarz z drobinkami zie-
mi z Ziemi Świętej.

DZIESIĄTEK  
RÓŻAŃCA  

Z KRZYŻEM 
JEROZOLIMSKIM

Dziesiątek różańca zakończony me-
talowym krzyżem z pasyjką. W łącz-
niku krzyż jerozolimski.

DZIESIĄTEK 
RÓŻAŃCA  
Z ZIEMIĄ ŚWIĘTĄ
Dziesiątek różańca zakoń-
czony metalowym krzy-
żem. W łączniku umiesz-
czono drobinki ziemi  
z Ziemi Świętej.

W zestawie: eleganckie pudełko wykona-
ne z drewna oliwnego z grawerowanym 
krzyżem jerozolimskim i napisem Jerusa-
lem oraz różaniec zakończony drewnia-
nym krzyżem z metalową pasyjką. Całość 
wykonana przez chrześcijan mieszkają-
cych w Betlejem. 

cena 59,00 zł

cena 59,00 zł

cena 22,00 zł
cena 12,00 zł

cena 24,90 zł

cena 9,90 zł

cena 9,90 zł

W miesięczniku aż 84 strony ciekawych artykułów  
dla dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców  

i dziadków!  

Różańce wykonane przez chrześcijan 
mieszkających w Betlejem. Do wyboru  
w dwóch wersjach kolorystycznych: z kre-
mowej masy perłowej lub hematytu – ciem-
nego, półszlachetnego kamienia. Wspaniały 
prezent dla dorosłych, jak i dzieci przystępu-
jących do Pierwszej Komunii Świętej.

cena 49,00 zł

RÓŻANIEC  
Z MASY  
PERŁOWEJ

ZESTAW 
UPOMINKOWY RÓŻANIEC Z HEMATYTU

z czerwcowym wydaniem:
PRYMAS NIEZWYKŁY 
STEFAN KARD. WYSZYŃSKI
Kard. Stefan Wyszyński – człowiek ogrom-
nej dobroci i ogromnego cierpienia. Ojciec 
Narodu Polskiego. Mąż modlitwy i odda-
ny syn Matki Bożej. Przeprowadził Kościół 
przez najczarniejszy okres reżimu komu-
nistycznego. To dzięki jego wieloletniej 
posłudze Kościół w Polsce wydał światu 
najpiękniejszy owoc, jakim był Papież – św. 
Jan Paweł II. Książka stanowi kompendium 
wiedzy o życiu i nauczaniu Prymasa Tysiąc-
lecia. Są tu również bezcenne wypowiedzi 
kard. Wyszyńskiego, które nie straciły na 
swej aktualności.

690
KSIĄŻKA

170 stron!168 stron!

890
KSIĄŻKA



oprawa twarda • s. 162 • 15x21 cm
Instytut Wydawniczy św. Jakuba

oprawa miękka • s. 400 • 15,5x23 cm
Wydawnictwo Fronda 

oprawa miękka • s. 128 • 12x16 cm
Wydawnictwo AA

oprawa twarda • s. 272 • 14x20 cm
Instytut Wydawniczy św. Jakuba

oprawa miękka • s. 144 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit

Co się wypełniło? A co nas jeszcze czeka?
Objawienia w Trevignano Romano uważane są za kontynuację orędzi 
Maryi z Tre Fontane, gdzie Matka Boża przestrzegała przed ateizmem, 
demoralizacją i zagrożeniem ze strony islamu. Włoska mistyczka  
i stygmatyczka Gisella Cardia, która w Wielkim Poście fizycznie 
doświadcza cierpienia Chrystusa, właśnie w Trevignano Romano 
otrzymuje kolejne orędzia dotyczące końca czasów. Maryja mówi 
w nich o zagrożeniu ze strony Chin, przestrzega przed epidemią, 
wojną światową czy klęskami klimatycznymi. Przede wszyst-
kim jednak wzywa do nawrócenia i pokuty. Wiarygodność 
tych objawień zostawiamy osądowi Kościoła, ale wezwa-
nie do nawrócenia jest ciągle aktualne...  

Ferdinando Carignani 

W DRODZE  
Z MARYJĄ 

2490
2990

Adam Człowiek 

OTO CZYNIĘ  
WSZYSTKO NOWE
Druga część nieznanych orędzi 
na dzisiejsze czasy!
Niniejszy tom, w odróżnieniu od po-
przednich orędzi Anioła Stróża Polski, 
zawiera orędzia Matki Bożej przeka-
zywane Adamowi Człowiekowi w la-
tach 2013–2014. Parokrotnie Swój Głos 
dołączył Pan Jezus oraz Święty Józef. 
Orędzia Matki Bożej są głosem troski, 
współczucia, rady i przestrogi dla Pola-
ków, jak też całej ludzkości, w przygo-
towaniu na Czasy Ostateczne. Dowiedz 
się, jakie są Boże plany wobec naszej Oj-
czyzny. Publikacja zatwierdzona do stu-
diowania i medytacji prywatnej. Posia-
da nihil obstat ks. abp. Andrzeja Dzięgi.

Piero Mantero 

WIELKA KSIĘGA PROROCTW
 Koniec czasów. 
 Apokalipsa.  
 Nadejście Antychrysta.
 Trzy dni ciemności.
 Upadek wiary i Kościoła.
 Znak Krzyża na Niebie. 
Autor przytacza najbardziej znaczące prze-
powiednie i proroctwa, pochodzące z pry-
watnych objawień wielu świętych, mistyków 
i charyzmatyków, żyjących w ciągu ostatnich 
dwóch wieków. Wszystko po to, by odsło-
nić zasłonę wielkich, przyszłych wydarzeń, 
przede wszystkim związanych z czasami 
ostatecznymi. Przesłanie prorockie nie jest 
znakiem wysłanym, by wzbudzać strach, 
lecz ostrzeżeniem danym ludziom dobrej 
woli, by nie umarła nadzieja!

30%
Aż

TANIEJ!

59,90
39,90 zł

Ponad 500 stron! 

Krzysztof Kamiński

PRZEPOWIEDNIE  
OJCA KLIMUSZKI

Jaka przyszłość czeka Polskę  
i świat?

Ojciec Klimuszko został obdarzo-
ny nadzwyczajnym darem widze-
nia wydarzeń bliskich i odległych  

w czasie, nie tylko prywatnych, ale 
też takich, które dotyczyły osób zna-

nych lub mówiły o losach Polski i świa-
ta. Sen o okupowanej Polsce; Śmierć 

kard. Hlonda; Inwazja muzułmanów na 
Europę; Niespokojna Europa; Krótki pon-

tyfikat Jana Pawła I; Polak Papieżem; Czy 
grozi nam globalny kataklizm?; Co z Solidar-

nością? To tylko niektóre z przepowiedni ojca 
Klimuszki, które zostały opisane w tej książce. 

cena 9,50 zł

o. Emmanuel André OSB

BIBLIJNE PROROCTWO 
O KOŃCU ŚWIATA
Zadziwiająco aktualne proroctwa.
 Losy Kościoła u kresu czasów. 
 Człowiek grzechu.
 Cesarstwo Antychrysta w wizjach   
     proroka Daniela i św. Jana.
 Kościół w czasie niepokoju. 
 Przybycie Najwyższego Sędziego.
Mistyczne teksty ojca Emmanuela na 
temat biblijnych proroctw o czasach 
ostatecznych. Choć pochodzą sprzed 
ponad stu lat, są zadziwiająco aktualne. 
Warto je znać, albowiem stanowią klucz 
do zrozumienia katolickiego nauczania  
o końcu świata. Rozpraszają też mroki 
dni, przybliżających nas do tego ostat-
niego...

cena 9,90 zł Wincenty Łaszewski

NADCHODZI KRES
Maryjne przepowiednie końca  
świata. Islamizacja i wizje wojny 
cywilizacji.
Wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, tor-
nada, tsunami, napływ uchodźców, ataki 
terrorystyczne, akceptacja nienormalno-
ści, instytucje finansowe rujnujące całe 
narody – to tylko niektóre z dzisiejszych 
katastrof. A Niebo wciąż nas ostrzega... 
Objawienia, głosy proroków, wizje końca 
świata, łzy i krew na obrazach – wszystkie 
zapowiadają czasy ciemności. • Kiedy po-
jawiły się apokaliptyczne przestrogi? • Co 
mówią o naszych czasach? • Czy wiemy, 
kiedy i gdzie zacznie się Armageddon?  
• Czy można odwlec wyrok albo go złago-
dzić? • A gdy nadejdzie kres, co zrobić, by 
przetrwać? • Czy Bóg przygotował „mia-
sta ucieczki”? Niebo daje odpowiedź... 
Przeczytaj, zanim będzie za późno!

2990
3990

Adam Człowiek

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI
ORĘDZIA DLA POLSKI  
I POLAKÓW
Czy żyjemy w czasach ostatecz-
nych? Nieznane orędzia Anioła 
Stróża Polski na dzisiejsze czasy.
• Jaka przyszłość czeka Polskę i Europę? 
• Czego oczekuje od Polaków Pan Bóg? 
• Od czego zależy jutro Rzeczypospolitej? 
Anioł Stróż Polski objawiał się naszemu ro-
dakowi – Adamowi Człowiekowi w latach 
1990-2014. W orędziach przekazywał mu 
wolę Bożą dotyczącą naszej Ojczyzny 
i Kościoła. Od tego, jak je wykorzystamy 
zależy przyszłość Polski. Dowiedz się, jakie 
są Boże plany wobec naszej Ojczyzny i co 
powinniśmy zrobić, żeby je zrealizować. 
Książka posiada nihil obstat ks. abp. An-
drzeja Dzięgi.

cena 29,00 zł
cena 34,90 zł

oprawa twarda • s. 528 • 17x24 cm
Wydawnictwo AA

oprawa miękka • s. 66 • 11x16 cm
Wydawnictwo Druczek

B E S T S E L L E R



oprawa miękka • s. 415 • 13,5x20 cm
Wydawnictwo Sióstr Loretanek

oprawa miękka • s. 464 • 13,5x20 cm
Wydawnictwo Sióstr Loretanek

oprawa miękka • s. 149 • 13x20 cm
Wydawnictwo Sióstr Loretanek

cena 14,90 zł

Kard. Gerhard Ludwig Müller 

DROGOWSKAZY  
NA DZISIAJ
Jedna z najważniejszych książek  
religijnych w naszych czasach!
„Żaden kraj nie ma prawa pouczać Polski 
na temat zasad demokracji. Polska uczy-
niła najwięcej dla zachowania demokracji 
w Europie. (…) zamiast pouczać Polskę, 
nauczyłbym wszystkich w Parlamencie 
Europejskim wypowiadać jedno słowo: 
«dziękuję»(…)”. Kardynał Müller znany 
jest z troski o prawdę. Jego bezkompro-
misowe wypowiedzi bronią Polski i jej 
chrześcijańskiego dziedzictwa. Zabiera 
głos w sprawie ruchów homoseksual-
nych. Wyjaśnia, kto może przyjmować 
Komunię Św.; jaką władzę ma papież; czy 
można zmieniać nauczanie Kościoła; na 
czym polega odpuszczenie grzechów. To 
książka, którą trzeba przeczytać!

B E S T S E L L E R

Wojciech Roszkowski

ROZTRZASKANE  
LUSTRO 
Czy to już koniec naszej cywiliza-
cji? Jedno z najważniejszych dzieł 
współczesnych czasów!  
Przeraża i skłania do myślenia.
Wybitny uczony, prof. Wojciech Roszkowski, 
dokonuje bilansu upadku naszej cywilizacji. 
Bilans ten jest dramatyczny i przerażający. 
„Dziś obserwujemy gwałtowny powrót po-
gaństwa. Dekalog został odsunięty w kąt.  
W życiu społecznym wolność jest utożsa-
miana z samowolą. Nastąpiło kompletnie 
fałszywe rozumienie pojęcia wolności, za-
fałszowanie pojęcia demokracji. (…) Dlacze-
go nasza cywilizacja upada? – Bo odchodzi 
od Boga”. Autor analizuje setki przejawów 
upadku naszej cywilizacji.

6900
8295

oprawa twarda • s. 560 • 16,5x23,5 cm
Wydawnictwo Biały Kruk

oprawa miękka • s. 102 • 13,5x20 cm
Wydawnictwo M

oprawa miękka • s. 468 • 16x22,5 cm
Wydawnictwo Fronda

Grzegorz Kucharczyk 

CHRYSTOFOBIA
500 lat nienawiści do Jezusa  
i Kościoła. 
Panorama historii nieznanej i skaza-
nej na niepamięć prześladowania 
Kościoła w Europie: od reformacji, 
poprzez rewolucję francuską i XIX–
wieczny liberalizm – po faszyzm, 
nazizm i komunizm. Ucisk i męczeń-
stwo chrześcijan w krajach islam-
skich w XX wieku i naszym stuleciu. 
Działania masonerii. Czerwone kar-
ty kościoła na przestrzeni 500 lat. 
Autor upomina się o ofiary rewolu-
cji i religijnych prześladowań. Ujaw-
nia korzenie XX-wiecznych obozów 
zagłady. Wyciąga na światło dzien-
ne pudrowaną prawdę o ich katach  
i zbrodniczych ideologiach. 

B E S T S E L L E R

B E S T S E L L E R

cena 34,90 zł

cena 23,90 zł

Kardynał Robert Sarah
Nicolas Diat 

BÓG ALBO NIC 
Nie ma pomiędzy!
Kardynał o krystalicznych poglądach, 
nie boi się nazywać rzeczy po imieniu. 
Jest radykalny i pokorny. Żyje Ewange-
lią. W książce opowiada o swoim życiu, 
przygląda się Kościołowi i światu. Mówi 
o kolejnych papieżach, dostrzega ich 
charyzmaty i główne linie działania. 
Wskazuje to, co w Kościele dobre, ale nie 
waha się piętnować karierowiczostwa  
i braku życia duchowego u kapłanów. 
Dostrzega piękno człowieka i nie zga-
dza się na rezygnację z jego wielkości. 
Najpiękniejsze strony poświęcił modli-
twie. Kardynał zachwycony jest kon-
templacją i ciszą spotkania z Panem 
Bogiem. 

Kardynał Robert Sarah, Nicolas Diat 

MOC MILCZENIA
Wycisz się, by usłyszeć głos Pana 
Boga! Bez ciszy niemożliwa jest  
modlitwa!
Czy zgiełk, który jest wokół nas nie przy-
prawia nas o ból duszy? Żyjemy w świecie 
pędzącym nie wiadomo dokąd. Czasem 
chciałoby się powiedzieć temu wszystkie-
mu: STOP! Takim znakiem STOP jest książ-
ka kard. Roberta Sarah, który namawia do 
tego, by zamilknąć. Jest ono potrzebne, by 
spotkać się z samym sobą, z drugim czło-
wiekiem i z Panem Bogiem. By usłyszeć po-
zornie niesłyszalny głos Boga, którym prze-
mawia, milcząc. By mieć siłę żyć w świecie 
pełnym zła i nienawiści, nie szukając od-
wetu. Bez ciszy niemożliwa jest modlitwa. 
Bez ciszy modlitwy nie poznamy prawdy, 
nie odnajdziemy drogi, nie zaznamy pełni 
życia!

cena 29,00 zł

Niezwykle ważna książka kard. Roberta Sarah i Benedykta XVI!

Burzliwe spory, które od wielu miesięcy toczą się wokół Kościoła, skło-
niły Benedykta XVI i kard. Roberta Sarah do zabrania głosu w obronie 

celibatu kapłańskiego. Wybrzmiewa on w trudnym dla Kościoła cza-
sie, gdy (…) „kapłaństwo przechodzi przez czas ciemności. Wielu 

księży (…) zdezorientowanych nieustannym kwestionowaniem 
ich celibatu konsekrowanego, przeżywa pokusę, by zrezygno-

wać i wszystko zostawić”. Od chwili rezygnacji emerytowany 
Papież wypowiada się rzadko. W drodze wyjątku postano-

wił zabrać głos w sprawie przyszłości księży. Wypływa 
on wyłącznie z miłości do Kościoła i przekonania, 

że celibat kapłański „chroni jego tajemnicę”,  
a „biada temu, kto będzie milczał”... 

Kard. Robert Sarah 
z Benedyktem XVI  
Josephem Ratzingerem   

Z GŁĘBI 
NASZYCH SERC

Kard. Robert Sarah, Nicolas Diat 

WIECZÓR SIĘ ZBLIŻA  
I DZIEŃ JUŻ SIĘ CHYLI
Nasz świat stoi nad przepaścią… 
Bestsellerowa książka  
kard. Roberta Sarah!
Kryzys wiary i Kościoła, schyłek Zachodu, 
relatywizm moralny, globalizacja, nieokieł-
znany kapitalizm, nowe ideologie, polityczne 
wypalenie, wypaczenia islamskiego totalita-
ryzmu... Nadszedł czas, by postawić diagnozę: 
„(...) nasz świat stoi nad przepaścią. U samych ko-
rzeni zapaści Zachodu kryje się kryzys kulturowy  
wi tożsamościowy. Zachód już nie wie, kim jest i kto 
go ukształtował. Wiele krajów nie zna swojej historii. To 
prowadzi do upadku, który otwiera drogę nowym cywi-
lizacjom barbarzyńskim”. Kard. Sarah pochyla się nad kry-
zysami współczesnego świata, uświadamia powagę sytuacji, 
udziela wielkiej lekcji duchowej.

3990
4990

2490
2900

oprawa miękka • s. 350 • 13,5x20 cm
Wydawnictwo Sióstr Loretanek



oprawa twarda • s. 312 • 14x20 cm
Dom Wydawniczy Rafael

oprawa miękka • s. 32 • 12x16 cm
Wydawnictwo AA

oprawa twarda z obwolutą
s. 352 • 19,5x25,5 cm
Wydawnictwo Rosikon Press 

oprawa miękka • s. 224 • 14x20 cm
Wydawnictwo Aromat Słowa

oprawa miękka • s. 272 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit

cena 3,90 zł

50%
Aż

TANIEJ!

Peter Seewald

BENEDYKT XVI 
OSTATNIE ROZMOWY
Papież-emeryt przerywa milczenie! 
Zaskakująco odważna i szczera książka,  
w której emerytowany Papież mówi 
wprost o powodach swojej rezygnacji, 
o kluczowych momentach pontyfikatu,  
o konklawe i o swoim następcy – Fran-
ciszku, a także trudnych i kontrowersyj-
nych wydarzeniach, które miały miejsce, 
gdy zasiadał na Tronie Piotrowym. Mówi 
też o swojej wierze, współczesnych wy-
zwaniach chrześcijaństwa i o przyszłości 
Kościoła. Opowiada również o swojej 
rodzinie i innych drogich mu osobach. 
Po raz pierwszy w historii Kościoła Pa-
pież podsumowuje swój pontyfikat oraz 
szczerze odpowiada na pytania, które 
nurtują wielu katolików i zapowiada, że 
to jego ostatni publiczny wywiad.

39,90
19,90 zł

Ojciec Święty Benedykt XVI 

LIST O PRZYCZYNACH 
KRYZYSU KOŚCIOŁA
List ten wywołał wielkie poru-
szenie na całym świecie!
List napisany przez Benedykta XVI stał 
się fundamentalnym drogowskazem dla 
tych katolików, którzy wśród panującego 
zamętu dochowują wierności tradycyj-
nemu nauczaniu Kościoła. Papież senior 
przedstawia w nim podstawy kryzysu, 
jaki dotknął Kościół w ostatnich dziesię-
cioleciach, szczególnie w sferze seksu-
alnej. Częsty brak wiary w rzeczywistą 
obecność Boga w Kościele i świecie; 
odrzucenie odwiecznych, Boskich praw 
moralnych; porzucenie tradycji na rzecz 
„nowocześnie pojmowanego Kościoła” 
czy idee seksualnej rewolucji lat '60, które 
przeniknęły w struktury Kościoła – to tyl-
ko niektóre z naglących problemów.

Saverio Gaeta 

PROROCTWO  
O DWÓCH PAPIEŻACH
Objawienia o końcu Kościoła 
w naszych czasach!
 Co mistyczka, bł. Anna Katarzyna Em-
merich, przekazała nam o czasach dwóch 
papieży?  Dlaczego Łucja, wizjonerka  
z Fatimy, mówiła o Ojcu Świętym i bisku-
pie ubranym na biało, których widziała 
żyjących jednocześnie?  Czy słynne 
proroctwa Malachiasza odnoszą się do 
papieży naszych czasów, którzy zostają 
przez niego nazwani „ostatnimi”? Misty-
cy to przewidzieli: Kościół ogarnie zamęt. 
Apostazja wśród świeckich i duchow-
nych, prześladowania chrześcijan. Na-
dejdzie era dwóch papieży. Potwierdzają 
to objawienia Maryjne na całym świecie. 
Czy powinniśmy bać się końca Kościoła 
i końca świata? 

Antonio Socci 

TAJEMNICA  
BENEDYKTA XVI 
Dlaczego pozostał papieżem?
Zaskakująca abdykacja Benedykta XVI, 
jego decyzja o pozostaniu „papieżem 
emerytem”, a następnie, po konklawe, 
współistnienie dwóch papieży – nie-
ustannie rodzą pytania. Dlaczego Bene-
dykt XVI stał się znakiem sprzeciwu? Co 
takiego działo się w środowisku najwyż-
szych hierarchów Kościoła? Czy Papież 
naprawdę zrezygnował? Co obecnie 
dzieje się w Watykanie? Antonio Socci 
głosi tezę, że źródłem decyzji Benedykta 
XVI mogły być również nadprzyrodzone 
wydarzenia... Zgłębia i rozszyfrowuje sta-
rożytne proroctwo dotyczące Benedykta 
XVI. Ujawnia także nowe objawienie z Fati-
my, które dotyczy Kościoła i całego świata.

2490
29902490

2990

Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń 

TAJNE ARCHIWUM 
WATYKAŃSKIE
Nieznane karty historii Kościoła.  
Najbardziej intrygująca książka 
Grzegorza Górnego!
Tajne Archiwum Watykańskie – to jed-
no z najbardziej strzeżonych instytucji 
na świecie. Miejsce, w którym prze-
chowywane są wszystkie ważne doku-
menty z 2000 lat: od czasów św. Piotra 
do współczesności! Dostęp do niego 
mają tylko nieliczni. Wśród nich autorzy 
książki. Opowiadają o burzliwej historii 
archiwum. Docierają do unikalnych 
dokumentów. Przybliżają kulisy naj-
bardziej kontrowersyjnych wydarzeń  
z dziejów Kościoła, takich jak np. proces 
templariuszy, wyprawy krzyżowe, dzia-
łalność inkwizycji, proces Galileusza 
czy postawa Piusa XII wobec Holokau-
stu. Efektem ich kilkuletniej pracy jest 
doskonała książka ilustrowana wieloma 
unikalnymi zdjęciami.

2200
2990

Saverio Gaeta 

TAJEMNICE MARYI
Proroctwa i sekrety objawień 
maryjnych.
Przyszłość Papieży i Watykanu  Cier-
pienie Kościoła  Przepowiednie o przy-
szłości świata  Straszne próby  Klęski 
żywiołowe  Doświadczenia euchary-
styczne i napaści szatańskie  Krwawy 
płacz Maryi  Potajemna wizyta Jana 
Pawła II  Ludobójstwo w Kibeho  
 Orędzia z Medjugorje  Tajemnice 
fatimskie i wiele innych.

To obszerny przewodnik po objawie-
niach maryjnych wypełniony proroc-
twami, ostrzeżeniami i wskazówkami 
Matki Bożej z różnych zakątków świata.

oprawa miękka • s. 328 • 14x20 cm
Dom Wydawniczy Rafael

50%
Aż

TANIEJ!

39,90
19,90 zł

Papież Franciszek  
i ks. Luigi Maria Epicoco

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II 
WIELKI
Dla mnie jest On wielki!  
Papież z Argentyny z pokorą  
o św. Janie Pawle II.
„Był wielki! Był człowiekiem Boga” – tak 
o św. Janie Pawle II mówi Papież Franci-
szek. Po raz pierwszy opowiada o tym, 
jak dowiedział się o wyborze kard. Woj-
tyły na papieża. Z pokorą wspomina ich 
pierwsze spotkanie i kulisy konklawe. 
Mówi o otwartości na Pana Boga i czło-
wieka, którą zaraził go Papież Polak. Od-
nosi się też do wielu spornych kwestii 
poruszanych we współczesnym Koście-
le, takich jak: rola kapłanów w świecie, 
celibat czy znaczenie tajemnic fatim-
skich. Sięga do głębi proroczego na-
uczania św. Jana Pawła II. To odpowiedź 
na słowa tych, którzy na siłę przeciwsta-
wiają sobie te pontyfikaty...

oprawa twarda • s. 136 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit 

20%
Aż

TANIEJ!

89,90
69,90 zł



Nowa książka ks. Piotra Glasa!   
Pakiet ratunkowy w czasach dramatu Kościoła i świata.

Nadchodzą dni ciemności. Na naszych oczach dzieją się rzeczy, które 
trudno pojąć. Epidemie, konflikty zbrojne, radykalne protesty społecz-
ne czy walka z Kościołem – nasz świat, w tym także Kościół, pogrążają 

się w kryzysie, który dotyka każdego z nas.

W czasach, gdy wielu poszukuje duchowego pocieszenia, ks. Piotr 
Glas wskazuje Polskę jako miejsce, z którego może nadejść odro-

dzenie wiary. Nie dokona się to jednak, jeśli nie zawierzymy swo-
jego życia Matce Bożej. Jak tego dokonać? Jak ocalić swoją 

duszę? Ceniony rekolekcjonista dzieli się swoim doświad-
czeniem duchowym. Proponuje modlitwy, za sprawą 

których każdy znajdzie schronienie w Niepokala-
nym Sercu Maryi, która jest ostatnim ratun-

kiem dla ocalenia dusz... 

ks. Piotr Glas

OCALENIE  
W MARYI 

oprawa miękka • s. 280 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit

oprawa miękka • s. 56 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Bratni Zew 

oprawa miękka • s. 240 • 13,5x19,5 cm 
Wydawnictwo Sumus

oprawa miękka • s. 32 • 10x14 cm
Dom Wydawniczy Rafael

oprawa miękka • s. 280 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit 

praca zbiorowa 

WENANTY KATARZYNIEC 
NA CZAS NIEPEWNOŚCI 
I LĘKU
Książka na dzisiejsze czasy! 
Doniesienia medialne napawają Cię lę-
kiem i frustracją? Boisz się o siebie i swoich 
bliskich? Skorzystaj z orędownictwa o. We-
nantego Katarzyńca. On skutecznie wspierał 
wiernych w obliczu zagrożenia zbliżającego 
się frontu. Modlił się z nimi, a potem wygłosił 
kazanie, które tchnęło w nich pokój i zaufanie do 
Pana Boga. Dlatego i nas zalęknionych jego słowa 
pomogą uspokoić. W książce oprócz kazania i litanii 
za wstawiennictwem o. Wenantego znajdziemy pełne 
ufności Psalmy, specjalne modlitwy na trudne chwile oraz 

egzorcyzm św. Antoniego.

praca zbiorowa

ZACHOWAJ NAS, PANIE
Modlitwy w czasie epidemii  
i zarazy. 
Praktyczny modlitewnik na dzisiejsze 
czasy. Znajdziemy w nim m.in.: modli-
twy i litanie do św. Rocha i św. Rozalii 
– patronów od chorób zakaźnych. Są tu 
również modlitwy i gorące prośby do 
Matki Bożej; modlitwy do Boga Ojca 
o miłosierdzie; modlitwy w chorobie; 
o uzdrowienie; o zachowanie od nie-
bezpieczeństw; modlitwa w niepew-
ności dalszego losu; Suplikacje i wiele 
innych. Pandemia zatrzymała świat. 
Nadszedł czasy niepewności i lęku. 
Pomimo tego nie pogrążajmy się  
w rozpaczy. Ufajmy Panu Bogu. Za-
nośmy do Niego modlitwy o odda-
lenie nieszczęść. 

ks. Piotr Glas 

OSTATNIE  
WOŁANIE MARYI
Czy jesteś gotowy na Sąd Osta-
teczny? Książka ks. Piotra Glasa!
 W jaki sposób rozumieć wydarzenia 
ostatnich dekad?  Co Matka Boża chce 
nam powiedzieć o czasach zamętu, w któ-
rych żyjemy?  Jaką nadzieję nam pozo-
stawia?  I czy pełnia czasów jest już bli-
sko? Ks. Piotr Glas, który Maryi oddał całe 
swoje kapłańskie życie, prowadzi nas przez 
kolejne orędzia naszej Matki – od Quito, Fa-
timy do Akity. Do miejsc, w których Maryja 
wzywała nas do przemiany serc. Jej wo-
łania to odpowiedź na wszystkie nasze 
obawy, dotyczące współczesnego kryzysu 
wiary, zamętu w Kościele, wielu trudności, 
które trzeba pokonać. To konkretne wska-
zówki mówiące o tym, co mamy zrobić, 
by przygotować się na czasy ostateczne...

2490
3290

oprawa miękka • s. 288 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit

ks. Piotr Glas 

DZISIAJ TRZEBA WYBRAĆ
O potędze Maryi, walce duchowej  
i czasach ostatecznych. Książka 
słynnego rekolekcjonisty!
Ksiądz Piotr Glas, 15 października 2016 r. 
na Jasnej Górze, w czasie Wielkiej Poku-
ty, w obecności tysięcy wiernych, odmó-
wił modlitwę o uwolnienie Polski spod 
mocy ciemności. W książce opowiada  
o wielkiej mocy Pana Boga, o swoim 
życiu, kryzysie duchowym oraz posłu-
dze kaznodziei i egzorcysty. To nie tyl-
ko przewodnik po życiu duchowym 
i niebezpieczeństwach duchowych 
uwikłań, lecz przede wszystkim piękne 
świadectwo nawróconego kapłana, któ-
ry całkowicie zawierzył swoje życie Jezu-
sowi i Maryi. Mocna lektura. Czyta się ją 
jednym tchem!

2490
2990

cena 29,50 zł

cena 9,90 zł

B E S T S E L L E R

ks. Dominik Chmielewski SDB 

CHRZEŚCIJANIN 
W CZASACH 
OSTATECZNYCH
Podręcznik walki duchowej  
ze wstępem ks. Piotra Glasa!
Kim jest tajemnicza Kecharitomene? 
Gdziekolwiek się pojawia, tam otwiera 
się Niebo! Kiedy Ją poznasz, to zako-
chasz się tak, jak Pan Bóg zakochał się  
w Niej na całą wieczność! Już nie cof-
niesz się przed najtrudniejszymi wyzwa-
niami! By dla Niej walczyć, otrzymasz od 
Ducha Świętego dar nieustraszonego 
serca i niezwyciężonego ducha! Spójrz 
w Jej oczy i powiedz: Chcę Cię poznać, 
Maryjo. Chcę Cię pokochać. Chcę żebyś 
mnie wyszkoliła do najwspanialszych 
duchowych zwycięstw, do ostatecznej 
walki duchowej o życie wieczne!

oprawa miękka • s. 128 • 14x15 cm
Wydawnictwo Diec. Sandomierz

Wojciech Jaroń 

KORONKA  
ZA DZIECI I WNUKI
Modlitewnik z różańcem.
Niezależnie od tego, ile lat mają nasze 
dzieci czy wnuki, zawsze chcemy im dać 
wszystko to, co najlepsze; wręcz przychy-
lić nieba, aby były szczęśliwe. Najwięk-
szym skarbem, jaki możemy im podaro-
wać, jest głęboka modlitwa i wybłagane 
nią Boże łaski. Koronka za dzieci i wnuki 
została przygotowana specjalnie w in-
tencji tych, których najbardziej kochamy. 
Do książeczki dołączono koronkę z gra-
werowaną ryciną, ukazującą Chrystusa 
błogosławiącego dzieci oraz inskrypcją: 
„Panie, błogosław naszym dzieciom”. Ko-
ronka posiada imprimatur Kościoła kato-
lickiego.

990
1990

cena 9,90 zł

B E S T S E L L E R

2490
2990



Wincenty Łaszewski 

ZWYCIĘSTWA  
Z POMOCĄ NIEBA
Cuda Boże w dziejach narodów.

 Czy bez Bożej ingerencji w roku 
1920 byłby możliwy jeden z naj-
większych triumfów polskiej armii? 

 Czy odnieślibyśmy zwycięstwo  
pod Chocimiem, gdyby nie żarliwa  
modlitwa różańcowa mieszkańców 
 Krakowa? 

 Czy pozbawieni opieki Matki Bożej  
obronilibyśmy dorobek naszej 
cywilizacji pod Lepanto?

Cud w dziejach jest możliwy – niebo dało 
nam na to wiele dowodów. Ta książka 
zmienia nasze spojrzenie na historię Pol-
ski i świata. 

Aż 420 stron! 

oprawa miękka • s. 64 • 12x16 cm
Wydawnictwo AA

oprawa miękka • s. 144 • 13x20 cm
Dom Wydawniczy Rafael

oprawa miękka • s. 232 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Esprit

oprawa miękka • s. 420 • 11x17 cm
Wydawnictwo Fundacja Divine Mercy

oprawa miękka • s. 112 • 12x19 cm
Wydawnictwo AA

oprawa miękka • s. 104 • 12x21 cm
kolorowe fotografie
Wydawnictwo św. Stanisława BM

cena 9,90 zł
s. Eugenia Elżbieta Ravasio 

OBJAWIENIA  
I ORĘDZIA BOGA OJCA
Jedyne objawienia dokonane  
przez samego Boga Ojca.  
Po 10 latach badań uznane przez 
Kościół za autentyczne.
Świadectwo s. Eugenii Ravasio (1907-1990), 
która poświęciła swoje życie, służąc ubogim 
cierpiącym na trąd. Jednak najcenniejszym 
dobrem, jakie nam pozostawiła, są orędzia, 
które otrzymała w objawieniach mistycz-
nych bezpośrednio od Boga Ojca. Orędzia te 
przekazał siostrze Eugenii w 1982 roku po ła-
cinie – w języku całkowicie jej nieznanym… 
Wydarzenia opisane w tej książce to jedyne 
objawienia dokonane osobiście przez Boga 
Ojca, które po 10 latach starannych badań 
zostały uznane przez Kościół za autentycz-
ne. Książka zawiera też modlitwy do Niego.

Leszek Wilczyński 

Z HOSTII  
WYTRYSNĘŁA KREW
O poznańskim cudzie euchary-
stycznym i uzdrowieniach  
w miejscach kultu. 
Kustosz Sanktuarium Najświętszej Krwi 
Pana Jezusa przedstawia niezwykle 
ciekawą historię poznańskiego cudu 
eucharystycznego, związane z nim miej-
sca kultu oraz świadectwa wielkich łask, 
uzdrowień i cudów, także tych ostatnich 
lat, a nawet miesięcy. Warto sięgnąć po 
tę książkę – niech rzeczy wielkie, które 
dokonały się i nadal dokonują w poznań-
skim Sanktuarium, umacniają naszą wia-
rę w Pana Jezusa. Tekstom towarzyszą 
kolorowe zdjęcia opisanych miejsc.

