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Dla 1000 pierwszych Czytelników,
którzy złożą zamówienie z tego katalogu
w prezencie
PRZEWODNIK PO HISTORII POLSKI,
ze wstępem Prezydenta RP Andrzeja Dudy!

NASZA
PRZYSZŁOŚĆ

2

N I EZBĘDNIK PIELGRZYM A
praca zbiorowa

POLSKA
PRZEWODNIK
PIELGRZYMA

cena 19,00 zł

6900

4900

s. 640 • 17x24 cm
oprawa usztywniona • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo AA

Jedyny taki przewodnik
po miejscach świętych w Polsce!

Jędrzej Majka

cena 19,00 zł

MISTYCZNY LWÓW

 Ponad 1000 opisanych miejsc!
Albumowy przewodnik po Lwo Aż 640 stron z kolorowymi zdjęciami!
wie.
 Aktualna sieć dróg i autostrad!
Autor zabiera nas w mistyczną podróż do
W przewodniku opisano łącznie ponad 1000 miejsc w całej Polsce!
Lwowa. Na blisko stu fotografiach przedstaZamieszczono niemal 200 obszernych prezentacji poświęconych
wia jego niepowtarzalne piękno, a w krótkich
komentarzach opisuje najwspanialsze zabytki
najsłynniejszym sanktuariom, katedrom i kalwariom. Omówiooraz opowiada bogate i pasjonujące dzieje tego
no też 380 najciekawszych atrakcji turystycznych położowyjątkowego miasta. W albumie przedstawiono
nych w pobliżu miejsc świętych. Opisano również ponad
kilkanaście najwspanialszych lwowskich świątyń: ko450 innych miejsc kultu, które warto odwiedzić przy
ściołów i cerkwi, a także rynek, ratusz, słynny gmach
lwowskiej opery oraz Ossolineum. Zabiera nas także na
okazji pątniczych planów. Publikację wzbogaca
wyjątkowe
lwowskie cmentarze: Łyczakowski, Orląt Lwowokoło 900 kolorowych zdjęć, aktualna mapa
skich i mniej znany cmentarz Janowski.
samochodowa Polski w skali 1:300 000
oraz plany miast.
oprawa twarda • s. 80 • 31x30 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo AA

cena 15,90 zł

Karol Jastrzębski

NAJSŁYNNIEJSZE
MIEJSCA
PIELGRZYMOWANIA
Ilustrowany przewodnik pielgrzymkowy po Europie.
Od wielu lat miejsca kultów w Polsce
i na świecie odwiedzane są przez tysiące
pielgrzymów. Album przedstawia najpopularniejsze szlaki pielgrzymkowe i kalwarie w całej Europie, takie jak: Bardo
Śląskie, Czerna, Gietrzwałd, Góra Świętej
Anny, Kraków-Łagiewniki, Licheń, Piekary Śląskie, Ziemia Święta, Rzym, Lourdes,
Santiago de Compostela, Fatima, Wilno, La Salette, Medjugorie i wiele innych.
Obok licznych zdjęć zamieszczono w nim
historie pielgrzymowania oraz motywy
i cele pielgrzymek.
oprawa twarda • s. 64 • 20,5x28,5 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arystoteles

cena 11,00 zł

cena 9,00 zł

ŚPIEWNIK
NA PIELGRZYMKĘ

PIEŚNI MARYJNE

Ponad 200 pieśni!
Zbiór pieśni, które pomogą w modlitwie i umilą czas pielgrzymki. Śpiewnik składa się z trzech części. W pierwszej i drugiej znajdują się pieśni kościelne i piosenki religijne, śpiewane
w czasie długich godzin pielgrzymowania. Część trzecia to zbiór znanych
i lubianych w przeszłości pieśni patriotycznych, żołnierskich, powstańczych, partyzanckich i ludowych, znajdziemy tam takie utwory jak: Białe róże;
My pierwsza brygada; O mój rozmarynie;
Płynie Wisła, płynie; Cicha woda; Jarzębina czerwona; Czerwona róża oraz wiele innych.

oprawa miękka • s. 240 • 11,5x16 cm
Wydawnictwo Druczek

Ponad 90 pieśni wielbiących
Maryję!
Bogaty zbiór pieśni maryjnych. W śpiewniku znajdziemy takie pieśni jak: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP; Maryjo, przed Twym obrazem; O Kalwaryjska
Królowo; Serdeczna Matko, opiekunko
ludzi; Zawitaj Pani Anielska; Barka; Czarna Madonna; Kiedy ranne wstają zorze;
Powierz się Matce; Matko u stóp Twoich;
Zapada zmrok; Z dawna Polski; Otocz
pomocą; Matko Niebieskiego Pana; Weź
w swą opiekę i wiele innych. Śpiewnik
wydany jest w małym kieszonkowym
formacie, dzięki czemu zawsze możemy mieć go przy sobie!

oprawa miękka • s. 80 • 11x14 cm
Wydawnictwo Druczek

Jędrzej Majka

MISTYCZNE WILNO
Albumowy przewodnik po Wilnie.
Autor oprowadza nas po kilkunastu świątyniach, przedstawiając jednocześnie historię miasta. W czasie tej wędrówki docieramy m.in. do niekwestionowanego
symbolu Wilna - Ostrej Bramy, gdzie niejeden pokutnik uzyskał łaski, klękając przed
obliczem Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Zaświadczają o tym liczne wota umieszczone na ścianach kaplicy, a duchowość
Wilna niewątpliwie wzbogacona została
przez s. Faustynę Kowalską, która mieszkała tu dwukrotnie. Tu zaczęła pisać swój
Dzienniczek i tu namalowany został pierwszy obraz - Jezu, ufam Tobie.
oprawa twarda • s. 80 • 21x30 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo AA

cena 6,50 zł

Małgorzata Brożyna

ROZMÓWKI
POLSKO-ANGIELSKIE
Doskonała pomoc dla turystów
i osób wyjeżdżających do pracy!
Rozmówki będą przydatne w każdej
sytuacji: podczas zakupów, zwiedzania, wizyty w urzędzie czy w rozmowie
z pracodawcą. Przejrzysty układ pozwala błyskawicznie znaleźć potrzebne zwroty. Wszystkie słówka i wyrażenia posiadają fonetyczną wymowę, dzięki czemu
komunikacja będzie znacznie łatwiejsza.
Dodatkowym atutem są przykładowe CV
i list motywacyjny, które mogą być przydatne podczas poszukiwania pracy.
W sprzedaży również:
 ROZMÓWKI POLSKO-NIEMIECKIE
w cenie 6,50 zł.
oprawa miękka • s. 296 • 10x14,5 cm
Wydawnictwo Greg

R O K FATI M S K I
cena 12,80 zł *

cena 34,50 zł

*za miesięcznik 7,90 zł
+ książka 4,90 zł

PAKIET
JUBILEUSZOWY
Z OKAZJI STULECIA
FATIMY

Miesięcznik
„W NASZEJ RODZINIE”
z książką
„Pamiętajmy o Fatimie”

oprawa miękka • s. 96 • 12x16,5 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Rosemaria

Wyjątkowe wydanie miesięcznika z przepiękną książką
o Fatimie!

oprawa miękka • s. 160 • 12,5x25,5 cm
ozdobne pudełko

Czy znamy wszystkie orędzia Matki Bożej? Czy Jej słowa są nadal aktualne? Fatimskie tajemnice, przerażające wizje, obiecane cuda - poznanie treści orędzia z Fatimy zdaje się być naszym duchowym
Niezwykły zestaw wydany z okazji stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie,
obowiązkiem. To przesłanie jest skierowane do każdego z nas!
który pomoże odprawiać nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca i zaNiech stulecie objawień w Fatimie sprawi, by nie tylko nasze
wierzyć życie Jej Niepokalanemu Sercu. Ozdobne pudełko zawiera: piękny obraz
serca, ale i cała Polska prawdziwie Maryję poznała i poPani Fatimskiej (10,5x22 cm), książkę pt. „Obiecuję zbawienie…”, która stanowi inkochała. W książce znajduje się również nabożeństruktarz nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca oraz drewniany różaniec.
stwo pierwszych sobót.

Książka z różańcem i obrazem Matki Bożej Fatimskiej.

cena 14,90 zł

cena 19,90 zł

2990

2490
ks. Manuel Nunes Formigao

ks. Leszek Smoliński

Wincenty Łaszewski

Wincenty Łaszewski

FATIMA W RELACJACH
NAOCZNEGO ŚWIADKA

PIĘKNA PANI Z FATIMY

CZWARTY WIZJONER
Z FATIMY

7 DNI FATIMY

Świadectwo opiekuna duchowego dzieci z Fatimy!
Unikalna książka o wydarzeniach w Fatimie, jakie miały miejsce w roku 1917
i w latach następnych. Jej autorem jest
katolicki kapłan ks. dr Manuel Nunes Formigao, który żył w tamtym czasie i był
naocznym świadkiem objawień w Fatimie. Ks. Formigao osobiście znał dzieci, które widziały Maryję! Przez jakiś czas
był ich powiernikiem oraz opiekunem
duchowym. Był w samym sercu wydarzeń, które odmieniły losy świata. Nikt
inny nie zbliżył się do tajemnic Fatimy
tak blisko jak on! Dlatego przez znawców objawień fatimskich bywa nazywany czwartym wizjonerem fatimskim.
oprawa miękka • s. 256 • 14x20 cm
Wydawnictwo AA

Poznaj wypowiedzi Papieży
na temat objawień fatimskich!
Historia, świadkowie, miejsca, przesłanie, znaczenie objawień fatimskich.
To elementarz wiadomości o objawieniach fatimskich. Każdy z trzydziestu
rozdziałów opisuje różne zagadnienia
związane z tym cudownym wydarzeniem, począwszy od przedstawienia
samych objawień, przez historię „dzieci fatimskich”, aż po znaczenie cudu dla
całego świata. Zaprezentowane zostało również stanowisko Stolicy Apostolskiej z wyszczególnieniem poszczególnych papieży od czasów objawień, po
współczesność. Publikację wzbogaca część poświęcona nabożeństwom
pierwszych pięciu sobót miesiąca.
oprawa miękka • s. 112 • 13,5x20 cm
Dom Wydawniczy Rafael