Irene Corona 

AKITA
Zatroskana Matka płacze nad 
światem... Objawienia i orędzia 
Matki Bożej przekazane japoń-
skiej zakonnicy!
Siostra Agnieszka Sasagawa, widzą-
ca z miejscowości Akita w Japonii, 
oprócz mistycznego poznania ta-
jemnic Aniołów, co zostało uzna-
ne przez Kościół, otrzymała również 
objawienia i orędzia od Matki Bożej. 
Sam kardynał Ratzinger, późniejszy 
Papież Benedykt XVI, nie wahał się 
aprobować tych objawień, potwier-
dzonych dodatkowo przez płacz  
i krwawienie figury Matki Bożej, znaj-
dującej się w klasztorze Służebnic Eu-
charystii w Akicie.

cena 9,90 zł 1990
2490

1190
1490

Małgorzata Pabis 

OBJAWIENIA W QUITO
Przesłanie, które wypełnia się  
na naszych oczach!
„Sakrament Małżeństwa (...) będzie atakowany  
i profanowany. Masoneria (…) narzuci bez-
bożne prawa mające na celu zniszczenie tego 
sakramentu, umożliwiając wszystkim grzeszne 
życie i zachęcając do wydawania na świat nie-
ślubnych dzieci, które przyjdą na świat w związ-
kach niepobłogosławionych przez Kościół. 
Duch chrześcijański bardzo szybko upadnie, 
a cenne światło wiary zagaśnie, aż dojdzie do 
prawie zupełnego zepsucia obyczajów. Skut-
ki świeckiego wychowania doprowadzą do 
zmniejszenia się liczby powołań kapłańskich  
i zakonnych”. Matka Boża objawiła się w Ekwa-
dorze prostej zakonnicy, Mariannie Franciszce. 
Tam przekazała jej nadzwyczajne wizje, które 
ziszczają się we współczesnym świecie.

oprawa twarda • s. 400 • 17x24 cm
Wydawnictwo AA

Ewa J. P. Storożyńska 
Józef Maria Bartnik SJ 

MATKA BOŻA ŁASKAWA 
A CUD NAD WISŁĄ
Dzieje kultu i łaski. 
„Naprzód na Zachód! Przez trupa białej 
Polski do serca Europy!”. Taki był plan 
Lenina. Niezwykła, Boża interwencja 
w czasie Bitwy Warszawskiej w 1920 
roku sprawiła, że legł on w gruzach... 
Nie ulega bowiem wątpliwości, że wraz 
z upadkiem Warszawy nie tylko Polska, 
ale i cała środkowa Europa stanęłyby 
otworem dla sowieckiej inwazji. Książka 
opisuje nieznane wydarzenia związane 
z Cudem nad Wisłą. Przybliża objawie-
nia Matki Bożej, które wywołały wśród 
bolszewików strach, przerażenie i pa-
nikę. To również fascynująca opowieść  
o Polsce i Polakach, których losy były (i są) 
nierozerwalnie związane z Wszechpo-
średniczką Łask – Maryją. 

praca zbiorowa

ORĘDZIA KRÓLOWEJ 
POKOJU
Zbiór orędzi Matki Bożej od po-
czątku objawień w Medjugorje.
Książka zawiera przesłania Matki Bożej 
zawarte w orędziach, przez co pozwa-
la lepiej zrozumieć cel i sens objawień 
w Medziugorje. Zamieszczono w niej 
również: aktualne informacje o oso-
bach widzących, wcześniej niepubliko-
waną historię objawień, jak też badania 
naukowe przeprowadzone na tych oso-
bach, a także rozważania do Różańca  
i Drogi Krzyżowej ze zdjęciami tablic 
poszczególnych stacji znajdujących się 
na Górze Objawień i Górze Križevac. 
Orędzia przybliżają nam przesłania 
zawarte w Ewangelii. Są proste i zro-
zumiałe dla każdego człowieka. Mogą 
być znakomitą pomocą w codziennej 
modlitwie i drogowskazem na drodze 
do życia wiecznego. 

30%
Aż

TANIEJ!

49,90
34,90 zł

2490
2990

cena 24,90 zł



oprawa miękka • s. 208 • 12x16 cm
Wydawnictwo Ikona

oprawa miękka • s. 66 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Monumen

oprawa miękka • s. 80 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Monumen

praca zbiorowa

ROZEZNAWANIE SNÓW
Książka z komentarzem  
egzorcysty.
Czy należy wierzyć w sny? • Jak je inter-
pretować? • Czy sen jest zjawiskiem tylko 
naturalnym? • Czy wiara w sny sprzeciwia 
się wierze w Pana Boga? • Czy we śnie 
może objawić się wola Boża? • Czym jest 
świadome śnienie? Na te i wiele innych 
pytań znajdziemy odpowiedź w książce. 
Są tu również świadectwa, m.in. s. Zacha-
riaszy, której śnił się szatan, a także doty-
czące proroczego snu Prezydenta Lincol-
na tuż przed śmiercią oraz tzw. „paraliżu 
sennego”. Każde świadectwo zostało za-
opatrzone komentarzem egzorcysty lub 
demonologa.

cena 12,00 zł
cena 13,90 zł

ks. Andrzej Zwoliński 

KOMÓRKA
WIRTUALNE 
NIEWOLNICTWO
Nie daj się zwieść. Wyjdź ze świa-
ta, który uzależnia i oszukuje.
Ksiądz Andrzej Zwoliński obnaża pro-
blem zdominowania naszego życia 
przez telefony komórkowe, które daw-
no już przestały być tylko telefonami. 
To okna do wirtualnego świata – świata 
uzależniającego, destrukcyjnego i czasa-
mi bardzo niebezpiecznego. Świata, któ-
ry oszukuje człowieka i wyjaławia. Autor 
pokazuje, jak człowiek zmienia się pod 
jego wpływem, jak cierpi, żyjąc w wirtu-
alnym kłamstwie i jak bardzo jest w tym 
wszystkim samotny. Na koniec zaprasza 
na smartfonowy savoir-vivre. 

oprawa miękka • s. 116 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Monumen

cena 12,90 zł

60%
Aż

TANIEJ! 29,90
12,00 zł

o. Jose Francisco C. Syquia

EGZORCYSTA
DUCHOWA LINIA FRONTU
Szatan niszczy swoje ofiary pod osło-
ną nocy... Kontynuacja przerażające-
go pamiętnika egzorcysty!
Egzorcyści nie mają wątpliwości, że zło, któ-
re jest coraz głośniejsze we współczesnym 
świecie, wdziera się do naszych domów. Ta 
książka to owoc wstrząsających doświad-
czeń jednego z najpotężniejszych egzorcy-
stów na świecie. Przełożony demonologów 
na Filipinach, który niemal każdego dnia 
staje twarzą w twarz z demonem, pisząc ten 
dziennik, chciał przygotować ludzi wierzą-
cych na niebezpieczne ataki szatana. Jak nie 
dać się zwieść demonowi? Kiedy powinien 
zainterweniować egzorcysta? W jaki sposób 
odnieść zwycięstwo nad pokusami, zniewo-
leniami oraz opętaniami? 

B E S T S E L L E R

Sławomir Rusin 

KOGO BOI SIĘ DIABEŁ?
Konkretne pytania.  
Wyczerpujące odpowiedzi!
 W jaki sposób działa szatan?  Co tak 
naprawdę może?  Czy należy się go 
bać?  Czy przyczyną opętania może 
być klątwa?  Czy można dziedziczyć 
grzechy przodków?  Co się dzieje, kie-
dy człowiek umiera w stanie opętania? 

Opętania i egzorcyzmy wzbudzają wie-
le emocji. Niestety, w wielu mediach,  
a niejednokrotnie i w książkach zamiast 
rzetelnej wiedzy otrzymujemy infor-
macje sensacyjne, budujące fałszywy 
obraz relacji między Panem Bogiem, 
szatanem a człowiekiem. W tej publika-
cji wybitni specjaliści odpowiadają na 
wiele pytań, obalają krążące mity. 

40%
Aż

TANIEJ!

19,50
11,90 zł

praca zbiorowa

MASONERIA
RELIGIA LUCYFERYCZNA 
Tajemnice i zagrożenia masonerii.
 Czym jest masoneria, jak powstała  

i jakie są jej cele?
 Jak wygląda ceremonia przyjęcia do  

masonerii?
 Czy masoni się nawracają?
 Czy przerażający, XIX-wieczny  

scenariusz masonerii, zapisany  
w instrukcjach z tzw. Wysokiej  
Wenty, się zrealizuje?

 Czy masonerii uda się „wychować”  
następcę św. Piotra?

 Czy współpraca masonerii  
z Kościołem jest możliwa?

Na te i wiele innych pytań odpowiada 
m.in. ks. prof. Andrzej Zwoliński.

cena 12,90 zł

praca zbiorowa

NIEBEZPIECZNA JOGA
Od jogi do zniewolenia?
Cóż może być niebezpiecznego w od-
prężających ćwiczeniach jogi? Tym bar-
dziej, jeśli odrzuci się stojącą za nimi 
wschodnią filozofię. To przecież bardzo 
popularna w wielu krajach forma re-
laksu, również w Polsce. Znawcy tego 
tematu jednoznacznie przestrzegają 
przed praktykowaniem jogi, wyjaśniają 
zagrożenia. Nie ukrywają, że może ona 
prowadzić nawet do opętania. Jest też 
wypowiedź o. Jamesa Manjackala, który  
w ciągu 40 lat swojej posługi duszpaster-
skiej spotkał wiele przypadków, w któ-
rych duch jogi rozbijał małżeństwa, wy-
woływał kłótnie, odciągał ludzi od wiary 
w Chrystusa.

cena 12,90 zł
praca zbiorowa

SKUTKI KLĄTW, PRZE-
KLEŃSTW I ZŁORZECZEŃ 
Czy wiara w przekleństwa jest  
jedynie naiwnym przesądem?
Książka zawiera świadectwa ludzi, którzy 
doświadczyli klątw, przekleństw i złorze-
czeń oraz wypowiedzi księży egzorcystów, 
którzy zetknęli się z tym problemem. Do-
wiemy się, co zrobił św. O. Pio, na którego 
ktoś rzucał uroki. Znajdziemy też porady, 
jak postępować, gdy ktoś będzie nam 
chciał w ten sposób zaszkodzić. Ks. eg-
zorcysta Andrzej Kowalczyk wspomina  
o tzw. księgach zaklęć, które bywają prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie: „Są to 
zaklęcia demoniczne. Tym zajmowała się 
prababka, potem dziadek, który przekazu-
je to wnuczce. I to działa, niestety...”

oprawa miękka • s. 384  • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit 

oprawa miękka • s. 152 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo WAM

oprawa twarda • s. 222 • 15x21 cm
Wydawnictwo Ikona

oprawa miękka • s. 96 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Monumen

ks. Andrzej Zwoliński 

ILUSTROWANY 
LEKSYKON SYMBOLI 
Krzyż Nerona · Znak bestii · Penta- 
gram · Drzewko szczęścia · Feng 
Shui · Hello Kitty.
Często używamy symboli, nie wiedząc, 
co one oznaczają. Może to powodować 
nieporozumienia, a nawet przekłamania. 
Autor przedstawia 102 symbole wywo-
dzące się z niemal wszystkich religii i kul-
tur, zwłaszcza tych współczesnych, które 
tak intensywnie oddziałują na człowieka. 
Podaje genezę, historię, znaczenie sym-
boli i ocenia przez pryzmat nauki chrze-
ścijańskiej. Uświadamia i otwiera nam 
oczy na czyhające zagrożenia, nawet te, 
które kryją się za małym, na pozór nie-
groźnym kotkiem – bohaterem popular-
nej dziś bajki dla dzieci.

cena 24,90 zł



oprawa miękka • s. 64 • 12x16 cm
Wydawnictwo Ikona

oprawa miękka • s. 136 • 13x20 cm
Dom Wydawniczy Rafael 

oprawa miękka • s. 128 • 13x19 cm
Wydawnictwo M

oprawa miękka • s. 212 • 12x19,5 cm
Księgarnia św. Jacka 

oprawa miękka • s. 256 • 16,5x23,5 cm
Wydawnictwo Jedność oprawa miękka • s. 64 • 9x14 cm

Wydawnictwo Homo Dei

oprawa miękka • s. 187 • 14x20 cm
Wydawnictwo Espe

ks. Piotr Śliżewski  

JAK OWOCNIE 
UCZESTNICZYĆ  
WE MSZY ŚWIĘTEJ 
Kapłan wyjaśnia znaczenie wszyst-
kich elementów Mszy Świętej.
Wielu z nas ma problem z pełnym, świa-
domym uczestnictwem w Eucharystii. 
Nie rozumiemy znaczenia jej poszcze-
gólnych elementów. Lekarstwem na to 
jest ta książka. Jej autor – polski kapłan 
– przybliża nam znaczenia, jakie kryją 
się za wszystkimi gestami, symbolami  
i słowami wypowiadanymi podczas 
Mszy Świętej. To doskonały przewod-
nik dla każdego, kto chce zobaczyć, jak 
ogromnym cudem oraz niesamowitym 
darem jest Eucharystia.

cena 19,50 zł

praca zbiorowa 

ADORACJA 
NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 
26 wyjątkowych spotkań  
z Panem Jezusem! 
Adorować Pana, to wielbić Go i składać 
Mu podziękowania. To pamiętać o Nim, 
przebywającym w pobliskiej świątyni 
czy kaplicy – oczekującym na nas z tę-
sknotą. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,  
a Ja Was pokrzepię” – mówi do nas Pan 
Jezus. Zawarte w książce teksty, wybra-
ne z różnych pism, uczą nas pięknego 
języka dialogu z Bogiem – najlepszym 
Ojcem, najwierniejszym Przyjacielem  
i serdecznym Bratem. Nastrojowe, kolo-
rowe fotografie ułatwiają medytację.

cena 12,90 zł

oprawa miękka • s. 64 • 12x16,5 cm
Wydawnictwo AA 

cena 6,90 zł
Catalina Rivas

NAJWIĘKSZY CUD
Tajemnica Eucharystii  
w mistycznej wizji Cataliny Rivas.
Książka zawiera zapis wizji, której do-
świadczyła Catalina Rivas podczas Mszy 
Świętej. Wówczas Jezus i Jego Matka 
objawili jej mistyczną rzeczywistość  
Eucharystii jako Największego Cudu,  
z jakim może spotkać się człowiek na tym 
świecie… Catalina Rivas to boliwijska mi-
styczka, której od 1994 roku objawiają się 
Jezus i Maryja. Nosi na swoim ciele rany 
Chrystusa, które pojawiają się zazwyczaj 
w Wielki Piątek. 

Piotr Koźlak CSsR 

RACHUNEK SUMIENIA 
WSPÓŁCZESNEGO 
CZŁOWIEKA
Znakomita pomoc na dzisiejsze czasy! 
Czym jest grzech? Jak dobrze przygo-
tować się do spowiedzi? Co jest ważne  
w rachunku sumienia? Czym jest spo-
wiedź świętokradzka, a czym generalna? 
Ta niewielka książeczka zawiera wszystko 
to, co ważne w odniesieniu do Sakramen-
tu Pokuty i Pojednania. Znajdziemy w niej 
także siedem propozycji rachunku sumie-
nia oraz modlitwy przed i po spowiedzi. 
To wszystko sprawia, że to wydanie jest 
bardzo pożyteczne dla każdego, kto chce 
dobrze przygotować się do tego trudne-
go, choć pięknego sakramentu. Poręczny 
format pozwala zawsze mieć je ze sobą.

cena 24,90 złcena 5,50 zł

Sławomir Zatwardnicki 

UWAGA! ROZPROSZENIA 
Jak skutecznie walczyć z rozpro-
szeniami na modlitwie?
Zaczynasz modlitwę i nagle, nie wiadomo 
skąd, pojawiają się natrętne myśli. Z ła-
zienkowego kranu dochodzi Cię kap-kap; 
dawno niewidziani znajomi pukają do 
Twojej głowy; z pustej lodówki dobiega 
Cię echo wołające o zakupy; przypomi-
nasz sobie o szefie, który oczekuje pracy 
wykonanej „na już”. Zastanawiasz się, dla-
czego te myśli pojawiają się właśnie teraz? 
Przecież miał to być święty czas poświęco-
ny jedynie Bogu! Tylko Ty i On, bez natrę-
tów zakłócających spotkanie. Jak minima-
lizować ryzyko pojawienia się rozproszeń? 
Jak reagować, gdy już przychodzą? I naj-
ważniejsze: co na to Pan Bóg?

cena 14,90 zł

ks. Leszek Smoliński 

ABC KATOLIKA
Praktyczny poradnik napisany 
przez kapłana.
 Wskazówki dotyczące życia religij-
nego.  Powinności duchowe katoli-
ka na co dzień i w święta.  Modlitwy 
codzienne i na wszystkie najważniejsze 
okazje.  Opis nabożeństw oraz sposób 
ich przeżywania.  Zwyczaje i obrzędy 
umacniające naszą wiarę.  Wyjaśnienie 
symboliki chrześcijańskiej.  Opis roku 
liturgicznego. 

Praktyczne kompendium wiedzy dla 
wszystkich, którzy chcą w świadomy 
sposób przeżywać swoją wiarę. 

50%
Aż

TANIEJ! 19,90
9,90 zł

cena 13,50 zł
ks. Andrzej Zwoliński

KŁOPOT Z GRZECHAMI
Szatan zwodzi, ale nie przymusza  
– Ty decydujesz o wszystkim!
Jakie drogi uwolnienia od grzechu 
wskazuje nam Kościół? Czym jest ra-
chunek sumienia? Jak przygotować się 
do spowiedzi? Ks. Andrzej Zwoliński 
w przystępny sposób omawia zawiłą 
problematykę grzechu. W swoich wy-
powiedziach opiera się na nauce Pisma 
Świętego i Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego, przywołuje także wypowiedzi 
świętych. Przytacza wiele przykładów. 
Pobudza do refleksji. Pomaga w roze-
znawaniu pokus i prowadzi do zmiany 
postępowania. Do książki dołączono 
rachunek sumienia na podstawie słów 
Pana Jezusa.

B E S T S E L L E R

ks. prof. Jan Śledzianowski 

Z POLSKIEJ RODZINY 
WYSZEDŁ I MIŁOŚCIĄ 
OGARNĄŁ ŚWIAT
Jak żyć w dzisiejszych, tak trud-
nych czasach?
„Istnieje dzisiaj wola zagłuszania głosu 
Boga. (…) Wielu czyni wszystko, aby Jego 
głosu nie słyszano. Aby był słyszany jedy-
nie głos człowieka, który nie ma nic inne-
go do zaofiarowania poza doczesnością”. 
100-lecie urodzin św. Jana Pawła II jest 
doskonałą okazją do zastanowienia się 
nad sensem codzienności i nad tym, jak 
mamy żyć w tych trudnych czasach. Cenną 
pomocą będzie książka ks. prof. Jana Śle-
dzianowskiego, w której dzieli się on swoją 
wiedzą i wiarą, świadectwem pobożności  
i umiłowania Papieża z Wadowic. 



oprawa twarda • s. 240 • 12x17 cm
Wydawnictwo Jedność

oprawa twarda • s. 798 • 11x16 cm
Wydawnictwo Misericordia

oprawa twarda ze złoceniami
s. 462 • 8x13 cm
Wydawnictwo WAM

cena 24,00 zł

cena 24,90 zł

oprawa miękka • s. 240 • 10,5x15 cm
Wydawnictwo Homo Dei

oprawa miękka • s. 344 • 15x21 cm
Wydawnictwo Homo Dei 

oprawa miękka • s. 136 • 12,4x20 cm
Wydawnictwo DeReggio

św. s. Faustyna Kowalska 

DZIENNICZEK  
SIOSTRY FAUSTYNY
Osobiste zapiski polskiej mistyczki  
i wizjonerki z orędziem o Bożym  
Miłosierdziu. Prawie 800 stron!
„Dzienniczek” należy do pereł literatury mi-
stycznej. Święta s. Faustyna Kowalska pisała 
go na polecenie Pana Jezusa i spowiedni-
ków. W czasie mistycznych objawień do-
świadczyła ponad 280 (!) niezwykłych 
spotkań z Panem Jezusem, Matką Bożą, 
aniołami, świętymi oraz duszami cierpiący-
mi w czyśćcu. Dzienniczek zawiera orędzia 
o miłości miłosiernej Pana Boga do czło-
wieka, które s. Faustyna miała przekazać 
Kościołowi i światu. Na szczególną uwagę 
zasługują przepiękne rozmowy Pana Boga 
z duszami: grzeszną, w rozpaczy, cierpiącą, 
dążącą do doskonałości oraz doskonałą.

Tomasz á Kempis 

O NAŚLADOWANIU 
CHRYSTUSA
Ponadczasowy poradnik życia 
chrześcijańskiego!  
Prawie 500 stron!
Od późnego średniowiecza cieszy się 
niesłabnącym powodzeniem na całym 
świecie, ustępując liczbą wydań tylko 
Pismu Świętemu. Dzieło to ukształto-
wało sylwetkę duchową św. Tereski. 
Czytała je z ogromnym zapałem, na-
wet tuż przed śmiercią. Choć napisane 
na użytek mnichów, głębią rozważań 
zaskakuje ludzi współczesnych, ucząc 
pokory i mądrości działania. Polecamy 
je każdej rodzinie katolickiej! Dodat-
kowym atutem jest pięknie zdobiona 
twarda oprawa.

cena 19,90 zł

KOMPENDIUM 
KATECHIZMU KOŚCIOŁA 
KATOLICKIEGO
Aż 598 pytań i odpowiedzi! 
Kompendium w prosty sposób opisuje 
całość orędzia chrześcijańskiego. Poru-
sza wszystkie ważne kwestie dotyczące 
wiary. Wyjaśnia wiele spraw nurtujących 
współczesnego człowieka. Stanowi wier-
ne streszczenie Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego. To pewny i solidny sposób ukaza-
nia wiary chrześcijańskiej dzisiaj. Lektura 
obowiązkowa dla każdego katolika! Kto 
daje duszę człowiekowi? Dlaczego modli-
twa jest walką? Czy sumienie może wy-
dawać błędne sądy? Jak Chrystus będzie 
sądzić żywych i umarłych? Jak pogodzić 
istnienie piekła z nieskończoną dobrocią 
Boga? I wiele innych…

ks. Piotr Pawlukiewicz 

KATECHIZM PORĘCZNY
„Kto pyta nie błądzi”.  
Ks. Piotr Pawlukiewicz odpowiada  
na pytania wiernych.  
Książka ma formę dialogu. Jej kanwę 
stanowi zapis wybranych archiwalnych 
audycji radiowych, w których ks. Piotr 
Pawlukiewicz odpowiada na listy ra-
diosłuchaczy. Rozwiewa wątpliwości, 
wyjaśnia wiele istotnych kwestii do-
tyczących wiary, religii i moralności 
katolickiej. Tematyka przeróżna: od 
małżeństwa po kapłaństwo. Do książ-
ki dołączono płytę z nagranymi frag-
mentami audycji.

cena 12,90 zł

B E S T S E L L E R

N O W O Ś Ć !

św. Alfons Liguori 

NAWIEDZENIA 
NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 
Znakomita pomoc w adoracji  
Najświętszego Sakramentu  
na każdy dzień miesiąca.
Książka jest wyrazem ogromnej miłości, 
jaką św. Alfons darzył Najświętszy Sakra-
ment. Miłość ta była wyrazem tego, co 
można nazwać „geniuszem świętych”. Na 
adoracji spędzał długie godziny i każde-
mu człowiekowi ją gorąco polecał. Tam 
też uczył się cudownej prawdy, że: „Bóg 
oszalał z miłości do człowieka i przez nie-
go pragnie być kochanym”. Uczmy się od 
tego wielkiego świętego miłowania Boga 
w codzienności. „Nawiedzenia...” nam w 
tym pomogą. Dodatkowym atutem jest 
kieszonkowy format.

cena 15,90 zł

cena 29,50 zł
św. Alfons Maria de Liguori 

PRZYGOTOWANIE  
DO ŚMIERCI
Niezwykle cenny poradnik  
dla każdego katolika.
Książka zawiera aż 26 rozdziałów, wśród 
nich m.in.: Środki przygotowania się na 
śmierć; O sądzie szczegółowym i Są-
dzie Ostatecznym; Złudzenia, jakimi 
zły duch mami grzeszników; O Bożym 
Miłosierdziu. Dziś śmierć stała się te-
matem tabu. Tymczasem św. Alfons 
Liguori przypomina nam wszystkim, że 
jest ona nie tylko nieunikniona, ale też 
ostatnim aktem ziemskiej egzystencji 
oraz bramą, którą wejdziemy do życia 
wiecznego. Dlatego tak ważne jest 
osobiste i szczególne przygotowanie 
się do niej. Święty przekonuje, że na-
wet w ostatnim momencie człowiek 
może się jeszcze nawrócić.

św. Alfons Maria de Liguori 

O MODLITWIE  
JAKO ŚRODKU DO 
ZBAWIENIA KONIECZNYM
Jedno z najważniejszych dzieł 
duchowych św. Alfonsa de Liguori.
„Wydałem już różne dzieła duchowne 
(...) uważam jednak, że nie napisałem 
czegoś pożyteczniejszego od tej książ-
ki, w której mówię o modlitwie – jako 
o koniecznym i pewnym środku otrzy-
mania zbawienia i wszystkich łask do 
zbawienia potrzebnych”. 

 Jaka powinna być modlitwa? 
 Czy bez modlitwy można skutecznie  

opierać się pokusom? 
 Lepiej jest się modlić czy rozmyślać? 
 Dlaczego Pan Bóg odwleka dar łaski  

ostatecznej?

Na te i wiele innych pytań znajdziemy 
odpowiedź w tej książce. Powinien ją 
przeczytać każdy, kto chce zrozumieć 
jak się modlić, aby być zbawionym.    

cena 25,00 zł

oprawa miękka • s. 255 • 13,5x20 cm
Wydawnictwo Sióstr Loretanek



cena 11,90 zł
Andrea Tornielli  

TAJEMNICA OJCA PIO 
I KAROLA WOJTYŁY
O niezwykłej, duchowej więzi 
dwóch wielkich świętych!
Kiedy młody ks. Karol Wojtyła studiował 
w Rzymie, udał się po raz pierwszy do 
San Giovanni Rotondo, by poznać ta-
jemniczego zakonnika ze stygmatami. 
14 lat później bliska znajoma ks. Wojtyły, 
zachorowała na nowotwór. Nadzieje na 
jej przeżycie były nikłe. Wtedy napisał 
list do Ojca Pio z prośbą o modlitwę. Po 
przeczytaniu listu zakonnik oświadczył, 
że: „Jemu nie można odmówić”. Kobieta 
cudownie powróciła do zdrowia, a przy-
szły Papież napisał poruszający list z po-
dziękowaniem. Od tamtej chwili między 
Ojcem Pio a Janem Pawłem II powstała 
serdeczna więź...

Renzo Allegri

ZNISZCZYĆ ŚWIĘTEGO
Śledztwo w sprawie prześlado-
wania Ojca Pio.
Dziś najsłynniejszy święty XX wieku. Za 
życia wielokrotnie pomawiany, oskar-
żany i znieważany. Chciano mu zaka-
zać kontaktów z wiernymi. To czyniło 
ogromną ranę w jego sercu, było o wiele 
trudniejsze do zniesienia niż ból fizycz-
ny, którego doświadczał. Autor sięga 
do nieznanych dotąd materiałów gro-
madzonych w tajemnicy przez przyja-
ciół zakonnika z Pietrelciny. Rzucają one 
nowe światło na straszne próby, jakim 
był poddawany ten wielki stygmatyk. 
Jego przykład uczy nas, jak cierpienie 
zanoszone w milczeniu staje się naj-
większą modlitwą, o której wie tylko 
Pan Bóg...

oprawa miękka • s. 112 • 13,5x20,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

oprawa miękka • s. 58 • 17x24 cm
Wydawnictwo Ojców Franciszkanów

oprawa miękka • s. 432 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Esprit

oprawa miękka • s. 112 • 13x19 cm
Wydawnictwo M

oprawa miękka • s. 320 • 14x20 cm
Wydawnictwo AA

oprawa miękka • s. 376 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Esprit

oprawa miękka • s. 336 • 14x20 cm
Wydawnictwo AA

oprawa miękka • s. 212 • 12,5x19 cm
Wydawnictwo AA

WIELKA MISTYCZKA 
NATUZZA
Objawienia Pana Jezusa, Maryi, 
aniołów i świętych oraz rozmo-
wy z duszami zmarłych.
Życie Natuzzy było trudne. Przyszła na 
świat w ubogiej rodzinie. Nie miała moż-
liwości, by się uczyć i do końca życia po-
została analfabetką. Od najmłodszych 
lat doświadczała obecności aniołów  
i świętych, z którymi często rozmawia-
ła. Bywa nazywana o. Pio w spódnicy 
za sprawą nadzwyczajnych darów, jak: 
bilokacja, stygmaty czy częste spotka-
nia z Panem Jezusem, Maryją, aniołami  
i świętymi. Aktualnie trwa jej proces be-
atyfikacyjny. To poruszające świadectwo 
życia prostej kobiety, która doświadczała 
Pana Boga w codzienności... 

Fulla Horak

ŚWIĘTA PANI 
Objawienia i mistyczne wizje 
Stefanii Fulli Horak. 
To zapis mistycznych spotkań i prywat-
nych objawień polskiej mistyczki, uro-
dzonej we Lwowie w 1909 r. W młodości 
porzuciła wiarę. W wielkiej udręce dłu-
gie lata poszukiwała prawdy, modląc 
się: „Boże! Jeśli jesteś – daj mi światło!”. 
I światło przyszło, choć nie od razu… 
W czasie wojny aresztowana, a potem 
skazana na 10 lat piekła w sowieckich 
łagrach. Po powrocie do Polski zamiesz-
kała w Zakopanem. Książka stanowi 
niezwykły dziennik mistycznych spo-
tkań ze świętymi, zawiera ich poucze-
nia i orędzia. Są tu również przejmujące 
opisy doświadczonych przez Fullę rze-
czywistości nieba, czyśćca i piekła.

praca zbiorowa 

40 LAT POD KRZYŻEM
Niesamowita historia polskiej 
mistyczki i stygmatyczki!
Siostra Róża Niewęgłowska żyła w latach 
1926-1989. Gdy miała 22 lata, zachoro-
wała na chorobę Heinego-Medina, która 
na 40 lat przykuła ją do łóżka w lubelskim 
Domu Pomocy Społecznej. Współcierpia-
ła z Chrystusem. Otrzymała charyzma-
ty, m.in.: dar czytania sumień ludzkich. 
Przeszła cztery zawały serca. Trzykrotnie 
doświadczyła śmierci klinicznej. Pomimo 
wielkiego cierpienia, nieustannie modliła 
się za duchowieństwo i naród polski. Wy-
praszała łaski tym, którzy zwracali się do 
niej o pomoc. Im bardziej cierpiała, tym 
więcej było proszących. Zmarła w opinii 
świętości. Książka zawiera życiorys siostry 
Róży, świadectwa łask otrzymanych za jej 
wstawiennictwem oraz modlitwy.  

cena 8,00 zł

Joanna Bątkiewicz-Brożek 

JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ! 
Najbardziej obszerna biografia 
ojca Dolindo. Życie i cuda.
Kiedy do Ojca Pio przychodziły tłumy, 
mówił: „W trudnych sprawach idźcie  
lepiej do ojca Dolindo!”. Ten kapłan  
z Neapolu zostawił nam potężną modli-
twę, którą podyktował mu sam Jezus – 
modlitwę zawierzenia, która zmienia 
wszystko! Kiedy widzisz, że sprawy się 
komplikują, powiedz: „Jezu, Ty się tym 
zajmij!”. Książka przybliża życie wielkie-
go kapłana, który przepowiedział pon-
tyfikat Jana Pawła II. Kiedy spowiadał,  
z konfesjonału biła łuna światła. Wokół 
jego grobu jest niezliczona ilość dowo-
dów na to, że Pan Bóg wysłuchuje na-
szych modlitw.

2490
2990

ks. Dolindo Ruotolo 

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ 
Pouczenia i rady wielkiego  
kapłana!
W obliczu szybkiego tempa życia, wo-
bec pojmowania na opak wielu war-
tości, gorszenia przemocą – zatrzymaj 
się na chwilę, weź do ręki książkę, która 
przedstawia inny sposób życia i skłania 
do myślenia. „Myśli na każdy dzień” ks. 
Dolindo Ruotolo - to zbiór wypowiedzi 
i fragmentów pism tego wielkiego ka-
płana. Pomimo niełatwego dzieciństwa 
i wielu przeciwności, w życiu dorosłym 
żył wiarą i wierzył w miłość. Potrafił się 
uśmiechać, nawet wtedy, kiedy jego 
serce było rozdarte. Ta książka to anti-
dotum na wszelkie trudności! 

cena 18,50 zł 2490
2990

Luisa Piccarreta 

24 GODZINY  
MĘKI PAŃSKIEJ
Wielkie nabożeństwo pasyjne, 
przez które niemal namacalnie 
uczestniczymy w Męce Chrystusa. 
Niezwykły zbiór modlitw, medytacji i kon-
templacyjnych wizji jednej z największych 
mistyczek XX wieku! To także obraz życia 
Luisy Piccarrety, wypełnionego cierpie-
niem ofiarowanym za grzechy ludzi. Każ-
dego dnia, przez wszystkie 24 godziny 
Luisa przeżywała tajemnice cierpień Umi-
łowanego. Myślą i modlitwą zawsze była 
złączona z Jezusem konającym, zdradzo-
nym, pojmanym, sądzonym, skazanym, bi-
czowanym, ukrzyżowanym i umierającym. 
Książka zachwyca głębią rozważań.

2490
2990

cena 19,90 zł 2990
3990



cena 29,00 zł
kard. Stefan Wyszyński 

ZAPISKI WIĘZIENNE
Świadectwo świętości  
niezłomnego kapłana.
Niezwykle cenny dokument czasów 
zniewolenia Polski i wielkiego prześla-
dowania Kościoła przez system komu-
nistyczny, który w swojej walce z Ko-
ściołem posunął się aż do uwięzienia 
Prymasa Polski. Aresztowany w nocy 
25 września 1953 r. Więziony przez trzy 
lata. Zapiski więzienne są świadec-
twem świętości człowieka gotowego 
oddać swe życie w obronie praw Ko-
ścioła i narodu; wielkiego zawierzenia 
Panu Bogu i Maryi. Obok kroniki życia 
codziennego są tu również listy do 
władz oraz refleksja nad sytuacją Ko-
ścioła w Polsce. 
oprawa twarda • s. 368 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Soli Deo

oprawa twarda z płytą • s. 128 • 17x24 cm
Wydawnictwo AA

książka z płytą 
oprawa twarda • s. 128 • 20,5x29 cm
Dom Wydawniczy Rafael

oprawa miękka • s. 320 • 14x20 cm
Wydawnictwo Sumus

MATKA BOŻA  
Z MEDJUGORJE

Kardynał Stefan Wyszyński 

O GODNOŚCI KOBIETY
Doskonała lektura nie tylko  
dla kobiet!
Szczególnie teraz, kiedy toczy się praw-
dziwa walka o godność kobiety, słowa 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego będą 
prawdziwym antidotum na dzisiejsze 
kłamstwa, manipulacje i spory o prawa 
płci. Choć głoszone 40, 50, a nawet 60 
lat temu – nie straciły swej aktualności. 
Jeśli chcesz poznać jaka jest prawdziwa 
misja i powołanie kobiety – ta książka 
jest dla Ciebie! To 320 stron ponadcza-
sowych treści pełnych szacunku, god-
ności i zachwytu nad rolą kobiety w hi-
storii, w narodzie, w Kościele, w rodzinie 
i życiu społecznym. Podnoszą na duchu 
i inspirują. 

Joanna Wieliczka-Szarkowa 

PRYMAS TYSIĄCLECIA 
Album z filmem dokumentalnym 
„Non possumus. Prymas Stefan 
Wyszyński”.
Książka Joanny Wieliczki-Szarkowej 
przedstawia sylwetkę Prymasa Tysiąc-
lecia – począwszy od jego dzieciństwa  
i młodości, przez rodzące się powołanie 
i pierwsze lata kapłaństwa, aż po służ-
bę Kościołowi i Ojczyźnie w najtrud-
niejszym okresie jej komunistycznego 
zniewolenia. Publikację wzbogacają 
liczne zdjęcia, relacje świadków, a także 
fragmenty nauczania oraz kalendarium 
życia Prymasa Tysiąclecia. Do książki 
dołączono film dokumentalny przybli-
żający życie i lata prześladowania Kar-
dynała Wyszyńskiego.

Marek Balon 

KARDYNAŁ  
STEFAN WYSZYŃSKI
Album z płytą CD z nagraniami 
głosu Prymasa Tysiąclecia!
Bogato ilustrowany przybliżający po-
stać Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, któremu tak wiele zawdzięczamy. 
Prawdziwy przywódca i duchowy prze-
wodnik Polaków, wybitny mąż stanu. 
Jego heroiczna postawa połączona 
z mądrością i niezwykłą intuicją poli-
tyczną pozwoliła przetrwać polskiemu 
Kościołowi w najtrudniejszym okresie 
stalinizmu. Do albumu dołączono pły-
tę CD z unikatowymi i wzruszającymi 
nagraniami głosu Prymasa Tysiąclecia  
z jego wystąpień.

2990
3490

2990
3490

Obrazy na płótnie
Piękne obrazy religijne namalowane przez artystę Richarda L. George’a. 
Wydrukowane na płótnie bawełnianym o wymiarach: 20x25 cm i na-
ciągnięte na sosnową ramę. Doskonała propozycja na prezent. 

Obrazki z modlitwą
Obrazki wydrukowane na papierze kredowym o wymiarach: 15x21 cm. 
Na odwrocie zamieszczono modlitwę.

cena 5,00 zł*
* za 1 obrazek 

MATKA BOŻA FATIMSKA

2990
3490

cena 89,00 zł cena 89,00 zł

cena 89,00 zł

MATKA BOŻA FATIMSKAJEZUS MIŁOSIERNY

MATKA BOŻA  
Z GUADALUPE

cena 89,00 zł

MATKA BOŻA  
Z MEDJUGORJE 

„NASZA PANI  
Z TIHALJINY” 



praca zbiorowa 

KORONKA DO KRWAWYCH 
ŁEZ MATKI BOŻEJ
Koronka do odmawiania modlitwy!
W 1930 roku w Brazylii Matka Boża poda-
rowała nam niezwykły prezent – koron-
kę ze swoich łez. „Różaniec ten ma służyć 
nawróceniu grzeszników, a zwłaszcza 
opętanych przez diabła. Przez niego sza-
tan będzie pokonany i zniszczone pano-
wanie piekła” – powiedziała. Pan Jezus 
dodał: „O cokolwiek ludzie będą Mnie 
prosić ze względu na łzy Mojej Matki, 
tego udzielę im z życzliwością”. Ksią-
żeczka przybliża historię oraz sposób 
odmawiania tej niezwykle skutecznej 
modlitwy. Dołączono również koronkę, 
na której można się modlić. 

cena 14,90 złGiuseppe Pasquali

NABOŻEŃSTWO TRZECH 
ZDROWAŚ MARYJO 
Modlitwa, która wyprasza nam  
największą z łask!
Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo 
dobrze odmówione, z uwagą i pobożno-
ścią, jest według świętych nieprzyjacie-
lem szatana, którego zmusza do ucieczki; 
jest młotem, który go miażdży. Odmawia-
jącym je codziennie rano i wieczorem, 
Matka Boża obiecała wiele szczególnych 
łask oraz wytrwanie w stanie łaski uświę-
cającej do końca życia! Nabożeństwo to 
jest niezwykle skuteczne także wtedy, 
gdy ofiarowane jest w każdej innej in-
tencji, np. o nawrócenie zatwardziałego 
grzesznika czy o pomoc w trudnej sytu-
acji materialnej. Książkę uzupełniają licz-
ne przykłady potwierdzające nadzwy-
czajną moc tej modlitwy.

cena 19,90 zł

NOWENNA  
O ŁASKĘ NAWRÓCENIA 
DZIECI I WNUKÓW
Wyjątkowa modlitwa do św. Moni-
ki w intencji najbliższych.
Twoje dziecko lub wnuczek odchodzi 
od wiary? Nie praw mu morałów. Za-
cznij się modlić! Tak właśnie postępo-
wała św. Monika. Troska o bliskich za-
wsze powinna opierać się na modlitwie 
zanoszonej ufnie do Boga. Zawarte 
fragmenty z „Wyznań” św. Augustyna 
pomogą lepiej zrozumieć szkołę rodzi-
cielstwa świętej. W niej dziecko nie jest 
niewolnikiem, który musi spełnić ocze-
kiwania matki, lecz bliźnim, za którego 
rodzic odpowiada przed naszym Ojcem 
w Niebie.

cena 7,50 zł

praca zbiorowa 

ŚWIĘTA BERNADETA 
Orędowniczka na dzisiejsze czasy.
Święta Bernadeta Soubirous jest pa-
tronką nawrócenia i pojednania, orę-
downiczką ludzi prostych, nieśmiałych 
i zalęknionych. Urodziła się w Lourdes. 
Pomimo złego stanu zdrowia była dziec-
kiem pogodnym i odważnym. Lubiła się 
modlić na różańcu. Gdy miała 14 lat do-
strzegła postać Matki Bożej, która ob-
jawiała się jej aż 18 razy. Zmęczona cią-
głym rozgłosem, zapragnęła oddać się 
służbie Panu Bogu. Wstąpiła do zakonu 
w wieku 22 lat. W klasztorze nie miała 
łatwego życia. Zmarła, mając zaledwie 
35 lat. W książeczce znajdziemy historię 
życia i objawień św. Bernadety oraz po-
znamy, jak rozwijał się jej kult. 

oprawa miękka • s. 152 • 12x18,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

koronka z książeczką 
oprawa miękka • s. 8 • 10x14 cm
Dom Wydawniczy Rafael

oprawa miękka • s. 48 • 10,5x14,5 cm
Wydawnictwo Flos Carmeli

oprawa miękka • s. 64 • 11x16 cm
Wydawnictwo Edycja św. Pawła

oprawa miękka • s. 64 • 11,5x16,5 cm
Wyd. Edycja Świętego Pawła

oprawa miękka • s. 64 • 11,5x16,5 cm
Wyd. Edycja Świętego Pawła

oprawa miękka • s. 64 • 11x16 cm
Wyd. Edycja Świętego Pawła

ŚWIĘTA BARBARA
Kto wzywa jej pomocy, nie umrze 
bez sakramentów!
Święta Barbara to orędowniczka dobrej 
śmierci i umierających, nazywana mat-
ką spowiedzi, ponieważ ten, kto wzy-
wa jej pomocy w krytycznym momen-
cie życia, nie umrze bez sakramentów. 
Opieki św. Barbary upraszają górnicy. 
To patronka niebezpiecznej pracy, bez-
robotnych, opiekunka w czasie burz  
i pożarów. W książce m.in.: historia życia 
św. Barbary, kult w Polsce i na świecie, 
miejsca przechowywania relikwii oraz 
cuda, które dokonały się za jej wsta-
wiennictwem.

cena 7,95 zł cena 7,95 złcena 7,95 zł
praca zbiorowa 

ŚWIĘTY PATRYK 
Modlitewnik z potężną modlitwą!
W modlitewniku znajdziemy m.in. ko-
ronkę, litanię oraz Pancerz św. Patryka 
-  potężną modlitwę, która chroni przed 
wpływami zła oraz ludźmi o nieszczerych 
sercach. Jest również pomocą w walce ze 
zniewoleniami i duchowym przygnębie-
niem. W książeczce oprócz modlitw znaj-
dziemy historię życia św. Patryka, który  
urodził się w rodzinie chrześcijańskiej. 
W wieku 16 lat został porwany, sprze-
dano go jako niewolnika do wypasa-
nia owiec. 6-letni okres niewoli był dla 
niego czasem nawrócenia i tęsknoty za 
Bogiem. Po ucieczce przyjął święcenia 
kapłańskie. 

cena 9,90 zł
Wincenty Łaszewski

NABOŻEŃSTWO PIĘCIU 
PIERWSZYCH SOBÓT 
MIESIĄCA 
Nabożeństwo, które zadecyduje 
o losach świata?
Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót 
miesiąca jest wezwaniem dla Kościoła 
i każdego z nas. Tym, którzy będą je  
z wiarą praktykować, Maryja obiecała 
przemianę i zbawienie. Wynagradzając 
Jej Niepokalanemu Sercu, przyczyniamy 
się do ocalenia wielu ludzi od potępienia 
i zapowiadanych przez Nią katastrof cy-
wilizacyjnych. Wincenty Łaszewski – au-
tor książki i zarazem wielki czciciel Matki 
Bożej zawarł w niej wszystko, co trzeba 
wiedzieć na temat tego nabożeństwa.

oprawa miękka • s. 88 • 12x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

ŚWIĘTY GABRIEL
Jak otrzymać „deszcz cudów” 
za wstawiennictwem św. Gabriela?  
Święty Gabriel (1838-1862), to jeden 
z najbardziej ukochanych świętych, 
do grobu którego przybywają milio-
ny pielgrzymów z całego świata. Jego 
droga ku Niebu prowadziła przez burz-
liwy i pełen pokus wiek dojrzewania. 
Żył zaledwie 24 lata, a po dziś dzień in-
spiruje młodych ludzi i wskazuje im, jak 
żyć mądrze i być szczęśliwym. Za jego 
wstawiennictwem Bóg zsyła „deszcz 
cudów”, uzdrawia z chorób, uwalnia 
z nałogów, nawraca zatwardziałych 
grzeszników.

cena 7,95 zł

B E S T S E L L E R



oprawa miękka • s. 32 • 11,5x17 cm
papier kredowy • kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Druczek

oprawa twarda • s. 208 • 12x16,5 cm
Wydawnictwo M

oprawa miękka • s. 95 • 12x16,5 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Rosemaria

oprawa miękka • s. 64 • 12x16 cm
Wydawnictwo AA

praca zbiorowa 

MODLIMY SIĘ
Modlitewnik i śpiewnik z bardzo 
dużą czcionką. Prawie 600 stron! 
Obszerny modlitewnik dla dorosłych,  
a w nim m.in.: codzienne modlitwy 
chrześcijanina, modlitwy w różnych 
potrzebach, podstawowe prawdy wia-
ry, obrzędy Mszy Świętej, sakramenty 
(w tym przygotowanie do spowiedzi 
wraz z rachunkiem sumienia), litanie, 
Droga krzyżowa, Gorzkie Żale, No-
wenna do Ducha Świętego, Nabożeń-
stwo do Miłosierdzia Bożego, Godzin-
ki, Różaniec, Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, modlitwy do 
świętych oraz liczne pieśni na wszyst-
kie okresy roku liturgicznego.

praca zbiorowa 

MODLITEWNIK  
ŚWIĘTY SZARBEL
Dla szukających wsparcia  
i orędownictwa w trudnościach, 
zwłaszcza w chorobie i cierpieniu!
Świadectwa licznych cudów i uzdrowień, 
jakie stały się udziałem tego skromnego 
mnicha, zarówno za jego życia, jak i po 
śmierci sprawiają, że coraz więcej osób 
zanosi modlitwy przez jego wstawien-
nictwo. Święty Szarbel wielokrotnie 
udowadniał, że jest skutecznym patro-
nem tych, którzy się do niego zwracają. 
Oprócz życiorysu świętego Szarbela oraz 
modlitw zanoszonych do niego, w książ-
ce zamieszczono modlitwy do innych 
świętych. Są tu też świadectwa osób, któ-
re doznały łask za sprawą świętych: Rity  
i Szarbela.

praca zbiorowa 

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO 
MICHAŁA ARCHANIOŁA
Najskuteczniejszy orędownik 
w walce z mocami ciemności!
Św. Michał Archanioł powiedział, że na-
bożeństwo do niego i chórów anielskich 
wyprasza szczególną pomoc z Nieba. 
Dlatego polecił je pielęgnować. Oznaj-
mił też, że gorliwe odmawianie Koronki 
zapewnia jego czcicielom wysłuchanie 
próśb, stałą opiekę Aniołów w życiu, zaś 
po śmierci rychłe wyzwolenie z Czyść-
ca samych czcicieli i ich rodzin. Trudno 
o lepszego orędownika w zmaganiu  
z przeciwnościami niż Michał Archanioł! 
To on walczy, by przywrócić Bożą spra-
wiedliwość; broni przed niebezpieczeń-
stwami, a przede wszystkim przed jego 
zaciętym wrogiem – diabłem. 

50%
Aż

TANIEJ!
50%

Aż

TANIEJ!

19,90
9,90 zł

19,90
9,90 zł

praca zbiorowa 

MODLITWY I NOWENNA 
DO ŚW. CHARBELA
Niezawodna modlitwa  
do świętego mnicha z Libanu.
Pan Bóg szczególnie umiłował św. Char-
bela. Świadectwa osób, które modliły się 
za jego wstawiennictwem dowodzą, że 
jest on niezawodnym oparciem w naszej 
modlitwie, potrafi wyprosić wiele łask. 
W książce, oprócz modlitw w różnych 
potrzebach, znajdziemy niezwykle sku-
teczną nowennę do św. Szarbela. Od-
mawiamy ją przez 9 dni w konkretnej 
intencji. Modlitwa zajmuje nam zale-
dwie kilka minut dziennie. Wiele osób 
dowodzi o jej skuteczności.

cena 6,50 zł
cena 11,90 zł

praca zbiorowa 

RÓŻANIEC  
I NOWENNA 
POMPEJAŃSKA
Wszystko o Różańcu i Nowennie 
nie do odparcia!
Doskonały podręcznik dla odmawiają-
cych Różaniec i nowennę, a w nim: do-
kładne instrukcje odmawiania, historia 
modlitwy, porady, obietnice i świadectwa 
łask otrzymanych za wstawiennictwem 
Królowej Różańca Świętego z Pompejów. 
W książce zamieszczono też rozważania 
różańcowe bp. Józefa Pelczara oraz cyta-
ty z Biblii. 

oprawa twarda • s. 208 • 12x16,5 cm
Wydawnictwo M

oprawa miękka • łącznie s. 242 • 11,5x16 cm
kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Druczek

oprawa twarda • s. 584 • 10x14 cm
Wydawnictwo AA

oprawa twarda • s. 1760 • 12x19 cm
Wydawnictwo Jedność

JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ!
ZBIÓR KORONEK
Komplet 2 książek w wyjątkowo 
niskiej cenie!
W zestawie: książka „Jezu, Ty się tym 
zajmij” z modlitwą zawierzenia, która 
rozczula Boże Serce oraz „Zbiór koro-
nek”. W książce jest ich aż 50. Wśród 
nich m.in.: do Krwawych Łez Matki Bo-
żej; do Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy; św. Rity, św. Józefa, św. Ojca Pio, za 
chorych; za dusze w czyśćcu cierpiące; 
Koronka Wyzwolenia i wiele innych!

* za 2 książki

cena 13,90 zł*

MODLIMY SIĘ  
Z BŁ. KARD. STEFANEM 
WYSZYŃSKIM 
Modlitewnik z pamiątkowym  
różańcem!
Modlitewnik zawiera zbiór rozważań za-
czerpniętych ze skarbnicy duchowej mą-
drości Prymasa Tysiąclecia oraz modlitwy, 
które możemy kierować do Pana Boga 
przez jego wstawiennictwo. Znajdziemy 
tu również prymasowskie rozważania 
Drogi Krzyżowej oraz tajemnic Różańca,  
a także przygotowany przez kard. Wyszyń-
skiego wielki program Społecznej Krucja-
ty Miłości jako duchowy drogowskaz dla 
każdego z nas. Do modlitewnika dołą-
czono pamiątkowy różaniec z wizerun-
kiem Prymasa Tysiąclecia i Matki Bożej 
Częstochowskiej.

ks. dr Zbigniew Sobolewski 

MÓDLMY SIĘ  
Z CHRYSTUSEM, 
MARYJĄ I ŚWIĘTYMI
PRZEZ CAŁY ROK 
Prawdziwa skarbnica modlitw! 
Aż 1760 stron!
Bogaty i bardzo okazały modlitewnik, 
opracowany przez cenionego duszpa-
sterza. Układem treści przypomina bre-
wiarz. Imponujący zbiór modlitw został 
podzielony na trzy główne części: Uro-
czystości i święta odnoszące się do Chry-
stusa Pana; Uroczystości i święta, poświę-
cone Matce Najświętszej; Wspomnienia 
świętych i błogosławionych. Dodatkowo 
zamieszczono w nim najcenniejsze mo-
dlitwy tradycji chrześcijańskiej. 

1990
2490 1490

TYLKO 25%
Aż

TANIEJ!

55,00
39,90 zł



ks. Frederick W. Faber 

33-DNIOWE 
PRZYGOTOWANIE  
DO ZAWIERZENIA SIĘ 
W DUCHOWĄ NIEWOLĘ 
MARYI 
W komplecie: modlitewnik 
i łańcuszek na rękę z Cudownym 
Medalikiem!
Ks. Frederick William Faber opracował 
program 33-dniowego przygotowania 
do zawierzenia się w duchową niewolę 
Maryi według zaleceń św. Ludwika de 
Montforta. Do modlitewnika dołączo-
no łańcuszek na rękę wraz z Cudownym 
Medalikiem, który powinien nosić każdy 
wierzący, oddany w duchową niewolę 
Maryi. Podejmij tę praktykę wzorem św. 
Jana Pawła II, wielu innych papieży oraz 
świętych!

1990
2490

ks. Leszek Smoliński 

UKOCHANA MODLITWA 
ŚW. JANA PAWŁA II
Modlitwa, która prowadzi  
do świętości!
Szczególne miejsce w życiu Jana Pawła II  
zajmowała modlitwa do Ducha Święte-
go. Była najbliższa jego sercu, gdyż na-
uczył się jej od swojego ojca. Pozostał 
jej wierny przez całe życie – od Wado-
wic, aż po Watykan. To dzięki niej trwał 
niezachwianie w wierze, a jego życiowa 
droga zawiodła go na wyżyny świętości. 
Życzeniem Ojca Świętego było, abyśmy 
nigdy o niej nie zapomnieli. Odmawiając 
tę modlitwę, otwieramy serca na łaskę, 
dzięki której będziemy zdolni do rzeczy 
niezwykłych! Książka zawiera teksty za-
wierzenia i oddania się Duchowi Świę-
temu. 

ks. Krzysztof Guzowski 

MODLITWY  
DO DUCHA ŚWIĘTEGO  
O PRZEMIANĘ ŻYCIA 
Aż 100 modlitw.
Wyjątkowy modlitewnik, który pomoże 
odkryć Ducha Świętego w codzienno-
ści. Znajdziemy w nim modlitwy m.in.:  
o uświęcenie każdego dnia, o uzdrowienie 
z nałogu, o nawrócenie członków rodziny, 
o pomoc w sytuacji bez wyjścia, o uzdro-
wienie z depresji, w ciężkiej chorobie,  
o przemianę i odnowę życia, o łaskę prze-
miany dla Kościoła, Ojczyzny, a także akty 
oddania się Duchowi Świętemu, dzięk-
czynienia i uwielbienia oraz Koronkę do 
Ducha Pocieszyciela i wiele innych. 

cena 21,90 zł

cena 7,90 zł

oprawa miękka • s. 144 • 12x16 cm
Wydawnictwo AA

oprawa twarda • s. 368 • 8x11,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

oprawa zintegrowana
s. 1504 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

oprawa zintegrowana
s. 1792 • 9x13,5cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

oprawa miękka • s. 56 • 11x16 cm
Dom Wydawniczy Rafael

oprawa twarda • s. 672 • 12x18 cm
Wydawnictwo Kuria Metropolitalna 
Olsztyn Wyd. Karmelitów Bosych

oprawa miękka • s. 248 • 12x18,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

praca zbiorowa

KSIĘGA PSALMÓW
Wychwalajmy Pana,  
przepraszajmy za swe słabości.
Psalmy są najpiękniejszym zbiorem 
modlitw, w których człowiek zanosi do 
Pana Boga swe błagania i podziękowa-
nia. Wychwala Go i wyznaje swą miłość. 
Sławi piękno świata. Przeprasza za swe 
słabości. Psalmy mają ponadczasową 
wartość, dodają siły w trudnych chwi-
lach życia codziennego. Zbiór psalmów 
w kieszonkowym formacie z komenta-
rzem, zaczerpnięty został z najnowsze-
go przekładu Pisma Świętego Starego  
i Nowego Testamentu. 

cena 14,90 zł

cena 49,00 zł

praca zbiorowa 

BREWIARZ  
DLA ŚWIECKICH
Doskonała pomoc w modlitwie 
indywidualnej i rodzinnej!
To wydanie Liturgii Godzin posiada bar-
dzo dobrze opracowane wskazówki 
praktyczne, które ułatwią każdemu z nas 
korzystanie z Brewiarza. W specjalnym 
dodatku opublikowano najważniejsze 
litanie, Różaniec święty oraz Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego. Zamieszczono tak-
że bardzo bogaty wybór hymnów i anty-
fon. Książka wydana jest na biblijnym pa-
pierze, posiada twardą, solidną oprawę, 
jest szyta i ma poręczny format.

cena 29,90 zł

cena 8,90 zł
SZKAPLERZ 
Potężna pomoc na trudne czasy!
Matka Boża zapowiedziała, że kto w Szka- 
plerzu umrze, nie dozna ognia piekiel-
nego. A ci, którzy za życia zachowywali 
czystość według stanu, odmawiali przy-
pisane modlitwy i nosili szkaplerz, już 
w pierwszą sobotę po śmierci zostaną 
uwolnieni z Czyśćca. W zestawie: kar-
tonik z modlitwą i szkaplerz z Najświęt-
szym Sercem Pana Jezusa i Matką Boża 
Szkaplerzną. Podaruj najbliższym!

BIBLIA DLA KOBIET
Pierwsza w Polsce Biblia  
dla kobiet!
„Za każdym razem, kiedy otwierasz Bi-
blię, to jakbyś podchodziła do lustra. 
Tu zobaczysz siebie w prawdzie, zoba-
czysz, jak Bóg cię wymarzył”... Pierwsza 
w Polsce Biblia wydana w stylistyce, 
która wychodzi naprzeciw wrażliwości 
estetycznej kobiety – wrzosowa okład-
ka, wytłaczane kwiaty, aksamitne wy-
kończenie oprawy, zachwycająca grafi-
ka. A w środku: Stary i Nowy Testament 
w nowym przekładzie z języków orygi-
nalnych oraz rozważania, w których au-
torzy tekstów podkreślają piękno dialo-
gu pomiędzy Panem Bogiem a kobietą.

Aż 1790 stron! 

Aż 1500 stron! 

BIBLIA TABOR
Mała poręczna Biblia w formacie 
9x13,5 cm!
To wydanie Pisma Świętego może być 
zawsze z Tobą! Kieszonkowy format; 
teksty w nowym tłumaczeniu z języ-
ków oryginalnych; przejrzysty układ; 
dwukolorowy druk; na marginesach 
oznaczenia poszczególnych ksiąg uła-
twiające wyszukiwanie tekstu; przypisy 
na końcu każdej księgi ułatwiające zro-
zumienie trudniejszych pojęć – to atuty 
tego wydania. Pozwól Panu Bogu prze-
mieniać Twoje życie! Codziennie!

cena 69,00 zł



oprawa miękka • s. 48 • 10x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

oprawa miękka • s. 88 • 11,5x16 cm
Wydawnictwo M

oprawa miękka • s. 88 • 11,5x16 cm
Wydawnictwo M

oprawa miękka • s. 80 • 11,5x16 cm
Wydawnictwo Salwator

praca zbiorowa

DLA TYCH, KTÓRZY 
CIERPIĄ NA DEPRESJĘ
Jak odzyskać radość życia? 
Jak modlić się, gdy wszystko jawi się  
w czarnych barwach? Jak wspierać mo-
dlitwą bliskich, którzy zmagają się z de-
presją? Jak zwrócić myśli ku Panu Bogu, 
gdy serce całkowicie ogarnia zwątpie-
nie? Modlitewnik przeznaczony jest dla 
osób, które zmagają się z depresją – za-
równo własną, jak i u kogoś bliskiego. 
Zawiera: podpowiedzi, modlitwy, krót-
kie medytacje, akty strzeliste i świadec-
twa, szczególnie pomocne w tych trud-
nych chwilach.

cena 6,90 zł praca zbiorowa

DLA TYCH, KTÓRZY 
POTRZEBUJĄ 
UZDROWIENIA
Doświadczyłeś zranienia lub 
przykrości? Nosisz w sercu ból?  
Czas na zmianę!
Modlitewnik zawiera wezwania i mo-
dlitwy dla wszystkich, którzy dotknięci 
są cierpieniem – zarówno fizycznym, jak 
i duchowym. Wskazówki i słowa wspar-
cia znajdą w nim nie tylko ci, którzy tkwią 
w grzechu i szukają dróg wyzwolenia, 
ale też ci, którzy zostali zranieni, skrzyw-
dzeni i potrzebują uzdrawiającej mocy 
Chrystusa. Znajdziemy tu m.in.: modli-
twy o uzdrowienie relacji w rodzinie za 
wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. 
Judy Tadeusza, św. Antoniego i św. Szar-
bela, a także świadectwa i medytacje.

praca zbiorowa 

MODLITWY  
RODZICÓW ZA DZIECI
Ważna pomoc dla rodziców, któ-
rzy chcą modlić się za swoje dzieci.
W książeczce m.in.: modlitwy o zdro-
wie dziecka i jego prawidłowy rozwój;  
o Bożą opiekę; do Anioła Stróża; modli-
twy o wiarę, mądrość, czystość, pokorę, 
właściwe sumienie, wierność warto-
ściom, dobre wyniki w nauce; modli-
twy za dorosłe dzieci, o wybór drogi 
życiowej, dobrego współmałżonka,  
o powodzenie i Boże błogosławieństwo; 
modlitwy za dzieci w potrzebie, w cho-
robie, w trudnej sytuacji, w różnych nie-
szczęściach. Doskonała propozycja dla 
rodziców, którzy chcą otaczać modlitwą 
swoje dzieci. Poręczny format pozwala 
ją mieć stale przy sobie.

praca zbiorowa 

SZCZĘŚĆ BOŻE 
MOJEMU DOMOWI 
Modlitewnik dla rodzin!
Ten modlitewnik powinien być w każ-
dym domu! Zawiera: 
 najważniejsze modlitwy codzienne; 
 wspomnienie świętych patronów na 

każdy dzień roku i modlitwy za ich 
przyczyną; 

 główne sakramenty i prawdy wiary; 
 odpusty i warunki ich uzyskania; 
 nabożeństwa i obrzędy rodzinne; 
 akty strzeliste; litanie. 
Kolorowe ilustracje, poręczny format  
i niska cena – to dodatkowe atuty tego 
wydania. 

cena 8,00 zł

cena 4,95 zł
cena 6,90 zł

Arkadiusz Łodziewski 

BOŻY PORADNIK 
ANTYDEPRESYJNY 
Jak wyjść z duchowej depresji?
Książka skierowana do wszystkich, któ-
rzy czują się zagubieni w codzienności. 
Zawiera krótkie rozważania i myśli, któ-
re pozwalają zwrócić uwagę na to, co  
w naszym życiu duchowym jest naj-
istotniejsze. Często bowiem zdarza się 
tak, że głowa jest zajęta przyziemnymi 
sprawami, a sfera duchowa cierpi. Gdy 
jest Ci ciężko, nie trać wiary i wróć do 
robienia najprostszych rzeczy. Czasem 
wystarczy tylko zajrzeć do tej książecz-
ki… Bo Pan Bóg nie przyjdzie do Ciebie 
kiedyś! On przychodzi teraz, i tu, gdzie 
jesteś!

cena 10,00 zł

GODZINA ŁASKI
Nabożeństwo wielkich łask i inne 
modlitwy w trudnych sprawach!
„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 
8 grudnia, w południe, obchodzono Go-
dzinę Łaski dla świata. Dzięki modlitwie 
w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy 
i ciała. (…) Jeśli ktoś nie może w tym cza-
sie przyjść do kościoła, niech modli się  
w domu”. Tak brzmi wielka obietni-
ca Matki Bożej złożona w Montichiari  
w 1947 roku. W książce oprócz Godzi-
ny Łaski znajdziemy wiele modlitw  
w trudnych  sprawach. Problemy w pra-
cy, w domu, w rodzinie. Kłopoty zdro-
wotne, trudności w wychowaniu dzieci. 
Nieporozumienia, zranienia i krzywdy. 
Powierz swoje troski świętym szczegól-
nego wstawiennictwa!

cena 9,90 zł

Miguel Cuartero Samperi

MARYJA 
ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY
Nowenna w trudnych sprawach.
Nabożeństwo do Maryi, która rozwiązu-
je węzły, zrodziło się w Niemczech w XVI 
wieku w wyniku doświadczeń pewnego 
małżeństwa, które pogrążone w kryzy-
sie i znajdujące się na skraju rozstania, 
zawierzyło siebie Maryi. W ciągu miesią-
ca ich życie się zmieniło, a nawet wyda-
rzył się pewien cud… Węzły oznaczają 
nieporozumienia, konflikty i wszystkie 
międzyludzkie sprawy, które mogą blo-
kować w nas budowanie poprawnych 
relacji i związków małżeńskich. Nabo-
żeństwo to gorąco poleca i propaguje 
Papież Franciszek!

oprawa twarda z gąbką
s. 192 • 12x16,5 cm
Wydawnictwo Jedność

oprawa miękka • s. 64 • 11,5x14,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

oprawa miękka • s. 190 • 11,5x16 cm
Wydawnictwo Druczek

oprawa miękka • s. 160 • 11,5x16 cm
Wydawnictwo Jedność

cena 9,90 zł
praca zbiorowa

RODZINA BOGIEM SILNA
 Nie wiesz, jak modlić się za dzie-
ci lub wnuki?  Twoje małżeństwo 
przechodzi trudne chwile?  Ktoś  
z bliskich choruje?  Jesteś pogrążo-
ny w żałobie?  Nie wiesz, jak uwolnić 
się od lęku lub złego ducha? 
Modlitewnik zawiera ponad 100 mo-
dlitw, w tym prośby o błogosławieństwo 
i modlitwy o uwolnienie oraz w różnych 
okolicznościach i potrzebach, m.in.:  
o uzdrowienie wewnętrzne, uwolnie-
nie od zawiści, jedność w rodzinie, za 
dziadków i babcie, w chorobie i cierpie-
niu. Znajdziemy tu również modlitwy za 
wstawiennictwem św. Michała Archa-
nioła, Różaniec ze św. Janem Pawłem II 
oraz rachunek sumienia.

45%
Aż

TANIEJ!

14,00
7,50 zł



CHUSTECZKA  
ZE ŚW. GERARDEM
Bawełniana chusteczka z wizerunkiem 
św. Gerarda Majelli – patrona dobrej 
spowiedzi, matek oczekujących dziec-
ka i małżeństw proszących o potom-
stwo. Podaruj potrzebującym!

cena 3,50 złcena 3,50 zł

CHUSTECZKA  
ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II 
Bawełniana chusteczka z wizerunkiem 
Papieża Polaka – patrona rodzin oraz 
Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II  
w Toruniu. Podaruj potrzebującym!

s. 48 • kolorowe ilustracje • oprawa miękka 

SZKAPLERZ 
ZNAK MIŁOŚCI  
I OBECNOŚCI MATKI BOŻEJ
Modlitewnik z dużym medalikiem 
Matki Bożej Szkaplerznej! Matka Boża 
obiecała, że kto w Szkaplerzu umrze, 
nie dozna ognia piekielnego. W książ-
ce: historia Szkaplerza oraz modlitwy.

290
TYLKO

s. 40 • oprawa twarda • kolorowe zdjęcia 

POKRZEPIONY  
MOCĄ DOBRA
Pięknie ilustrowany album z życze-
niami zdrowia. Doskonały na urodzi-
ny, imieniny i inne okazje. 

17,90
6,90 zł

* Ceny promocyjne dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych!  Obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych!

s. 356 • oprawa miękka 

GRY TAJNYCH SŁUŻB 
Kulisy tajemniczych śmierci znanych 
urzędników, polityków i osób publicz-
nych, m.in.: prof. Józefa Szaniawskie-
go oraz inspektora NIK-u, który wy-
krył aferę FOZZ. Czy tajne służby mają 
związek z tymi  „nieszczęśliwymi wy-
padkami”?

39,90
11,90 zł

s. 64 • oprawa twarda 

INKA
Jedna z najbardziej wstrząsających hi-
storii z czasów wojny. Świadectwo ży-
cia i heroiczne poświęcenie 18-letniej 
sanitariuszki AK Danki Siedzikówny 
„Inki” – skazanej na śmierć i zastrzelo-
nej przez funkcjonariusza UB. 

Nieoceniona pomoc, by w pełni zrozumieć biblijne przesłanie!
Znany i ceniony biblista – ks. dr hab. Michał Bednarz – w sposób przystępny  
i niezwykle interesujący odpowiada na pytania dotyczące Pisma Świętego. 
• Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? 
• Dlaczego tak mało wiemy o dzieciństwie Pana Jezusa? 
• Dlaczego Ewangelie tak bardzo się różnią? 
• Dlaczego nie wolno się rozwodzić? 
• Czy szatan został stworzony jako zły?

34,90
14,90 zł

ks. Michał Bednarz 

BOGACTWO  
SŁOWA BOŻEGO

55%
Aż

TANIEJ!

oprawa miękka ze złoceniami
s. 324 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

oprawa miękka • s. 232 • 11,5x16 cm 
Wydawnictwo M

oprawa miękka • s. 128
Wydawnictwo Homo Dei 

Przeczytaj, zanim przystąpisz  
do Spowiedzi świętej!
 Czy dane sytuacje lub postawy są grzechem?
 Jak i kiedy się z nich spowiadać? 
 Komu potrzebna jest spowiedź generalna? 
 Kto i z jakiego powodu nie otrzyma rozgrzeszenia? 
Autor książki wyjaśnia najbardziej problematyczne kwestie. Są tu również ra-
chunki sumienia, modlitwy przed i po spowiedzi oraz prośby o nawrócenie. 
Przeczytamy też świadectwa ludzi, którzy doświadczyli cudownego wstawien-
nictwa św. Gerarda Majelli.

Najsłynniejsze dzieło wielkiego  
świętego – odnalezione 126 lat po jego śmierci!
Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort – francuski święty, jezuita, świadek wie-
lu cudów. Był szczególnie związany z Matką Bożą, doświadczał wewnętrznych 
objawień. Dzieło to zostało odkryte 126 lat po jego śmierci – zgodnie zresztą  
z zapowiedzią samego autora, który przewidział, że szatan uczyni wszyst-
ko, by ukryć je przed światem. Kilkadziesiąt razy wydawane w samej Francji, 
przetłumaczone na wiele języków. Od wielu pokoleń kształtuje pobożność 
Maryjną, w tym wielkich świętych, m.in. św. Jana Pawła II.

Piotr Koźlak CSsR

PATRON  
DOBREJ SPOWIEDZI
ŚW. GERARD MAJELLA

św. Ludwik Maria Grignon de Montfort 

TRAKTAT O PRAWDZIWYM 
NABOŻEŃSTWIE  
DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY

Aż 232 strony!

690
TYLKO

790
1200

B E S T S E L L E R

NOWENNA, CUDA, 
MODLITWY.

24,90
9,90 zł



s. 36 • oprawa miękka

NOWENNA  
DO ŚW. JANA NEUMANNA
Modlitwa do patrona chorych  
na nowotwory. 
Ofiarujmy modlitwę w intencji cho-
rych. Wypraszajmy łaskę zdrowia dla 
nich. Prośmy, aby dobry Bóg umac-
niał ich w dźwiganiu krzyża. 

490
TYLKO

s. 128 • oprawa miękka 

RÓŻANIEC MODLITWA, 
KTÓRA ZMIENIA ŻYCIE

s. 144 • oprawa miękka • kolorowe ilustracje 
abp Marek Jędraszewski 

DROGA KRZYŻOWA 
NARODU POLSKIEGO

490
TYLKO

Powierz swoje troski miłosiernemu 
Sercu Chrystusa i Jego Matki. Sięgnij 
po najlepszą broń przeciw atakom sza-
tana! Pięknie wydana książka z mo-
dlitwą różańcową odmawianą w taki 
sposób, w jaki podchodził do niej  
św. Jan Paweł II. 

Jedyne na rynku wydanie rozważań 
Drogi krzyżowej ks. apb. Marka  
Jędraszewskiego, nawiązujące do  
historii walk o odzyskanie niepodle-
głości Polski.

* Ceny promocyjne dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych!  Obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych!

s. 32 • kolorowe ilustracje 

Joanna i Jarosław Szarkowie

ELEMENTARZ 
MAŁEGO POLAKA
Dlaczego Polska flaga jest biało-czer-
wona? Skąd się wzięło nasze godło? 
Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest 
hymnem narodowym? Jakie są warto-
ści i symbole? Pięknie ilustrowana hi-
storia dla najmłodszych.

s. 32 • kolorowe ilustracje 

Joanna i Jarosław Szarkowie

DZIEJE NASZEJ OJCZYZNY
O Polsce, jej historii, tradycji, bohate-
rach, prawdziwych rycerzach i królach, 
ważnych wydarzeniach i miejscach,  
o wielkich bitwach i zwycięstwach. 
Znakomite kompendium wiedzy o hi-
storii Polski dla dzieci. 

s. 32 • kolorowe ilustracje 

Joanna i Jarosław Szarkowie

JESZCZE POLSKA  
NIE ZGINĘŁA
Dzieje walk o odzyskanie niepodle-
głości. Rozbiory Rzeczypospolitej. Po-
wstania przeciwko zaborcom. Sylwetki 
najwybitniejszych Polaków. Doskonała 
lekcja patriotyzmu dla naszych dzieci.

s. 48 • kolorowe ilustracje 

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

ROZMOWY  
Z ANIOŁEM STRÓŻEM 
Książka, która kształtuje charakter  
i uczy wartości. Anioł Stróż podpowia-
da dzieciom, jak być odpowiedzial-
nym i opiekuńczym człowiekiem, jak 
stawać w obronie słabszych i dawać  
z siebie więcej, niż brać.

Joanna Piątek • s. 72 • oprawa twarda 

JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ
Modlitewnik z medalikiem!

Książka z modlitwą zawierzenia oraz 
medalikiem, na którym umieszczono 
wizerunek Chrystusa Pocieszyciela 
wraz z napisem: Jezu, Ty się tym zajmij. 

690
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Henryk Bejda • s. 264 • oprawa miękka 

WYBIERAMY IMIĘ  
I PATRONA
Propozycje aż 400 imion! 
Najważniejsze informacje o 400 świę-
tych patronach. Inspiracje dla wybiera-
jących imię na chrzest i bierzmowanie. 
Skarbnica wiedzy o naszych patronach. 

Irene Corona • s. 80

TERESA NEUMANN 
MISTYCZKA I STYGMATYCZKA
Przepowiedziała przyszłość Polski.  Za-
powiedziała klęskę i upadek nazistow-
skich Niemiec. Przez 36 lat jej jedynym 
pokarmem była Eucharystia! 