Odkryj klucz do objawienia
wszech czasów!
Autor zachęca do współuczestnictwa
w objawieniu wszech czasów. Przypomina, że tylko Łucja jako jedyna z trójki pastuszków widziała, słyszała i mogła
rozmawiać z Maryją. Hiacynta widziała
i słyszała Matkę Najświętszą, a Franciszek jedynie Ją widział. Mimo, iż nie dostąpiliśmy szansy oglądania czy wysłuchania Maryi, powinniśmy stanąć na
miejscu objawień, jako ich uczestnik,
nie widz. W objawieniu jest też miejsce
dla każdego z nas. Każdy może stać się
czwartym wizjonerem z Cova da Iria!

oprawa miękka • s. 160 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Fronda

cena 19,90 zł

Jak Siostra Łucja mierzyła czas
dzielący nas od triumfu Niepokalanego Serca Maryi?
Siostra Łucja zapowiedziała, że na pełne i bezapelacyjne zwycięstwo serca
Maryi musimy czekać siedem długich
dni od Cudu Słońca w Fatimie. Dodała, że wypowiada te słowa w trzecim
dniu fatimskim. Czas jednak gwałtownie przyspieszył. Na zeświecczoną Europę spada grad objawień Maryjnych,
a wszystkie można zrozumieć tylko
w blasku Fatimy. Z książki dowiemy się
jak w świetle nowych objawień i współczesnych znaków rozumieć fatimskie
przesłanie.

oprawa mikka • s. 176 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Fronda
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2990

2490

39
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cena 15,00 zł

3490
Robert Hugh Benson

WŁADCA
ŚWIATA
oprawa miękka • s. 352 • 14x20 cm
Wydawnictwo Fronda

Sylwia Palka

Wyjątkowa książka
polecana przez samego Papieża Franciszka!
Dlaczego uważa ją za proroctwo?

ks. Józef Orchowski

CO DUCH ŚWIĘTY
MÓWI DO KOŚCIOŁA
W POLSCE? CZĘŚĆ II
Jakie zadania stoją przez Kościołem
w Polsce? Jakiej postawy wymaga od
Polaków Duch Święty?

Prorocza powieść napisana ponad sto lat temu, której przesłanie
jest wciąż aktualne. Nowy Porządek Świata, który niesie za sobą:
Książka zawiera wypowiedzi znanych charywyrzucanie chrześcijaństwa z życia publicznego, narzucanie
zmatyków i ewangelizatorów, którzy wyjaśniaidei przez władców, legalizację eutanazji oraz rozszerzający
ją przed jakimi problemami oraz wyzwaniami stoi
Kościół w Polsce oraz w jaki sposób każdy, kto kosię po Europie islam. Część tego, o czym pisze autor, już się
cha Pana Jezusa, może korzystać z darów Ducha
sprawdziła. Papież Franciszek odniósł się do tych przepoŚwiętego, by wypełniać Bożą wolę. To książka o wielwiedni i nazwał je mianem proroctwa. Czy z pozostakiej mocy i zaskakującym działaniu Pana Boga, a także
łymi zapowiedziami będzie tak samo? Przeczytaj,
o wyjątkowej roli Polski w dzisiejszym, oddalającym się od
Chrystusa świecie.
a zrozumiesz to, co dzieje się dzisiaj wokół nas!
oprawa miękka • s. 256 • 14,5x20,5 cm

cena 9,90 zł

cena 18,00 zł

Wydawnictwo Esprit

2990

SEKRET GIETRZWAŁDU
Jedyne w Polsce miejsce uznanych objawień Matki Bożej!
Książka jest przewodnikiem po objawieniach i łaskach, jakie można uzyskać
w Gietrzwałdzie. Okazją do wydania książki jest przypadająca w tym roku 140-letnia rocznica objawień Matki Bożej i 50-lecie koronacji cudownego obrazu. W książce m.in.: stanowisko Kościoła wobec objawień w Gietrzwałdzie, świadectwa, przypadki uzdrowień oraz nowenna i modlitwy do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
oprawa miękka • s. 100 • 12x16,5 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Rosemaria

cena 19,90 zł

2490

s. Eugenia Elżbieta Ravasio

Wincenty Łaszewski

OBJAWIENIA
I ORĘDZIA BOGA OJCA

OSTATNIE
PROROCTWO O POLSCE

Jedyne objawienia dokonane
przez samego Boga Ojca!
Po 10 latach badań uznane przez
Kościół za autentyczne.

Jak wyglądać będzie nasze
jutro?

Świadectwo s. Eugenii Ravasio (19071990), która poświęciła swoje życie służąc ubogim cierpiącym na trąd. Jednak
najcenniejszym dobrem, jakie nam pozostawiła, są orędzia, które otrzymała
w objawieniach mistycznych bezpośrednio od Boga Ojca. Orędzia te przekazał
siostrze Eugenii w 1982 roku po łacinie
- 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 autentyczne. Książka zawiera też
modlitwy do Niego.
oprawa miękka • s. 112 • 12x19 cm
Wydawnictwo AA

Z każdym dniem przybliża się godzina wypełniania się proroctw, wszystko wokół się zmienia, staje się bardziej mroczne. Dawne wskazówki już
nie wystarczają... Istnieje sposób na
uczynienie historii nieodwracalną –
najbardziej radykalny, a zarazem najskuteczniej niszczący wszelkie proroctwa o Polsce, to wymazanie naszej Ojczyzny z mapy świata... Nie ma
Polski, nie ma spełnionych proroctw...
Tak wygląda szatański sen. Na szczęście istnieje sposób, żeby stało się inaczej. Jak wyglądać będzie nasze jutro?
Odpowiedź na to pytanie znajdziecie
w książce.
oprawa miękka • s. 128 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Fons Omnis

Carver Alan Ames

João César das Neves

ZA ZASŁONĄ

STULECIE FATIMSKIE

Najnowsza książka słynnego
mistyka, który doświadcza
objawień i niezwykłych cudów!

Wojny, prześladowanie chrześcijan, zamachy terrorystyczne.

Książka opiera się na listach oraz przemówieniach autora, w których dzieli
się doświadczeniem potęgi Bożej miłości, mocy sakramentu pojednania,
wartości małżeńskiej bliskości, a także rozważa korzenie zła dotykającego
ludzi we współczesnym świecie. Podpowiada, w jaki sposób najpełniej adorować Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, jak działają w naszym życiu Aniołowie i czym są niebo
oraz piekło.

oprawa miękka • s. 384 • 14x20 cm
Wydawnictwo Esprit

Obserwując tragiczne wydarzenia XX wieku, niektórzy zadawali sobie pytanie:
gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Wydarzenia z Fatimy są kluczem do zrozumieniu tego okresu. Cud, który wydarzył się w Fatimie ma szczególne znaczenie w świetle takich wydarzeń jak
rewolucja październikowa czy przystąpienie Stanów Zjednoczonych do
drugiej wojny światowej. Autor wskazuje m.in., że upadek ZSRR został poprzedzony poświęceniem świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez
papieża Jana Pawła II.

oprawa miękka • s. 304 • 14x20 cm
Wydawnictwo WAM

UP O MI N K I

7900
cena 34,90 zł

5900

praca zbiorowa

cena 22,00 zł

ŚLUBUJĘ CI MIŁOŚĆ,
ALBUM Z OKAZJI ŚLUBU WIERNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ
Pięknie wydana pamiątka zawar- MAŁŻEŃSKĄ
cia Sakramentu Małżeństwa!

Dzięki albumowi małżonkowie będą
mogli uwiecznić i zatrzymać na zawsze
chwile pierwszego spotkania, zaręczyn,
uroczystości zaślubin, wesela i pierwsze dni wspólnego życia. Pamiątka zawiera wiele cennych myśli m.in. Jana
Pawła II dotyczących szczęśliwego kroczenia wspólną drogą, nazwy rocznic
ślubu oraz opis symboli i tradycji ślubnych. W albumie jest także miejsce na
wklejenie zdjęć.
oprawa twarda • s. 52 • 24x26 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arystoteles

BIBLIA
DOMOWA
oprawa twarda z obwolutą
s. 1432 • 20x28,5 cm
Wydawnictwo M

Wyjątkowa pamiątka zawarcia
Sakramentu Małżeństwa!
Pięknie ilustrowany album o sile budującej
szczęśliwe małżeństwo – od chwili poznania
Piękne wydanie Biblii z osobistym błogosławieństwem
przez pierwsze zauroczenia, dzień ślubu, wyJana Pawła II. Idealna na prezent!
chowywanie dzieci aż po dojrzałą miłość starszych małżonków. Album zawiera życzenia na
Ekskluzywne wydanie Pisma Świętego Starego i Nowego Testawszystkie piękne dni oraz chwile, które są przed
mentu w tłumaczeniu ks. bpa Kazimierza Romaniuka. Dodatkonowożeńcami oraz podziękowanie za chwile, które ich połączyły i dały szczęście. Książkę wzbogacawymi atutami są: osobiste błogosławieństwo Jana Pawła II,
ją modlitwy a także świadectwa małżeństw opierająlist ze słowami Papieża do polskich rodzin, 121 wspaniacych swój związek na skale Bożej Miłości.

łych ilustracji Gustave’a Doré nawiązujących do niezwykle cenionych XIX-wiecznych wydań, strony przeznaczone na kronikę rodziną oraz
elegancka bordowa oprawa ze
złoceniami.

oprawa twarda • s. 176 • 19,5x26 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Dom Wydawniczy Rafael

cena 24,90 zł

cena 19,90 zł
św. Jan Paweł II

JESTEŚ DZIECKIEM
BOŻYM
Wyjątkowa pamiątka Chrztu
Świętego!
Pamiątka przyjęcia sakramentu Chrztu
przeznaczona zarówno dla dziecka,
jak i dla rodziców. Szczególnym bogactwem tego albumu są modlitwy
Jana Pawła II zawierzające ochrzczone
dziecko opiece Matki Bożej oraz błogosławieństwo udzielone dzieciom. Ojciec Święty ukazuje wielkość i niezwykłość Chrztu Świętego. W środku znajdziemy także urzekające zdjęcia z Papieżem oraz miejsce na pamiątkowe
zdjęcia i dedykacje.

oprawa twarda • s. 48 • 20x29 cm
papier kredowy • kolorowe ilustracje
Wydawnictwo AA

NIEZBĘDNIK MAŁEGO
CHRZEŚCIJANINA
Komplet 3 książek! Idealny prezent na chrzciny lub pierwsze
urodziny.
Trzy książeczki dla dzieci w bardzo gustownej walizeczce, ze sznurkowym
uchwytem. Komplet zawiera: „Kronikę małego chrześcijanina”– w której
zapisuje się najważniejsze daty z życia dziecka oraz drzewo genealogiczne do uzupełnienia. Druga pozycja to
„Mój modlitewnik”, czyli ilustrowane
najpopularniejsze modlitwy, takie jak
„Ojcze nasz” czy rymowane akty wiary,
ale także proste modlitwy dla dziecka.
Trzeci tytuł to „Historie biblijne”, czyli najprościej mówiąc: biblia dla dzieci.
oprawa twarda • s. 24 • 21x21 cm
papier kredowy • kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Diec. Sandomierz

cena 54,90 zł
ks. bp Józef Wysocki

cena 9,99 zł

Z OKAZJI URODZIN

RYTUAŁ RODZINNY
Wartościowy przewodnik
dla katolickich rodzin!
Jubileuszowe wydanie książki znanego liturgisty ks. bpa Józefa Wysockiego. Zawiera m.in. opisy zwyczajów
i tradycji religijnych przeżywanych
w katolickiej rodzinie, w katolickim
domu w ciągu całego roku liturgicznego. Znajdziemy tu pogłębiony opis
sakramentaliów, modlitw na kościelne
i domowe uroczystości w oparciu o zakorzenione w naszej tradycje zwyczaje. Książka będzie bardzo przydatna
chrześcijańskim rodzinom, które wiarę i religię chcą wprowadzać i praktykować w swoim codziennym życiu.
oprawa twarda • s. 640 • 15,5x24 cm
złocone litery na okładce
Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników

cena 9,99 zł

Z OKAZJI IMIENIN
Serdeczne życzenia z pięknymi
zdjęciami!
oprawa twarda • s. 48 • 14x16 cm
kolorowe zdjęcia • papier kredowy
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
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Z A DBAJ O ZDROWIE!
cena 19,90 zł
cena 29,90 zł

Krystyna Dajka
ks. Łukasz Piórkowski

Bożena Kropka

POST DANIELA
Z UZDRAWIAJĄCĄ
DIETĄ DR EWY
DĄBROWSKIEJ

CO MI DOLEGA?

oprawa miękka • s. 176 • 14x20 cm
Wydawnictwo WAM

oprawa miękka • s. 336 • 13,5x20,5 cm
Wydawnictwo Znak

Jak skutecznie oczyścić ciało
i ducha w 14 dni?

Poradnik skutecznego leczenia dietą!

Jeśli dokuczają Ci bóle głowy, zmęczenie, problemy skórne, drażliwość,
problemy z trawieniem, ta książka jest dla Ciebie! Dzięki niej nauczysz się
interpretować pierwsze niepokojące symptomy i dowiesz się o jakie badania
poprosić w gabinecie lekarskim. Według autorki, aż 80% naszych proW książce krok po kroku opisano 14-dniowy program oparty na diecie
blemów zdrowotnych jest efektem nieodpowiedniej diety. Niektóre pokarmy
warzywno-owocowej, z uwzględnieniem przepisów na każdy dzień
mogą nie tylko łagodzić lub zaostrzać problemy z anemią, tarczycą czy alergią.
kuracji. Dzięki książce dowiemy się jak przygotować się do postu, kieKsiążka opisuje wpływ poszczególnych pokarmów na nasze zdrowie oraz samody go podjąć i co zrobić po zakończeniu kuracji. Książka zawiera
również duchowe rozważania ks. Łukasza Piórkowskiego, które
poczucie. Znajdziemy w niej sposoby leczenia chorób dietozależnych, do których
pomogą uczynić z postu czas prawdziwej, duchowej odnowy.
należy np. cukrzyca, a także tych, które tylko pozornie nie mają nic wspólnego z naHistorie i świadectwa osób uzdrowionych są najlepszym doszym sposobem odżywiania.
wodem na jego skuteczność!

Po raz pierwszy post Daniela został połączony z uzdrawiającą
dietą dr Ewy Dąbrowskiej!

cena 19,90 zł

cena 32,00 zł

cena 13,00 zł

cena 19,00 zł

dr Don Colbert
praca zbiorowa

Pierrette Nardo

Ana Maria Bergasa

JAK POZBYĆ SIĘ BÓLU
PLECÓW I KARKU

HERBATKI DLA
ZDROWIA I URODY

Skuteczne metody zapobiegania
dolegliwościom kręgosłupa.

Ponad 50 przepisów na lecznicze
herbatki ziołowe!

ZDUMIEWAJĄCE
WŁAŚCIWOŚCI
MAGNEZU

Specjaliści leczenia chorób i urazów
kręgosłupa prezentują wyniki najnowszych odkryć i badań, fachowe porady
oraz sprawdzone programy zapobiegania dolegliwościom kręgosłupa i łagodzenia dokuczliwego bólu. Z książki
dowiemy się m.in.: jak pomóc sobie przy
dolegliwościach kręgosłupa, jak wprowadzić proste i skuteczne zmiany w stylu życia oraz utrzymywać prawidłową postawę. Znajdziemy również ćwiczenia rozciągające, które są w stanie
uchronić przed nawracającym bólem.

Herbatki ziołowe posiadają mnóstwo
właściwości leczniczych: łagodzą bóle,
wzmacniają organizm, działają nasennie, zwalczają lekkie dolegliwości i dodają energii. Poza tym są smaczne, skutecznie gaszą pragnienie oraz orzeźwiają. W książce znajdziemy przepisy na herbatki: nasenne, wzmacniające układ odpornościowy, zwalczające przeziębienie,
bóle stawów, głowy, kobiece dolegliwości, problemy skórne oraz wiele innych.
Łatwo je przyrządzić, ponieważ większość składników można znaleźć na łące
lub w ogrodzie, są bez wątpienia cennymi sprzymierzeńcami naszego zdrowia.

oprawa miękka • s. 240 • 16x23,5 cm
Wydawnictwo Mada

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

Poznaj właściwości drogocennego pierwiastka!
Jeśli borykasz się z drżeniem powiek,
kołataniem serca, czy masz problemy
ze snem, koniecznie sięgnij po tę książkę! Autorka, doświadczona chemiczka
i dietetyczka, która dzięki zażywaniu
magnezu (!) pokonała chorobę uznaną za nieuleczalną, wskazuje na niezwykle istotną rolę tego pierwiastka
w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. W sposób przystępny wyjaśnia procesy przyswajania
magnezu oraz wymienia skutki jego
niedoboru w organizmie.
oprawa miękka • s. 176 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit

BIBLIA LECZY OTYŁOŚĆ
Naturalne sposoby na trwałą
utratę wagi.
Dr Don Colbert jest lekarzem medycyny rodzinnej, specjalistą w zakresie procesów opóźniających starzenie, autorem wielu bestsellerów na temat zdrowia
i właściwego odżywiania. Dostarcza potrzebnej wiedzy i mocnych, skutecznych
narzędzi do walki z nadwagą. Opisuje przyczyny otyłości, podaje praktyczne
wskazówki, jak osiągnąć i utrzymać właściwą wagę. Prezentuje ćwiczenia, które
mogą wydłużyć życie. Wyjaśnia jakie suplementy i witaminy przyjmować w czasie odchudzania.
W sprzedaży również Biblia leczy:
 Choroby serca
 Rak
 Zaburzenia snu  Nadciśnienie
 Cukrzyca
 Depresja i lęk
 Osteoporoza
 Stres
oprawa miękka • s. 120 • 13x18 cm
Wydawnictwo M

cena 24,90 zł

ZADBAJ O ZDROWIE!

cena 9,90 zł

cena 9,90 zł
dr Gottfried Hertzka
dr Wighard Strehlow

Jan i Inge Dries

SZTUKA ŁĄCZENIA
POKARMÓW
Co z czym? Doskonały poradnik
o odżywianiu!
Właściwe łączenie różnych produktów
żywnościowych może wyeliminować
z naszego życia problemy ze wzdęciami, gazami, alergią pokarmową, a nawet
nadwagą. Autorzy książki zapoznają nas
z koncepcją prawidłowego łączenia pokarmów, uwzględniając przykłady dobrych i złych zestawień pokarmowych.
Wbrew pozorm zasady te są bardzo proste i oczywiste. Książka zawiera mnóstwo
przepisów na prawidłowe kombinacje
pokarmowe, m.in.: przystawki, zupy, sałatki, owocowe smakołyki, dania ciepłe,
speciały z serów, sosy oraz wiele innych.
oprawa miękka • s. 204 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Aba

SERCE
I UKŁAD
KRĄŻENIA

dr Gottfried Hertzka
dr Wighard Strehlow

GRYPA, PRZEZIĘBIENIA,
GORĄCZKA, INFEKCJE
Zbiór receptur na najczęściej
dotykające nas choroby!
Święta Hildegarda zostawiła nam ogromne bogactwo naturalnych środków medycznych oraz terapii leczniczych. Z tej ciągle leżącej odłogiem, prawdziwej apteki
Pana Boga wybrano setki receptur na najczęściej występujące dolegliwości, od grypy po infekcje górnych dróg oddechowych.
Wszystkie zostały dokładnie opracowane
i sprawdzone przez wybitnych specjalistów
dr. Gottfrieda Hertzkę i dr. Wigharda Strehlowa. Pomogły wielu pacjentom, dlaczego
nie mają pomóc Tobie? Książka bardzo ładnie wydana w wyjątkowo niskiej cenie!
oprawa miękka • s. 128 • 14,5x20,5 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo AA

cena 24,90 zł

oprawa miękka • s. 96 • 14x20 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo AA