14,90
6,90 zł

11,90
5,90 zł

11,90
5,90 zł

11,90
5,90 zł

13,50
8,50 zł

s. 112 • oprawa miękka 

ZA TYCH, CO ODESZLI... 
Ponad 30 modlitw za zmarłych, m.in.: 
za dusze w czyśćcu cierpiące; o przeba-
czenie win; w rocznicę śmierci; Koron-
ka za dusze czyśćcowe; Akty strzeliste 
i Litanie.

s. 104 • oprawa miękka 

MODLITWY ZA OJCZYZNĘ
Ofiaruj modlitwę w intencji Ojczyzny. 
W książce m.in.: modlitwy do Anioła 
Stróża Polski, do wielkich orędowni-
ków Polski – św. Wojciecha i św. An-
drzeja Boboli, bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki i wielu innych. 

12,00
2,50 zł

490
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4-10 lat 4-10 lat
4-10 lat 3-10 lat

19,90
9,50 zł

24,90
9,90 zł



Sarah Young 

JEZUS MÓWI DO CIEBIE
Jezus kocha Cię bardziej,  
niż możesz to sobie wyobrazić!
Doświadczasz trudności? Zmagasz się z cho-
robą? Cierpisz duchowo? Masz problemy 
w pracy lub w rodzinie? Żyjemy w świe-
cie, w którym nieustannie towarzyszą nam 
niepewność, zmartwienia i lęk. W pogoni 
codzienności łatwo zapomnieć o tym, że 
Jezus jest blisko: wszystko widzi i słyszy każ-
de nasze słowo – nawet to wypowiedzia-
ne w najbardziej smutną noc… Zapisane  
w książce słowa kierowane są przez same-
go Pana Jezusa do każdego z nas, na każdy 
dzień. Dzięki nim poznasz potęgę nadziei 
oraz siłę łaski, które przemienią Twoje życie. 
Posłuchaj, Jezus mówi do Ciebie! Książka 
przepięknie wydana, w twardej oprawie ze 
złoceniami. Idealna na prezent!

3490
3990

praca zbiorowa 

Z MIŁOŚCIĄ 

Mądre słowa dla kogoś,  
kogo kochasz.
Ta książeczka ucieszy serce kogoś bli-
skiego, przyjaciela, osoby kochanej, 
kogoś, kogo szanujemy, cenimy, komu 
chcemy ofiarować naszą modlitwę albo 
z kim dzielimy się naszym entuzjazmem 
wiary. Niezwykle delikatne motywy 
kwiatowe sprawiają, że słowa nabierają 
lekkości, a nawet zapachu naszych łąk  
i pól. Dzięki tej pięknej książeczce prze-
niesiesz się w krainę miłości, dobra, tro-
ski i czułości… W Bożą krainę dobrych 
życzeń, które każdy potraktuje jak „tyl-
ko dla Ciebie”. Książeczka w twardej 
oprawie, z kolorowymi ilustracjami.

praca zbiorowa 

Z WIARĄ
Podaruj swoim bliskim to, co naj-
cenniejsze...
Znasz kogoś, kogo trzeba podnieść na 
duchu, komu trzeba powiedzieć: uwierz  
w siebie, we własne życie i w Pana Boga, 
który jest największym dobrem, jakie mo-
głeś otrzymać? Niech osoba, którą ob-
darujesz wie, że się za nią modlisz, że jej 
błogosławisz. Możesz ją również poda-
rować tym, którzy w swoim codziennym 
zabieganiu oddalili się od Pana Boga. 
Niech ta książeczka będzie motywacją 
do tego, by na nowo zaczęli rozmawiać 
z Panem Bogiem. Wydanie w twardej 
oprawie, z kolorowymi niezwykle deli-
katnymi motywami kwiatowymi.

cena 9,95 złcena 9,95 zł

cena 14,90 zł
praca zbiorowa 

KOCHANEJ CÓRCE
Podaruj dziecku wyjątkowy pre-
zent! Do wyboru 2 wersje książki: 
dla syna lub córki.
Ślub, imieniny, urodziny, ważne wyda-
rzenia – podaruj dziecku niebanalny 
upominek z przesłaniem i wskazówka-
mi, które czynią życie lepszym i bardziej 
wartościowym, a dzięki temu – prost-
szym. Cytaty zawarte w książce mówią 
o miłości, byciu dobrym człowiekiem, 
umiejętności odróżniania dobra od zła, 
pasji, marzeniach… Całość dopełniają 
trafnie dobrane kolorowe reproduk-
cje malarskie. Książeczka wyróżnia się 
piękną szatą graficzną. Doskonała pro-
pozycja na prezent.

praca zbiorowa

KSIĘGA ŻYCZEŃ  
I BŁOGOSŁAWIEŃSTW
Skarbiec życzeń, dedykacji  
i błogosławieństw na różne okazje  
z cytatami z Pisma Świętego!
Księga zawiera inspirujące teksty życzeń  
z okazji świąt, a także ważnych wydarzeń na-
szego życia, takich jak: przyjęcie sakramentów, 
jubileusze, urodziny czy imieniny. Nie zabra-
kło też słów serdeczności z okazji Dni Matki 
i Ojca, Dni Babci i Dziadka, a także podzięko-
wań i kondolencji. Dodatkowym atutem są 
„złote myśli”, przeznaczone do przeróżnych 
dedykacji oraz obrzędy błogosławieństwa 
dzieci, nowożeńców, nowego domu, kobiety 
spodziewającej się dziecka, opłatków wigilij-
nych, stołu wielkanocnego i inne. 

2490
2990

oprawa twarda • s. 192 • 17x24 cm 
Wydawnictwo AA

oprawa twarda • s. 528 • 14,5x20,5 cm 
Wydawnictwo Esprit

oprawa twarda ze złoceniami
s. 736 • 16,5x24 cm 
Wydawnictwo Duszp. Rolników

książka + ozdobne etui
oprawa twarda • kolorowe fotografie
papier kredowy • złocenia na okładce  
s. 976 • 21x28 cm
Wydawnictwo Jedność

oprawa twarda • s. 44 • 10,5x15 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła  

oprawa twarda • s. 32 • 11x11 cm
kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

praca zbiorowa 

NIECH POMYŚLNOŚĆ 
GOŚCI W TWOIM SERCU
Najserdeczniejsze życzenia  
z okazji urodzin!
Pięknie wydany album, który pomoże 
wyrazić serdeczne życzenia, a dla obda-
rowanego stanie się okazją do głębszej 
refleksji. Zawiera sentencje i życzenia 
dotyczące: radości, powodzenia, opty-
mizmu, mądrości i siły duchowej. War-
tościowym tekstom towarzyszą piękne, 
kolorowe zdjęcia. Twarda oprawa, po-
ręczny format i niska cena – to dodat-
kowe atuty tego wydania.

40%
Aż

TANIEJ!

14,90
8,90 zł

oprawa twarda • s. 48 • 16,5x16 cm
kolorowe zdjęcia 
Wydawnictwo Jedność

oprawa twarda • s. 32 • 11x11 cm
kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

BESTSELLER

praca zbiorowa

ŚWIĘCI NA KAŻDY DZIEŃ
Ponad 3000 świętych  
i błogosławionych! 
Wyjątkowy, bogato ilustrowany album 
ukazujący życie, nauczanie i kult ponad 
3000 świętych i błogosławionych od 
początku Kościoła, po teraźniejszość. 
Są wśród nich męczennicy i wyznaw-
cy, pustelnicy i misjonarze, założyciele 
zakonów i duszpasterze, osoby znane 
i niemal anonimowe. Książka prezentuje 
ich sylwetki dzień po dniu, zgodnie z ka-
lendarzem liturgicznym. Opisy świętych 
wzbogaca piękna ikonografia.

cena 54,90 zł

bp Józef Wysocki 

RYTUAŁ RODZINNY
Niezwykle wartościowa publikacja 
dla każdej rodziny katolickiej!
Książka bpa Józefa Wysockiego zawiera 
opis wszystkich świąt, zwyczajów i trady-
cji religijnych, przeżywanych w katolickim 
domu w ciągu całego roku liturgicznego. 
Znajdziemy w niej również pogłębiony 
opis sakramentów i sakramentaliów oraz 
wybór przeróżnych błogosławieństw, 
modlitw i nabożeństw na kościelne i do-
mowe uroczystości. Ta pięknie wydana 
książka może być doskonałym i bardzo 
przydatnym prezentem dla rodzin, które 
chcą praktykować swoją wiarę w codzien-
nym życiu.

30%
Aż

TANIEJ!

99,00
69,00 zł



oprawa twarda • s. 200 • 19,5x24 cm
Wydawnictwo Biały Kruk 

oprawa miękka • s. 96 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo M

oprawa twarda • s. 944 • 15x21 cm 
Wydawnictwo Vox Domini

oprawa twarda • s. 132 • 13x17 cm
Wydawnictwo Ikona

oprawa miękka • s. 256 • 15x21 cm
Wydawnictwo Veritatis Splendor

abp Marek Jędraszewski 

KTO SZUKA PRAWDY  
SZUKA BOGA
Wybór homilii ks. abp. Marka  
Jędraszewskiego.
Bądź otwarty na dialog. Troszcz się o najbar-
dziej istotne wartości, których nie można 
się wyrzec w imię nietrwałych kompromi-
sów. Szukaj autentycznej prawdy, która ma 
swoje źródło w Panu Bogu. Podejmij odpo-
wiedzialność za zbawienie swoje i innych! 
Książka zawiera wybór homilii ks. abp. Mar-
ka Jędraszewskiego, który w sposób dosko-
nały łączy znajomość przesłania Ewangelii, 
nauczania św. Jana Pawła II i Papieża Fran-
ciszka, ze znajomością współczesnej filozofii 
i kultury. Nie ulega kompromisom, odważ-
nie walczy o prawdę, potępiając grzechy 
codziennego świata. 

cena 12,00 zł
praca zbiorowa 

TY MASZ ZWYCIĘŻAĆ! 
Opowieść o abp. Marku Jędra-
szewskim. 
Biografia kapłana, który dostrzega zagro-
żenia współczesnego świata, ideologię 
LGBT nazywa po imieniu, nie ulega sła-
bościom, nie idzie na zgniłe kompromisy, 
odrzuca poprawność polityczną, broni 
wartości i patriotyzmu. Tuż przed obro-
ną pracy doktorskiej do młodego ka-
płana, ks. Marka Jędraszewskiego, pod-
szedł Ojciec Święty Jan Paweł II i zapytał: 
„No, co tam, Marek? (…)”. Gdy zapytany 
odrzekł, że niedługo będzie się bronił,  
w odpowiedzi usłyszał: „Co? Bronić się?  
Ty masz zwyciężać!”. Ksiądz abp Jędra-
szewski tym papieskim wezwaniem 
kieruje się przez całe życie. Świadec-
twem tego jest ten album. 

49,00
34,00 zł

30%
Aż

TANIEJ!

ks. Stefano Gobbi

DO KAPŁANÓW, 
UMIŁOWANYCH SYNÓW 
MATKI BOŻEJ
 Znaki czasu zapowiedziane bez-

pośrednio przed przyjściem na 
ziemię Jezusa Chrystusa. 

 Dogłębna analiza masonerii. 
Unikatowy zapis objawień przekaza-
nych ks. Stefano Gobbiemu. To niezwy-
kle cenna lektura dla kapłanów i osób 
świeckich, pragnących oddać życie 
Matce Bożej i pozwolić się Jej prowa-
dzić. Prawie 1000 stron (!) mistycznych 
pouczeń o Apokalipsie, masonerii i zna-
kach czasów ostatecznych przekaza-
nych kapłanowi, który co roku spotykał 
się z Papieżem Janem Pawłem II.

Prawie 1000 stron!

cena 54,90 zł

Jan Lewandowski 

PRZECIW ATEISTOM
52 odpowiedzi na najczęstsze  
zarzuty ateistów i antyklerykałów.
Pierwsze w Polsce kompendium, któ-
re przekrojowo i zwięźle odpowiada 
na rzekomo „naukowe zarzuty” zago-
rzałych przeciwników chrześcijaństwa. 
Niniejszy poradnik stanowi swoistą no-
wość, wypełniając dotychczasową lukę 
na naszym rynku wydawniczym. Wypo-
saża Czytelnika również w broń prze-
ciw najczęściej spotykanym zarzutom 
antyklerykałów. To niezbędna pozycja 
w biblioteczce każdego, świadomego 
chrześcijanina, który nie godzi się na to, 
aby jego wiara była ośmieszana i spro-
wadzana do zabobonu przez „oświeco-
nych” wyznawców samego rozumu.

cena 14,90 zł

cena 28,00 zł

cena 24,90 zł

Sebastian Karczewski 

PEDOFILIĄ W KOŚCIÓŁ
OBLICZA KŁAMSTWA
Ataki na Kościół pod hasłem  
„walki z pedofilią”. Medialne mani-
pulacje. Mechanizmy kłamstwa.
Sprawdzona metoda walki z Kościołem 
przeprowadzona w USA, teraz jest realizo-
wana na naszych oczach w Polsce. Autor 
demaskuje zakłamanie współczesnych 
środowisk antykościelnych. Ujawnia ce-
lowo ukrywane przed opinią publiczną 
fakty. Opowiada o środkach i technikach 
propagandowych, które pod pretekstem 
„walki z pedofilią” zastosowano wyłącznie 
do walki z duchowieństwem. Obraz, jaki 
wyłania się z tej opowieści, może prze-
razić… Bogaty materiał źródłowy. Fakty, 
daty, nazwiska, miejsca, dokumenty.

KAPŁAN W MOIM ŻYCIU 
Masz wokół siebie ludzi, którzy 
atakują Kościół? Słyszysz nega-
tywne opinie o kapłanach? 
„Kiedy ktoś chce zniszczyć religię, naj-
pierw atakuje kapłanów, gdyż tam, 
gdzie nie ma kapłana, nie ma już ofiary 
Mszy Świętej, nie ma kultu Bożego”. (św. 
Jan Maria Vianney). Autorzy świadectw 
nadesłanych na apel Radia Maryja do-
świadczyli od kapłanów niezmierzonej 
dobroci i pomocy – nie tylko tej du-
chowej. Wsparcie przyszło w chorobie, 
życiowych problemach, załamaniach 
i trudnych czasach powojennej Polski. 
Doskonała lektura dla każdego, szcze-
gólnie przeciwników Kościoła, którzy 
nie doceniają daru, jakim jest kapłań-
stwo. 

2490
2990

oprawa miękka • s. 152 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

Bella V. Dodd 

SZKOŁA 
CIEMNOŚCI
Wstrząsające świadectwo 
działaczki Komunistycznej 
Partii USA. 
Bella Dodd była jedną z najbardziej 
wpływowych osób w Komuni-
stycznej Partii Stanów Zjednoczo-
nych. Po latach została wyrzucona  
z partii. Dzięki abp. Sheenowi, na-
wróciła się na katolicyzm i powróciła 
do kościoła. Zeznając pod przysięgą 
w amerykańskim Senacie stwierdzi-
ła, że osobiście wprowadziła do ka-
płaństwa setki mężczyzn bez wiary 
i moralności, aby zniszczyć Kościół 
katolicki od środka. Ci ludzie zostali 
wyświęceni, a następnie awanso-
wali na wpływowe stanowiska, jako 
prałaci i biskupi. Bella Dodd twier-
dziła, że był to pomysł Stalina, który 
zdawał sobie sprawę, jak wielką rolę 
odgrywa Kościół w życiu publicz-
nym. 

Przeczytaj, a dowiesz się, czym był  
i czym nadal jest komunizm, przy-
bierający obecnie rozmaite twarze, 
ale mający wciąż te same, destruk-
cyjne dla człowieka zamiary. Nie-
bezpodstawne są też analogie do 
bieżącej sytuacji politycznej, prób 
niszczenia Kościoła oraz doktryny 
LGBT w Polsce i w Unii Europejskiej.

oprawa miękka • s. 304 • 15x21 cm
Wydawnictwo Instytut Globalizacji



Katarzyna Straburzyńska 

DOTYK MIŁOŚCI
Książka – wielkie ostrzeżenie! 
Jak łatwo można odejść od Pana Boga, 
goniąc za szczęściem? Autorka dzieli się 
historią swojego życia, które wydawało 
się spełnieniem marzeń: własna firma, 
duże pieniądze, bogate życie towarzy-
skie. Goniąc za sukcesem, sięgnęła po 
różnego rodzaju praktyki okultystycz-
ne. Jako psycholog posługiwała się nimi, 
wyprowadzając innych na bezdroża.  
W pewnym momencie dotychczasowy 
sukces przeobraził się w serię drama-
tycznych wydarzeń. To one sprawiły, 
że rozpaczliwie wezwała Pana Boga na 
pomoc. Tak rozpoczął się proces jej na-
wrócenia... 

Katarzyna Straburzyńska 

DOTYK UZDROWIENIA
W oczekiwaniu na cud uzdrowienia 
– wbrew jakiejkolwiek nadziei...
Przeżywała wielkie trudności, cierpiała, 
zmagała się z dwoma nowotworami oraz 
skutkami grzechów okultyzmu i nieczy-
stości – ale Pan Bóg wyprowadził z tego 
wielkie dobro. Dla Niego nie ma rzeczy 
niemożliwych! On jako Jedyny może uwol-
nić od wszelkich zniewoleń, skutków grze-
chów i lęków. Może uzdrowić zranienia, 
traumatyczne doświadczenia, każdy ból 
serca. Potrafi uzdrowić poranioną duszę.  
Może przemienić najgorsze zło w najwięk-
sze dobro. To niesamowita historia bole-
snego procesu uzdrowienia ze skutków 
grzechów.

cena 23,00 zł

cena 26,00 zł

oprawa miękka • s. 192 • 14x21 cm
Wydawnictwo Salezjańskie

oprawa twarda • s. 448 • 12x17 cm
Wydawnictwo Agape

oprawa miękka • s. 104 • 10,5x14,5 cm
Wydawnictwo Esprit

oprawa miękka • s. 232 • 14x21 cm
Wydawnictwo Apostolicum

oprawa miękka • s. 152 • 12x19 cm
Wydawnictwo AA

oprawa twarda • s. 64 • 10x14,5 cm
Wydawnictwo Bernardinum

oprawa miękka • s. 128 • 13x19 cm
Wydawnictwo M

cena 29,00 zł
Alicja Lenczewska 

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ
Inspirujące słowa Pana Jezusa  
na każdy dzień roku.
„Żyj w pełni chwilą teraźniejszą, nie wy-
biegając myślą w przód ani w tył, a nie 
będziesz marnowała czasu, który jest Ci 
dany. (…) Odnajduj Mnie, rozpoznawaj, 
adoruj, okazuj wdzięczność. Radź się 
Mnie i razem ze Mną czyń i przeżywaj 
wszystko”. Książka zawiera inspirujące 
słowa Pana Jezusa, przekazane szczeciń-
skiej mistyczce Alicji Lenczewskiej (1934- 
-2012). Każde zdanie wymusza potrzebę 
zatrzymania się i zastanowienia nad swo-
im życiem. Doskonała lektura na każdy 
dzień roku. Można z niej korzystać pod-
czas adoracji Najświętszego Sakramentu,  
a także osobistej modlitwy.

B E S T S E L L E RB E S T S E L L E R

cena 12,90 zł
praca zbiorowa 

PŁASZCZ  
ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Szczególne wstawiennictwo  
w trudnych sytuacjach.
„O cokolwiek poprosicie św. Józefa,  
z pewnością otrzymacie. Kto nie wierzy, 
niech spróbuje, a przekona się”. W róż-
nych cierpieniach i doświadczeniach 
ziemskiego życia wielką pomocą jest dla 
nas św. Józef. W książce zamieszczono 
nadzwyczajne nabożeństwa w szcze-
gólnie trudnych sytuacjach: Nowennę, 
Święty Płaszcz oraz Boleści i radości św. 
Józefa. Módl się, by otrzymać upragnio-
ne łaski. Oczyść serce i otwórz się na 
działanie Pana Boga w Twoim życiu. 

oprawa miękka • s. 72 • 11x16 cm
Dom Wydawniczy Rafael

Wojciech Jaroń 

ADORUJĘ CIĘ, PANIE
Adoracje Najświętszego Sakra-
mentu ze św. Janem Pawłem II.
Cierpisz duchowo? Doświadczasz trud-
ności? Nie wiesz jaką decyzję podjąć? 
Porozmawiaj z Panem Bogiem! Włącz 
się w modlitewne uwielbienie Naj-
świętszego Sakramentu. To 10 adoracji, 
które będą pomocą w trudnej sztuce 
trwania przy Chrystusie. Poszczególne 
spotkania dotykają różnych tematów, 
które często chcemy podjąć w rozmo-
wie z Panem Jezusem obecnym w Ho-
stii. Każdą modlitwę poprzedzają słowa 
św. Jana Pawła II. Są one myślą prze-
wodnią skłaniającą do refleksji i samo-
dzielnej modlitwy. 

690
990

Maria März

ŻEGNAJ DEPRESJO 
 Jak wyjść z depresji? 
 Jak zmienić sposób  

postrzegania świata? 
 Skąd czerpać siłę? 
 Dlaczego modlitwa ma tak 

duże znaczenie na drodze  
do wyzdrowienia? 

Depresja to znak naszych czasów. Cier-
pi na nią coraz większa część społe-
czeństwa. Osobom dotkniętym depre-
sją, w poszukiwaniu sensu i celu życia, 
może pomóc wiara. O czym przekonuje 
autorka książki.

14,00
6,90 zł

praca zbiorowa

ŻARTY (NIE TYLKO) 
POBOŻNE
Humor po chrześcijańsku!
Czasem wystarczy spojrzeć na życie z przy-
mrużeniem oka... Niech ta książeczka stanie 
się źródłem radości, niech pomoże świadczyć, 
że chrześcijanin to człowiek pełen uśmiechu 
i radości. Znajdziemy tu żarty i anegdoty  
o narzeczonych, sytuacjach małżeńsko-ro-
dzinnych, modlitwie, kapłanach, osobach 
konsekrowanych i papieżach, rozmaitych 
sytuacjach, na lekcjach religii czy w czasie 
wizyty księdza po kolędzie. Są też anegdo-
ty zaczerpnięte z ogłoszeń parafialnych oraz 
zbiór autentycznych lapsusów, jakie zdarzają 
się nawet bardzo pobożnym ludziom.

cena 9,90 zł

ks. Dolindo Ruotolo 

NA TRUDNE DNI
Jak podchodzić do trudności, 
niepowodzeń i cierpienia, które 
spotykają nas w życiu?
Życie ks. Dolindo Ruotolo było nazna-
czone cierpieniem – doświadczył skraj-
nej nędzy, przemocy fizycznej, upoko-
rzenia, choroby, zrujnowania życiowych 
planów i reputacji. Mimo to, w jego tek-
stach próżno szukać narzekania czy bo-
leści. Wręcz przeciwnie – są one pełne 
ufności i pokoju. Widać w nich spokój 
i niezachwianą pewność, że cokolwiek 
by się działo, człowiek jest bezpieczny  
w Bożych rękach. Jak się tego nauczyć – 
dowiemy się z książki.  

1490
1990

50%
Aż

TANIEJ!



oprawa miękka • s. 126 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo AA

oprawa miękka • s. 96 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

oprawa miękka • s. 200 • 14x20 cm
Wydawnictwo M

oprawa miękka • s. 192 • 13,5x20 cm
Dom Wydawniczy Rafael

oprawa miękka • s. 304 • 14x20,5 cm
Wydawnictwo Fronda

John Burke 

ZOBACZYĆ NIEBO 
Ponad 100 niesamowitych relacji 
osób, które doświadczyły śmierci 
klinicznej!
Czy istnieje życie po śmierci? Jak jest  
w Niebie? Czy spotkamy tam swoich 
bliskich i będziemy szczęśliwi? Czy Pan 
Bóg ma poczucie humoru? Autor zebrał 
relacje wielu osób, które doświadczyły 
śmierci klinicznej i dotknęły tajemnicy 
Nieba. Wśród nich są m.in.: lekarze, pre-
zesi banków, ojcowie rodzin, gospodynie 
domowe, dzieci. Ich wspólne doświad-
czenia i przeżycia konfrontuje z Bożą 
obietnicą zawartą w Biblii. To książka, 
którą czyta się jednym tchem. Otwiera 
oczy i rozwiewa niepewność!

cena 34,90 zł

Henryk Bejda, Małgorzata Pabis

GDY PRZYCHODZĄ 
DUSZE
Niezwykłe historie osób,  
które doświadczyły objawienia  
dusz zmarłych.
W jakim celu zmarli ukazują się nam, 
żyjącym? Czy każdy może doświadczyć 
obecności dusz z zaświatów? Kim są 
zmarli, którzy się nam objawiają? Au-
torzy tej niezwykle interesującej książ-
ki próbują odpowiedzieć na te i wiele 
innych pytań. Przytaczają poruszające 
historie świadków objawień, które po-
kazują, że dusze zmarłych nie tylko pro-
szą o modlitwę, ale też przestrzegają nas 
przed niebezpieczeństwami, a nawet... 
ratują nam życie!

bł. Anna Katarzyna Emmerich

SEKRETY DUSZ 
CZYŚĆCOWYCH
Wizje i modlitwy.
Bł. Anna Katarzyna Emmerich w swych 
wizjach wiele razy prowadzona była do 
czyśćca, więc widziała, jak bardzo po-
trzebują pomocy dusze tam przebywa-
jące, i stała się ich wielką orędowniczką. 
Książka opisuje wizje czyśćca i spotkania 
Błogosławionej z duszami czyśćcowymi 
oraz działania, które podejmowała w ich 
intencji. „(…) gdy modliłam się nad gro-
bami, złe duchy często mi przeszkadzały, 
straszyły mnie i maltretowały. Wokół sły-
szałam wrzaski, otaczały mnie straszliwe 
zjawy, często powalano mnie na groby, 
popychano i rzucano we wszystkie stro-
ny, wtedy podwajałam swe modlitwy”. 

650
TYLKO

oprawa miękka • s. 448 • 13,5x20,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

Maria Simma 

O DUSZACH CZYŚĆCOWYCH
Świadectwo kobiety, którą od lat  
młodzieńczych odwiedzały dusze  
czyśćcowe, prosząc o modlitwę. 
Maria Simma to austriacka mistyczka (1915-
2004), która miała kontakty z duszami czyśćco-
wymi. Trzykrotnie usiłowała wstąpić do klaszto-
ru, ale spotkała się z odmową ze względu na stan 
zdrowia. Od 1940 r. zaczęła mieć widzenia dusz 
czyśćcowych. Widzeniom tym towarzyszyły do-
tkliwe cierpienia fizyczne. Teolodzy i psychiatrzy 
wielokrotnie ją badali oraz przesłanie, które gło-
siła, i nigdzie nie dopatrzyli się śladów oszustwa 
czy choroby psychicznej. W książce opisuje swoje 
życie, doświadczenia i poruszające przesłanie doty-
czące pomocy duszom w czyśćcu ciepiącym.

Co dzieje się z naszymi bliskimi po śmierci? 
W najnowszej książce ks. Dolindo podejmuje temat życia po 
śmierci. Bazując na objawieniach dusz czyśćcowych i cudow-
nych zdarzeniach – również tych, których sam doświadczył 
– kreśli szczegółowy obraz tamtego świata. Pokazuje też, jak 
nasze obecne decyzje wpływają na życie wieczne, i nie cho-
dzi tu o straszenie karami... Ukazuje również znaczenie Mszy 
Świętej za dusze zmarłych, które nie potrzebują pięknych 
nagrobków, tylko modlitwy. Dla nieprzekonanych przywo-
łuje historie, w których dusze czyśćcowe „odwdzięczyły się” 
swoim dobrodziejom wstawiennictwem w trudnościach. 
Wszystkie zamieszczone tu historie potwierdzają, że ta 
ignorowana dzisiaj rzeczywistość jest żywa i realna…

ks. Dolindo Ruotolo 

KTO UMRZE,  
ZOBACZY  
CZYŚCIEC  
I RAJ

2990
3400

oprawa miękka • s. 316 • 14x20 cm
Wydawnictwo M

B E S T S E L L E R
B E S T S E L L E R

Fulla Horak 

O ŻYCIU 
POZAGROBOWYM 
Spotkania z duszami czyśćcowymi  
i wizja przyszłości Polski.
Fulla Horak cudem przetrwała sowiec-
kie łagry. Po odzyskaniu wiary doświad-
czyła wizji Czyśćca i Piekła, rozmawiała ze 
świętymi i błogosławionymi. Otrzymała od 
nich wiele pouczeń, jak powinniśmy żyć, 
aby zasłużyć na wieczne zbawienie. Prze-
strogą niech będą słowa zamieszczone  
w książce: (…) jak niewspółmiernie lekkim 
jest najdłuższe i najbardziej przykre nawet 
życie w porównaniu do jednej choćby chwi-
li spędzonej w Czyśćcu. Fulla Horak w swo-
ich duchowych kontaktach uzyskiwała też 
wskazówki dotyczące konkretnych osób, o 
których losy zadawała pytania. Dane jej było 
także poznać wizję przyszłości Polski.  

2990
3700

ks. Gabriele Amorth

ODEJDŹ ODE MNIE, 
SZATANIE!
Jak uchronić się przed działa-
niem szatana? Krótko i na temat.
Ksiądz Gabriele Amorth, jeden z najbar-
dziej znanych egzorcystów na świecie, 
wyjaśnia, kim jest szatan i jego słudzy,  
w jaki sposób mogą działać w życiu czło-
wieka i jak możemy się uchronić przed 
ich atakami. Proponuje też modlitwy, 
które są przeznaczone do odmawiania 
przez wszystkich. Jednocześnie ostrzega 
przed wielką władzą, jaką zły duch może 
mieć nad światem, zwłaszcza wtedy, gdy 
się go lekceważy, błędnie interpretuje 
jego działanie albo kiedy szuka się pomo-
cy w niebezpiecznych rejonach czarów  
i okultyzmu. 

cena 11,90 zł

25%
Aż

TANIEJ!

30%
Aż

TANIEJ!

29,90
22,90 zł

24,90
17,50 zł



oprawa twarda • s. 60 • 20,5x28,5 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arystoteles

oprawa twarda • s. 60 • 20,5x28,5 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arystoteles

praca zbiorowa 

ZIEMIA ŚWIĘTA Z EWAN- 
GELIĄ ŚWIĘTEGO ŁUKASZA
Album polecany przez  
ks. bp. Józefa Zawitkowskiego!
Pięknie wydany album-przewodnik po Zie-
mi Świętej, śladami Ewangelii świętego Łu-
kasza. Betlejem, Jerozolima, Jordan, Góra 
Oliwna – nazwy znane każdemu, miejsca 
uświęcone i jak najbardziej godne uwagi 
każdego Czytelnika i pielgrzyma. O wartości 
tego albumu świadczą słowa ks. bp. Józefa 
Zawitkowskiego: „Przeglądam wasz album, 
czytam, wracam, powtarzam... Tu spadła 
łezka, tu chciałem zawołać: Rabbuni!… To 
piękna Księga. Z czcią głęboką i wdzięcz-
nością polecam Ją Czytającym”. Opisom 
miejsc towarzyszą kolorowe zdjęcia.

praca zbiorowa 

OBJAWIENIA MARYJNE 
W POLSCE
Historie, które wydarzyły się  
naprawdę!
Album prezentuje historie ukazywania 
się Matki Bożej oraz jej specjalne orędzie 
skierowane do Polaków. Zawiera opisy 
10 najbardziej znanych objawień Maryj-
nych w Polsce: Licheniu, Gietrzwałdzie, 
Janowie Lubelskim, Szczyrku, Krasnobro-
dzie, Świętej Lipce, Przyłękowie, Płonce 
Kościelnej, Matemblewie i na Wiktorów-
kach oraz krótkie, bogato ilustrowane 
opisy historii sanktuariów, które wyrosły 
w miejscach tych objawień. Dowiemy się 
również, jakie jest stanowisko Kościoła do 
objawień prywatnych i jakie są kryteria ro-
zeznawania ich autentyczności. 

2290
3490

990
1990

oprawa twarda • s. 184 • 21x30 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia 
Wydawnictwo Arti

oprawa twarda • s. 64 • 20x28,5 cm
Wydawnictwo M

oprawa twarda • s. 60 • 20,5x28,5 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arystoteles

oprawa twarda • s. 368 • 16,5x23,5 cm
kolorowe fotografie • papier kredowy
Wydawnictwo Jedność 

MATKA BOŻA 
CZĘSTOCHOWSKA
Historię tego wizerunku  
powinien znać każdy z nas!
Największym skarbem Jasnej Góry jest 
Cudowny Wizerunek Matki Bożej – Czar-
nej Madonny, Królowej Polski, patronki 
narodu. Każdego roku przybywają tu 
miliony wiernych, aby móc przytulić się 
do kochającego Serca najczulszej Matki 
oraz szukać pociechy i ratunku przed Jej 
Zranionym Obliczem. Album przybliża 
historię cudownego obrazu, którą po-
winien znać każdy z nas. Znajdziemy tu 
również informacje na temat klasztoru  
i sanktuarium oraz jego roli w dziejach 
naszego narodu. 

1490
1990

POLSKA I JEJ ŚWIĘCI 
966-2016 
Orędownicy naszego narodu  
w 1050-letniej historii!
Bardzo ładnie wydana książka na papie-
rze kredowym z kolorowymi zdjęcia-
mi. Prezentuje sylwetki kilkudziesięciu 
świętych i błogosławionych – patronów 
i orędowników Polski. Wśród nich m.in.: 
Najświętsza Maryja Panna, Królowa Pol-
ski; św. Wojciech; św. Andrzej Bobola; św. 
Jadwiga Królowa; św. Jan Kanty i wielu in-
nych. Życiorysy, słowa i czyny bohaterów 
publikacji opatrzono ilustracjami, modli-
twami za ich wstawiennictwem oraz re-
fleksjami znaczących postaci w dziejach 
naszej Ojczyzny. 

35%
Aż

TANIEJ!

27,00
16,90 zł

NAJCIEKAWSZE 
MIEJSCA ŚWIĘTE  
NA ŚWIECIE
Album o miejscach kultu.
Góra Synaj, Nazaret, Jerozolima, Betle-
jem, Watykan; Sanktuaria Maryjne w róż-
nych miejscach świata: La Salette, Loreto, 
Fatima, Meksyk, Medjugorje, Montserrat, 
Paryż, Waszyngton; Sanktuaria związane  
z kultem świętych, m.in.: grób św. Charbe-
la, Bazylika św. Franciszka, Sanktuarium 
św. Rity, św. Ojca Pio oraz św. Jakuba,  
a także Świątynia Pokutna Świętej Ro-
dziny w Barcelonie. W albumie opisano 
najczęściej odwiedzane miejsca kultu na 
świecie. Każdego roku przybywają tam 
tłumy wiernych, by modlić się o szcze-
gólne łaski.

NAJCIEKAWSZE 
MIEJSCA ŚWIĘTE  
W POLSCE 
Album o polskich sanktuariach.
Bardo Śląskie, Czerna, Częstochowa, 
Gietrzwałd, Gniezno, Góra św. Anny, Kal-
waria Pacławska, Kalwaria Zebrzydow-
ska, Kraków, Licheń Stary, Ludźmierz, Pie-
kary Śląskie, Sierpc, Skępe, Święta Lipka, 
Święty Krzyż, Wadowice, Wambierzyce, 
Wejherowo i Zakopane. To swoiste kom-
pendium wiedzy o polskich sanktuariach. 
Każde z nich posiada jakiś cudowny ob-
raz, figurę lub relikwie. W albumie ukaza-
no ich historię, piękno architektoniczne, 
a także duchowy wymiar, który ma tak 
ogromne znaczenie dla naszej wiary. 

1490
19901490

1990

Wincenty Łaszewski

ŚWIAT 
MARYJNYCH 
OBJAWIEŃ 

100 najważniejszych objawień  
w dziejach świata!

 Ponad 2600 zdjęć i ilustracji. 
 Nieznane fakty i proroctwa. 
 Przejmujące przepowiednie.
 Obietnice przekazane wizjonerom przez wieki.
Wyrusz w pasjonującą pielgrzymkę po świecie śladami Matki Bożej! 
Sprawdź, czy przekazywane przez Nią zapowiedzi sprawdziły się. Czy 
przekaz dotyczący czasów nam współczesnych wypełnia się na naszych 
oczach? Przepięknie wydany album z kolorowymi zdjęciami, w eleganc-
kiej obwolucie, przybliża aż 100 najważniejszych objawień Maryjnych od 
I wieku ery chrześcijańskiej, aż po czasy współczesne!

Ponad 1000 stron!

oprawa twarda + etui • s. 1008 • 20,5x27,5 cm
Wydawnictwo Fronda

25%
Aż

TANIEJ!

200,00
149,00 zł



 

 

prof. Andrzej Nowak 

DZIEJE POLSKI 
TOM IV 1468-1572
Trudny złoty wiek.
Długo wyczekiwany, czwarty tom „Dzie-
jów Polski”. Obejmuje czasy panowania kró-
lów z dynastii Jagiellonów. Polska jest wtedy 
kontynentalną potęgą. To także czas wspa-
niałego rozwoju polskiej kultury. Powstają 
niezwykłe dzieła sztuki: ołtarz Wita Stwosza, 
Wawel oraz cenne utwory: M. Reja, J. Kocha-
nowskiego. Wielkość nie przychodzi jednak ła-
two. Polscy władcy muszą nieustannie zmagać się  
z przeciwnościami politycznymi i militarnymi.  
To tak zwany „trudny złoty wiek”... 

W sprzedaży również:
- Tom I, II i III.

B E S T S E L L E R

7900
8590

oprawa miękka • s. 72 • 21x30 cm
Wydawnictwo AA

oprawa miękka • s. 112 • 13x19 cm
Wydawnictwo M

oprawa miękka • s. 256 • 15x21 cm
Wydawnictwo Wektory

oprawa miękka • s. 304 • 14x20 cm
Wydawnictwo Editions Spotkania

oprawa twarda • s. 440 • 19,5x24 cm
Wydawnictwo Biały Kruk

oprawa twarda • s. 368 • 16,5x23,5 cm
papier kredowy
Wydawnictwo Biały Kruk

praca zbiorowa 

MATEUSZ MORAWIECKI
Życie, kariera i poglądy premiera  
Polski.
Mateusz Morawiecki to jeden z najbar-
dziej zdolnych ludzi, jacy pojawili się  
w polskiej polityce po 1989 roku. Praco-
wity, bardzo dobrze wykształcony. Ban-
kowiec z polską duszą. Zrezygnował ze 
świetnie opłacanej posady prezesa 
banku, by przyjąć stanowisko w rządzie 
i służyć Polsce. Stojąc na czele banku, 
wspierał wiele inicjatyw prawicowych  
i patriotycznych. Mąż i ojciec czwórki 
dzieci. Wychowany w rodzinie, która po 
latach pełnej wyrzeczeń walki o wolną Oj-
czyznę, doczekała się uznania. W książce 
m.in.: rodzina, wychowanie, dzieciństwo  
i młodość, działalność opozycyjna, karie-
ra zawodowa oraz wizja przyszłej Polski.

890
1490

cena 38,50 zł

Wojciech Sumliński 
Tomasz Budzyński 

NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI 
DONALDA TUSKA
Kulisy ryzykownych powiązań  
znanego polityka! 
Najbardziej inwigilowany dziennikarz 
śledczy w Polsce i major ABW – odsła-
niają niebezpieczne powiązania Donalda 
Tuska z niemieckim wywiadem, świa-
tem służb specjalnych i mafijnym pół-
światkiem. To starannie przygotowane 
300 stron informacji dotąd opatrzonych 
klauzulą najwyższej tajności. Były Premier 
od kilkudziesięciu lat odgrywa kluczową 
rolę w wydarzeniach, które miały i wciąż 
mają wielki wpływ na polską rzeczywi-
stość. Książkę czyta się jak thriller poli-
tyczny, ujawniający porażającą prawdę  
o ludziach na szczytach władzy.

oprawa miękka • s. 368 • 14,5x21 cm
Wydawnictwo W. Gadowski

Witold Gadowski 

BOŻY PYŁ 
CODZIENNOŚCI
Jaka przyszłość czeka Polskę  
i świat? Nowa książka Witolda  
Gadowskiego! 
 Nadchodzi wielka wojna. 
 Niech upadnie wieża komunistów. 
 Architekt czerwonej Europy. 
 Dlaczego wyznacznikiem współcze-

snej polityki jest miara bezwstydu? 
 Jak ateiści manipulują słowami  

z Pisma Świętego?
 Dlaczego wrogowie Kościoła z tak 

wielką lubością cytują wyrwane z kon-
tekstu wypowiedzi Papieża Franciszka?

 Czy katolik zawsze musi nadstawiać  
drugi policzek?

Zbiór niezwykle trafnych komentarzy do 
bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie.

3990
4900

Udo Ulfkotte 

NIEMCY JAKO MEKKA
Cicha islamizacja Europy  
– przerażające fakty,  
konkretne przykłady!
Przeczytaj, a dowiesz się, że islamizacja 
nie jest zjawiskiem przypadkowym, lecz 
efektem tajnego planu wyznawców Is-
lamu. Stoją za nią potężne grupy wpły-
wu... Autor przytacza przerażające fakty. 
Podaje konkretne przykłady, w jaki spo-
sób niemieccy politycy i dziennikarze są 
z jednej strony szantażowani, z drugiej 
zaś opłacani (!), by swoimi doniesieniami 
przysłużyć się postępującej islamizacji.
Islamizacja szkół – wycieczki szkolne do 
Mekki; Z doświadczeń nauczyciela akade-
mickiego; Specjalne prawa dla muzułma-
nów; Tureckie nazwy niemieckich dzielnic. 
I wiele innych.

3990
4900

Joanna Wieliczka-Szarkowa 

CUD NAD WISŁĄ
Bogato ilustrowany album z cza-
sów wojny polsko-bolszewickiej.
Album Joanny Wieliczki-Szarkowej 
przedstawia przebieg i najważniejsze 
wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej 
z lat 1919-1921 – od budzącego trwogę 
marszu bolszewików przez obecne tere-
ny Kresów, poprzez Bitwę Warszawską, 
aż po kończący wojnę Traktat w Rydze 
z marca 1921 roku. Przybliża sylwetki 
bohaterów wojny, wielkich dowódców 
i strategów oraz formacje wojskowe 
uczestniczące w walce. Ukazuje też klu-
czowe decyzje polityczne i militarne, oraz 
wielki szturm do Nieba – duchowe wspar-
cie modlitewne dla walczącej Ojczyzny.

Rosja przeciw Polsce i Europie.  
Kulisy wojny sowiecko-polskiej.

W 1920 r. Związek Sowiecki chciał unicestwić dopiero odrodzoną Pol-
skę. Kulisy i przebieg tej walki, nie tylko militarnej, ale także politycz-
nej i społecznej opisuje prof. Andrzej Nowak – jeden z największych 
znawców historii oraz stosunków rosyjskich i sowieckich. Obala po-

wstałe przez 100 lat mity. Przedstawia plany Józefa Piłsudskiego. 
Opisuje politykę trzech zachodnich mocarstw, które były wtedy 

sojusznikami Polski: Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Demaskuje 
ich dwulicową dyplomację. Obnaża hipokryzję ówczesnych 

elit politycznych Zachodu, które gotowe były poświęcić 
Polskę dla Rosji, nieważne, czy białej, czy czerwonej. 

Książka wydana z okazji 100-lecia Bitwy War-
szawskiej z archiwalnymi zdjęciami z tam-

tych czasów.

Andrzej Nowak 

KLĘSKA  
IMPERIUM ZŁA
ROK 1920

69,00
54,90 zł

20%
Aż

TANIEJ!

1990
2490



Zofia Kossak

TOPSY I LUPUS
Niezwykle wartościowa  
opowieść o przyjaźni, odpowie-
dzialności i męstwie.
Książka ta, po wielu ingerencjach cen-
zury, została wydana tylko dwa razy 
po wojnie. Przyczyną jej blokowania 
był krytyczny stosunek Autorki do 
bolszewizmu. To pasjonująca, przygo-
dowo-sensacyjna powieść osadzona 
w historycznych realiach II RP. Rzeczy-
wistość międzywojennej Polski, którą 
przemierzają bohaterowie książki, daje 
barwny obraz wielokulturowego świa-
ta i pozostającej za wschodnią granicą 
„nieludzkiej ziemi”. 

10-14 lat

oprawa miękka • s. 184 • 16x22 cm
Wydawnictwo IEN

oprawa miękka • s. 106 • 17,5x24 cm
Wydawnictwo IEN

oprawa twarda • s. 209 • 14x21,5 cm
Wydawnictwo IEN

oprawa twarda • s. 149 • 15,5x21 cm
Wydawnictwo LTW

oprawa twarda • s. 356 • 14,5x20,5 cm
Instytut Wydawniczy PAX

oprawa twarda • s. 208 • 14,5x20,5 cm
Instytut Wydawniczy PAX

oprawa twarda • s. 248 • 14,5x20,5 cm
Instytut Wydawniczy PAX

oprawa twarda • s. 204 • 15x21,5 cm
Wydawnictwo Fundacja Servire Veritati IEN

cena 34,00 zł

Zofia Kossak 

KŁOPOTY KACPERKA 
GÓRECKIEGO SKRZATA
Znakomita opowieść z morałem!
Dzięki tej pięknej historii wyruszysz w podróż 
do tajemniczego starego dworu w Górkach 
Wielkich na Śląsku Cieszyńskim, w którym 
mieszka słynna rodzina Kossaków i przyjazne 
ludziom baśniowe skrzaty. Poznasz panują-
ce w nim obyczaje. Odkryjesz fascynujący 
świat pięknego domostwa oraz konieczność 
ciągłej walki dobra ze złem. To piękna histo-
ria przygód starego skrzata i jego przyjaciół 
zamieszkujących dom. Jak skończą się wy-
nikające z drobnej lekkomyślności skrzacie 
przygody? Czy Kacperek odzyska zaszczytny 
tytuł opiekuna starego dworu? Czy uda się 
uratować skarb domu przed zagrożeniem? 

cena 38,00 zł
Zofia Kossak 

PĄTNICZYM SZLAKIEM
Relacja Zofii Kossak z pielgrzym-
ki do Ziemi Świętej!
Książka stanowi opis pielgrzymki, jaką 
Zofia Kossak odbyła do Ziemi Świętej  
w 1933 r.  Grupa pątników liczyła 101 osób, 
a jej duchowym opiekunem był pierwszy 
biskup częstochowski – Teodor Kubina. 
Autorka, podróżując na trasie Rodos- 
Aleksandria-Kair-Izrael-Stambuł-Ateny, 
zgrabnie przeplata podróżnicze obser-
wacje, ciekawostki historyczne, a także 
anegdoty i zabawne dialogi, podsłucha-
ne od współwycieczkowiczów. Nie są to 
tylko zwykłe wspomnienia z podróży, to 
właściwie dokument historyczny, zapis 
świata, zdarzeń, ludzi i obyczajów.

Zofia Kossak

KU SWOIM
Jedna z najlepszych powieści  
dla młodzieży, poruszająca  
temat Kresów!
Książka Zofii Kossak to bezkompromiso-
wy opis sowieckiego systemu. Przedsta-
wia losy rodziny zdeklasowanych, kreso-
wych ziemian. Akcja powieści rozgrywa 
się kilka lat po rewolucyjnym pogro-
mie, zniszczeniu szlacheckiej siedziby, 
zamordowaniu właściciela i wygnaniu 
jego rodziny – żony wraz z trójką dzie-
ci. Wdowa ma świadomość tego, że je-
śli dłużej zostanie w sowieckiej Rosji, jej 
dzieci zostaną wynarodowione, system 
działa bowiem bezdusznie i sprawnie. 
Książka jest bezkompromisowym opi-
sem sowieckiego systemu.

cena 24,90 zł 2900
3200

Zofia Kossak 

POŻOGA
Relacja Zofii Kossak z pobytu na 
Wołyniu.
Zofia Kossak – jedna z najwybitniejszych 
pisarek XX wieku – przeżyła rewolucję 
bolszewicką. Była świadkiem bestial-
stwa, które dotknęło wielu Polaków na 
Kresach. To tam działy się rzeczy decydu-
jące o całej przyszłości narodu polskiego. 
Padał w gruzy dawny porządek, starano 
się doszczętnie zburzyć wszelkie ślady 
dominującej tam polskości. Zofia Kossak 
była jedną z ofiar. Swoje przeżycia z tego 
okresu opisała w powieści, która jest nie 
tylko świadectwem martyrologii Pola-
ków, ale też jednym z najcenniejszych 
materiałów historycznych.  

Zofia Kossak

SUKNIA DEJANIRY
Przejmująca powieść historyczna 
Zofii Kossak!
Suknią Dejaniry jest chłopska sukmana, 
którą w bitwie pod Smoleńskiem wdział 
Kazimierz Korsak, starościc Głębocki,  
i której nie zdjął już do śmierci. W tej suk-
ni, niepoznany przez nikogo, pracował 
wiele lat jako pańszczyźniany chłop we 
własnym majątku. Kim był, wyjawił do-
piero w chwili śmierci… To wspaniale na-
pisana opowieść, zmuszająca do refleksji 
nad losami świata i ludzi; nad ich czyna-
mi, które nie zawsze mieszczą się w utar-
tych i wygodnych ramach codzienności.

cena 27,00 zł
Zofia Kossak 

Z OTCHŁANI
Wstrząsająca relacja Zofii Kossak 
z obozu koncentracyjnego.
Książka zawiera spisane i opublikowane 
zaraz po wojnie, relacje autorki z sied-
miomiesięcznego pobytu w niemieckim 
obozie koncentracyjnym dla kobiet 
w Birkenau. Jest ona nie tylko przej-
mującym zapisem niewyobrażalnego 
okrucieństwa, z jakim spotkały się tam 
więźniarki różnych narodowości, ale  
i świadectwem postaw, usiłujących oca-
lić resztkę ludzkiej godności w tym nie-
ludzkim miejscu. Ta opowieść to dowód 
na to, że ostatnie słowo nie należy do zła, 
a cierpienie ma swój sens!

cena 28,00 złcena 29,90 zł

Zofia Kossak 

LISTY
Zbiór niepublikowanych dotąd  
listów Zofii Kossak!
Ich adresatami są przyjaciele, rodzina, 
osoby z życia publicznego, redakcje pism 
oraz różne instytucje. Ogromna wiedza  
i życiowe doświadczenia dały pisarce 
mądre spojrzenie na świat i jego proble-
my. Trafna diagnoza otaczającej rzeczy-
wistości oraz piękny język sprawiają, że 
listy są zarówno ważnym świadectwem 
swoich czasów, jak i kroniką życia osoby 
o nieprzeciętnym talencie. Lektura listów 
z pewnością pozwoli ujrzeć Zofię Kossak 
w nowym świetle: nie tylko jako uznaną 
pisarkę i wojenną bohaterkę, ale jako 
czułą babcię, wierną przyjaciółkę i gorą-
cą miłośniczkę przyrody.

cena 39,00 zł

D L A DZI ECI

D L A M ŁO DZI E Ż Y



oprawa miękka • s. 152 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Bernardinum

oprawa miękka • s. 376 • 14,5x20 cm
Wydawnictwo Soli Deo 

oprawa twarda • s. 470 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Prohibita 

oprawa twarda • s. 256 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

oprawa twarda • s. 688 • 17x24 cm
Wydawnictwo AA

oprawa miękka • s. 584 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Esprit

Nadia Hamid 

GORZKA POMARAŃCZA
Przejmująca opowieść Polki, która 
uciekła z muzułmańskiego piekła!
Nadia zakochuje się w Libijczyku studiu-
jącym w Polsce, wychodzi za mąż i wy-
jeżdża do Afryki. Radykalnie odmienne 
obyczaje, prawo szariatu i jawna dyskry-
minacja kobiet zmieniają uczucie i życie 
małżonków w koszmar. Muchtar oka-
zał się kameleonem – w Polsce delikat-
ny i tolerancyjny, u siebie pan i władca, 
stawiający za wzór żonie chrześcijance 
swoją jedynie słuszną religię oraz wyide-
alizowaną matkę muzułmankę. Zdecy-
dowany bunt Nadii w obronie własnej 
godności zrodził w końcu brutalną prze-
moc i... plan ucieczki z dziećmi z „islam-
skiego raju”.

cena 19,90 zł

cena 29,00 zł

Barbara Piotrowska-Dubik 

KWIATY NA STEPIE
Pamiętnik z zesłania!
Przejmujące wspomnienia autorki – 
Lwowianki, której szczęśliwe dzieciń-
stwo przerwała wojna. Miała zaledwie 
dwanaście lat, gdy wraz z matką i dwo-
ma młodszymi braćmi została wywie-
ziona do Kazachstanu. Na rozległych 
stepach, pod kuratelą sowieckiego 
okupanta, doświadcza wraz z rodzeń-
stwem rzeczywistości, której nie wyśni-
ła nawet w największych koszmarach. 
Poznaje smak zła i okrucieństwa, ale 
nawet tam, na nieludzkiej ziemi, istnia-
ło dobro. Przy życiu utrzymywała ich 
nadzieja na powrót do Polski, miłość do 
Ojczyzny, tęsknota i wiara w Pana Boga.

Jadwiga Czechowicz 

KRESY I BEZKRESY 
CZĘŚĆ 1 lub 2 
Pięknie napisana powieść  
arcypolska i arcykatolicka.
Powieść przedstawia losy Polaków pod 
zaborem rosyjskim na Wileńszczyźnie – 
od upadku powstania styczniowego, aż 
do życia w wolnej Polsce. To historia ro-
dziny Józefa Olsiewicza, ukazana na tle 
panoramy życia Polaków od czasów po-
powstaniowych, aż po Wielki Kryzys lat 
30. XX wieku, z takimi zjawiskami, jak: mi-
gracja Polaków za ocean, walka o katolic-
kość, odzyskanie niepodległości, wresz-
cie pobożność, zwyczaje i codzienne 
życie. Na tle życia prostych ludzi widzimy 
wytrwałą i nieugiętą walkę narodu pol-
skiego o wolność i niepodległość zgod-
nie z dewizą: „Bóg, honor, Ojczyzna”.

Aż 688 stron!

Fulton J. Sheen

ŻYCIE JEZUSA CHRYSTUSA
Najwspanialsza historia w dzie-
jach chrześcijaństwa!
Poruszająca opowieść o narodzinach, ży-
ciu, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu 
Jezusa Chrystusa. Fascynujący portret 
Boga-Człowieka, Nauczyciela, Uzdrowi-
ciela, a nade wszystko Zbawiciela, któ-
rego obietnica podtrzymywała w ludz-
kości nadzieję przez tysiąclecia. W ciągu 
wieków powstało wiele wspaniałych 
biografii Jezusa Chrystusa, ale niewiele  
z nich można porównać do wydania 
arcybiskupa Sheena. To głośne dzieło, 
będące owocem wielu lat refleksji, mo-
dlitwy i badań, zostało okrzyknięte naj-
bardziej wymowną ze wszystkich książek 
autora. Nawet Matka Teresa z Kalkuty za-
wsze miała przy sobie ten egzemplarz.

Henryka Paśnik, ks. Arkadiusz Paśnik 

OBIETNICA
Prawdziwa historia, którą napisało  
życie!
To dwie poruszające historie, które ks. Ar-
kadiusz Paśnik spisał wraz ze swoją bab-
cią, Henryką. Pierwsza – to dramatyczna 
opowieść o zesłańczym losie pani Hen-
ryki, która jako nastoletnia dziewczyna 
wraz z rodziną została zesłana na Sybir. 
Co ją trzymało przy życiu? Jak w miejscu, 
w którym bliżej ludziom do śmierci niż 
do życia, można poznać prawdziwą mi-
łość? Dlaczego ta historia dziś powraca 
i znów budzi tyle emocji? Druga – to hi-
storia jej wnuka, który wyrusza w podróż, 
by dotknąć rodzinnej historii, pochylić 
się nad mogiłami przodków i wypełnić 
obietnicę, którą babcia złożyła swojemu 
zmarłemu ojcu w dniu powrotu do kraju.

cena 29,90 zł

Pierwsza biografia rodziców św. Jana Pawła II!

Czytając tę książkę poznamy życie ludzi pozornie zwykłych, a tak na-
prawdę zupełnie niezwykłych – jakimi byli małżonkowie Emilia i Karol 
Wojtyłowie. To wyjątkowy portret silnej, a zarazem pokornej rodziny, 
pełnej wiary i ufności wobec planów Pana Boga. Kim byli Emilia i Ka-
rol Wojtyłowie? Dlaczego Kościół stara się o włączenie ich do grona 
świętych? Z jakimi tragediami musiał się zmierzyć Karol Wojtyła? Ja-
kie wydarzenia wpłynęły na kształt jego charakteru? Autorka książ-
ki przez kilka lat (!) poszukiwała niepublikowanych wcześniej doku-
mentów i wspomnień o rodzicach św. Jana Pawła II. Obecnie trwa 
ich proces beatyfikacyjny. W książce oprócz biografii znajdziemy 
modlitwę o beatyfikację oraz ponad 60 stron nieznanych zdjęć.

Milena Kindziuk 

EMILIA I KAROL 
WOJTYŁOWIE

oprawa twarda • s. 560 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Esprit

Carver Alan Ames 

OCZAMI JEZUSA
Piękna opowieść o życiu  
Pana Jezusa!
Książka napisana na podstawie obja-
wień autora, przypominających wizje 
bł. Anny Katarzyny Emmerich czy św. 
Brygidy Szwedzkiej. Posiada imprimatur 
udzielone przez katolickiego biskupa. To 
zbiór historii o tym, jak Pan Jezus wędro-
wał wraz z uczniami do Jerozolimy. Są to 
historie wyjątkowe, bowiem ich narrato-
rem jest sam Pan Jezus, a wszystkie wyda-
rzenia obserwujemy Jego oczami. Pozna-
my ich codzienne rozterki, radości i smutki. 
Poczujemy, jak Jezus dotyka serc, dusz  
i myśli wszystkich, z którymi rozmawia, 
wielokrotnie objawiając Swoją Boską mą-
drość. 

49,90
34,90 zł

69,00
49,00 zł

39,90
29,90 zł

cena 34,90 zł*

25%
Aż

TANIEJ!

25%
Aż

TANIEJ!

30%
Aż

TANIEJ!

Aż 560 stron!

*za 1 książkę



POGRZEBANA PRAWDA
Przejmujące zwierzenia rodzin 
ofiar katastrofy smoleńskiej. 
Gen. Andrzej Błasik. Natalia Januszko. 
Gen. Bronisław Kwiatkowski. Janusz 
Kurtyka. Ewa Bąkowska. Anna Walen-
tynowicz – to 6 spośród 96 osób, któ-
re zginęły w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem. Ich krewni z przejęciem 
opowiadają o tym, jak polskie państwo 
nie szczędziło im katuszy, a media za-
lały falą pogardy. Mówią o cierpieniach  
w Moskwie, o bezduszności prokuratu-
ry, ogromnym bólu, utraconej miłości, 
tęsknocie i żalu. Pomimo przeszkód  
z wielkim poświęceniem walczą o praw-
dę oraz godną pamięć o ich bliskich...  
Album w twardej oprawie. Zawiera bli-
sko 70 fotografii.

B E S T S E L L E R

FILM NIEPLANOWANE
Najważniejszy film ostatnich lat! 
W środowiskach lewicowych 
wywołał zbiorową histerię...
Abby Johnson – jako jedna z najmłod-
szych dyrektorek kliniki aborcyjnej  
w USA była współodpowiedzialna za 
przeprowadzenie ponad 22 000 (!) 
aborcji. Stała się rzeczniczką sprawy, 
w którą głęboko wierzyła. Tak było do 
dnia, kiedy zobaczyła coś, co odmieniło 
ją na zawsze... Film obnaża kulisy branży 
aborcyjnej w USA. Pokazuje dramatycz-
ną przemianę kobiety, która stała się 
obiektem ataków lewicowych mediów, 
również w Polsce. Wobec tej historii nikt 
nie pozostanie obojętny... 

praca zbiorowa 

NIEPLANOWANE
To, co ujrzała, zmieniło wszystko… 
Książka, która wstrząsnęła Ameryką!
Abby Johnson robiła zawrotną karierę. 
Miała wysokie stanowisko i bardzo do-
brą pensję. I pracę inną niż wszystkie. Na 
co dzień zajmowała się aborcją. Co takie-
go wydarzyło się w jej życiu, że po pięciu 
latach pracy jako dyrektor w klinice abor-
cyjnej opuściła swoje stanowisko? Co tak 
bardzo przeraziło ją, że przeszła na dru-
gą stronę i dzisiaj walczy o życie niena-
rodzonych dzieci? Z jakimi praktykami 
miała do czynienia? Poznaj autentyczną 
historię kobiety, która wyszła z ciemno-
ści. Oto przerażająca prawda, o której 
nie dowiesz się z prasy czy mediów. Na 
podstawie tej historii powstał film, który 
wstrząsnął Ameryką. 

2900
3490

59,00
29,00 zł

50%
Aż

TANIEJ!

2490
3290

oprawa twarda • s. 240 • 17x24 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Biały Kruk

płyta DVD • czas trwania: 105 min
Dom Wydawniczy Rafael

oprawa miękka • s. 304 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Esprit

oprawa miękka • s. 192 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

oprawa miękka • s. 272 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

oprawa twarda • s. 240 • 16,5x23,5 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Biały Kruk

55%
Aż

TANIEJ!

Aż 270 stron!

Krzysztof Kawęcki 

WIARA I CZYN 
Trudne chwile chrześcijańskiej 
Polski. Historie przez lata tuszo-
wane. Tematy, o których inni 
wolą milczeć.
Katyń – symbol Golgoty Wschodu; Ukra-
ińskie ludobójstwo; Islamizacja Europy; 
Dekomunizacja przestrzeni publicznej; 
Operacja „Ostra Brama”; Żołnierze Wy-
klęci – Niezłomni; Ks. Władysław Gur-
gacz – męczennik za wiarę i Polskę; Kar-
dynał August Hlond; Święty Zygmunt 
Szczęsny Feliński; Victoria Wiedeńska 
dla Europy. To tylko niektóre z rozdzia-
łów książki, która powstała w hołdzie 
tym, którzy oddali życie za wiarę i miłość 
do niepodległej Polski. 

29,90
12,90 złAndreas von Rétyi 

GEORGE SOROS
Książka – wielkie ostrzeżenie!
Kim jest najniebezpieczniejszy człowiek 
świata? Globalnym cinkciarzem, któ-
ry dorobił się na gigantycznych speku-
lacjach walutami. Zasłynął ze złamania 
Banku Anglii, doprowadzając do waha-
nia kursu funta, na czym zarobił ok. mi-
liard dolarów. Sam siebie kreuje na wiel-
kiego filantropa, w rzeczywistości jest 
ogromnym zagrożeniem. Uzyskał niewy-
obrażalne wpływy poprzez uzależnioną 
od niego finansowo sieć tysięcy funda-
cji, instytutów i uczelni w 90 krajach. Nic 
dziwnego, że może rujnować narodowe 
gospodarki, przyczyniać się do przewro-
tów, obalać rządy. Jak to się stało, że Soros 
posiadł tak ogromną władzę?

59,00
28,50 zł

50%
Aż

TANIEJ!

Andrzej Fedorowicz 

SŁYNNE UCIECZKI 
POLAKÓW 2
Druga część bestsellerowej książki!
Nie ma takich więzień, z których Polacy 
nie potrafiliby uciec… Józef Piłsudski, 
Edward Rydz-Śmigły, Ryszard Kukliński, 
pilot Franciszek Jarecki – to tylko nie-
którzy z bohaterów książki, którzy dla 
wolności byli w stanie pokonać każdą 
barierę. Morskie głębiny czy podnieb-
ne przestworza. Carskie twierdze, hi-
tlerowskie schrony, czy obóz śmierci 
w Auschwitz. Jest też historia ucieczki 
polskiego okrętu podwodnego „Orzeł”, 
z internowania w Tallinie. Bez map i bez 
uzbrojenia, tropiony na Bałtyku dniem 
i nocą potrafił się wymknąć flocie so-
wieckiej... To nieprawdopodobne, trzy-
mające w napięciu historie. 
oprawa miękka • s. 304 • 16x22,5 cm
Wydawnictwo Fronda

oprawa miękka • s. 320 • 16x22,5 cm
Wydawnictwo Fronda

Andrzej Fedorowicz 

SŁYNNE UCIECZKI 
POLAKÓW 
Wszystkie te historie nadają się 
na scenariusz najlepszego filmu!
Ferdynand Ossendowski, Kazimierz Pie-
chowski, Gienek Bendera, Stanisław Ja-
ster, Bronisław Szeremeta – to tylko wy-
brani bohaterowie, którzy dla wolności 
gotowi byli na największe poświęcenie  
i ryzyko. Uwięzieni, ale nigdy pokonani! 
Uciekali z obozów czy więzień, skąd czę-
sto nikt przed nimi nawet nie próbował 
uciekać. Aby dotrzeć do tych, którzy cze-
kali na ich powrót, potrafili przemierzyć 
przez wrogie kraje tysiące kilometrów: 
statkiem, konno, samochodami, pocią-
gami lub na własnych nogach. Tygodnie, 
miesiące, a czasami lata pełne śmiertel-
nych niebezpieczeństw…

Grażyna Czuchońska

JAK BOCIANIĘTA 
WYRZUCONE Z GNIAZDA 
Dramat Polaków na Wileńsz-
czyźnie. Przejmujące świadec-
two z czasów II wojny światowej! 
Autorka opisuje dramatyczne przeżycia 
wojenne swojej mamy – Wandy i jej ro-
dziny, która jesienią 1941 r. została bezli-
tośnie wyrzucona z własnego domu na 
Wileńszczyźnie i trafiła do obozu przej-
ściowego w Mejszagole. Ich dom zajęła 
rodzina litewska, nie pozwalając zabrać 
absolutnie nic z dorobku całego życia.  
I tak dla 10-letniej Wandy nastały dni, mie-
siące i lata pełne upokorzeń, rozdzielenia 
z rodziną oraz pracy ponad siły na służbie 
u Litwinów. Książka doskonale obrazuje 
dramat Polaków w tamtych czasach.

cena 24,90 zł

3490
3990

39,90
29,90 zł

25%
Aż

TANIEJ!



książka z płytą CD 
oprawa miękka • s. 305 • 16,5x23,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

oprawa miękka • s. 192 • 16,5x23,5cm
Wydawnictwo RM

oprawa miękka • s. 128 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

oprawa miękka • s. 64 • 12x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

oprawa twarda • s. 96 • 12x20 cm
Dom Wydawniczy Rafael

oprawa twarda • s. 864 • 18x24 cm
Wydawnictwo AA

oprawa miękka • s. 148 • 12x17 cm
Wydawnictwo Espe

Elisabeth Bonneau 

WIELKA KSIĘGA 
DOBRYCH MANIER
Savoir-vivre dla każdego!
Skorzystaj z doświadczenia autorytetu 
w dziedzinie dobrych manier i naucz 
się radzić sobie w każdej, nawet naj-
trudniejszej sytuacji! Dzięki prostym 
objaśnieniom dowiesz się, jak należy 
się zachować. Uzyskasz pierwszą po-
moc na wypadek gafy – jak jej uniknąć 
i jak wydobyć się z tarapatów, gdy już  
w nie wpadłeś. Poznasz szczegółowe 
odpowiedzi na najczęstsze pytania 
dotyczące etykiety. Znajdziesz tu wiel-
ki quiz ze znajomości dobrych manier, 
dzięki któremu sprawdzisz wiedzę na 
temat zasad dobrego zachowania! 

30%
Aż

TANIEJ!

34,90
24,50 zł

Józef Augustyn SJ 

JAK KOCHAĆ DZIECI?
Jak mądrze kochać dzieci,  
by wyrosły na dobrych ludzi?
Jak, będąc rodzicem, nie popełniać wiel-
kich błędów, które krzywdziłyby dzieci? 
Kiedy jest najlepszy czas na budowanie 
relacji? Jak nie ranić dziecka, ale hartować 
je do przyjmowania zarówno sukcesów, 
jak i porażek? Dzieci są nie tylko radością 
naszego życia. Są małymi ludźmi, z któ-
rymi od najmłodszych lat powinniśmy 
budować życzliwe, oparte na prawdzie 
i szacunku relacje. To nie jest trudne. 
Poznaj 12 praktycznych zasad rodziciel-
stwa, które pomogą budować zdrowe 
relacje w rodzinie. Doskonały minipo-
radnik dla rodziców!

cena 11,90 zł
Mariola Wołochowicz 

6 ZASKAKUJĄCYCH  
PRAGNIEŃ DZIECI
Rodzice, nie bójcie się wymagać!
 Nie bądźcie pobłażliwi.  Nie rozpiesz-
czajcie i nie wyręczajcie we wszystkim swo-
ich dzieci.  Wymagajcie, stawiajcie cele.  
 Nie usprawiedliwiajcie lenistwa i wykrę-
tów.  To dzieci mają słuchać rodziców,  
a nie rodzice dzieci. Czy małe dzieci muszą 
mieć w kościele butelkę z napojem albo coś 
do przegryzienia? Czy dziecko nie może 
wytrzymać 3 kwadransów bez jedzenia  
i picia? Nasze dzieci nie chcą takie być. To my 
je tego uczymy. Wychowujemy pokolenie, 
które wyrasta zgodnie z zasadą: natychmia-
stowa przyjemność. Autorka książki podpo-
wiada, co zrobić, by wychować dziecko na 
dobrego i szlachetnego człowieka.

B E S T S E L L E R

20%
Aż

TANIEJ!

cena 14,90 zł

Czesław Jaroszyński  
Piotr Jaroszyński

KULTURA SŁOWA
Jak mówić pięknie i przekonują-
co? Teoria i ćwiczenia. 
Jedna z nielicznych książek poświęco-
na sztuce pięknego i przekonującego 
mówienia. Potrzebna szczególnie dziś, 
w dobie upadku kultury słowa mówio-
nego i pisanego. Powinna znaleźć się  
w każdym polskim domu i w każdej pol-
skiej szkole. Kultury słowa trzeba uczyć 
od najmłodszych lat. Decydujący jest tu 
przykład dorosłych mówiących szlachet-
nym językiem – pełnym miłości, taktu, 
szacunku i subtelności. Do książki do-
łączono niezwykle pomocną płytę CD  
z profesjonalnymi nagraniami, będącymi 
doskonałą podstawą do ćwiczeń. 

45,00
34,90 zł

o. Adam Szustak, Karol Sobczyk 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
MA MOC
Aż 55 błogosławieństw na różne 
okazje!
Historie, które po ludzku nie miały szansy 
zaistnieć, wydarzyły się po wypowiedzia-
nym błogosławieństwie… To książka  
o niezwykłej mocy słów, które każdy  
z nas może codziennie wypowiadać. 
Słowa te niosą szczególną obietnicę. 
Umacniają nasze domy, pomnażają do-
bro, czynią nasze życie płodnym, gaszą 
pragnienie… Mało tego! To wszystko  
(i jeszcze więcej) stanie się udziałem każ-
dego, nad kim je wypowiemy. Pan Bóg 
dał bowiem obietnicę: Wypowiadaj sło-
wa błogosławieństwa nad bliskimi, „bo 
wzywając moje Imię nad nimi, Ja osobi-
ście (!!!) będę im błogosławił”. 

cena 24,90 zł

oprac. Małgorzata Rogalska 

MODLITEWNIK  
DLA MAŁŻONKÓW 
Niezwykle przydatny modlitew-
nik na dzisiejsze czasy!
W modlitewniku zamieszczono wiele 
modlitw. Wśród nich m.in.: modlitwy 
małżonków za siebie, za dzieci, za całą 
rodzinę; modlitwy w różnych sytu-
acjach, zarówno radosnych np. rocz-
nicy ślubu, jak i trudnych np. gdy mał-
żeństwo przechodzi kryzys lub zmaga 
się z różnymi problemami. Modlitewnik 
zawiera także litanie oraz propozycje 
rachunków sumienia dla małżonków. 
Eleganckie wydanie, w twardej opra-
wie, z ozdobną wstążką. Doskonale na-
daje się na prezent ślubny lub z okazji 
różnych rocznic. 

oprawa miękka • s. 190 • 9x14 cm
Wydawnictwo Sióstr Loretanek

ks. Dolindo Ruotolo 

JEZUS DO RODZINY
Słowa otuchy dla rodzin.
W odpowiedzi na krzyk ostrzegawczy, 
dotyczący współczesnego kryzysu 
małżeństwa i rodziny, ks. Dolindo, który 
ma za sobą nie tylko wiele przeżytych 
lat, ale też doświadczenia boskie i ludz-
kie, przemawia spokojnym głosem. Je-
śli go posłuchasz, odkryjesz, jak wszel-
kie mity rozwodowe upadają z hukiem! 
Przekonasz się, że rodzina nie jest za-
spokajaniem zmysłów i gromadzeniem 
dóbr materialnych, lecz związkiem dusz 
i wzajemnym oparciem serc w różnych 
trudnościach życia codziennego.

cena 9,00 zł

św. Jan Paweł II 

ENCYKLIKI  
ŚW. JANA PAWŁA II
Wszystkie encykliki w jednym  
tomie! Ponad 800 stron!
Przez ponad 26 lat swego pontyfikatu Jan 
Paweł II ogłosił czternaście encyklik. To 
najwyższej rangi dokumenty papieskie, 
skierowane do całego Kościoła. To wyda-
nie zawiera teksty wszystkich 14 encyklik, 
wzbogacone o bardzo obszerny i dokład-
ny indeks zawierający ponad 1280 haseł! 
Doskonała publikacja dla wszystkich, któ-
rzy pragną znać i zawsze mieć pod ręką 
najważniejszy przekaz, jaki pozostawił 
światu nasz Ojciec Święty. Wysoka jakość 
merytoryczna i edytorska dzieła czynią 
z niego cenną pamiątkę tego Wielkiego 
Pontyfikatu.