Skorzystaj ze sprawdzonych receptur św. Hildegardy z Bingen!
Choroby serca i układu krążenia należą do najczęstszych i najpoważniejszych dolegliwości zdrowotnych, z którymi się borykamy, dlatego tak
istotne jest zarówno leczenie tych chorób, jak i zapobieganie im. Książka z serii „Święta Hildegarda leczy” przedstawia zbiór skutecznych receptur pomagających radzić sobie z chorobami serca i układu krążenia. Opracowano je w oparciu o dzieła medyczne świętej Hildegardy
z Bingen – mniszki, wizjonerki, doktor Kościoła i jednej z najznamienitszych postaci w dziejach chrześcijaństwa. Książka bardzo ładnie wydana
w wyjątkowo niskiej cenie!

cena 29,90 zł

cena 29,90 zł

2450

DOLEGLIWOŚCI
PRZEWODU
POKARMOWEGO
Dowiedz się jak bez lekarstw poprawić pracę układu pokarmowego!
Zaburzenia w pracy przewodu pokarmowego odbijają się na naszym stanie zdrowia i samopoczucia, mogą też wywołać
poważne choroby. Autorka, z wykształcenia lekarz, przekazuje fachową wiedzę
na temat budowy i działania przewodu
pokarmowego, a także profilaktyki i leczenia chorób. Oprócz tego, jako zwolenniczka medycyny naturalnej, podpowiada jakie są domowe sposoby na utrzymanie zdrowego przewodu pokarmowego,
szczególnie podkreśla rolę ziół, nalewek,
odwarów oraz herbat. W książce znajdziemy również wskazówki dotyczące sposobów oczyszczania układu pokarmowego.
oprawa miękka • s. 208 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Aba

1800

Piotr Kapusta, Joanna Kapusta

dr Sandra Cabo

PŁATKI RÓŻY LECZĄ

JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ

Właściwości lecznicze i sprawdzone sposoby na przetwory
z płatków róży.

Znakomity poradnik dla chorych
na cukrzycę!

DIETA OCZYSZCZAJĄCA
WĄTROBĘ

Zbigniew T. Nowak

Książka opisuje właściwości lecznicze
płatków róży. Podaje receptury na leki,
przetwory i kosmetyki. Zawiera też cały
zbiór cennych przepisów m.in. na: konfitury babuni, rubinowy przecier, galaretkę agrestowo-różaną, wonny sok
ojca Grzegorza, herbatki, syropy, miód
różany, królewski napój, maść św. Dominika na bóle, kompres na zmęczone
oczy i balsam króla Salomona z płatków
róży. Czytanie publikacji uprzyjemnią
bogate dzieje róży – także związane
z Kościołem.

oprawa miękka • s. 130 • 12x18 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

Książka zawiera podstawowe wiadomości o chorobie, jej objawach oraz
sposobach radzenia sobie z nią na co
dzień. Omówiono w niej m.in.: rodzaje cukrzycy, objawy, grupy ryzyka, zapobieganie chorobie, wysiłek fizyczny, zalecane formy aktywności, higienę, samokontrolę, zapobieganie powikłaniom. Sporo miejsca zajmują porady dotyczące wspierania chorego na
cukrzycę, wsparcia rodziny i pomocy
psychologicznej. Książka zawiera także
rozdziały poświęcone cukrzycy u dzieci, osób starszych i kobiet w ciąży. Cennym uzupełnieniem są porady dotyczące diety dla diabetyków.
oprawa miękka • s. 112 • 16x23,5 cm
Wydawnictwo Dragon

Pokochaj swoją wątrobę i żyj
dłużej!
Niezwykle cenny podręcznik dla wszystkich osób cierpiących z powodu słabego zdrowia, chorej wątroby i nadwagi. Zawiera ośmiotygodniowy plan żywieniowy mający na celu oczyszczenie,
zregenerowanie i odmłodzenie wątroby. Autorka zachęca także do skorzystania z 12 zasad warunkujących zdrowy stan wątroby oraz spożywania potraw przyjaznych wątrobie m.in.: zdrowe dipy i pasztety, wywary i sosy, surówki i sałatki, babeczki, kanapki, naleśniki
i wiele innych.

oprawa miękka • s. 271 • 16x21 cm
Wydawnictwo Mada
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B O GACT WA N ATURY
cena 29,00 zł
praca zbiorowa

BOŻA APTEKA
ZIOŁA DOBRE
NA WSZYSTKO

4490

Zbigniew T. Nowak

3990

ZIELONY DETOKS
oprawa twarda • s. 240 • 21x25,5 cm
Wydawnictwo Olesiejuk

Porady specjalisty, którego
książki sprzedały się w setkach
tysięcy egzemplarzy!

Jak rośliny lecznicze wymiatają z organizmu wolne rodniki i gwarantują długie
życie. Autor udowadnia, że zdrowy tryb
Właściwe stosowanie ziół może znacznie poprawić samopoczucie
życia wzmocniony zielonym detoksem
i wspomóc leczenie farmakologiczne, dlatego też coraz bardziej
potrafi zapobiegać nowotworom, chrodoceniamy skarby z pól, lasów i łąk, słusznie nazywanych Bożą
ni przed miażdżycą i chorobą Alzheimera.
Przytacza najnowsze wyniki badań, propoapteką. W książce opisano 30 ziół, w tym również występujące
nując włączenie do diety roślin niszczących
w Polsce: rumianek, tymianek, szałwia, wierzbownica drobnowolne rodniki, największego wroga naszego
kwiatowa, szczawik zajęczy, które według autorów powinien
zdrowia i życia. Książka zawiera niezwykle proste i tanie receptury soków, naparów i nalewek
zbierać każdy z nas. Książka zawiera również wykaz chorób
z wykorzystaniem m.in.: aronii, borówki, czosnku,
wraz ze wskazaniem ziół pomocnych w danej dolegliwocebuli, dzikiej róży, rokitnika, czy żurawiny.

Naturalne lekarstwa z apteki Pana Boga!

ści oraz przypadki uzdrowień, które potwierdzają ich
skuteczność.

oprawa miękka • kolorowe ilustracje
s. 179 • 16,5x23,5 cm
Wydawnictwo Fronda

3990

Stefania Korżawska

cena 17,50 zł

BRATERSKA POMOC
DLA ZDROWIA
KASZA JAGLANA
Sprawdzone przepisy na potrawy z kaszy jaglanej!
Kasza jaglana ma wiele właściwości leczniczych, m.in.: odkwasza i wzmacnia organizm, niszczy bakterie chorobotwórcze, poprawia krążenie, koi nerwy, likwiduje stany zapalne jelit, odchudza, zapobiega
osteoporozie. Książka zawiera mnóstwo
przepisów na potrawy z kaszy jaglanej: pożywne śniadania, zupy, drugie dania, zapiekanki, przeróżne pierogi, sałatki, podwieczorki i kolacje. Znajdziemy w niej również
przepisy na herbatki i napoje jaglane, które
oczyszczą i wzmocnią organizm.
oprawa miękka • s. 80 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Corsam

2990

34

90

2490

cena 34,90 zł
cena 34,90 zł
Zbigniew T. Nowak

Zbigniew T. Nowak

dr Monika Fijołek

praca zbiorowa

ZIOŁA Z POLSKICH ŁĄK

KSIĘGA
OWOCÓW LEŚNYCH

ZIOŁA W DOMOWYM
OGRODZIE

WYGRAJ ZDROWIE
Z NATURĄ

Kuracje i przetwory z owoców leśnych.

Zdrowie i odporność w zasięgu ręki!

Kompendium wiedzy o zdrowiu!

Niezbędne kompendium wiedzy
o ziołach!
Polskie łąki obfitują w mnóstwo roślin cenionych przez współczesną medycynę. Zaliczamy do nich m.in.: babkę lancetowatą, bluszczyk kurdybanek,
krwawnik, mniszek lekarski, pokrzywę, podbiał, skrzyp polny, stokrotkę,
tasznik, oman łąkowy, pięciornik gęsi,
szczaw, świetlik łąkowy, żywokost lekarski i wiele innych. Książka dostarcza
obszernej wiedzy jak je zbierać i przetwarzać na domowe specyfiki. Opisuje
też związki lecznicze zawarte w tych roślinach, niezwykle ważne w profilaktyce i leczeniu rozmaitych schorzeń. Autor podpowiada również w jaki sposób
zastosować je w kuchni i kosmetyce.
oprawa twarda • s. 328 • 15,5x21 cm
kolorowe ilustracje
Wydawnictwo AA

Bez czarny, berberys zwyczajny, borówka
czernica, głóg, jarzębina, jeżyna, malina,
poziomka, dzika róża, rokitnik, tarnina, żurawina, dzika śliwa oraz dzika jabłoń. Autor opisuje zdrowotne właściwości owoców oraz bogactwo zawartych w nich
substancji leczniczych, działających na
konkretne choroby. Doradza jak przygotować z nich domowe leki. Podaje przepisy na rozmaite przetwory: soki, herbatki,
konfitury, przeciery, syropy, surówki, koktajle, lecznicze nalewki oraz olejki. Wykorzystajmy bezcenne dary przyrody, które kryją w sobie nieprzebrane bogactwo
witamin, soli mineralnych i innych dobroczynnych związków leczniczych!
oprawa twarda • s. 256 • 15x21 cm
Wydawnictwo AA

Jak uprawiać i pielęgnować zioła? Które z nich można hodować w doniczkach na parapecie, a które wymagają
uprawy w ogrodzie? Dlaczego niektóre mogą rosnąć obok siebie, a innych
pod żadnym pozorem nie wolno posadzić w sąsiedztwie? Które zioła warto mieć na swojej grządce, a które wystarczy po prostu kupić? Jak zaprojektować i założyć ziołowy ogród? Książka jest doskonałym przewodnikiem po
świecie ziół. Autorka, doktor Monika Fijołek proponuje nam proste i skuteczne rozwiązania.
oprawa miękka • s. 304 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit

Bogato ilustrowany poradnik na temat
właściwości leczniczych i żywieniowych popularnych i mniej znanych warzyw, owoców, ziół, herbat, olejów, bakalii czy kasz. Poznamy produkty, które
pozwolą poprawić nastrój i wygląd, dodać sił witalnych, pozbyć się stresu, poprawić wzrok i koncentrację oraz korzystanie wpłynąć na stan serca. Książka zawiera receptury i przepisy, dzięki którym
możemy złagodzić rozmaite dolegliwości wielu chorób, takich jak cukrzyca,
miażdżyca, nadciśnienie, reumatyzm,
osteoporoza i wiele innych. Dzięki książce dowiemy się jak dużo naturalnych lekarstw znajduję się w zasięgu naszej ręki!
oprawa twarda • s. 464 • 17,5x25 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Arti

D I E TA Ś W. H I L D E G A R DY

Miód gruszkowo-ziołowy uwalnia jelita od pleśni, grzybów, bakterii chorobotwórczych i substancji trujących,
które mogą być przyczyną wielu chorób i dolegliwości. Do jego przygotowania wystarczy 1,5 kg gruszek, 8 łyżek miodu i 100 g mieszanki ziołowej, którą poniżej polecamy. Przepis i zastosowanie znajdą Państwo
w książce „Powrót do harmonii”.

cena 51,30 zł
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cena 15,00 zł

cena 27,00 zł

Alfreda Walkowska

POWRÓT DO HARMONII

PRZYPRAWA
DO POTRAW

HILDEGARDOWA
PRZYPRAWA
Z GALGANTEM

Przyprawa do potraw opracowana według receptury św. Hildegardy z Bingen,
bez chemicznych wzmacniaczy smakowych. Doskonała do zup, dań mięsnych,
rybnych, sosów czy sałatek. W składzie
m.in.: sól himalajska, koper włoski, lubczyk, szałwia, bertram, galgant.

Uniwersalna aromatyczna przyprawa
do wszelkich dań: mięs, ryb, zup, sosów
i sałatek. Zawiera niezbędne przyprawy
i zioła, m.in.: galgant, bertram, lubczyk,
sól, koper włoski, seler, olej słonecznikowy, marchew, cebulę. Bez chemicznych
wzmacniaczy smakowych!

waga: 100 g

waga: 400 g

Pełna prezentacja programu zdrowotnego św. Hildegardy z Bingen!

cena 9,20 zł *

*za jeden makaron

oprawa miękka • s. 145 • 14,5x20,5 cm
Wyd. Polskie Centrum św. Hildegardy

waga: 100 g

13,50 zł – za 20 g

9,20 zł – za 20 g

47,60 zł – za 100 g

33,40 zł – za 100 g

MAKARONY ORKISZOWE
JAJECZNE
DO ZUP I SAŁATEK
Do wyboru:
 WSTĄŻKI
 ŚWIDERKI
 NITKA

 SPAGHETTI
 RADIATORY

waga: 400 g

BERTRAM MIELONY

GALGANT MIELONY

Odpowiada za przyswajanie witamin
i składników odżywczych z pożywienia. Stosowany w zaburzeniach trawienia, anemii, cukrzycy, chorobach reumatycznych i serca.

Chroni przed udarem i zawałem serca.
Poprawia pracę układu krążenia. Ułatwia
trawienie, wzmaga apetyt. Zapobiega zawrotom głowy.

opakowanie: 20 g lub 100 g

cena 11,00 zł *

*za jeden makaron

Podstawą diety średniowiecznej benedykcena 75,50 zł
tynki jest orkisz i mąka orkiszowa, w pełni przyswajalne przez ludzki organizm.
W książce znajdziemy mnóstwo informacji
PRZYPRAWA DO
temat zalecanych produktów spożywMIODU GRUSZKOWO- na
czych, a także tych, których należy unikać.
Dowiemy się, jakie są właściwości odżywcze
-ZIOŁOWEGO
i lecznicze niezbędnych elementów diety.
Mieszanka ziół z wszewłogą do miodu Poznamy receptury przygotowania różnych
z gruszkami. Powidła te są jednym środków leczniczych, wskazówki na temat
z najważniejszych środków leczni- odżywiania niemowląt oraz przepisy na potrawy niezbędne w codziennej diecie.
czych w medycynie św. Hildegardy.

opakowanie: 20 g lub 100 g

cena 15,30 zł

BABKA PŁESZNIK
Zapewnia dokładne wypróżnianie, wydalenie czarnej żółci i substancji trujących.
Obniża poziom cholesterolu, wpływa dobroczynnie na układ krążenia.
waga: 100 g
Spożywanie przypraw należy skonsultować z lekarzem lub z farmaceutą.

Do wyboru:
 GWIAZDKI
 LITERKI
 MUSZELKI

 ŚLIMACZKI
 KAMYCZKI

waga: 250 g

NALEWKA Z RZĘSY WODNEJ
VICHTOSAN

cena 86,90 zł

Nalewka przygotowana według receptury św. Hildegardy. Wzmacnia układ odpornościowy, usuwa toksyny z organizmu. Działa wspomagająco przy terapii nowotworowej. Wspomaga pracę wątroby, układu oddechowego i układu krążenia.
pojemność: 500 ml

cena 44,30 zł

SELERIA
Przyprawa z nasionami selera, zwana
„proszkiem na reumatyzm”. Stosowana w bólach reumatycznych, przykurczach i chorobie Parkinsona.
waga: 100 g
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Z D ROWA ŻY WNOŚĆ
cena 4,50 zł

cena 4,50 zł

MAKARONY
Z DODATKIEM
ŚWIEŻYCH WARZYW

cena 4,50 zł

„SMAKI Z OGRODU” – to wyjątkowa
linia makaronów polskiej firmy Sulma.
Unikalny sposób przygotowania ciasta z mąki
durum, bez użycia barwników i konserwantów,
a z dużym bo 25% dodatkiem naturalnych warzyw,
pozwolił uzyskać makaron o szczególnych walorach
odżywczych i smakowych, zachowujący barwę
i smak użytego warzywa. Jest to produkt dla całej
rodziny, doskonały do zup, dań głównych i sałatek.

MAKARON
Z JARMUŻEM
MAKARON
Z MARCHEWKĄ

cena 24,60 zł

MĄKA
Z KASZTANÓW
JADALNYCH
Mąka, dzięki zawartym w niej
kasztanom, ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwutleniające, szczególnie zalecana jest w przypadku różnych dolegliwości wątroby i w celu jej regeneracji.

waga: 500 g

cena 13,40 zł

MAKARON
Z PIETRUSZKĄ

Bez sz
tu
barwn cznych
ikó
i kons
erwan w
tów!

waga: 400 g • Producent: Sulma

cena 37,80 zł

cena 14,90 zł

cena 17,50 zł

MĄKA ORKISZOWA KAWA ORKISZOWA KAWA LEŚNIOWSKA KAWA
Na rynku istnieje wiele odmian ROZPUSZCZALNA
ZBOŻOWO-ZIOŁOWA ENERGETYCZNA
orkiszu, ale tylko pięć zachowuMIELONA
je opisywane przez św. Hildegar- Wpływa dobroczynnie na prze- Kawa zbożowa z domieszdę właściwości. Są to odmiany
najczystsze, bez żadnych domieszek. I właśnie z takich ziaren powstały te produkty.
Do wyboru:
 biała
 lub z pełnego przemiału.

waga: 1 kg

mianę materii. Nie zawiera glutenu oraz kofeiny. Szczególnie
polecana jest dla osób z dolegliwościami żołądka, nadkwasotą,
nadciśnieniem, kobietom w ciąży i karmiącym oraz w kuracji pobudzającej pracę jelit.

waga: 175 g

ką ziół.

Polecana jest przy stosowaniu
diety odchudzającej, w przypadku schorzeń żołądka, trzustki, wątroby, jelit i serca. Dostarcza dużej ilości błonnika, minerałów i witamin.

waga: 150 g

Doskonałej jakości kawa Arabica z dodatkiem ziół i przypraw.
Usprawnia pracę nerek, wątroby, jelit, żołądka i serca. Poprawia pamięć i koncentrację. Ma
też niepowtarzalny smak i aromat.

waga: 150 g

REKLAMA
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A P TE K A Z D R O W I A 11
Soki wyprodukowane z surowców najwyższej jakości, według specjalnie opracowanych
receptur. Naturalne, bez chemicznych środków konserwujących,
dodatku wody, cukru i innych słodzików!

cena 19,50 zł

cena 29,50 zł

cena 30,50 zł

cena 29,90 zł

cena 29,90 zł

cena 31,50 zł

SOK
Z BURAKA

SOK
SOK
Z OSTROPESTU Z GŁOGU

SOK Z CZARNEJ SOK
RZEPY
Z POKRZYWY

SOK Z MŁODEGO
JĘCZMIENIA

Pomaga przy osłabieniu,
chorobach nowotworowych, niewydolności wątroby i nadciśnieniu. Działa
krwiotwórczo, oczyszcza
organizm, łagodzi przeziębienia.

Przeciwdziała nowotworom. Spowalnia procesy
starzenia. Zapobiega występowaniu zmian miażdżycowych. Wspomaga
trawienie, pracę wątroby
i jelit. Reguluje gospodarkę lipidową.

Stosowany w problemach
reumatycznych. Usprawnia działanie stawów, zapobiega ponownemu nawrotowi ich dysfunkcji. Pozwala zachować piękną
cerę, lśniące włosy i zdrowe paznokcie.