75,00
49,00 zł

30%
Aż

TANIEJ!

cena 18,50 zł



cena 29,00 złcena 29,00 zł
Piotr Kordyasz 

LOLEK 
Aż 27 opowiadań o dzieciństwie 
Karola Wojtyły!
Autor rozmawiał z wieloma osobami, 
które znały Papieża i były świadkami 
jego dzieciństwa i młodości – członka-
mi rodziny, sąsiadami, kolegami z klasy. 
Dzięki książce poznajemy Jana Pawła II 
nie tylko jako Papieża, męża stanu, ale 
przede wszystkim jako małego chłopca 
– Lolka, który lubił grać w piłkę, płatał 
figle nauczycielom, przeżywał swoje 
radości, dylematy, a czasami tragedie. 
Dzieci przekonają się, że był takim sa-
mym dzieckiem jak one same! Wstęp 
do książki napisał przyjaciel ze szkolnej 
ławy Karola Wojtyły – Eugeniusz Mróz.

Piotr Kordyasz 

STEFEK 
Opowiadania o dzieciństwie  
i latach młodzieńczych  
kard. Stefana Wyszyńskiego!
Kard. Wyszyński miał wielki wpływ na 
historię Polski i Kościoła. Był i jest autory-
tetem dla wielu z nas. Naszym dzieciom 
nie było dane poznać tej niezwykłej po-
staci. Dlatego powinniśmy kultywować 
jego pamięć wśród najmłodszych. Po-
mogą nam w tym opowiadania zawar-
te w książce. Dla wielu będzie to wzru-
szająca lektura. Przybliża nie tylko życie 
rodzinne przyszłego księdza kardynała, 
ale też lata młodzieńcze, a potem cza-
sy, kiedy został niezłomnym obrońcą 
Kościoła w Polsce. Zawarte w opowia-
daniach zdarzenia są autentyczne. Po-
chodzą z opowieści najbliższej rodziny  
i współpracowników Prymasa oraz jego 
publicznych wypowiedzi.

oprawa miękka • s. 236 • 20,5x22 cm
Wydawnictwo ZEBB

oprawa miękka • s. 179 • 20,5x22 cm
Wydawnictwo ZEBB

oprawa miękka • s. 326 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

oprawa twarda • s. 212 • 21x30 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Arti

oprawa miękka • s. 228 • 21x21 cm
Wydawnictwo Sióstr Loretanek

oprawa miękka • s. 192 • 21x21 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Sióstr Loretanek 

wymiary opakowania: 11,5x16 cm
Wydawnictwo Sióstr Loretanek

MALI PRZYJACIELE 
JEZUSA 
EUCHARYSTYCZNEGO
Nie szukaj radości na pustyni.
Zobacz, jak wielkim szczęściem 
jest żyć blisko Pana Boga!
Nie ma większego skarbu na ziemi niż 
Eucharystia! To właśnie tam Pan Jezus 
czeka na naszą miłość! Czy staniesz się 
Jego przyjacielem? W książce opisano 
życiorysy 19 świątobliwych dzieci, m.in.: 
Dominika Savio; Teresy od Dzieciątka 
Jezus; Pastuszków z Fatimy i Jana Paw-
ła II. Pomogą one dobrze przygotować 
się do Pierwszej Komunii Świętej, będą 
zachęcać do częstych spotkań z Jezu-
sem Eucharystycznym i ożywiać wiarę  
w rzeczywistą obecność Boga w Naj-
świętszym Sakramencie. Doskonała lek-
tura dla całej rodziny!

praca zbiorowa 

OPOWIEŚCI BIBLIJNE
Piękne opowieści biblijne  
na każdy dzień roku!
Najlepszymi czytelnikami Pisma Świę-
tego są dzieci – przyzwyczajone do 
poznawania świata i otwarte na Pana 
Boga. Rozpocznijmy więc wędrów-
kę po kartach Biblii razem z dziećmi! 
Będzie to okazja do wspólnej lektury  
i modlitwy. Przystępny język, niezwykle 
barwne i starannie wykonane ilustracje 
oraz krótkie, specjalnie wybrane frag-
menty Pisma Świętego na każdy dzień 
roku, zachęcą wiele rodzin do codzien-
nej, wspólnej lektury Pisma Świętego. 

cena 23,50 zł
od 4 lat

B E S T S E L L E R

B E S T S E L L E R

2490
3490

ks. Janusz Stańczuk

SAVOIR-VIVRE DLA DZIECI
Doskonały poradnik o dobrym 
wychowaniu!
Wychowanie to nie tylko znajomość za-
sad i umiejętność posługiwania się sztuć-
cami. To przede wszystkim grzeczność  
i sympatia okazywana innym ludziom. 
Co to znaczy być dobrze wycho-
wanym? O czym można rozmawiać  
z nowo poznanym kolegą, a jakich tema-
tów nie należy poruszać? Dlaczego na 
stole leży tyle różnych sztućców? Czy 
wolno na przyjęcie pójść ze swoim ulu-
bionym zwierzęciem? Niezwykle cenna 
książka ks. Janusza Stańczuka. Zawie-
ra odpowiedzi na setki różnych pytań. 
Uczy właściwego zachowania w różnych 
sytuacjach.

od 4 lat

cena 30,00 zł

SAVOIR-VIVRE  
MEMORY I PIOTRUŚ 
Pierwsza gra dla dzieci o zasa-
dach dobrego wychowania!
Pamiętajmy, że źle zbudowany dom 
można rozebrać i zbudować od nowa, 
ale źle wychowanego człowieka nie da 
się wychować drugi raz. To pierwsza na 
polskim rynku gra karciana, która wpro-
wadza dziecko w świat dobrych manier. 
Dodatkowo ćwiczy pamięć i koncentra-
cję oraz uczy wyrażania emocji. Za po-
mocą tych samych kart można bawić się 
jeszcze w dwie popularne gry: Memory 
i Piotrusia.

cena 17,00 zł

od 3 lat

ks. Janusz Stańczuk

JAK ZOSTAĆ DŻENTEL-
MENEM W 30 DNI 
Poradnik o wychowaniu  
ks. Janusza Stańczuka!
Jak postąpić gdy zniszczymy należący 
do kogoś przedmiot?; Dlaczego nie po-
winno się czytać cudzych listów?; Dla-
czego tak ważne jest, aby dbać o zdro-
wie i higienę? Praktyczny przewodnik, 
który pomoże odnaleźć się w każdej sy-
tuacji, budować dobre relacje z innymi              
i zawsze zachować się jak prawdziwy 
dżentelmen lub dama. Zawiera aż 30 
historii, w formie komiksu. Mówią one 
o takich wartościach, jak: uczciwość; 
prawdomówność; współczucie; bezin-
teresowność; pracowitość; skromność; 
kultura języka i wiele innych. To nieoce-
niona pomoc wychowawcza!

ANIOŁ STRÓŻ

ŚW. JAN
PAWEŁ II

Mini puzzle dla najmłodszych!
Kolorowe puzzle dla dzieci z obrazkami 
religijnymi. Układankę tworzy 40 ma-
łych elementów, a po ich ułożeniu po-
wstaje obrazek o wymiarach 15x21 cm. 
Idealny upominek dla dziecka.

cena 6,90 zł*
* za jedne puzzle

Mini puzzle

cena 34,90 zł



cena 10,00 zł cena 10,00 zł
Agnieszka Antosiewicz 

MĄDRE BAJKI
Aż 20 ciekawych opowieści, 
które uczą, bawią i wzruszają!
Niełatwo wytłumaczyć dziecku, czym 
są: miłość, tolerancja, szczęście, za-
zdrość i dlaczego bliskie osoby odcho-
dzą. Ten wyjątkowy zbiór bajek będzie 
idealnym wstępem do ciekawej i po-
uczającej rozmowy z dzieckiem. Dzię-
ki opowieściom najmłodsi dowiedzą 
się: jaka jest wartość rodziny, czym jest 
prawdziwe szczęście i przyjaźń oraz 
tego, że każdy ma jakiś talent i że nie 
wolno nikomu sprawiać przykrości.

od 4 lat Agnieszka Antosiewicz 

MĄDRE BAJKI – CZĘŚĆ II
Nowy zbiór mądrych bajek! Tym 
razem o pozytywnym myśleniu.
Przyjaźń, samodzielność, wybaczanie, 
szacunek dla innych, nauka, rozmowa, 
rodzina – oto klucze do szczęśliwego 
życia! W książce znajdziemy aż 20 cieka-
wych i pouczających opowieści o waż-
nych sprawach, które wymagają pozy-
tywnego myślenia. Ich bohaterowie 
zmagają się z sytuacjami i przeszkoda-
mi, które mogą spotkać każdego z nas. 
Książka stanie się inspiracją, zarówno 
dla dzieci jak i rodziców do rozmów na 
różne tematy oraz wspólnego poszuki-
wania najlepszych rozwiązań. 

praca zbiorowa 

200 BAJEK EZOPA 
Bajki, które kształtują charakter  
i uczą wartości!
Pięknie wydany zbiór aż 200 bajek. Każ-
de z opowiadań opatrzono krótkim mo-
rałem, pomagającym zapamiętać jakąś 
ważną, życiową lekcję. Mimo że zostały 
napisane ponad 2500 lat temu, to ich 
przesłanie pozostaje wciąż aktualne! 
Wszyscy lubimy historię o powolnym 
żółwiu, który wyprzedził w wyścigu za-
rozumiałego zająca czy o przebiegłym 
lisie, którego bocian ugościł u siebie na 
obiedzie. Bajki Ezopa zachęcają dzieci 
do refleksji i przemyśleń nad własnym 
zachowaniem.

4-10 lat

40%
Aż

TANIEJ!

36,90
22,00 zł

Edyta Tkaczyk-Borówka

OPOWIEM CI BAJKĘ
Pięknie wydana książka w pro-
mocyjnej cenie! Aż 384 strony!
Są baśnie i bajki, które poznajemy jako 
dzieci, a potem towarzyszą nam w całym 
dorosłym życiu. Najcenniejsze są te, które 
nie tylko bawią, ale też uczą i wychowu-
ją. Właśnie takie znajdziemy w tej książ-
ce. Wśród nich m.in.: O chciwym krasnalu;  
O zarozumiałym kogucie; O osiołku i prze-
biegłym króliku; O niedźwiadku łakomczu-
chu; O sprytnym prosiaczku; O próżnej kot-
ce i wiele innych. To 29 opowieści, które 
skłaniają do refleksji i rozmów o ważnych 
sprawach. Wydanie pięknie ilustrowane, 
w dużym formacie i twardej oprawie. 
Doskonała propozycja na wartościowy 
prezent!

3-8 lat

40%
Aż

TANIEJ!

49,00
29,50 zł

oprawa twarda z gąbką • s. 384 • 20,5x28,5 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Jedność

oprawa miękka • s. 88 • 21x21 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

oprawa twarda • s. 56 • 21x29 cm 
kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Jedność 

oprawa twarda • s. 119 • 21x30 cm
Dom Wydawniczy Rafael

oprawa twarda • s. 32 • 21x29 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Martel

oprawa zintegrowana • s. 512 • 16x22 cm
kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Jedność

oprawa twarda • s. 64 • 17,5x25,5 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Greg

oprawa twarda • s. 64 • 17,5x25,5 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Greg

BESTSELLER

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak  

OPOWIEŚCI  
O WŁADCACH POLSKICH 
Dbajmy o to, by nasze dzieci znały 
polską historię, bo naród, który nie 
zna przeszłości, jest bez przyszłości! 
Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz 
Wielki, Władysław Jagiełło, Stefan Bato-
ry, Jan III Sobieski i wielu innych. Autorka 
w niezwykle ciekawy sposób przybliża 
młodemu Czytelnikowi sylwetki polskich 
władców, którzy zapisali się na kartach 
naszej historii. Przy każdej opowieści 
znajdziemy zadania do wykonania, któ-
re sprawdzą zrozumienie przeczytanego 
tekstu: zgadywanki, rozsypanki wyrazowe 
czy krzyżówki. Przepiękne, kolorowe ilu-
stracje to dodatkowy atut tego wydania. 

6-12 lat

Dorota Skwark 

NAJPIĘKNIEJSZE 
BAŚNIE POLSKIE 
Baśniowe opowieści o dawnych 
wydarzeniach z historii Polski.
Dzięki baśniom zawartym w książce dzieci 
będą mogły poznać bogate dzieje naszej 
Ojczyzny. Przeniosą się do wspaniałego, 
baśniowego świata, pełnego dobra, pięk-
na i niezwykłych przygód z polską historią 
i kulturą. Baśń o dzielnym Giewoncie; Baśń 
o toruńskich piernikach; Baśń o lajkoniku; 
Baśń o Warsie i Sawie to tylko niektóre hi-
storie, drzemiące w tej niezwykłej książce. 
Bogato ilustrowane wydanie będzie ide-
alnym prezentem dla każdej młodej Polki 
i każdego młodego Polaka! 

cena 9,90 zł

od 5 lat
od 6 lat

Joanna i Jarosław Szarkowie 

POCZET 
WIELKICH POLAKÓW 
Sylwetki prawdziwych patriotów  
– od czasów najdawniejszych,  
aż po współczesność. 
Wielcy Polacy to ci, dzięki którym żyje-
my w wolnym kraju – naukowcy, boha-
terowie bitew, kapłani, biskupi, królowie  
i polski Papież – bez nich nie byłoby 
Polski! Postacie wyjątkowe, uczestnicy 
niesamowitych wydarzeń. Dokonywali 
wielkich czynów, odznaczali się odwagą, 
bohaterstwem, a także mądrością i ta-
lentem. Zapoznając dzieci z życiorysami 
wielkich przodków, oddajemy im hołd, 
a przyszłe pokolenie uczymy miłości do 
Ojczyzny. 

LEGENDY POLSKIE
Znane i lubiane opowieści  
z historii Polski!
Każda z książek zawiera pięć pięknie ilu-
strowanych i ponadczasowych legend 
z historii Polski. Nie może ich zabraknąć 
w biblioteczce dziecka.

W sprzedaży trzy zbiory legend:
 BAZYLISZEK I INNE HISTORIE.
 LECH, CZECH I RUS I INNE HISTORIE.
 PAN TWARDOWSKI I INNE HISTORIE.

cena 11,90 zł*
*za 1 książkę

35%
Aż

TANIEJ!
30%

Aż

TANIEJ!

29,90
18,50 zł

18,90
12,90 zł



oprawa miękka • s. 88 • 21x29,5 cm
kolorowe ilustracje 
Wydawnictwo Greg

oprawa twarda • s. 64 • 17,5x25 cm
papier kredowy • kolorowe ilustracje 
Wydawnictwo Greg

oprawa twarda • s. 64 •17x25 cm
papier kredowy • kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Greg

oprawa miękka • łącznie s. 112 •14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Greg

oprawa miękka • s. 192 • 13x20 cm
Wydawnictwo Jedność

oprawa miękka • s. 192 • 13x20 cm
Wydawnictwo Jedność

Alicja Karczmarska-Strzebońska

MÓJ PIERWSZY 
ELEMENTARZ 
CZYTAMY METODĄ SYLABOWĄ
Najlepsza książka do nauki czytania!
Pierwsza część książki zawiera bardzo ja-
sną i czytelną prezentację literek i sylab,  
w drugiej zamieszczono czytanki, które 
zostały ułożone od najprostszej do naj-
trudniejszej. W każdej z czytanek zasto-
sowano wyraźny podział poszczególnych 
wyrazów na sylaby, dzięki czemu dziecko 
szybko nauczy się płynnie czytać. Warto 
podkreślić, że metoda sylabowa polecana 
jest przez najlepszych nauczycieli i meto-
dyków nauczania wczesnoszkolnego 
jako bardzo skuteczna, szybka i bezpro-
blemowa. Dodatkowym atutem książki 
są zabawne, kolorowe ilustracje. 

6-8 lat

cena 13,90 zł

cena 9,90 zł
praca zbiorowa 

ZAGADKI DLA DZIECI
Najlepszy sposób na kreatyw-
ną zabawę z dzieckiem! 
To książka, dzięki której dzieci mogą 
bawić się i uczyć jednocześnie. Za-
bawne wierszyki-zagadki przekazują 
cenne informacje o otaczającym nas 
świecie: porach roku, zwierzętach, 
pojazdach, owocach i warzywach, 
zawodach. Każdemu wierszykowi 
towarzyszy wesoła ilustracja, a od-
powiedź na zagadkę można poznać 
za pomocą... lusterka! To sposób na 
wspólną, rozwijającą zabawę z dziec-
kiem przez długi czas. Serdecznie 
polecamy! 

3-8 lat

SZACHY – KSIĄŻKA 
Doskonały podręcznik opisujący  
zasady gry oraz sztuczki, które po-
mogą wygrać niejedną partię. Opra-
cowany przez sędziego szachowego.

SZACHY Z DREWNIANYMI 
FIGURKAMI
Od setek lat najlepsza wśród gier  
planszowych! 

2490
2990

cena 9,90 złcena 9,90 zł

Gareth Moore

NOWE GRY UMYSŁOWE 
DLA MAŁYCH GENIUSZY
Ponad 100 zupełnie nowych  
zadań i łamigłówek!
Czy jesteś przygotowany na prawdzi-
we wyzwanie? W książce znajdziesz 101 
zagadek, których celem jest ćwiczenie 
każdej części Twojego mózgu. Stopień 
trudności poszczególnych problemów 
rośnie i mogą one być rozwiązywa-
ne jako osobne zadania. Możesz więc 
śmiało zacząć od pierwszych stron i roz-
wiązując je, przechodzić od tych najła-
twiejszych do najtrudniejszych. Możesz 
również poprosić o pomoc rodziców lub 
dziadków. Pamiętaj jednak, że w Twoim 
wieku umysł posiada znacznie większe 
możliwości niż u dorosłych!

Gareth Moore

TABLICZKA MNOŻENIA 
DLA MAŁYCH GENIUSZY
Aż 101 zadań z tabliczką  
mnożenia!
Ciekawe i oryginalne łamigłówki, któ-
re w krótkim czasie pomogą dzieciom 
stać się prawdziwym mistrzem tablicz-
ki mnożenia! Najmłodsi znajdą tu gry 
obrazkowe, gry logiczne, gry słowne, 
gry matematyczne, gry ćwiczące pa-
mięć i wiele innych ciekawych propo-
zycji, które rozwiną ich kreatywność 
i logiczne myślenie. To książka, która 
sprawi, że nauka matematyki stanie 
się nie tylko interesująca, ale również 
okaże się atrakcyjną zabawą. 

praca zbiorowa 

LABIRYNTY  
DLA BYSTRZAKÓW
Książka z pisakiem 
suchościeralnym!
Książka pomaga rozwijać umiejętności 
dziecka, np. spostrzegawczość, logiczne 
myślenie czy też koordynację wzroko-
wo-ruchową. Dołączony do książecz-
ki suchościeralny pisak daje dzieciom 
możliwość wielokrotnego przechodze-
nia przez labirynty i poprawiania błędów 
– w każdej chwili można zetrzeć rozwią-
zania gąbką lub suchą szmatką. Ciekawe 
i zabawne labirynty oraz wesołe rysunki 
z pewnością zachęcą dziecko do powtó-
rzenia zabawy – i to wiele razy!

7-10 lat
od 7 latod 6 lat

990
1290

oprawa twarda • s. 152 • 19x24 cm
kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Jedność

oprawa miękka • s. 16 • 20,5x28,5 cm
Wydawnictwo Jedność

praca zbiorowa 

UCZYMY SIĘ PISAĆ 
UCZYMY SIĘ LICZYĆ
Komplet 2 książek do nauki  
czytania i liczenia z naklejkami!
Dzięki temu kompletowi dzieci nauczą 
się pisać, czytać i liczyć. Będą mogły 
samodzielnie ćwiczyć pisanie literek 
i cyferek oraz rozwiązywać zadania, 
m.in.: uzupełnianie brakujących literek; 
łączenie przedmiotów; kolorowanie 
obrazków; krzyżówki i rebusy. Każda  
z książek zawiera kolorowe naklejki, 
które zachęcą do rozwiązywania zadań 
oraz sprawią, że nauka stanie się wspa-
niałą zabawą!

red. Maria Zagnińska 

WIERSZYKI  
NA GIBKIE JĘZYKI
Zabawy językowe polecane 
przez logopedów! 
Zbiór zabawnych rymowanek, wierszy-
ków i łamańców słownych, przy których 
będziemy zwijać język w supełek – ale 
jednocześnie ćwiczyć dykcję i poprawiać 
wadę wymowy, np. „Król Karol kupił kró-
lowej Karolinie korale koloru koralowe-
go”. Różna skala trudności pozwala na 
sprawdzenie umiejętności oraz rywaliza-
cję małych mistrzów wymowy. Kto prze-
czyta bez błędu, tata czy dziecko?

cena 9,90 zł

od 5 lat
* za 2 książki

cena 34,90 zł

cena 9,90 zł



Beata Mądra, Marcin Mądry 

CHCĘ BYĆ SZCZĘŚLIWA 
Zbiór zasad dla każdej dziewczyny!
Książka adresowana do nastolatek, któ-
re chcą stworzyć w przyszłości piękny  
i trwały związek z mężczyzną. Napisana 
prostym i przystępnym językiem, przy-
bliża trudny temat czystości przedmał-
żeńskiej. Bez moralizowania odpowia-
da na pytania: Dlaczego warto czekać  
z seksem do ślubu? Czy możliwe są 
randki bez seksu? Co daje czekanie? Au-
torzy rozprawiają się ze stereotypami  
o współżyciu przed ślubem. Informują, 
radzą i zachęcają przykładem własnego 
życia. Niczego nie narzucając, pokazują 
inną niż lansowaną przez media, drogę 
do szczęścia.

cena 9,90 zł cena 9,90 zł
Beata Mądra, Marcin Mądry 

MOGĘ ZWYCIĘŻYĆ 
Życie łatwe i przyjemne?  
Czy odpowiedzialne i oparte na 
solidnych wartościach?
Chrześcijański poradnik życia w czysto-
ści skierowany do chłopców, będący 
również wstępem do udanego mał-
żeństwa. Uczy pięknego, właściwego 
przeżywania narzeczeństwa i młodości 
w ogóle, dodając otuchy, czasami wy-
tykając również skutki rozwiązłości i nie-
czystych zachowań. Książka zawiera też 
modlitwy o czystość oraz za przyszłą 
żonę, a także spis filmów, książek oraz 
stron internetowych propagujących 
czystą, czyli jedyną, słuszną miłość. 
Dzięki książce zwycięstwo nad swymi 
słabościami stanie się łatwiejsze! 

cena 19,00 zł

oprawa miękka • s. 76 • 12x19 cm
Wydawnictwo M

oprawa miękka • s. 64 • 12x19 cm
Wydawnictwo M

oprawa miękka • s. 183 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

oprawa twarda • s. 32 • 11,5x16,5 cm
kolorowe zdjęcia • papier kredowy
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

oprawa miękka • s. 307 • 14,5x20,5 cm 
Wydawnictwo Fundacja Servire Veritati IEN

oprawa miękka • s. 149 • 14x20 cm
Wydawnictwo Siedmioróg

oprawa twarda • s. 92 • 15x15 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

o. Marian Pirożyński CSsR

KSZTAŁCENIE 
CHARAKTERU
Znakomity poradnik o pracy 
nad sobą, polecany szczególnie 
dla młodzieży!
Jak kształtować charakter? • Czym jest 
dobre wychowanie? • Dlaczego wier-
ność obowiązkom i stałość są tak ważne 
dla kształtowania charakteru? • Jakie są 
nasze wady i zalety narodowe? • Wrogo-
wie charakteru • Postanowienia. Autor 
przekonuje o konieczności wychowania 
i samowychowania, których istotę sta-
nowi formowanie charakteru – czyli sta-
łej postawy moralnej, nadającej postę-
powaniu człowieka jednolity kierunek, 
niezależny od różnych okoliczności czy 
trudności. Niezwykle cenna lektura dla 
wszystkich, którym zależy na dobrym 
przygotowaniu młodych do życia.

ks. Marek Dziewiecki 

POSTAW  
NA DOROSŁOŚĆ
Jak być młodym z charakterem?
Książka jest mini przewodnikiem na nie-
łatwej drodze w dorosłość. Zawiera prze-
strogi oraz cenne wskazówki dotyczące 
m.in.: relacji z Panem Bogiem, realizacji 
marzeń, przyjaźni, miłości, mądrości, 
odpowiedzialności, kariery, małżeństwa  
i rodziny. Jest wspaniałym prezentem dla 
młodego człowieka, który pomoże mu 
wziąć swoją dorosłość we własne ręce  
i zatroszczyć się o swój rozwój tu i teraz, 
by za jakiś czas mógł powiedzieć: teraz 
jestem naprawdę dorosły! Dodatkowym 
atutem są kolorowe zdjęcia.

cena 19,90 zł

bp Antoni Długosz 

DUCH ŚWIĘTY  
ROZDAJE PREZENTY
Czy wiesz, w czym uczestni-
czysz? Pamiątka Sakramentu 
Bierzmowania.
Dzień bierzmowania jest zupełnie wy-
jątkowy. Duch Święty przychodzi wtedy 
do nas z licznymi darami. Warto mieć 
świadomość otrzymanej łaski i naprawdę 
ucieszyć się nią. Biskup Antoni Długosz 
przypomina najważniejsze prawdy o tym 
sakramencie. Przekonuje młodych ludzi, 
że życie człowieka, który stara się kochać 
Pana Jezusa i pozwala się prowadzić Du-
chowi Świętemu, jest niezwykle warto-
ściowe. Album zilustrowany kolorowymi 
zdjęciami będzie stanowił cenną pamiąt-
kę tego uroczystego dnia.

cena 12,90 zł

Feliks Koneczny

DZIEJE POLSKI 
OPOWIEDZIANE  
DLA MŁODZIEŻY
Najlepsze opracowanie historii 
Polski od początku dziejów do 
końca XIX wieku!
Dzieło wybitnego historyka i filozofa, 
choć napisane przed 100 laty, nadal uczy 
i urzeka swą mądrością. To lektura obo-
wiązkowa dla młodzieży! Pamiętajmy, że 
studiowanie historii to nie tylko pamię-
tanie dat, liczb, nazwisk czy określanie 
przebiegu granic charakterystycznych 
dla danej epoki, ale przede wszystkim 
rozumienie celów narodu, które sformu-
łowali i przekazali już pierwsi władcy Pol-
ski: Mieszko I i Bolesław Chrobry. Dzieło 
Feliksa Konecznego nam w tym pomoże.

cena 39,90 zł
Maria Rodziewiczówna 

LATO LEŚNYCH LUDZI
Najwybitniejsza powieść Marii  
Rodziewiczówny dla dzieci 
i młodzieży!
Troje młodych ludzi spędza lato w le-
śnej głuszy. Zamieszkują w drewnianej 
chacie nad jeziorem. Uprawiają ogród, 
chodzą na wędrówki, pomagają zwie-
rzętom. Żyją zgodnie z rytmem natury 
i jej prawami. Wkrótce dołącza do nich 
chłopak z miasta, który u ich boku na-
biera doświadczenia. Powieść, oparta na 
autentycznych przeżyciach autorki, jest 
prawdziwym hymnem ku chwale życia 
zgodnego z rytmem natury i jej prawa-
mi. Jej przesłaniem jest idea, wedle której 
wspólna praca i poszanowanie drugiego 
człowieka i natury doskonalą każdego, 
zwłaszcza młodych ludzi.

cena 17,90 zł
Jacek Pulikowski 

RAZEM CZY OSOBNO? 
Dlaczego nie warto zamieszkać 
razem przed ślubem.
Znakomita książka poruszająca temat 
wspólnego mieszkania przed ślubem 
par żyjących w tak zwanych „wolnych 
związkach”. Autor zdaje sobie sprawę, 
że książki tej nie przeczytają najbardziej 
potrzebujący: czyli ci niefrasobliwie żyją-
cy w wolnych związkach i nie podejmu-
jący trudu refleksji nad własnym życiem 
i przyszłością. Wierzy jednak, że sięgną 
po nią ludzie dobrej woli, którzy utwier-
dzą się w słusznych przekonaniach, 
znajdą nowe argumenty, by pomagać 
zagubionym. Książka szczególnie przy-
datna dla rodziców, wychowawców, ka-
techetów i kapłanów. 
oprawa miękka • s. 146 • 11,5x18 cm
Wydawnictwo Pomoc

cena 14,90 zł



płyta CD • czas trwania: ok. 60 min
Wydawnictwo Eska Music

płyta CD
czas trwania: 1 godz. 9 min
Wydawnictwo Eska Music

2 płyty CD • czas trwania: 1 godz. 53 min 
Wydawnictwo Soliton

3 płyty CD
łączny czas trwania: ok. 3 godz.
Wydawnictwo Soliton

płyta CD • czas trwania: 1 godz. 19 min
Wydawnictwo Soliton 

płyta CD • czas trwania: 1 godz. 11 min
Wydawnictwo Soliton 

3 płyty CD
łączny czas trwania: ok. 3 godz.
Wydawnictwo Soliton

w komplecie: 2 płyty CD
łączny czas trwania: 2 godz. 20 min 
Wydawnictwo Soliton

cena 28,50 zł

UPOMINEK  
NA DOSKONAŁY RELAKS
Spraw sobie i swoim bliskim  
ponad trzy godziny relaksu! 
Pierwsza płyta zabierze nas w niezapo-
mnianą podróż na łono przyrody. W tej 
wyprawie towarzyszyć nam będą krople 
deszczu w lesie, wesoły świergot ptaków, 
a także delikatny i odprężający szmer po-
toku. Druga płyta to nastrojowa muzyka, 
doskonała do kontemplacji, idealnie ko-
jąca nasze skołatane codziennym życiem 
nerwy. Trzecia płyta zawiera 18 utworów 
z muzyką klasyczną, które pozwolą nam 
się odprężyć i wyciszyć tuż przed snem. 
Wśród kompozytorów m.in.: Chopin, Vi-
valdi i Bach.

3 CD

cena 29,00 zł cena 28,50 zł

VIVA ITALIA
Wyjątkowy komplet trzech płyt 
dla miłośników włoskiej muzyki. 
Aż 63 utwory w oryginalnym wy-
konaniu!
W skład kompletu wchodzą trzy pięk-
ne płyty: Volare, Dolce Vita i O Sole Mio. 
Dzięki nim odkryją Państwo najbardziej 
znane włoskie przeboje, jak: Felicita; Ci 
sara; Volare; L'Italiano; O' Sole Mio; Qu-
ando Quando Quando; Mamma Maria; 
Azzurro; Va Pensiero; E' la mia vita; Can-
zone Per Te; Granada; Arrivederci Roma; 
Mambo Italiano i wiele innych. Wśród 
wykonawców m.in.: Al Bano.

3 CD

RELAKS  
Z FLETNIĄ PANA 
Wyjątkowe płyty z sentymental-
nymi utworami.
Fletnia Pana to najstarszy na świecie 
drewniany instrument dęty. Niegdyś in-
strument pasterski, dziś używany przy 
tworzeniu muzyki rozrywkowej, folko-
wej i klasycznej. W skład każdej z części 
wchodzą 2 płyty CD z coverami aż 35 
znanych utworów, zaprezentowanych 
w wersjach instrumentalnych. Wyjątko-
wy dźwięk Fletni Pana będzie kojarzy 
nam się z naturą  i odpoczynkiem. Całość 
utrzymana w spokojnym i relaksującym 
charakterze. Może towarzyszyć w czasie 
podróży i wypoczynku. W sprzedaży 
część I i II.

różni wykonawcy

TOBIE MAMO ŚPIEWAM
Najpiękniejsze piosenki o mamie!
Płyta zawiera aż 17 nastrojowych i wzru-
szających piosenek ze specjalną dedy-
kacją dla wszystkich mam, w wykona-
niu m.in.: Damiana Holeckiego, Jacka 
Silskiego, Bernadety Kowalskiej, zespołu 
Duo Fenix, Gangu Marcela oraz wielu in-
nych. To doskonały pomysł na prezent 
oraz okazja do tego, aby zatrzymać się 
i pomyśleć o tym wszystkim, co za-
wdzięczamy naszym mamom! Na płycie 
m.in.: Mamo, dla Ciebie jestem; Tysiąc róż; 
Mamo, Mamo; Dziękuję Ci, Mamo; Życze-
nia dla Ciebie; Najdroższej Mamie; Żyj nam 
200 lat; Zawsze Mama i wiele innych. 

cena 22,00 zł cena 24,00 zł

AKORDEONOWE 
MELODIE
Prawdziwa uczta dla miłośników 
akordeonu.
Dawniej akordeon był bardzo popular-
nym instrumentem muzycznym, towa-
rzyszył podczas zabaw, uroczystości ro-
dzinnych czy wesel. Dziś coraz rzadziej 
można spotkać muzyków, którzy na 
nim grają. Na płytach znajdziemy aż 26 
niepowtarzalnych utworów. Na pierw-
szej z nich znajdują się typowo francu-
skie wykonania. Druga płyta to nie tylko 
akordeon, ale też cudowne brzmienia 
orkiestrowe. To muzyka dla każdego! 
Pomaga odnaleźć radość życia i zapo-
mnieć o codziennych troskach.  

2 CD

Zespół Duo Fenix

DAR KAŻDEGO DNIA
Nowa płyta zespołu Duo Fenix.
Na płycie znajdziemy aż 16 utworów 
w wykonaniu zespołu: Zawsze tylko ra-
zem; Na krawędzi dnia; Przystanek Życze-
nia; Ballada o św. Annie; Dobrze razem 
być; Koniec samotności; Noypiykniejsze 
miejsce na ziemi; Nasza modlitwa; Piętro 
naszych marzeń; List z Grecji; Żniwna ma-
katka; Twoje oczy mówią wszystko; Jest 
takie miejsce w każdym z nas; Dar każ-
dego dnia oraz wersje instrumentalne 
dwóch utworów. 

LETNIE GŁOSY PTAKÓW
Nad jeziorem, w lesie, na łące... 
Głosy ptaków bez podkładu mu-
zycznego.
Nagrania z trzech ptasich środowisk, za-
rejestrowane w czasie letniego, ciepłe-
go poranka. Jedna z najlepszych płyt 
tego gatunku na rynku! Blisko godzina 
przy dźwiękach natury bez podkładu 
muzycznego. To swoisty koncert mu-
zyczny w wykonaniu różnych gatun-
ków ptaków, wśród nich m.in.: kos, cier-
niówka, bażant, wilga, kukułka, drozd, 
rudzik, dzięcioł, słowik, grzywacz, pie-
cuszek, łabędź, kaczka, skowronek, 
przepiórka i wiele innych. Przeplatane 
szmerem strumyka i rechotem żab.

WIOSENNY  
PTAKÓW ŚPIEW
Relaksujący śpiew ptaków  
bez podkładu muzycznego.
Doskonała propozycja dla tych, którzy 
po dniu pełnym wrażeń potrzebują 
chwili relaksu. Nic bowiem nie odprę-
ża tak, jak kojący śpiew ptaków, po-
chodzący z najpiękniejszych polskich 
parków krajobrazowych. Dzięki odpo-
wiednio skomponowanym płytom bę-
dziemy mogli lepiej poznać niezwykły 
świat przyrody. Głosy ptaków zostały 
zarejestrowane w różnych porach dnia. 
Wśród szumu drzew i jezior usłyszymy 
przepiękny koncert znanych polskich 
ptaków, m.in.: sikorki, wilgi, zięby, ku-
kułki, czapli siwej, dzięcioła, sójki, bo-
gatki, drozda i rudzika.

1490
TYLKO

1490
TYLKO

2 CD

2 CD

* za 1 komplet 

cena 18,90 zł*



BARKA
Najpiękniejsze pieśni religijne  
i piosenki pielgrzymkowe.
Na 2 płytach znajdziemy aż 46 znanych, 
lubianych i często śpiewanych pieśni re-
ligijnych: Barka; Wiele jest serc; Abba Oj-
cze; Panience na dobranoc; Czarna Ma-
donna; Ave Maryja; Zbawienie przyszło 
przez krzyż; Króluj nam, Chryste; Kiedy 
ranne wstają zorze; Polskie kwiaty; Uwiel-
biajcie Pana; Maryjo, śliczna Pani; Hymn 
Eucharystyczny; Nie zdejmę krzyża; Do 
kogóż pójdziemy; O, Panie, ześlij Swego 
Ducha; Może masz zły dzień; Za miłość 
Twą dziękuję; Boża miłość i wiele innych.

2 CD

2490
2990

2 płyty CD • czas trwania: ok. 2 godz. 30 min 
Wydawnictwo Soliton

płyta CD • czas trwania: ok. 55 min
Wydawnictwo Akme

płyta CD • czas trwania: ok. 50 min
Wydawnictwo Akme

płyta CD • czas trwania: ok. 50 min
Wydawnictwo Akme

2 płyty CD • czas trwania: 2 godz. 17 min
Wydawnictwo Warner Music Poland

płyta CD • czas trwania: 1 godz. 9 min
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła 

płyta CD • czas trwania: 73 min
Wydawnictwo Fundacja „Lux Veritatis”

książeczka z płytą CD
s. 24 • czas trwania: ok. 74 min
Wydawnictwo Fundacja ‚‚Nasza Przyszłość”

cena 19,50 zł cena 19,50 zł

ks. Paweł Szerlowski 

ZACZEKAJ MISTRZU
Pieśni religijne w wykonaniu  
ks. Pawła Szerlowskiego.
Na płycie przepiękna pieśń Popatrz, jak 
szybko mija czas oraz inne: Zaczekaj Mi-
strzu; To Matka ukoi; Serce Jezusa; Barka; 
Chrystusie;  Wdzięczność; Jezu Ufam To-
bie; Liść; O Boże; O Miłosierny; Powiedz 
ludziom; Przychodzisz do nas; Przez mękę 
trzeba iść. To piękny śpiew na chwałę 
Pana Boga i Maryi w wykonaniu zna-
nego i cenionego kapłana – ks. Pawła 
Szerlowskiego – kompozytora i wyko-
nawcy pieśni religijnych, które cieszą 
się wielką popularnością.

ks. Paweł Szerlowski 

ZATRZYMAJ SIĘ  
NA CHWILĘ
Stary krzyż i inne pieśni religijne 
w wykonaniu ks. Pawła Szerlow-
skiego.
Na płycie 14 pieśni: Ciągle zaczynam od 
nowa; Miłość niechciana; O Madonno 
ukochana; Chciałabym Ci Boże wyśpie-
wać; Uśmiechnij się; Stary krzyż;  Wróć 
synu, wróć; Zbawienie przyszło przez 
krzyż; Kiedyś w życiu było mi źle; Zacząć 
jeszcze raz; Zatrzymaj się na chwilę; Nie-
bo już pełne gwiazd; Chociaż na świecie 
tyle chmur; Nie zmarnuj życia.

cena 34,90 zł *
* za 2 płyty CD

B E S T S E L L E R
ELENI 
40 PIOSENEK 
Aż 40 największych przebojów 
Eleni na dwóch płytach CD!
Eleni jest jedną z najbardziej lubianych 
piosenkarek. Jej anielski głos jest balsa-
mem dla serca i ukojeniem dla duszy. 
Na płytach największe przeboje, wśród 
nich m.in.: Miłość jak wino; Ave Maria; 
Coś z Odysa; Nic miłości nie pokona; Tylko  
w Twoich dłoniach; Po słonecznej stro-
nie życia; Ślady łez zmyje deszcz; Nie bój 
się smutków; Nie omiń mnie; Gniazdo na 
chmurze; Czas bez powrotu; Morze snu; 
Choć tak mało Ciebie znam; Ty – jak nie-
bo, ja – jak obłok; Nie lubię płakać nocą; 
Słoneczna ziemia; Nieba smak; Zimowy 
słowik; Wieczni Odyseusze; Uśmiech to le-
karstwo; Świat sprzed lat i wiele innych.

SONARE DEO
Przepiękny koncert organowy  
z Sanktuarium w Toruniu.
Płyta prezentuje brzmienie organów  
H. Hobera, które zostały zamontowa-
ne w Sanktuarium Najświętszej Maryi 
Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji  
i św. Jana Pawła II w Toruniu. Ich dźwięk  
z pewnością wzruszy i zachwyci każde-
go. To prawdziwa uczta dla uszu i duszy. 
Na płycie m.in.: Preludium chorałowe Bóg 
się rodzi; Mizerna, cicha; Dałeś nam przy-
kład, o Jezu; Żyw już jest śmierci Zwycię-
życiel; Improwizacja nt. pieśni Z dalekiej 
Fatimy; utwory Johanna Sebastiana Ba-
cha i wiele innych. Wspierajmy to piękne 
dzieło – wotum wdzięczności za św. Jana 
Pawła II.

PIEŚNI RELIGIJNO- 
-PATRIOTYCZNE
Aż 20 pieśni w wykonaniu Wojska  
Polskiego w wyjątkowo niskiej 
cenie!
Na płycie zamieszczono 20 pieśni w wy-
konaniu Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego, m.in.: 
Gaude Mater Polonia; Bogurodzica; 
Rota; Pierwsza Kadrowa; Marsz Sybira-
ków; Czerwone Maki na Monte Cassino; 
Marsz, marsz Polonia; Zostań z nami; Ave 
Maria; Z dawna Polski Tyś Królową; Pa-
nie, dobry jak chleb; Panie, zostań z nami; 
Boże, coś Polskę; Barka; Ojczyzno ma. Do 
płyty dołączona jest książeczka, która 
stanowi cenną pamiątkę konsekracji 
świątyni w Toruniu.

490
TYLKO

850
TYLKO

Krzysztof Krawczyk 

AVE MARIA
Pieśni Maryjne w wykonaniu 
Krzysztofa Krawczyka.
To płyta szczególna w dorobku artysty 
– w 1997 r. została wręczona na Jasnej 
Górze Janowi Pawłowi II. Wydana po 
latach stanowi wotum wdzięczności jej 
twórców dla Matki Najświętszej, Królo-
wej Polski. Zawiera przepiękne pieśni 
Maryjne, m.in.: Apel Jasnogórski; Królo-
wej Anielskiej śpiewajmy; Po górach, do-
linach; Chwalcie łąki umajone; Serdeczna 
Matko; Bogurodzica; Z dawna Polski Tyś 
Królową; Wysłuchaj nas; Zdrowaś Mario; 
Narodzenie i Ukrzyżowanie; Matko Ko-
ścioła; Witaj, Jutrzenko do Matki Boskiej 
Częstochowskiej; Idźmy, tulmy się; Matko 
Królowo; Cześć Maryi; Matko Najświęt-
sza; Matko, która nas znasz; Ave Maria.

cena 34,90 zł

cena 19,50 zł

ks. Stefan Ceberek 

ZA CHWILĘ PRZYJDZIE 
PAN
Płyta z pieśnią za rodziny  
w pieknym wykonaniu  
ks. Stefana Ceberka! 
Na płycie: Modlitwa za rodziny; Donna 
Di Nazaret; Pozwól Zbawcy; Jezus daje 
nam zbawienie; Kanan; Od jutrzenki; 
Piosenka wieczorna; O Chryste; Za chwilę 
przyjdzie Pan; Tu Sei La Mia Vita; Wspo-
mnienie; Wzywam Cię; Jezus, jak cudow-
ny to Pan; O Panie mój; Gdy schodzimy 
się; Przychodzisz do nas; Uwielbiam Cię.



POPIEŁUSZKO  
WOLNOŚĆ  
JEST W NAS
Przejmujący film o kapłanie- 
-męczenniku naszych czasów.
Ten film powinien obejrzeć każdy  
z nas! To niezwykła opowieść o życiu 
i śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 
którego odwaga i wiara rozpalała 
w ludziach nadzieję. Ukazana na tle 
dramatycznej historii Polski z czasów 
PRL-u. Reżyser z pieczołowitością od-
tworzył realia PRL-u i stanu wojenne-
go. Film ten obejrzało w kinach po-
nad milion widzów!

60%
Aż

TANIEJ!

34,90
12,90 zł

ZERWANY KŁOS
Przejmujący film o bł. Karolinie 
Kózkównie! W komplecie dwie  
płyty: DVD z filmem i CD  
z muzyką.
Trwa I wojna światowa. Carskie oddzia-
ły panoszą się w okolicach Tarnowa. 
16-letnia Karolina Kózkówna ponosi 
męczeńską śmierć w obronie wiary. Jej 
ojciec obwinia się za śmierć ukocha-
nej córki. Dzieje bohaterów dopełnia 
Teresa, która nosi w sercu tajemnicę  
o gwałcie zadanym przez kozaka So-
rokina... Film niesie przesłanie o sensie 
cierpienia, zwycięstwie miłości nad nie-
nawiścią. Będzie cennym prezentem 
dla każdego.

1690
TYLKO

B E S T S E L L E R

B E S T S E L L E R

BÓG NIE UMARŁ
Ten film zmienił życie wielu ludzi!
Josh rozpoczyna studia na jednej z amery-
kańskich uczelni. W pierwszym semestrze 
trafia na zajęcia z filozofii prowadzone przez 
fanatycznego ateistę, profesora Radissona. 
Wykładowca już na pierwszych zajęciach 
każe studentom napisać na kartce słynne 
zdanie Friedricha Nietzschego: „Bóg umarł”, 
i złożyć pod nim podpis. Ci, którzy tego nie 
zrobią, mogą zrezygnować z zajęć lub… 
udowodnić, że Nietzsche się mylił. Z całej gru-
py pierwszorocznych studentów wyzwanie 
podejmuje tylko Josh. Ma czas do końca se-
mestru, by przekonać słynnego wykładowcę 
i resztę studentów, że Pan Bóg jednak istnie-
je... Ta historia odmieni życie wielu osób… 
W sprzedaży również: 
CZĘŚĆ 2 - cena 14,90 zł.

50%
Aż

TANIEJ!

29,90
14,90 zł

OBLICZE 
MIŁOSIERDZIA
Boże Miłosierdzie jest żywe  
i obecne!
Film opowiada o objawieniach, których 
doświadczała św. Siostra Faustyna, a tak-
że o roli św. Jana Pawła II w rozpowszech-
nianiu orędzia o Bożym Miłosierdziu.  
W filmie wypowiadają się m.in.: prezy-
dent Polski Andrzej Duda, kard. Stani-
sław Dziwisz oraz matka Petra Kowal-
czyk, przełożona Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia. Pośród tych 
historii znajdziemy również świadec-
twa zwykłych ludzi – którzy odnaleźli 
siłę w różnych trudnych sytuacjach. Te 
poruszające wyznania stanowią niezbi-
ty dowód na to, że Jezus Miłosierny ma 
moc zmieniania świata. 

cena 29,90 zł

TAJEMNICA OJCA PIO
Przejmujący film ukazujący 
prawdziwe oblicze  
Stygmatyka z Pietrelciny. 
Przeszedł bardzo trudną drogę, by stać 
się jednym z największych świętych Ko-
ścioła. Poddawany niewyobrażalnym 
próbom: oszczerstwa i podważanie 
autentyczności stygmatów, podsłuchy 
zakładane nawet w konfesjonale, kary 
i prześladowania także ze strony osób 
związanych z Kościołem. W filmie poka-
zano niepublikowane dotąd materiały: 
zeznania świadków życia świętego; jego 
duchowych dzieci; osób, które doświad-
czyły nawrócenia i uzdrowienia oraz 
wypowiedzi współbraci z San Giovanni 
Rotondo. Są tu również autentyczne na-
grania Ojca Pio i jego charakterystyczny 
głos, a także materiał dokumentujący 
niedawną ekshumację jego ciała.

60%
Aż

TANIEJ!

19,90
7,90 zł

2990
3490

książeczka z filmem DVD 
czas trwania: 2 godz. 29 min

płyta DVD + CD
czas trwania filmu: 1 godz. 35 min
Wydawnictwo Fundacja „Lux Veritatis”

płyta DVD
czas trwania: 1 godz. 44 min

płyta DVD • czas trwania: 1 godz. 20 min
Dom Wydawniczy Rafael

książeczka z płytą DVD
czas trwania: 1 godz. 53 min

płyta DVD • czas trwania: 57 min
Dom Wydawniczy Rafael

MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE
Najważniejszy film religijny 
ostatnich lat!
Oczom zakonnicy ukazuje się Jezus Chry-
stus, który zleca jej misję głoszenia prawdy 
o Jego Miłosierdziu i przygotowania świa-
ta na Jego ostateczne przyjście. Zadanie 
to wydaje się niemożliwe do zrealizowa-
nia, ale siostra Faustyna zrobi wszystko, 
aby je wypełnić. Autorzy filmu sięgnęli po 
nowe dokumenty i fakty. Odnaleźli m.in. 
dotąd nikomu nieznane listy bł. ks. Micha-
ła Sopoćki. Film daje nowe spojrzenie na 
prawdę o Bożym Miłosierdziu. Odkrywa 
związki pomiędzy cudownym obrazem  
z Polski a Całunem Turyńskim. Okazuje 
się, że podobizna Chrystusa, widoczna na 
obrazie namalowanym według wskazó-
wek św. Faustyny, jest identyczna z rysami 
twarzy i sylwetką, które są umieszczone 
na Całunie Turyńskim!

KRYPTONIM PROROK
Jak bezpieka inwigilowała  
Prymasa Tysiąclecia?
Książka z płytą DVD ze spektaklem te-
atralnym „Prymas w Komańczy”. Anali-
zując zupełnie nieznane źródła tajnych 
służb PRL, autor książki przedstawia wy-
darzenia, które doprowadziły bpa Stefa-
na Wyszyńskiego do godności Prymasa 
Polski oraz omawia wyzwania, którym 
piastujący ten urząd musiał sprostać. 
Wśród licznych dokumentów znajdzie-
my m.in. prywatny dziennik duchowy 
kard. Wyszyńskiego, pracowicie przepi-
sany przez pracowników SB i dołączony 
do jego akt osobowych, opisy jego spo-
tkań z wiernymi, fragmenty kazań czy 
notatki dyplomatyczne.

książka + płyta DVD • s. 240; 14x20 cm
oprawa miękka• czas trwania: 80 min
Wydawnictwo Aromat Słowa

płyta DVD z książeczką  
czas trwania: 110 min • s. 16 
Dom Wydawniczy Rafael

BERNADETTA 
CUD W LOURDES
Poruszająca opowieść o cudow-
nych objawieniach, które odmie-
niły życie tysięcy ludzi!
Od lutego do lipca 1858 roku Matka Boża 
aż 18 razy objawia się Bernadetcie So-
ubirous, skromnej czternastolatce z Lo-
urdes na południu Francji. Wielu ludzi nie 
daje wiary opowieściom dziewczynki, nie-
którzy mają ją nawet za obłąkaną. Jednak 
jej niewinność, szczerość i czystość szybko 
przekonują wątpiących. Do małego mia-
steczka zaczynają przybywać pielgrzy-
mi, dochodzi do cudownych uzdrowień,  
a wieść o nich obiega świat. Dziś Lourdes 
jest jednym z najsławniejszych miejsc 
pielgrzymek na świecie, odwiedzanym co 
roku przez miliony pielgrzymów, a skrom-
na Bernadetta uznana została świętą.

55%
Aż

TANIEJ!

29,90
12,90 zł

2990
3490



14 cm

Aż 50 cm!

19 cm
22 cm

MATKA BOŻA 
FATIMSKA 
ZMIENIAJĄCA KOLOR
Figura Matki Bożej zmieniająca 
kolor płaszcza pod wpływem 
pogody. Sprowadzana bezpo-
średnio z Portugalii.

cena 39,90 zł ŚWIĘTY MICHAŁ 
ARCHANIOŁ
Święty Michał Archanioł to naj-
lepszy patron na dzisiejsze cza-
sy. Jest szczególnie pomocny 
w walce z siłami zła.  Polecajmy 
mu swoje sprawy i troski. Figur-
ka wykonana z żywicy, z nie-
zwykłą starannością i dbałością 
o każdy szczegół. 

cena 299,00 zł

MATKA BOŻA 
NIEPOKALANA
Przepiękna, ręcznie malowana 
figura Matki Bożej Niepokala-
nej. Wykonana z żywicy epok-
sydowej. Odporna na warunki 
atmosferyczne. Idealnie nadaje 
się do przydomowych kapli-
czek i domów. Może być wyjąt-
kowym prezentem z okazji róż-
nych uroczystości.

cena 10,00 zł

cena 19,50 zł

ŚWIĘTY JÓZEF
Zawierz swoją rodzinę 
jego wstawiennictwu! 
Oddaj siebie i swoich bliskich 
opiekunowi rodzin i orędowni-
kowi w trudnych sprawach. On 
zna troski mężów i ojców, rozu-
mie także matki. Niech wyjed-
na u Pana potrzebne łaski. 

cena 29,90 zł

RÓŻANIEC  
Z KARD. 
 STEFANEM  
WYSZYŃSKIM
Biało-czerwony różaniec upamiętnia-
jący Prymasa Tysiąclecia.

N
r 2

 (6
4)

 la
to

 2
02

0

Miejsce
na znaczek
pocztowy  

ZAMAWIAJĄCY:

Nasza Przyszłość Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 16
78-400 Szczecinek

RÓŻANIEC Z HEBANU
Heban to jedno z najszlachetniej-
szych i najdroższych drzew. Po-
siada charakterystyczną, ciemną 
barwę. Jest blisko trzy razy tward-
sze niż dąb, dzięki czemu różańce 
z hebanu są bardzo poszukiwane 
i służą latami. Różaniec zapakowa-
ny w prezentowe etui, opatrzony 
certyfikatem.

3990
5990

wysokość: 14 cm

wysokość: 50 cm wysokość: 19 cm wysokość: 22,5 cm

PACHNĄCY  
RÓŻANIEC  
Z FATIMY
Różaniec z Portugalii, wykonany z dużych, 
drewnianych koralików, o delikatnym róża-
nym zapachu. W jego łączniku znajduje się 
wizerunek Matki Bożej. Do różańca dołączono 
ozdobne etui.

cena 24,90 zł

JUBILEUSZOWY  
RÓŻANIEC PAPIESKI 

cena 24,90 zł



N
r 2

 (6
4)

 la
to

 2
02

0

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
związanych z realizacją tego zamówienia. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert marketingowych (m.in. katalogu „Splendor”).

Administratorem danych osobowych jest Nasza Przyszłość Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Leszno 14, kod 01-192 Warszawa. Wszystkie dane osobowe 
są przetwarzane i chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób �zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również RODO.

cena 12,90 zł

NIEBIESKI

RÓŻOWY

Aniołki

wysokość: 9,5 cm

wysokość: 13,5 cm

cena 8,90 zł

PRZYPINKA  
WSTĘGA  
Z ORŁEM

cena 9,90 zł

wymiary: 22x27 cm

BRAT ELIA – OBRAZ 
PANA JEZUSA

cena 34,90 zł

BRANSOLETKA  
RÓŻANIEC ŚW. RITY  
ZE SZKŁA WENECKIEGO
Piękna bransoletka dedykowana św. 
Ricie. Medalik zawiera wizerunek 
świętej i płatek róży poświęcony na 
nabożeństwie ku jej czci.

BRANSOLETKI 
RÓŻAŃCE Z „NOCĄ KAIRU”

SREBRNY RÓŻANIEC Z „NOCĄ KAIRU”
Przepiękny różaniec z paciorkami z kamienia jubilerskiego, zwanego „Nocą Kairu”. 
Granatowe koraliki mienią się delikatnymi, srebrnymi iskierkami, dając efekt skrzenia. 
Łączniki koralików, medalik i krzyżyk wykonano ze srebra próby 925. Różaniec zapa-
kowano w prezentowe etui. Całość opatrzona specjalnym certyfikatem.

12990
17990

DREWNIANY OBRAZ  
Z HYMNEM O MIŁOŚCI
Obrazek na drewnie z wizerunkiem 
Świętej Rodziny i najpiękniejszym frag-
mentem Hymnu o miłości z Pierwsze-
go Listu do Koryntian Św. Pawła. Wy-
jątkowy upominek na ślub, jubileusz 
małżeński oraz przy okazji odwiedzin 
nowożeńców.

wymiary: 12x22 cm

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
DOMU
Przywróćmy razem tę wyjątkową 
tradycję!
Błogosławieństwo domu – to piękna 
stara modlitwa, którą odmawiano w ro-
dzinach. Warto przywrócić tę zapomnia-
na tradycję w domach naszych i bliskich 
nam osób. To modlitwa-błogosławień-
stwo, które można podarować nowożeń-
com, dzieciom, wnukom czy dziadkom. 

DO WYBORU w 2 wersjach:
 OBRAZEK DO POWIESZENIA  
      (wymiary: 12x22 cm)
 MAGNES

cena 16,90 zł

cena 7,00 zł

cena 59,00 zł

cena 59,00 zł

Piękne bransoletki z kamienia jubilerskie-
go, który mieni się delikatnymi, srebrny-
mi iskierkami. W łączniku wizerunek 
św. Benedykta. Koraliki połączone ela-
styczną gumką jubilerską.

cena 19,90 zł

cena 15,00 zł



oprawa miękka • s. 139 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

oprawa twarda • s. 328 • 17x24 cm
Wydawnictwo Aromat Słowa

oprawa miękka • kolorowe fotografie  
s. 143 • 12x19,5 cm 
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

Zbigniew T. Nowak – znawca roślin leczniczych, od ponad 30 lat popularyzator wiedzy z zakresu ziołolecznictwa. Autor kilkudziesię-
ciu bestsellerów książkowych oraz ponad 1500 artykułów prasowych o tej tematyce. Znany z programów w TV TRWAM i Radiu Maryja.

oprawa miękka • s. 168 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

oprawa miękka • s. 178 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

1950
2490

B E S T S E L L E R

Zbigniew T. Nowak

ZIOŁOWY PORADNIK 
CHOREGO NA CUKRZYCĘ
Jedyny na rynku poradnik o zioło-
wym leczeniu cukrzycy!
 Kiedy poziom cukru we krwi jest niepra-

widłowy?
 Jakie są przyczyny i objawy cukrzycy?
 Kto jest najbardziej narażony na cukrzycę?
 Do czego służy indeks glikemiczny?
 Czy można spożywać miód przy cukrzycy?
 Jakie zioła i warzywa obniżają poziom 

cukru we krwi?
Autor, bazując na najnowszych osiągnię-
ciach medycyny, wyjaśnia istotę cukrzycy, 
towarzyszące jej dolegliwości i możliwe po-
wikłania. Podaje unikalne receptury na natu-
ralne kuracje obniżające i regulujące poziom 
cukru we krwi.

Zbigniew T. Nowak

MIAŻDŻYCA  
I CHOLESTEROL
Kompendium wiedzy na temat 
miażdżycy!
W poradniku znajdziemy odpowiedzi 
na wiele pytań, m.in.:
 Jak powstaje miażdżyca?
 Jakie są jej następstwa?
 Kiedy istnieje wysokie ryzyko zacho-

rowania?
 Czy spożycie jajek rzeczywiście pro-

wadzi do miażdżycy?
 Kto nie powinien jeść czosnku?
 Które naturalne produkty chronią 

przed miażdżycą?
 Jak oczyścić organizm ze złogów 

cholesterolu?
To mnóstwo sprawdzonych przepisów 
na naturalne kuracje!

Zbigniew T. Nowak 

ZIOŁOWE LECZENIE 
NADCIŚNIENIA
Jak obniżyć ciśnienie krwi  
za pomocą ziołowych kuracji?
Prawie 9 milionów Polaków choruje dziś 
na nadciśnienie tętnicze, z czego tylko  
12-20% jest prawidłowo leczonych. Trze-
ba pamiętać, że ta nieleczona dolegliwość 
skraca życie. Poradnik zawiera najważ-
niejsze informacje o istocie nadciśnienia, 
objawach i następstwach oraz możliwo-
ściach leczenia z wykorzystaniem natu-
ralnych leków, które mogą być dobrym 
uzupełnieniem kuracji zalecanej przez 
lekarza. Autor podpowiada również, jak 
przygotować tanie i skuteczne specyfiki  
z dobrze znanych roślin leczniczych: aro-
nii, czosnku, głogu, jemioły, czarnej po-
rzeczki, dzikiej róży czy żurawiny.

Zbigniew T. Nowak 

ZIOŁA NA KŁOPOTY  
Z WĄTROBĄ  
I NIESTRAWNOŚCIĄ
Ziołowe kuracje na schorzenia  
wątroby, trzustki i przewodu pokar-
mowego.
Zioła to sprawdzony sposób na proble-
my z niestrawnością, wątrobą i trzustką. 
W większości przypadków ich skuteczność 
jest nawet większa niż leków syntetycz-
nych. Z książki dowiemy się, jak za pomocą 
popularnych roślin leczniczych wspomóc 
leczenie m.in.: uczucia pełności w żołądku, 
zgagi, wzdęć, choroby wrzodowej żołąd-
ka i dwunastnicy, bolesnych skurczów jelit  
i dróg żółciowych, biegunki, zatrucia pokar-
mowego, niedomagania trzustki czy obja-
wów towarzyszących kamicy żółciowej. 

2490
2850

2490
2850

Zbigniew T. Nowak 

REUMATYZM, BÓLE STAWÓW  
I KRĘGOSŁUPA
Pokonaj ból ziołami!
Z książki dowiesz się m.in.:
 Gdzie tkwi przyczyna reumatyzmu, bólu stawów 

i kręgosłupa?
 Jakie są sposoby ich leczenia?
 Skąd bierze się w organizmie kwas moczowy?
 Jak zbadać jego poziom?
 W jaki sposób za pomocą ziół pozbyć się kwasu  

moczowego?
W poradniku znajdziemy również przepisy na: maści, na-
lewki, oleje, miody, balsamy oraz herbatki ziołowe, mają-
ce właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. 

oprawa miękka • s. 106 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

oprawa miękka • s. 138 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

Zbigniew T. Nowak 

NATURALNE KURACJE  
W PRZEZIĘBIENIU I GRYPIE
Nawet największa ilość antybiotyków i drogich leków 
nie zagwarantuje nam skutecznego leczenia jesienno-
-zimowych infekcji. Niekiedy bardziej pomocne okazu-
ją się leki z apteki Pana Boga. Wśród nich m.in..: miód 
i propolis – które są wprost nieocenione, gdy słabnie 
układ odpornościowy. Jak przygotować tanie i skutecz-
ne specyfiki? O tym w najnowszej książce Zbigniewa  
T. Nowaka. A wszystko podparte najnowszymi osiągnię-
ciami medycyny!

B E S T S E L L E R

Zbigniew T. Nowak 

SPRAWDZONE SPOSOBY NA 
WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI
Jak  zapobiegać infekcjom  
lub skutecznie je zwalczać? 
To doskonały poradnik dla wszystkich, którzy chcą 
wspierać swój układ odpornościowy za pomocą kuracji 
na bazie naturalnych preparatów ziołowych. Autor opi-
suje właściwości lecznicze wielu roślin, m.in.: żyworódki, 
jeżówki, aloesu, żeń-szenia, nagietka. Podaje wiele po-
żytecznych wskazówek oraz przepisy na miody, krople, 
syropy, soki i surówki. Książka zawiera również kolorowe 
zdjęcia roślin leczniczych.

1800
2350

30%
Aż

TANIEJ!

40%
Aż

TANIEJ!

40%
Aż

TANIEJ!

59,90
39,90 zł

25,90
14,90 zł

24,90
14,90 zł



Zbigniew T. Nowak

ZIOŁOWA  
APTEKA SENIORA
Jak w dobrym zdrowiu  
dożyć sędziwego wieku.
Poradnik zawiera naturalne kuracje 
lecznicze na przeróżne choroby i dole-
gliwości wieku starczego, m.in.: zakrze-
py, nowotwory, żylaki, groźne powi-
kłania pogrypowe, cukrzycę, anemię, 
zawał serca, udar mózgu, otępienie 
starcze, zawroty głowy, osteoporozę, 
klimakterium, bezsenność, depresję, 
przerost prostaty, kamicę żółciową, 
niestrawność, kłopoty z wątrobą, cho-
roby Alzheimera i Parkinsona, proble-
my z pamięcią czy odleżyny. 

Zbigniew T. Nowak

ANTYBIOTYKI  
Z APTEKI PANA BOGA
Jak pokonać infekcję za pomocą 
naturalnych kuracji ziołowych?
Książka zawiera wiele skutecznych re-
ceptur na różne choroby i dolegliwości, 
jak: astma, afty i pleśniawki, czyraki 
i ropnie, bóle głowy, mięśni i kręgosłu-
pa, angina, zapalenie i nieżyt gardła, 
grypa, gruźlica płuc, grzybica, katar, ka-
szel, odleżyny, odmrożenia, opryszczka, 
owrzodzenie żołądka, przeziębienie, 
półpasiec, poparzenia, ropień wątroby, 
trądzik, torbiele macicy, zakażenia dróg 
moczowych, zatrucia pokarmowe, zaka-
żenia ran, zapalenia migdałków, zatok, 
oskrzeli, płuc i ucha, oraz żylaki.

2990
3990

2990
3990

oprawa miękka • s. 132 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

oprawa twarda • s. 256 • 14x20 cm
Wydawnictwo AA

Zbigniew T. Nowak 

INFEKCJE U DZIECI  
LECZ ZIOŁAMI
Kompendium wiedzy o kura-
cjach dla dzieci.
Jakie kuracje poprawiają odporność 
dziecka? Jak przeciwdziałać takim cho-
robom i dolegliwościom, jak: grypa, 
przeziębienie, chrypka, zapalenie gar-
dła, zapalenie migdałków, uciążliwy 
katar, ból ucha, kaszel i gorączka? Jak 
naprawić szkody w organizmie po ku-
racji antybiotykowej. Znany i ceniony 
autor – Zbigniew T. Nowak przedstawia 
sprawdzone receptury na mieszanki zio-
łowe, soki, syropy, miody i inne specyfiki 
z zastosowaniem takich roślin, jak m.in.: 
bez czarny, płatki róży, szałwia lekarska, 
tymianek, czosnek, malina, cebula.

2990
3990

oprawa twarda • s. 192 • 14x20 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Aromat Słowa

Zbigniew T. Nowak 

EKODETOKS 
Skąd się biorą toksyny w organi-
zmie? • Jak rozpoznać objawy za-
trucia? • Jak pozbyć się pasożytów 
jelitowych? • Co zrobić, aby oczyścić 
organizm z kwasu moczowego?
Każdego dnia możemy mieć styczność 
nawet z 10 000 różnych związków che-
micznych. Są wśród nich także niebez-
pieczne toksyny, które prowadzą do 
groźnych chorób, zbyt szybkiego starze-
nia się i skracają życie. Aby tego uniknąć, 
musimy podejmować regularne kuracje 
odtruwające organizm z wykorzysta-
niem ziół, owoców i warzyw. W porad-
niku m.in.: skuteczne kuracje likwidujące 
zaparcia, odtruwanie wątroby i trzustki, 
usuwanie z mięśnia sercowego szkodli-
wych metabolitów i wiele innych.

3490
4490

oprawa twarda • s. 256 • 17x24 cm
kolorowe zdjęcia • papier kredowy
Wydawnictwo Aromat Słowa

oprawa twarda • s. 256 • 14x20 cm
kolorowe fotografie  • papier kredowy
Wydawnictwo AA

oprawa twarda • s. 160 • 14x20 cm
papier kredowy • kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Aromat Słowa

Zbigniew T. Nowak 

NATURALNE ANTYBIOTYKI  
Z BOŻEJ APTEKI 
Poznaj rośliny o właściwościach  
antybakteryjnych i przeciwzapalnych.
Umiejętne włączenie do codziennej diety 
odpowiednich roślin zapewnia skutecz-
ną profilaktykę, zapobiegającą infekcjom 
oraz pomoc i ulgę w przypadkach za-
chorowań. W książce m.in.: o leczniczych 
właściwościach czosnku, cebuli, bzu czar-
nego, babki lancetowatej, chrzanu, dzie-
wanny, jeżówki purpurowej, lipy, maliny, 
sosny, szałwii lekarskiej oraz tymianku. 
Autorem książki jest Zbigniew T. Nowak – 
znany i ceniony autor wielu bestsellerów 
o tematyce ziołoleczniczej, który współ-
pracował ze znanym zielarzem, francisz-
kaninem o. Grzegorzem Sroką. 

990
TYLKO

oprawa miękka • s. 128 • 14x20 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo AA

Zbigniew T. Nowak

ODTRUJ ORGANIZM  
I ŻYJ DŁUŻEJ 
Kuracje odtruwające organizm  
– ziołowe, owocowe i warzywne!
To niezbędny poradnik w każdym 
domu. Niewielu z nas wie, że nagroma-
dzenie się toksyn w organizmie prowa-
dzi do poważnych chorób (łącznie z no-
wotworami). Aby im zapobiec, musimy 
regularnie odtruwać organizm. Autor 
podaje receptury na kuracje oczyszcza-
jące wątrobę, trzustkę, jelita, żołądek, 
nerki, pęcherz moczowy i mózg. Przed-
stawia też kuracje dla palaczy, oczysz-
czające organizm po zimie, leczeniu an-
tybiotykami czy chemioterapii.

30%
Aż

TANIEJ!

25,90
18,00 zł

oprawa miękka • s. 142 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo  
Fundacja „Nasza Przyszłość”

Zbigniew T. Nowak

ZIOŁA NA KŁOPOTY  
Z PAMIĘCIĄ
Jak zachować sprawny umysł  
aż do później starości?
Poradnik dostarcza obszernej wiedzy 
na temat:
 otępienia starczego,
 choroby Alzheimera,
 kuracji odtruwających mózg oraz ro-

ślin, które poprawiają jego sprawność,
 olejów roślinnych, które stano-

wią ważny pokarm dla mózgu,
 naturalnych specyfików popra-

wiających pamięć i koncentrację.
To mnóstwo sprawdzonych przepisów 
na kuracje poprawiające sprawność na-
szego umysłu.

40%
Aż

TANIEJ!

24,90
14,90 zł

Zbigniew T. Nowak 

MNISZEK LEKARSKI  
W WALCE Z NOWOTWORAMI
W ostatnim czasie opublikowano dzie-
siątki wiarygodnych doniesień nauko-
wych, z których wynika, że mniszek 
lekarski daje wielką nadzieję dla ludzi 
zmagających się z nowotworami. Jego 
zalet jest jednak dużo więcej. Przyno-
si ulgę niewydolnej wątrobie i chroni 
przed jej stłuszczeniem; poprawia pracę 
nerek, trzustki, żołądka i jelit. Zalecany 
jest dla osób chorych na cukrzycę, oty-
łych oraz żyjących w zatrutym środo-
wisku. Poradnik zawiera mnóstwo re-
ceptur na tanie domowe specyfiki z tej 
rośliny, także wspomagające organizm 
w walce z nowotworami i zalecane po 
chemio- i radioterapii. 

2490
2990



Zbigniew T. Nowak 

GŁÓG SERCU  
NA RATUNEK
Jak wzmocnić serce i układ  
krążenia?
Choroby serca i układu sercowo-naczy-
niowego nie są przypisane jedynie oso-
bom z bardziej zaawansowanej grupy 
wiekowej. Zawały, udary mózgu i inne 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
układu krwionośnego coraz częściej 
zdarzają się również młodym osobom. 
Książka zawiera wiele cennych i ważnych 
informacji na temat głogu, w tym porad 
i przepisów m.in. na: krople pomocne 
przy nerwicy serca, głogowy eliksir, prze-
cier głogowo-winogronowy oraz wiele 
innych recept pomagających skutecznie 
chronić serce i układ krwionośny.

oprawa miękka • s. 126 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

oprawa miękka • s. 128 • 14x20 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo AA

oprawa miękka • s. 148 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja  
„Nasza Przyszłość”

waga: 25 gwaga: 100 g waga: 100 gwaga: 50 g

waga: 50 g waga: 20 g waga: 50 g waga: 50 g

oprawa miękka • s. 170 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

Zbigniew T. Nowak  

ZIOŁOWE SPOSOBY  
NA ALERGIĘ 
Jak skutecznie i bezpiecznie  
walczyć z alergią? 
Alergia to przewlekła i uciążliwa choro-
ba. Dziś jej leczenie nie musi się już ogra-
niczać tylko do zażywania leków synte-
tycznych. Jest wiele roślin leczniczych, 
które także działają przeciwalergicznie 
i, co najważniejsze, nie posiadają dzia-
łań ubocznych. Z książki dowiemy się, 
jakie to rośliny, jaka jest ich przydatność  
w leczeniu i w jaki sposób przygotować 
z nich domowe specyfiki. Poznamy na-
turalne sposoby na pozbycie się paso-
żytów jelitowych, będących (zwłaszcza 
u dzieci) często lekceważoną przyczyną 
tego schorzenia.

1800
2590

Poleca znawca ziół – Zbigniew T. Nowak.