Korzystanie wpływa na siły witalne, wzmacnia mięśnie, wspomaga układ krążenia i układ trawienny, dba
o dobrą przemianę materii.
Chroni śluzówkę dróg oddechowych, wspomaga umysł
oraz poprawia nastrój.

pojemność: 500 ml

pojemność: 500 ml

HERBATY ZIOŁOWE

Wspomaga wydolność
serca w przypadku nadciśnienia tętniczego krwi.
Pomocny w zaburzeniach
rytmu serca, rekonwalescencji po zawale, osłabieniu serca w wyniku stresu
lub chorób infekcyjnych.
pojemność: 500 ml

pojemność: 500 ml

cena 9,90 zł

Oczyszcza organizm, wpływa korzystnie na pracę
trzustki, wątroby i żołądka. Reguluje poziom cukru
we krwi. Pobudza układ
odpornościowy. Poprawia
kondycję skóry i włosów.
pojemność: 500 ml

pojemność: 500 ml

cena 9,90 zł

Herbatki ziołowe, których receptura oparta
jest na ponad 35-letnim doświadczeniu i bogatej wiedzy na temat ziół. „Najpierw natura,
na chemię jeszcze czas!”- to motto producenta herbatek!
25 saszetek
Producent: Herbavis

cena 9,90 zł

CHOLESTEROL

OCZYSZCZANIE

Herbatka wspomagająca obniżenie
poziomu cholesterolu i trójglicerydów.

Herbatka ułatwiająca oczyszczanie organizmu
z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii.

cena 9,90 zł

cena 9,90 zł

USPOKOJENIE

ODPORNOŚĆ

REUMATYZM

Herbatka, która łagodzi niepokój, wycisza
wewnętrznie i ułatwia zasypianie.

Herbatka wzmacniająca układ odpornościowy.

Herbatka, ktora łagodzi bóle reumatyczne, nerwobóle
i bóle stawów. Wspomaga działanie układu ruchowego.
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N I E T YLKO DL A SENIORÓW

NALEWKI

TYGODNIOWA
3 pory dnia

cena 18,90 zł

cena 34,90 zł

TAJEMNICA ZDROWEJ
TRZUSTKI
TYGODNIOWA
4 pory dnia

DZIENNA
4 pory dnia

KASETKI DO DAWKOWANIA LEKÓW

Problemy w funkcjonowaniu trzustki
mogą doprowadzić do zwiększenia poziomu cukru we krwi, co pogarsza stan
fizyczny i czynnościowy organizmu.
Nalewka ziołowa reguluje pracę trzustki. Zalecana jest osobom, które mają
podwyższony poziom cukru we krwi.

ŻEL Z ŻYWORÓDKI
I ALOESU
Bioaktywny żel z żyworódki pierzastej.
Nawilża i uelastycznia skórę. Doskonały na popękany naskórek na dłoniach
i zrogowacenia na stopach. Żyworódka
pierzasta i aloes regenerują, a alantoina przyspiesza odbudowę uszkodzonego naskórka.

Uporządkuj swoje lekarstwa i zadbaj o ich bezpieczne
dawkowanie!
Kasetki ułatwią kontrolę nad przyjmowanymi lekami i wyeliminują
ryzyko niebezpiecznych pomyłek. Podzielone są na dni tygodnia oraz
w zależności od rodzaju posiadają przegródki na różne pory dnia.
Przechowywanie w nich lekarstw jest praktyczne i bezpieczne. Niezbędne w domu i podróży!
W sprzedaży:
KASETKI TYGODNIOWE:

KASETKI JEDNODNIOWE:

 4 PORY DNIA – cena 24,90 zł
 3 PORY DNIA – cena 23,90 zł

 4 PORY DNIA – cena 6,00 zł
 3 PORY DNIA – cena 5,50 zł

cena 12,00 zł
cena 29,90 zł

cena 34,90 zł

NA LEPSZĄ PAMIĘĆ
I KONCENTRACJĘ
Nalewka ziołowa przydatna w stanach
zmęczenia, wyczerpania organizmu czy
braku koncentracji. Doskonała dla osób
w starszym wieku, jak i młodych, uczących
się, poprawia pamięć, przywraca równowagę organizmu.

ŻEL CHŁODZĄCY
MAZIDŁO KLASZTORNE
DERMATICUS
Rozgrzewa skórę w okolicy stawów i kręgosłupa!
Wspomaga i relaksuje skórę na plecach,
kręgosłupie, kolanach i łokciach. Uśmierza zmęczenie mięśni i stawów oraz bóle
pochodzenia reumatycznego. Stosowane regularnie zmniejsza dyskomfort
w stawach, ułatwiając ich ruchomość.
pojemność: 150 ml

pojemność: 250 ml

ŻEL DO NÓG
Z KASZTANOWCA
Bogaty w naturalne składniki: babkę lancetowatą, kasztanowiec, miłorząb i perełkowiec japoński. Działa łagodząco i odprężająco. Poprawia ukrwienie skóry, uszczelnia drobne naczynka krwionośne, zmniejszając ich skłonność do pękania. Intensywnie nawilża skórę, skutecznie łagodzi podrażnienia i zapobiega ich powstawaniu.

cena 34,90 zł

Zadbaj o dobrą kondycję mięśni
i stawów!
Żel posiada właściwości antybakteryjnie
i przeciwbólowe, zmniejsza opuchliznę,
łagodzi stany zapalne stawów spowodowane nadmiernym zmęczeniem, zwichnięciem, skręceniem, a także nadmiernym naprężeniem. Zmniejsza napięcie
szyi, ramion, pleców oraz kończyn przynosząc niemalże natychmiastową ulgę,
orzeźwienie oraz kojące schłodzenie obolałych miejsc. Łagodzi bóle stawów i mięśni obciążonych nadmiernym wysiłkiem.

cena 18,90 zł

cena 18,90 zł

NA DOBRY
CHOLESTEROL

MAŚĆ KOŃSKA

Nalewka ziołowa wspomagająca walkę
z cholesterolem. Przeznaczona dla osób
dorosłych, u których występuje podwyższony poziom cholesterolu (z wyjątkiem
kobiet w ciąży i matek karmiących). Wskazana do stosowania w trakcie diety niskotłuszczowej.

Przynosi ulgę zmęczonym stawom, które zostały nadmiernie obciążone wskutek
wysiłku fizycznego lub nadwagi. Intensywnie rozgrzewa oraz pobudza krążenie
krwi, przez co zwiększa skuteczność działania substancji aktywnych, a tym samym
przyspiesza rekonwalescencję.

pojemność: 200 ml

Maść rozgrzewająca z 28 ziół!

pojemność: 200 ml
Producent: Eka Medica
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2990

Dorota Drozd

2990

2490

KUCHNIA POLSKA
DLA DIABETYKÓW
Jak się odżywiać smacznie, zdrowo i bez cukru!
Autorka - dietetyk, podaje przepisy na
różnego rodzaju posiłki tak, aby posiadały wymiar terapeutyczny, a jednocześnie były smaczne i urozmaicone. Książka zawiera przepisy na śniadania, przekąski, przystawki, zupy, dania
główne, desery, kolacje, dania wegetariańskie, mięsne, rybne, pasty, wypieki,
soki i koktajle. Dla każdej potrawy wyliczony zostały: indeks glikemiczny, wymienniki węglowodanowe, białkowotłuszczowe oraz kaloryczność. Książka
będzie doskonałą pomocą dla wszystkich, którzy dbają o zdrowie i sylwetkę,
a szczególnie osób borykających się
z cukrzycą lub chcących jej uniknąć.
oprawa miękka • s. 160 • 16,5x23,5 cm
Wydawnictwo RM

cena 19,90 zł

Agata Lewandowska

2490

CIASTA I DESERY
DLA DIABETYKÓW
Diabetyk nie musi zrezygnować
z deserów!
Bycie diabetykiem nie oznacza, że trzeba całkowicie zrezygnować ze słodkości! Zachowując umiar, cukrzycy mogą
jeść ciasta i desery, pod warunkiem, że
będą zawierały jak najmniej węglowodanów oraz tłuszczu. Autorka podpowiada jak przygotować deser o niskim
indeksie glikemicznym. W książce znajdziemy: 120 przepisów na desery na
ciepło i zimno, ciasta i ciasteczka, lody,
koktajle, musy i placki, wyliczoną kaloryczność każdej potrawy, wskazówki
czym zastąpić cukier, tabele miar i wag
produktów.
oprawa miękka • s. 192 • 16,5x23,5 cm
Wydawnictwo RM

cena 7,50 zł
Franciszek Wolski

cena 39,00 zł
Melanie Wenzel

ODCHUDZANIE
Z ZIOŁAMI

DOMOWY
WYRÓB WĘDLIN
Wszystko na temat wyrobu wędlin, pasztetów i szynek!
Domowe wędliny są nie tylko smaczne,
ale też zdrowe, ponieważ nie zawierają
sztucznych dodatków i konserwantów.
Myślisz, że to trudne? Ależ skąd! Z pomocą
tej książki bez trudu przyrządzisz: różnorodne kiełbasy, balerony, szynki, polędwice, boczki, pasztety i kaszanki. Poznasz tajniki właściwego doboru mięsa, jego kruszenia, peklowania, przyprawiania, gotowania oraz wędzenia. Dowiesz się też, jak
zbudować najprostszą wędzarnię. Przepisom towarzyszą kolorowe zdjęcia.
oprawa miękka • papier kredowy
kolorowe zdjęcia • s. 64 • 16x23 cm
Wydawnictwo Arystoteles

Odchudzająca książka kucharska
dla miłośników ziołolecznictwa!
Natura ma sekretną broń przeciwdziałającą zbędnym kilogramom. To zioła,
które wspaniale smakują i są dostępne
na wyciągnięcie ręki. W połączeniu ze
zrównoważoną dietą pomagają zgubić
zbędne kilogramy, nie odbierając przy
tym przyjemności z jedzenia, a wręcz
przeciwnie dodają potrawom smaku.
Książka zawiera wykaz najbardziej skutecznych ziół z całego świata wspomagających odchudzanie oraz ponad
70 przepisów na ich wykorzystanie
w kuchni. Zmień sposób odżywiania
i pozbądź się zbędnych kilogramów!
oprawa miękka • s. 192 • 16,5x23,5 cm
Wydawnictwo Jedność

cena 34,90 zł

2990

praca zbiorowa

Katarzyna Zioła-Zemczak

Julita Bator

KANAPKI DLA DZIECI

ZAMIEŃ CHEMIĘ
NA JEDZENIE

Kanapki wcale nie muszą być
nudne i banalne.
Książka zawiera ponad 50 przepisów
na smaczne i pożywne kanapki nie tylko dla niejadków. Autorka, poza prezentacją atrakcyjnych pomysłów na pyszne kanapki, zachęca do dobrej zabawy i nauki. Inspiruje do nowych pomysłów ozdabiania kanapek i ich fotografowania, a także oswaja z podstawowymi słówkami języka angielskiego, związanymi z kulinariami. Z książki dowiemy się m.in.: jak zrobić rzeżuchową buźkę, słońce na talerzu, kolorowego motyla, jajeczną myszkę czy kanapkę dla podróżników.
oprawa miękka • s. 144 • 16,5x24 cm
Wydawnictwo Dragon

Niezbędnik w każdej kuchni! Ponad 80 nowych przepisów na dania bez polepszaczy i sztucznych
barwników!
Zdrowe odżywianie nie musi kojarzyć
się z daniami pozbawionymi smaku. Autorka książki skupia się na konkretnych
przepisach, pokazuje, jak w praktyce
jeść zdrowo, eliminując chemię z diety.
W książce znajdują się proste i niedrogie pomysły na: własne pieczywo, drugie śniadanie do pracy i szkoły, nietypowe potrawy na przyjęcia dla dzieci, desery dla łasuchów oraz dania świąteczne.
oprawa twarda • s. 208 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Znak

2490

KURS PIECZENIA
CHLEBA

Praktyczne wskazówki jak upiec
pachnący wiejski chleb!
W książce przedstawiono wszystkie
techniki i etapy prac przy wypieku pieczywa, od robienia zakwasu, wyrabiania ciasta aż po kształtowanie bochenków, bułek i rogali. Autorzy przypominają tradycyjne metody robienia chleba na
zakwasie, francuskich bagietek, pikantnych bochenków z przyprawami czy
pysznych słodkich bułeczek. W poradniku m.in. przepisy na chleb: z jabłkami,
ziemniakami i rozmarynem, kaszą manną, czosnkowy czy z serem roquefort
i orzechami włoskimi. Kolorowe fotografie pieczywa świeżo wyjętego z piekarnika zachęcają do tego, by natychmiast
zabrać się do pieczenia!
oprawa miękka • s. 160 • 16,5x21 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo RM

cena 34,90 zł
Maria Goretti Guziak

DANIA I POTRAWY
JEDNOGARNKOWE
SIOSTRY MARII
Proste i smaczne dania przyrządzane w jednym naczyniu!
Książka zawiera wiele sprawdzonych
przepisów na pożywne i sycące potrawy
z jednego garnka. Zaletą tych potraw
jest to, że można je szybko przygotować,
a większość składników do nich z pewnością znajdzie się w każdym domu, nie
wymagają również specjalnych umiejętności kucharskich. W książce znajdują się
przepisy na dania mięsne, wegetariańskie, dania z rybami oraz zupy. Książka
adresowana jest zarówno do smakoszy
gęstych gulaszowych dań, jak i tych, którzy preferują lżejsze posiłki na bazie duszonych warzyw. To prawdziwa skarbnica wiedzy kulinarnej przekazywanej
z pokolenia na pokolenie!
oprawa twarda • s. 288 • 14,5x20 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Martel
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D L A DZIECI

cena 29,00 zł

cena 9,90 zł
Grzegorz Strzeboński

DOBRE MANIERY
DLA DZIECI
cena 9,90 zł

praca zbiorowa
oprawa twarda • s. 96 • 17x24,5 cm
papier kredowy • kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Greg

praca zbiorowa

KRAINA BAŚNI

Praktyczny poradnik savoir-vivre'u dla najmłodszych!

Przeżyj niezapomniane przygody wraz z bohaterami niezwykłych opowieści!
Pięknie ilustrowane wydanie najpięk-

niejszych klasycznych baśni, takich jak:
Bogato ilustrowana książka przedstawia zasady dobrego wychowaNowe szaty cesarza; Dziewczynka z zapałnia za pomocą pełnych humoru wierszyków, których bohaterami są
kami; Wilk i siedem koźlątek; Flecista z Hasympatyczne zwierzątka. Każdy wierszyk opowiada o innej zasameln; O dzielnym krawczyku. Książka obodzie, którą warto przestrzegać. Dzieci dowiedzą się, jak zachowywiązkowa w każdej domowej biblioteczce małego czytelnika. Może też stanowić
wać się przy stole, w kinie, czy autobusie. Poznają zasady zachowapiękny i wartościowy prezent.
nia w towarzystwie, w gościach, na ścieżce rowerowej oraz dowiedzą się jak bezpiecznie korzystać z internetu. Wierszyki ideoprawa twarda z gąbką • s. 184 • 21x29 cm
alnie opisują właściwe zachowanie pomijając nudne dla dziezłote tłoczenia
Wydawnictwo Arti
ci formuły, nakazy i zakazy.

cena 8,50 zł

cena 12,00 zł

BAJKI PEŁNE RADOŚCI
Ponadczasowe bajki dla najmłodszych!
Radosne opowieści o zwierzątkach zabierają w podróż do fantastycznego świata bajek pełnych humoru, ciepła i mądrości. Bogato ilustrowana książka zawiera
krótkie bajeczki, które nie tylko poprawiają nastrój, ale też niosą ważne przesłania, które na długo pozostają w pamięci. Wydanie przeznaczone jest dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rodziców, którzy wprowadzają
dziecko w świat wartości i emocji.
oprawa twarda • s. 56 • 20,5x28,5 cm
papier kredowy • kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Jedność

cena 24,00 zł

praca zbiorowa

Maria Zagnińska

Dorota Skwark

Barbara Stankiewicz-Gawrysiak

NASZE POLSKIE
RYMOWANKI

RYMOWANKI NASZEGO
DZIECIŃSTWA

MOJE PRZEDSZKOLE

Zbiór ponadczasowych rymowanek i wyliczanek!

Tradycyjne polskie rymowanki
dla przedszkolaków.

Wyjątkowe wydanie zawierające znane
od wielu pokoleń wierszyki, piosenki i rymowanki. Znali je nasi rodzice i dziadkowie, teraz więc czas, by przekazać je naszym dzieciom. Była sobie żabka mała; Jedzie pociąg z daleka; Płynie Wisła, płynie;
Krakowiaczek; Ojciec Wirgiliusz; Mam chusteczkę haftowaną czy Sroczka kaszę warzyła i wiele innych. Można je recytować,
śpiewać, używać jako wyliczanek, uczyć
się na pamięć. Dostarczają niezapomnianej zabawy na długie godziny.

Zbiór polskich rymowanek znanych
każdemu z nas z własnego dzieciństwa.
Tradycyjne wierszyki gwarantują świetną zabawę z dziećmi, ale też ćwiczą ich
dobrą pamięć i wymowę. Przydadzą
się do przedszkolnych recytacji i zabaw z rówieśnikami. Łatwo zapadające
w pamięć rymy przypadną do gustu każdemu dziecku! Książka zawiera
piękne ilustracje, jej atutem jest duża
czcionka, ułatwiająca szybkie i łatwe
czytanie.

oprawa miękka • s. 96 • 17x24,5 cm
papier kredowy • kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Greg

oprawa twarda • s. 32 • 21x30 cm
papier kredowy • kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Arti

Cenna pomoc dla przedszkolaków i ich rodziców!
Książka w przystępnej i ciekawej formie
- ilustrowanych wierszyków - przygotowuje dzieci do pójścia do przedszkola,
oswaja je z nowym środowiskiem, zapoznaje ze zwyczajami tam panującymi, pokazuje gry, zabawy i zwyczaje
w grupach przedszkolnych. Ponadto jest poradnikiem dobrych manier
i uczy jak zachować się na ulicy. Przedszkolak i jego rodzice znajdą tu także
informacje na temat świąt i podpowiedzi jak się do nich przygotować.

oprawa twarda • s. 80 • 22x30,5 cm
papier kredowy • kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Arti

cena 12,00 zł

NAJSŁYNNIEJSI
WSPÓŁCZEŚNI
PIŁKARZE
Pięknie ilustrowane kompendium dla miłośników piłki nożnej!
Album zawiera najciekawsze i najważniejsze informacje o futbolu, zasady gry,
a przede wszystkim sylwetki najsłynniejszych współczesnych piłkarzy, którzy
swoją grą wzbudzają niezwykłe emocje
i podziw kibiców na całym świecie. Należą
do nich m.in.: Robert Lewandowski; Arkadiusz Milik; Grzegorz Krychowiak; Łukasz
Piszczek; Cristiano Ronaldo; Lionel Messi; Neymar; Wayne Rooney i wielu innych.
Książkę wzbogacją liczne zdjęcia piłkarzy
i rysunki ich koszulek.
W sprzedaż również:
 KLUBY PIŁKARSKIE WSZECH CZASÓW
– cena 17,00 zł
oprawa twarda • s. 32 • 21x30 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arti
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Książki, które kształtują charakter i uczą wartości!

3-7 lat

cena 13,50 zł
cena 13,50 zł

cena 13,50 zł

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

ROZMOWY Z ANIOŁEM STRÓŻEM
CZĘŚĆ 1

ROZMOWY Z ANIOŁEM STRÓŻEM
CZĘŚĆ 2

ROZMOWY Z ANIOŁEM STRÓŻEM
CZĘŚĆ 3

O ważnych sprawach przedszkolaka!

O wymarzonych prezentach i prawdziwych
rycerzach!

O tym, jak być starszym bratem i samodzielnym człowiekiem!

Antoś bardzo lubi święta, szczególnie te, w czasie, których dostaje prezenty. Podczas rozmów ze swoim Aniołem Stróżem chłopiec dowiaduje się, że znacznie większą radość sprawia obdarowywanie bliskich prezentami, niż ich przyjmowanie. Podobnie jest, gdy ktoś chce
zostać walecznym rycerzem. Prawdziwy rycerz musi być
szlachetny, więcej z siebie dawać, niż brać. Powinien
przestrzegać kodeksu rycerskiego i stawać w obronie
słabszych.