1490
1790

CZOSNEK NIEDŹWIEDZI
Pomaga przy: infekcjach, kaszlu, a także 
przy nadciśnieniu, wysokim cholesterolu 
i przy problemach z pamięcią. Jest dosko-
nałym dodatkiem do różnego rodzaju so-
sów, dipów, makaronów i sałatek.

cena 6,90 zł

HERBATKA 
ODKWASZAJĄCA
Zła dieta, używki, stres sprawiają, że or-
ganizm jest zakwaszony. Herbatka po-
może przywrócić równowagę kwaso-
wo-zasadową.

cena 7,50 zł
OWOC GŁOGU
Wzmacnia mięsień sercowy i reguluje 
pracę naczyń wieńcowych. Pomaga przy 
problemach z trawieniem, nadpobudli-
wości, bezsenności oraz chorobach tar-
czycy.

cena 7,50 zł

NASTURCJA
Stosowana przy zapaleniu zatok i cho-
robach gardła.

JEŻÓWKA PURPUROWA
Wzmacnia odporność. Stosowana po-
mocniczo w przeziębieniach.

CZYŚCIEC LEŚNY 
Ma właściwości oczyszczające i odtru-
wające. Łagodzi niestrawności. Wspo-
maga wątrobę. 

DOGLĘDA(GRINDELIA) 
Stosowana przy uciążliwym kaszlu, uła-
twia odkrztuszanie. Jej nazwa łacińska 
to Grindelia. 

Zbigniew T. Nowak 

PRZETWORY,  
KTÓRE LECZĄ
Poradnik w promocyjnej cenie!
Znany i ceniony autor – Zbigniew T. No-
wak, przedstawia proste i sprawdzone 
przepisy na: wyśmienite galaretki, soki, 
sosy, syropy, dżemy, powidła, konfitu-
ry, nalewki, przeciery i inne specjały ze 
zdrowych, popularnych i łatwo dostęp-
nych darów natury: truskawek, pozio-
mek, malin, jagód, porzeczek, owoców  
i płatków dzikiej róży, czereśni, wiśni, 
moreli, brzoskwiń, ogórków, pomidorów  
i papryk. Autor sięgnął m.in. do znakomi-
tych receptur kuchni klasztornej. Każdy 
przepis został omówiony według proste-
go schematu: składniki, przygotowanie,  
korzyści w kuchni, pożytek dla zdrowia. 

990
TYLKO

Zbigniew T. Nowak 

ZIOŁA NA UKOJENIE 
NERWÓW
Porady i kuracje dla cierpiących  
na nerwicę, depresję i bezsenność.
Badania naukowe dowodzą, że stres, na 
który jesteśmy nieustannie narażeni, pro-
wadzi do powolnego wyniszczania orga-
nizmu. Jest częstą przyczyną dolegliwości 
ze strony układu nerwowego, prowadzi 
też do otyłości, cukrzycy, problemów z krą-
żeniem i sercem, nowotworów itd. Porad-
nik zawiera wiele ważnych informacji dla 
osób zmagających się z nerwicą, depresją 
lub bezsennością. Zanim sięgniemy po 
środki psychotropowe czy antydepresan-
ty, wypróbujmy naturalne, własnoręcznie 
przygotowane preparaty ziołowe na bazie 
m.in.: melisy, lawendy czy rozmarynu.

1800
2490

OSTROPEST PLAMISTY 
Odtruwa organizm. Wspomaga pracę 
wątroby. Stosowany pomocniczo przy 
zapaleniu, stłuszczeniu i marskości wą-
troby.

cena 6,90 zł

cena 8,50 zł cena 8,50 zł cena 8,50 złcena 6,50 zł



ZDUMIEWAJĄCE  
WŁAŚCIWOŚCI MAGNEZU
Borykasz się z drżeniem powiek, kołataniem serca,  
a może masz problemy ze snem? W książce m.in.: o roli 
magnezu w organizmie; procesach jego przyswajania 
oraz skutkach niedoboru.

JAK POKONAĆ OSTEOPOROZĘ
Kruche kości, problemy z koncentracją, osłabienie zę-
bów, krwiaki na skórze. Książka zawiera porady die-
tetyczne oraz zalecenia, które pomogą uchronić się 
przed osteoporozą lub skutecznie z nią walczyć.

19,90
11,90 zł

24,90
14,90 zł

praca zbiorowa 

WŁOSY, SKÓRA, 
PAZNOKCIE
Sprawdzone receptury  
św. Hildegardy z Bingen.
Lśniące i mocne włosy, promienna cera 
i zdrowe paznokcie nie tylko wpływają 
na wygląd, ale też świadczą o ogólnym 
zdrowiu całego organizmu. Medycyna 
świętej Hildegardy z Bingen we współ-
czesnej wersji, opracowanej przez wy-
bitnych specjalistów, będzie cenną 
propozycją dla wszystkich cierpiących 
m.in. z powodu: łupieżu, łojotoku, wy-
padania włosów, trądziku, egzemy, pół-
paśca, alergii, łuszczycy, atopowego 
zapalenia skóry i szeregu innych dole-
gliwości.

cena 9,90 zł
Ulrike Raiser 

CYTRYNA  
DLA ZDROWIA I URODY
Jakie ma właściwości?  
Na co pomaga?
Już w starożytności była uznawana za 
środek leczniczy, pomocny w wielu scho-
rzeniach. Z książki dowiemy się m.in.: jakie 
substancje odżywcze możemy dostarczyć 
organizmowi, sięgając po cytrynę; jak wy-
korzystać jej poszczególne części oraz jak 
dzięki niej dbać o urodę. Znajdziemy tu 
również sprawdzone receptury na do-
mowe specyfiki, dzięki którym możemy 
pozbyć się dręczących nas dolegliwości, 
takich jak: zaparcia, żylaki, bezsenność, 
dna moczanowa, zgaga, reumatyzm, mi-
grena, nadciśnienie, nerwobóle, pasożyty 
jelitowe, przeziębienie i wiele innych.

1490
1900

dr Don Colbert 

SERIA: BIBLIA LECZY
Don Colbert jest lekarzem medycyny rodzin-
nej oraz autorem wielu bestsellerów na temat 
zdrowia i właściwego odżywiania. W swoich 
poradnikach obala mity oraz podaje praktycz-
ne wskazówki. Dzięki nim dowiemy się m.in.: 
jakie są fizyczne i duchowe przyczyny różnych 
schorzeń; jak im zapobiec oraz jakie naturalne 
specyfiki można stosować.

W sprzedaży:
 DEPRESJA I LĘK
 STRES
 ZABURZENIA SNU
 CHRONICZNE ZMĘCZENIE
 CHOROBY SERCA

praca zbiorowa 

PORADŹ MI, DOKTORZE 
Obszerne kompendium wiedzy  
na temat zdrowia!
 Co się dzieje, kiedy tarczyca nie działa jak należy?  
 Co można zrobić w przypadku stłuszczenia wątro-
by?  Jak leczyć żylaki?  Czym się różni zwyrodnienie 
od zapalenia stawu?  Jak zapobiegać osteoporozie?  
 Jak leczyć kaszel?

W tym ilustrowanym atlasie zdrowia znajdziemy rzetel-
ne informacje i wskazówki, których udzielają eksperci 
ze szpitali i ośrodków badawczych na temat aż 130 naj-
ważniejszych chorób układów: sercowo-naczyniowe-
go, oddechowego, trawiennego, moczowego, rucho-
wego, schorzeń skóry, chorób zakaźnych i wielu innych. 
To książka, którą warto mieć w domowej biblioteczce 
i sięgać po nią zawsze, gdy pojawiają się dolegliwości, 
które nas nurtują.

30%
Aż

TANIEJ!

40%
Aż

TANIEJ!

49,00
34,50 zł

cena 18,50 zł
Anita Hessmann-Kosaris

WODA JEST NAJLEPSZYM 
LEKARSTWEM
Lecznicze porady na ponad  
70 dolegliwości!
Niewielu z nas wie, że woda – sama oraz 
z dodatkiem ziół i soli – jest idealnym do-
mowym lekiem m.in. na: astmę, biegun-
kę, bolesne miesiączkowanie, bóle gar-
dła, głowy, mięśni, pleców, stawów, uszu 
i zębów, brak apetytu, choroby prostaty, 
depresyjny nastrój, dolegliwości nóg, 
pęcherzyka żółciowego, stóp i wątro-
by, gorączkę, grzybicę stóp, hemoroidy, 
niewydolność serca, otyłość, problemy 
skórne i żylaki. W poradniku znajdziemy 
odpowiedź na wszystkie pytania związa-
ne z wykorzystaniem właściwości leczni-
czych wody.

praca zbiorowa 

S.O.S. DLA TARCZYCY
Dieta dla osób z chorobą  
Hashimoto!
Kompleksowy poradnik z mnóstwem 
najnowszych doniesień naukowych, 
dotyczących zaleceń w chorobie Hashi-
moto oraz 14-dniowy plan żywieniowy 
z autorskimi przepisami. W książce znaj-
dziemy szereg ciekawych i potrzebnych 
informacji, dotyczących samej choroby 
i metod leczenia oraz holistyczny plan 
postępowania dietetycznego. Zbilan-
sowana dieta ułożona została w prak-
tyczny, kompletny, 14-dniowy jadłospis, 
stworzony na bazie ogólnodostępnych 
produktów, który z pewnością poprawi 
funkcjonowanie tarczycy.

2490
3990

oprawa miękka • s. 256 • 16,5x22 cm
Wydawnictwo M

oprawa miękka • s. 224 • 17x24 cm
Wydawnictwo AA

oprawa miękka • s. 64 • 14x20 cm
Wydawnictwo Jedność

oprawa miękka • ok. s. 100 • 13x18 cm
Wydawnictwo Jedność

oprawa twarda • s. 288 • 23x33 cm 
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Jedność

oprawa miękka • s. 200 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit

oprawa miękka • s. 176 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit

oprawa miękka • s. 88 • 14x20,5 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo AA

 NADCIŚNIENIE
 CUKRZYCA
 OSTEOPOROZA

990*
1490

B E S T S E L L E R



oprawa miękka • s. 112 • 14x20 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Martel

oprawa miękka • s. 312 • 14x20 cm
Wydawnictwo WAM

oprawa miękka • s. 128 • 14,5x21 cm
Wydawnictwo M

oprawa miękka • s. 128 • 14,5x21 cm
Wydawnictwo M

oprawa miękka • s. 256 • 16,5x22 cm
Wydawnictwo M

MIĘSA

KUCHENNE INSPIRACJE SIOSTRY MARII
Proste przepisy na smaczne dania!
Chcesz szybko i łatwo przygotować codzienny posiłek? A może szukasz ciekawych przepisów na rodzinną 
uroczystość? Książki kucharskie Siostry Marii zawierają sprawdzone receptury z łatwo dostępnych składników.  
To prawdziwa skarbnica wiedzy kulinarnej w wyjątkowo niskiej cenie! 

* za 1 poradnik

POTRAWY 
JEDNOGARNKOWE

RODZINNE 
OBIADY

POTRAWY  
Z DROBIU

PIEROGI, KLUSKI, 
MAKARONY

ZIOŁA W KUCHNI SMACZNA KUCHNIA

Ewa Dąbrowska

DIETA  
DR EWY DĄBROWSKIEJ
Wszystko, co powinieneś wiedzieć  
o uzdrawiającej diecie!
Co zrobić, żeby odzyskać zdrowie, a nie 
tylko maskować objawy? • Na czym pole-
ga naturalna profilaktyka? • Jak działa post 
warzywno-owocowy? Dr Ewa Dąbrowska 
ponad 30 lat temu podjęła się próby lecze-
nia pacjentów postami. Widząc zaskakują-
ce efekty tej diety, zrozumiała, jak wielkim 
fenomenem jest ludzki organizm, który po 
oczyszczeniu z toksyn uruchamia samo-
leczące mechanizmy. W poradniku po raz 
pierwszy tak obszernie opisuje fenomen 
postu i mechanizmy samouzdrawiania. 
Omawia zasady diety warzywno-owoco-
wej oraz przekazuje zalecenia, jak przejść 
od postu do diety pełnowartościowej.

2990
3490

1490
3990praca zbiorowa 

JAK WZMOCNIĆ SERCE
Co jeść, a czego unikać,  
by zadbać o swoje serce?
U ponad połowy osób powyżej 35. roku 
życia, lekarze rozpoznają pierwsze ob-
jawy chorób układu sercowo-naczynio-
wego. Choroby te rozwijają się nie tylko 
z powodu złego odżywiania, nadciśnie-
nia czy podwyższonego cholesterolu, 
ale przede wszystkim z niedoleczonych, 
przewlekłych stanów zapalnych organi-
zmu. Dr Colbert w prosty i przystępny 
sposób wyjaśnia mechanizmy ich po-
wstawania oraz podpowiada, jak rozpo-
znać pierwsze objawy choroby wieńco-
wej i miażdżycy. W książce znajdziemy 
aż 50 prostych przepisów na smaczne 
dania, które ułatwią zmianę nawyków 
żywieniowych.

cena 9,90 zł
praca zbiorowa

JAK ZADBAĆ O STAWY
Wskazówki i przepisy!
Jeszcze do niedawna zwyrodnienie sta-
wów było schorzeniem dotykającym 
tylko starsze osoby. Niestety, wraz z roz-
wojem cywilizacji i niezdrowym trybem 
życia, choroba atakuje coraz młodszych 
wiekiem. Choroba zwyrodnieniowa jest 
przewlekła i nieodwracalna. Nieleczo-
na prowadzi do trwałego uszkodzenia 
chrząstek. Dlatego tak ogromne znacze-
nie w jej zapobieganiu i leczeniu mają 
odpowiednia dieta i profilaktyka. Książka 
zawiera praktyczne wskazówki, jak naj-
lepiej chronić nasze stawy. Znajdziemy 
tu także proste przepisy na smaczne da-
nia, które pomogą utrzymać je w dobrej 
kondycji i powstrzymać dalszy rozwój 
choroby.

cena 9,90 zł

praca zbiorowa 

KASZOTERAPIA
Doskonały poradnik o właściwo-
ściach zdrowotnych kasz!
Kasze są źródłem wielu cennych wita-
min i minerałów. Wspomagają procesy 
trawienne, wpływają na stężenie cho-
lesterolu we krwi. Dostarczają cenne-
go błonnika pokarmowego, dając po-
czucie sytości na długie godziny. Duża 
różnorodność pozwala na ich szerokie 
stosowanie. W książce m.in.: proste 
przepisy na smaczne i zdrowe dania; 
właściwości zdrowotne kasz; produkty, 
które warto z nimi łączyć, kulinarne po-
rady oraz plany żywieniowe.

ZUPY POTRAWY Z RYB

POTRAWY  
Z ZIEMNIAKÓW

cena 8,90 zł

490*
TYLKO

Aż 256 stron!



cena 11,90 zł

ZIARNO ORKISZU 
„JAK RYŻ”

*Spożywanie produktów należy skonsultować z lekarzem lub z farmaceutą.

GALGANT MIELONY
Poprawia pracę układu krąże-
nia. Ułatwia trawienie, wzmaga 
apetyt. Pomaga przy zawrotach 
głowy. 

BERTRAM MIELONY
Odpowiada za przyswajanie 
witamin i składników odżyw-
czych z pożywienia. Stosowany 
w zaburzeniach trawienia, ane-
mii, cukrzycy, chorobach reu-
matycznych i serca.

cena 51,00 zł cena 37,50 zł

cena 39,90 zł
KAWA  
ORKISZOWA 
ROZPUSZCZALNA

cena 89,00 zł

NALEWKA  
Z RZĘSY WODNEJ
Wzmacnia układ odpornościowy. 
Działa wspomagająco przy terapii 
nowotworowej. Korzystnie wpływa 
na pracę wątroby, układu oddecho-
wego i układu krążenia.

MĄKA  
Z KASZTANÓW 
JADALNYCH
Kasztany jadalne zalecane są  
w przypadku różnych dolegli-
wości wątroby i w celu jej rege-
neracji.

cena 25,50 zł

cena 79,90 zł
cena 54,50 zł PRZYPRAWA  

DO MIODU 
GRUSZKOWO- 
-ZIOŁOWEGO
Mieszanka ziół z wszewłogą do 
miodu z gruszkami. Powidła te 
są jednym z najważniejszych 
środków leczniczych w medycy-
nie św. Hildegardy. Oczyszczają 
jelita z grzybów, bakterii choro-
botwórczych i substancji trują-
cych, które są przyczyną wielu 
chorób i dolegliwości. 

cena 16,90 zł

PRZYPRAWA  
DO POTRAW
Przyprawa do potraw opra-
cowana według receptury  
św. Hildegardy z Bingen, bez  
chemicznych wzmacniaczy sma- 
kowych. Doskonała do zup, dań 
mięsnych, rybnych, sosów czy 
sałatek. W składzie m.in.: sól 
himalajska, koper włoski, lub-
czyk, szałwia, bertram, galgant.

HILDEGARDOWA  
PRZYPRAWA  
Z GALGANTEM
Uniwersalna, aromatyczna przy-
prawa do wszelkich dań: mię-
snych, rybnych, zup, sosów i sa- 
łatek. Zawiera niezbędne przy-
prawy i zioła, m.in.: galgant, ber-
tram, lubczyk, sól, koper włoski, 
seler, olej słonecznikowy, mar-
chew, cebulę. Bez chemicznych 
wzmacniaczy smakowych!

B E S T S E L L E RAlfreda Walkowska

ROK ZE ŚWIĘTĄ 
HILDEGARDĄ
Porady kulinarne na cały 
rok!
Wyjątkowy poradnik, pełen 
przepisów i wskazówek kuli-
narnych, zgodnych z medycyną  
św. Hildegardy z Bingen oraz 
programem zdrowia, opraco-
wanym w oparciu o dzieła świę-
tej. Alfreda Walkowska – znaw-
czyni dzieł świętej i autorka 
książki, podkreśla, że nie zawie-
ra ona kolejnej diety cud. Jest  
to zbiór wiedzy pozostawionej 
przez średniowieczną mniszkę, 
która wskazuje, co i jak jeść, by 
być zdrowym. W książce znaj-
dziemy przepisy m.in. na: żurek 
orkiszowy, gołąbki z ziarnem 
orkiszu, miód gruszkowo-zioło-
wy, napój z języcznikiem, napój 
piołunowy i wiele innych.

cena 12,90 zł *
*za jeden makaron

cena 12,90 zł *
*za jeden makaron

MAKARONY  
ORKISZOWE 
DO ZUP I SAŁATEK
Do wyboru:
 GWIAZDKI
 LITERKI
 MUSZELKI

MAKARONY  
ORKISZOWE
JAJECZNE
Do wyboru:
 WSTĄŻKI
 ŚWIDERKI
 NITKA PŁASKA

 NITKA CIENKA
 RADIATORY

 ŚLIMACZKI
 KAMYCZKI
 PENNE

2490
3490

SELERIA
Przyprawa z nasionami selera, 
zwana „proszkiem na reuma-
tyzm”. Stosowana w bólach 
reumatycznych, przykurczach 
i chorobie Parkinsona.

cena 49,50 zł

MĄKA ORKISZOWA 
BIAŁA

oprawa miękka • s. 185 • 14,5x20,5 cm
kolorowe ilustracje
Wydawnictwo 
Fundacja „Nasza Przyszłość”

waga: 100 g waga: 400 g waga: 100 g

waga: 100 gwaga: 100 g

waga: 500 g waga: 1 kg

waga: 500 g waga: 175 g pojemność: 500 ml

waga: 100 g waga: 400 g waga: 250 g

cena 14,90 zł

PŁATKI ORKISZOWE 
GRUBE LUB DROBNE

waga: 1 kg

cena 24,00 zł



MAKARONY  
ORKISZOWE 
DO ZUP I SAŁATEK
Do wyboru:
 GWIAZDKI
 LITERKI
 MUSZELKI

Do wyboru miody o różnych smakach:
 Z PYŁKIEM KWIATOWYM – wzmacnia odporność. 

 Z CYNAMONEM I JABŁKIEM – oczyszcza organizm,  
reguluje pracę jelit.

 Z GRUSZKĄ – wspomaga trawienie.

 Z MALINĄ – na przeziębienia.

 Z ŻURAWINĄ – pomaga przy nadciśnieniu,  
miażdżycy i schorzeniach dróg moczowych.

 Z CZARNĄ JAGODĄ – poprawia wzrok, wspomaga  
trawienie. 

 Z ROKITNIKIEM – na zdrowe serce.

Miody z dodatkiem naturalnych składników!
Doskonałe połączenie suszonych owoców i kremowanych miodów.  

Żadnych konserwantów, syropów i zagęszczonych soków. Tylko miód i susz owocowy! 

19,90 zł – za 400 g

MIÓD WIELOKWIATOWY
Na choroby alergiczne  
i katar sienny.
Stosowany przy chorobach alergicznych 
i katarze siennym. Pomocny przy grypie 
i przeziębieniach. Posiada cenne właści-
wości odżywcze, wzmacnia i regeneruje 
organizm.

MIÓD RZEPAKOWY
Najlepszy miód na  
choroby serca i układu krążenia.
Pomocny w chorobach serca. Stosowa-
ny także w schorzeniach wątroby i dróg 
żółciowych oraz nerek i pęcherza mo-
czowego. 

MIÓD GRYCZANY 
Zalecany dla ludzi starszych. 
Stosowany w schorzeniach układu krą-
żenia, miażdżycy, osłabieniu pamięci, 
anemii, nerwicy oraz po złamaniach 
i zabiegach operacyjnych. Wzmacnia 
odporność. Zawiera dużo magnezu i że-
laza. 

Naturalne miody najwyższej jakości z terenów Drawskiego Parku Krajobrazowego!

15,00 zł – za 350 g

32,00 zł – za 900 g

15,00 zł – za 350 g

32,00 zł – za 900 g

19,50 zł – za 350 g

39,00 zł – za 900 g
MIÓD WRZOSOWY
Jeden z najbardziej szlachetnych 
miodów!
Stosowany w schorzeniach nerek, dróg 
moczowych, gruczołu krokowego, w cho-
robach oczu, w stanach zapalnych jamy 
ustnej, gardła, żołądka i jelit. Wspomaga 
funkcjonowanie układu nerwowego. Ko-
rzystnie wpływa na pamięć i koncentrację.

28,00 zł – za 250 g

79,90 zł – za 900 g

PYŁEK  
KWIATOWY
Produkt pszczeli o wyjątkowych  
właściwościach prozdrowotnych.
Wzmacnia odporność. Łagodzi skutki stre-
su. Wspomaga pracę wątroby. 

19,50 zł – za 190 g

MIÓD SPADZIOWY
Drogocenny miód o wyjątkowym smaku!
Ma właściwości oczyszczające i regenerujące. Korzyst-
nie wpływa na przemianę materii i układ krążenia. Sto-
sowany pomocniczo przy przeziębieniu.

MIÓD LIPOWY
Na choroby układu oddechowego.
Stosowany w chorobach układu oddechowego, prze-
ziębieniach, grypie, kaszlu, zapaleniu oskrzeli i płuc. 
Dzięki wysokiej aktywności antybiotycznej, stosowany 
również w chorobach dróg moczowych i reumatycz-
nych. 

MIÓD AKACJOWY 
Miód usprawniający pracę przewodu  
pokarmowego.
Stosowany w zaburzeniach układu trawienia, w choro-
bie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Usprawnia pracę 
wątroby. Działa też uspokajająco.

Producent: Miody PolskieProducent: Miody PolskieProducent: Miody Polskie

5,90 zł – za 40 g

29,00 zł – za 400 g
16,90 zł – za 250 g16,90 zł – za 250 g

24,90 zł – za 400 g24,90 zł – za 400 g

45,00 zł – za 950 g45,00 zł – za 950 g

MIÓD Z PROPOLISEM 
Wielokwiatowy miód z dodatkiem 
propolisu.
Polecany dla osób mających kłopoty z gar-
dłem, a także osobom cierpiącym na zabu-
rzenia pracy układu pokarmowego. Poma-
ga przy przeziębieniach, grypie, chorobach 
skóry i ogólnych osłabieniach.
Producent: Pasieka Dębowa

16,90 zł – za 200 g



NA PAMIĘĆ  
Herbatka wspierająca aktyw-
ność umysłową. Poprawia pa-
mięć i koncentrację.

NA WZROK
Herbatka wspiera ukrwienie oka 
oraz utrzymanie elastyczności 
naczyń krwionośnych. Łagodzi 
objawy zmęczenia, zaczerwie-
nienia i opuchnięcia oczu. 

cena 6,90 zł

NA ODCHUDZANIE
Herbatka ziołowa wspomagająca  
odchudzanie. 

NA CUKIER
Herbatka pomagająca utrzymać 
prawidłowy poziom cukru we 
krwi. Reguluje pracę wątroby.

*Stosowanie produktów należy skonsultować z lekarzem lub z farmaceutą.

cena 7,90 zł cena 7,90 zł cena 6,90 zł

KAWA LEŚNIOWSKA 
ZBOŻOWO-ZIOŁOWA
Dostarcza dużej ilości błonni-
ka, minerałów i witamin. Pole-
cana jest w przypadku schorzeń 
żołądka, trzustki, wątroby, jelit  
i serca.

KAWA  
ZBOŻOWO-ZIOŁOWA  
NA SERCE
Chroni serce, wspomaga układ 
krążenia. Uzupełnia codzien-
ną dietę w naturalne witami-
ny i flawonoidy roślinne.

cena 14,90 zł

Syropy - bez barwników i konserwantów! 

cena 14,50 zł cena 12,90 zł

MALINA, SOSNA
Malina pomaga obniżyć gorącz-
kę. Korzystnie wpływa na serce 
i ciśnienie tętnicze krwi. Sosna ma 
działanie wykrztuśne. Pomaga 
przy bólach reumatycznych, pro-
blemach z układem moczowym  
i dolegliwościach skórnych.

MALINA, ACEROLA
Acerola zawiera najwięcej witami-
ny C spośród wszystkich owoców. 
Wspomaga układ odpornościowy 
oraz sercowo-naczyniowy. Wspiera 
produkcję kolagenu, poprawia kon-
dycję stawów i kości. 

cena 17,90 zł

ARONIA, CZARNA 
PORZECZKA
Aronia wzmacnia odporność. 
Przyczynia się do obniżenia 
ciśnienia krwi i przeciwdziała 
miażdżycy. Czarna porzeczka 
oczyszcza organizm, wspoma-
ga leczenie wątroby i nerek.

cena 10,90 zł

20 torebek

waga: 200 g waga: 200 g pojemność: 300 ml

20 torebek

pojemność: 500 ml pojemność: 500 ml pojemność: 500 ml pojemność: 500 ml pojemność: 500 mlpojemność: 1000 ml

20 torebek 20 torebek 20 torebek

cena 6,90 zł

NA CHOLESTEROL
Herbatka wspomagająca utrzy-
manie prawidłowego poziomu 
cholesterolu.

SOK Z GŁOGU
Głóg wspomaga wydol-
ność serca. Stosowany 
jest w zaburzeniach ryt-
mu serca i rekonwale-
scencji po zawale.

SOK Z ALOESU
Aloes wpływa korzystnie 
na poziom cukru we krwi 
oraz procesy trawienne. 
Wspomaga oczyszczanie 
organizmu.

cena 24,90 złcena 30,50 zł
SOK  
Z POKRZYWY
Oczyszcza organizm, wpły-
wa korzystnie na pracę 
trzustki, wątroby i żołądka. 
Reguluje poziom cukru 
we krwi. Poprawia kondy-
cję skóry i włosów.

SOK Z ARONII
Aronia pomaga osobom 
chorujących na miażdży-
cę i choroby serca. Pozy-
tywnie wpływa na poziom 
cukru we krwi oraz ciśnie-
nie tętnicze.

SOK Z BURAKA
Działa krwiotwórczo. Po-
maga przy osłabieniu, 
niewydolności wątroby  
i nadciśnieniu. Oczyszcza 
organizm, łagodzi prze-
ziębienia.

cena 19,90 złcena 24,90 zł
cena 30,50 zł

SOK  
Z OSTROPESTU
Wspomaga pracę wątroby, 
zwłaszcza przy stłuszcze-
niu. Pomaga przy wzdę-
ciach i zgadze. Korzystnie 
wpływa na poziom chole-
sterolu.

cena 30,50 zł

100% soki – naturalne, bez środków konserwujących, dodatku wody, cukru i innych słodzików!



*Stosowanie produktów należy skonsultować z lekarzem lub z farmaceutą.

pojemność: 250 ml

pojemność: 200 ml

pojemność: 200 ml pojemność: 100 ml pojemność: 150 ml

pojemność: 200 ml pojemność: 200 ml pojemność: 200 ml pojemność: 200 ml

pojemność: 250 ml pojemność: 100 ml pojemność: 150 mlpojemność: 50 g

SMALEC GĘSI  
Z ŻYWOKOSTEM
Działa rozgrzewająco, zmniej-
sza bóle. Stosowany w choro-
bach dróg oddechowych, krę-
gosłupa i stawów. 

cena 22,00 zł

cena 23,90 zł

OLEJ 
ŻYWOKOSTOWY  
Z PODAGRYCZNIKIEM 
Rozgrzewający olej do wmasowy-
wania w bolące miejsca. Stosowa-
ny m.in. przy: dnie moczanowej, 
bólach reumatycznych, bólach 
kręgosłupa i rwie kulszowej. Działa 
łagodząco przy złamaniach, zwich-
nięciach i stłuczeniach. 

ŻEL CHŁODZĄCY 
Łagodzi bóle stawów i mię-
śni. Zmniejsza napięcie szyi, 
ramion, pleców oraz kończyn, 
przynosząc ulgę oraz kojące 
schłodzenie obolałych miejsc.

cena 12,00 zł

KREM 
ŻYWOKOSTOWY
Łagodzi bóle mięśni, stawów 
i kręgosłupa. Zmniejsza opu-
chliznę, regeneruje i poprawia 
krążenie. 

MAZIDŁO 
KLASZTORNE 
DERMATICUS
Na skórę w okolicy stawów  
i kręgosłupa.
Łagodzi bóle pochodzenia reu-
matycznego. Rozgrzewa skórę 
w okolicy stawów i kręgosłupa. 

cena 39,90 zł

ŻEL DO NÓG  
Z KASZTANOWCA
Poprawia ukrwienie skóry. 
Uszczelnia drobne naczynka 
krwionośne, zmniejszając ich 
skłonność do pękania.

cena 19,90 zł

ŻEL Z KOLAGENEM
Bardzo popularny żel. Wspo-
maga regenerację chrząstki 
stawowej. Poprawia rucho-
mość i elastyczność więzadeł 
oraz stawów.

cena 19,90 zł ŻEL Z ŻYWORÓDKI
Żel z żyworódki, kasztanowca 
i aloesu. Nawilża i uelastycznia 
skórę. Doskonały na popękany 
naskórek na dłoniach i zrogo-
wacenia na stopach. Żyworód-
ka pierzasta i aloes regenerują, 
a alantoina przyspiesza odbu-
dowę uszkodzonego naskórka. 

cena 19,90 zł

cena 19,90 zł

KREM 
NAGIETKOWY
Wzbogacony naturalnymi olej-
kami. Odżywia, nawilża i zwięk-
sza elastyczność skóry. 

cena 11,90 zł

PROPOLIS
Maść kremowa przeznaczo-
na do pielęgnacji skóry su-
chej, popękanej, szorstkiej  
i spierzchniętej. Chroni przed 
oddziaływaniem bardzo ni-
skiej temperatury lub deter-
gentów. Dzięki zawartości pro-
witaminy A i witaminy E, działa 
odżywczo i ochronnie.

KREM DO CERY 
NACZYNKOWEJ
Nawilżający krem z ekstrak-
tem z dzikiej róży, aceroli oraz 
dodatkiem witaminy C i olejku 
arganowego. Ma właściwości 
łagodzące, ochronne i regene-
rujące.

cena 17,90 zł

cena 15,90 zł

ALOES W ŻELU
Aż 95% składu stanowi natural-
ny aloes! Nie zawiera parabe-
nów, aromatów ani barwników. 
Regeneruje skórę twarzy i ciała. 
Łagodzi podrażnienia i zmniej-
sza widoczność zaczerwienień. 
Działa ochronnie.

cena 19,90 zł

MAŚĆ KOŃSKA
Maść rozgrzewająca z 28 ziół! 
Przynosi ulgę zmęczonym sta-
wom. Intensywnie rozgrzewa  
oraz pobudza krążenie krwi, 
przez co zwiększa skuteczność 
działania substancji aktywnych, 
a tym samym przyspiesza re-
konwalescencję.

cena 19,90 zł

Nalewki

TAJEMNICA 
LEPSZEJ PAMIĘCI  
I KONCENTRACJI
Nalewka ziołowa przydatna  
w stanach zmęczenia i wyczer-
pania. Wspomaga pamięć, przy-
wraca równowagę organizmu. 

TAJEMNICA 
ZDROWEGO SERCA 
Zawiera zioła, które od wieków 
stosuje się dla ochrony serca  
i układu krążenia. Wspomaga 
rozszerzanie naczyń wieńco-
wych i obniżanie ciśnienia krwi.

cena 39,90 zł *
* za 1 nalewkę



 

 

 

na naszej

STRONIE

1990
2490

splendor24.pl

Dołącz do nas na Facebooku!  Splendor24.pl – księgarnia internetowa

przez Internet:  
www.splendor24.pl

e-mail: sklep@splendor24.pl

drogą pocztową:  
listownie lub wypełniając kartę zamówienia,  

znajdującą się na s. 37-38 katalogu. 
Adres do korespondencji: 
Nasza Przyszłość Sp. z o.o. 

ul. Klasztorna 16, 78-400 Szczecinek

Serdecznie zapraszamy!

Wybrane publikacje można również nabyć: 
w naszym sklepie z pamiątkami i dewocjonaliami przy Sanktuarium  
NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, ul. Droga Starotoruńska 1.

Katalog jest bezpłatny, otrzymanie go nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami.

Wydawcą katalogu Splendor24.pl i jednocześnie Administratorem Państwa Danych Osobowych  
jest Nasza Przyszłość Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 14, kod 01-192, oddział w Szczecinku,  

ul. Klasztorna 16, 78-400 Szczecinek, KRS 0000612105, numer Regon 364224370. 

Mając na względzie ochronę danych osobowych uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wglądu do treści  
swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,  

a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi 
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego  

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych albo w przypadku rezygnacji  
z otrzymywania katalogu Splendor24.pl drogą pocztową, na podstawie wcześniej udzielonej zgody (podstawa prawna:  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO), prosimy o kontakt tel. 94 373 11 60 lub wiadomość e-mail: ado@splendor24.pl.  
Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności, określającej zasady przetwarzania danych osobowych,  

można również znaleźć na naszej stronie internetowej www.splendor24.pl w dziale Informacje prawne/Polityka Prywatności.

 
Ceny towarów i dostawa 
• Ceny zawarte w katalogu Splendor są cenami brutto, podane są 

w polskich złotych, nie zawierają kosztów dostawy, do zakupów 
dołączana jest faktura VAT.

• Koszty dostawy zależą od wagi paczki, wartości zamówienia, 
sposobu płatności oraz wyboru dostawcy (Poczta Polska lub 
Kurier DPD) i wynoszą:

 przy płatności przelewem na nasz rachunek bankowy:
40 1240 3679 1111 0010 6726 4026
Poczta Polska lub kurier: 

- GRATIS – przy zamówieniach od 249 zł
- 4,90 zł – przy zamówieniach od 199 zł
- 9,60 zł – przy zamówieniach do 199 zł

 przy płatności przy odbiorze (pobranie): 

Poczta Polska lub kurier:
- GRATIS – przy zamówieniach od 249 zł
- 4,90 zł – przy zamówieniach od 199 zł,  

                      niezależnie od wagi paczki

- 12,90 zł – przy wadze paczki do 0,5 kg
- 13,90 zł – przy wadze paczki od 0,5 do 1 kg
- 15,90 zł – przy wadze paczki od 1 do 30 kg

Zwrot towaru i reklamacje
Klientowi przysługuje możliwość zwrotu towaru bez podania 
jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od momentu odebrania towaru. 
O zwrocie towaru prosimy poinformować nas w formie jakiegokolwiek 
oświadczenia. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia, który 
otrzyma wraz  z zamówionym towarem. Towar należy zwrócić w ciągu 
14 dni od chwili złożenia oświadczenia o zwrocie. Koszty wysyłki zwrotu 
towaru ponosi Klient. Klientowi zostaną zwrócone otrzymane płatności 
za towar oraz koszty dostawy towaru do Klienta niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 14 dni. Szczegółowe informacje dotyczące 
reklamacji i zwrotów znajdują się na naszej stronie internetowej w dziale 
Zakupy/Zwroty i reklamacje.

telefonicznie:  
od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-16.00,  
pod numerami telefonów: 

94 373 11 60
94 373 11 61
94 373 11 62 
lub 600 205 352 
Po godzinie 16.00 pod tymi numerami  
czynny jest automat zgłoszeniowy.  
Wystarczy pozostawić numer telefonu,  
a oddzwonimy do Państwa.

WARUNKI ZAKUPÓW

Ceny promocyjne na tytuły oznaczone etykietami 
promocyjnymi obowiązują do 30 czerwca 2020 r.  
lub do wyczerpania zapasów magazynowych.