W rodzinie Antosia niedługo ma przyjść na świat brat
albo siostra. Chłopcu trudno pogodzić się z tym faktem, jednak po rozmowie z Aniołem Stróżem, pogląd
Antka się zmienia. Zaczyna dostrzegać dobre strony
bycia starszym bratem oraz staje się odpowiedzialnym i samodzielnym chłopcem, który potrafi nawet
wezwać pogotowie do chorej babci oraz wiele innych
rzeczy, o które sam siebie by jeszcze do niedawna nie
podejrzewał.

oprawa miękka • s. 40 • 20x20 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

oprawa miękka • s. 40 • 20x20 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

Czym jest dusza i sumienie? Dlaczego nie wolno kłamać? Po co sprzątać pokój? Dlaczego człowiek nie zawsze może robić tylko to, co lubi? Mały Antoś idzie
do przedszkola. Poznaje świat i otoczenie. Przekonuje się, że wielu rzeczy jeszcze nie wie. Z pomocą przychodzi mu Anioł Stróż, który wyjaśnia ważne sprawy
dla każdego dziecka. Opowiedzianym historiom towarzyszą kolorowe ilustracje.

oprawa miękka • s. 35 • 20x20 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

ANIELE BOŻY

cena 29,90 zł

ZDROWAŚ MARYJO

Grace Ellis

cena 19,90 zł

PAPIEŻ FRANCISZEK
O PRZYJAŹNI Z JEZUSEM
GRA ŚWIĘTY DO PARY
Gra pamięciowa dla graczy
w wieku od 4 do 99 lat!
Wartościowa gra planszowa, która ćwiczy pamięć i koncentrację. Jej celem
jest zdobycie jak największej ilości par
kartoników o tym samym wzorze. Grę
można wzbogacić o zgadywanie, jaki
Święty znajduje się na danym obrazku. Przeznaczona jest dla 2 do 6 graczy.
Pudełko z grą zawiera 24 pary kartoników z karmelitańskimi Świętymi oraz
instrukcję.
gra planszowa
Wydawnictwo Karmelitów Bosych

2-5 lat

Pięknie ilustrowana książka,
w której papież Franciszek
przedstawia dzieciom Pana Jezusa.
Papież Franciszek w książce zachęca
dzieci, aby dziękowały Panu Jezusowi
za Jego obecność w Eucharystii i brały
z Niego przykład, aby codziennie modliły się i słuchały Boga. Ojciec Święty pragnie, aby dzieci zaprzyjaźniły się
z Jezusem i zostały świętymi. Słowa papieża Franciszka są drogowskazami,
które podpowiedzą dzieciom jak żyć na
wzór Pana Jezusa i zachęcą je do odważnego głoszenia Dobrej Nowiny! W książeczce słowa Ojca Świętego połączone
zostały z historiami biblijnymi, aby pomóc dzieciom wzrastać w wierze.
oprawa twarda • s. 32 • 21x25 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

cena 5,95 zł*
* za 1 książeczkę

OJCZE NASZ

oprawa twarda • 12 kartonowych stron
kolorowe ilustracje • 10x12 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

Książeczki z modlitwami „Zdrowaś Maryjo”, „Ojcze Nasz” i „Aniele
Boży” w wersji dla chłopca lub dziewczynki!
Doskonała pomoc w nauce modlitw, które powinien znać każdy chrześcijanin.
Zilustrowane scenki z życia dziecka uczą i wyjaśniają sens danej frazy modlitwy.
Książeczki są bardzo ładnie wydane, w poręcznym formacie z usztywnionymi stronami. W dwóch wersjach kolorystycznych: różowej dla dziewczynki i niebieskiej
dla chłopca.
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cena 24,90 zł
cena 16,00 zł
Beata Kosińska

KATECHIZM
MŁODEGO
POLAKA

4-6 lat

cena 9,90 zł
Jolanta Czarnecka

oprawa twarda • s. 60 • 21x29 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arystoteles

DLA BYSTRZAKÓW
204 ZAGADKI
Każde dziecko może być
prymusem! Podaruj mu księgę
zagadek!

5-10 lat

Ilustrowany katechizm wiary katolickiej i polskiej historii!
Wyjątkowy album poświęcony wierze katolickiej, od tysiąca lat nierozerwalnie związanej z historią i życiem pokoleń Polaków. Pośród
licznych zdjęć ilustrujących omawiane tematy młody Czytelnik znajdzie tu: podstawowe modlitwy, które zwykle towarzyszą katolikowi
przez całe życie, niezbędne informacje o historii, atrybutach i symbolach polskiego chrześcijaństwa, a także o polskim Kościele na tle
wydarzeń dziejowych. Książka będzie drogowskazem dla każdego
młodego Polaka!

cena 22,00 zł

Książka zachęca do zmierzenia się z zagadkami, a wśród nich: liczenie, dodawanie i odejmowanie, labirynty, sudoku,
szukanie różnic, określanie czasu, wykreślanki słowne, krzyżówki i rebusy, malowanki, wycinanki, rysowanie. Na okładce
zamieszczono też szybki i łatwy sposób
mnożenia przez 9. Czas spędzony z książką to znakomity trening umysłu, ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość,
a przede wszystkim wspaniała zabawa!
oprawa miękka • s. 80 • 21x24,5 cm
Wydawnictwo AWM

Z ZABAWĄ
MI PO DRODZE

od 6 lat

Idealny zestaw przydatny
w domu i w podróży!
Jeśli nie chcesz aby Twoje dziecko nudziło się w podróży lub w deszczowe
dni sięgnij po „Plecak małego podróżnika”! Dzieci znajdą w nim niezawodne
przybory, dzięki którym każda chwila
stanie się kreatywną przygodą! Zestaw zawiera książeczki z pomysłami
na zabawy, kolorowankami, łamigłówkami, labiryntami, naklejkami i innymi
aktywnościami oraz notes na notatki
i kredki.
oprawa miękka • format teczki: 25x27 cm
Wydawnictwo Zielona Sowa

cena 24,90 zł

cena 14,90 zł

3990

3490
Thomas Canavan
Małgorzata Strękowska-Zaremba

Joanna i Jarosław Szarkowie

ROTMISTRZ
WITOLD PILECKI

KOCHAM POLSKĘ 10-12 lat
HISTORIA POLSKI
DLA NASZYCH DZIECI

Seria dla dzieci o niezwykłych
Polkach i Polakach!
Seria Superbohaterowie opowiada
o niezwykłych Polkach i Polakach – ludziach mądrych i odważnych. Jak żyli
i pracowali? O czym marzyli i co osiągnęli? Co im zawdzięczamy? Z tej
książki dowiemy się, jak żył i o co walczył rotmistrz Witold Pilecki. Kim byli
jego przodkowie? Jak spędzał wakacje u dziadków w Sukurczach? Co robił
w Wilnie? Jaką tajną misję otrzymał od
dowódców Armii Krajowej?
oprawa twarda • s. 96 • 14,5x21 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo RM

Historia Polski w jednym tomie!
Ekskluzywne wydanie cenionej serii „Kocham Polskę” dostosowane do wieku starszych dzieci. Pasjonująca lekcja patriotyzmu na temat narodowych bohaterów,
upamiętniająca daty i miejsca bliskie sercu każdego Polaka. To również opowieść
o świętych patronach Polski, symbolach
narodowych, zabytkach oraz historycznych dokonaniach sławnych Polaków. Do
tego znakomity język narracji i piękna szata graficzna w bardzo przystępnej cenie!
oprawa twarda • papier kredowy
kolorowe ilustracje • s. 304 • 21x30 cm
Dom Wydawniczy Rafael

FASCYNUJĄCE
EKSPERYMENTY
NAUKOWE

od 8 lat

Do przygotowania w każdym
domu, proste, ciekawe i rozwijające inteligencję!
Bogato ilustrowana książka zawierająca opisy 60 eksperymentów, takich jak:
stołowe katapulty, octowe rakiety, skaczące jajka czy smok węglowy. Wszystkie pomysły są jasno opisane, posiadają przejrzyste fotografie i proste wyjaśnienia. Książka wprost kipi od pomysłów, które rozwijają wyobraźnię, bawią
i uczą. Polecana jest dzieciom od 8 lat
lub młodszym, którzy skorzystają z pomocy np. rodziców.
oprawa miękka • s. 128 • 21x26 cm
Wydawnictwo Prószyński i S-ka

Aneta Jurgielewicz-Stępień

7-10 lat

500 ŁAMIGŁÓWEK
DLA MĄDRYCH GŁÓWEK
KOLORUJĘ I ZGADUJĘ
Pokoloruj, połącz linię i zgadnij
co kryją obrazki!

Seria książeczek edukacyjnych, które zawierają mnóstwo różnorodnych i ciekawych zadań dla dzieci w wieku przedszkolnym. Każda strona książeczki posiada różnorodne krótkie zadania, dzięki
czemu dziecko nie znudzi się, będzie miało satysfakcję z wykonanych prac i chętnie
sięgnie po następny rebus, rysowankę, labirynt czy policzy zabawne biedronki.
Z serii do nabycia również:
 KOLORUJĘ I ROZWIĄZUJĘ
 KOLORUJĘ I ROZWIKŁUJĘ
 KOLORUJĘ I GŁÓWKUJĘ
oprawa miękka z brokatem • s. 96 • 21x28 cm
Wydawnictwo Arti
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3-7 lat

cena 30,00 zł

cena 24,90 zł

ks. Janusz Stańczuk

od 4 lat

Marta Kurdziel

cena 12,90 zł

SAVOIR-VIVRE DLA DZIECI MÓJ PIERWSZY
Doskonały poradnik o dobrym
ELEMENTARZ.
wychowaniu!
MATEMATKA

Wychowanie to nie tylko znajomość zasad i umiejętność posługiwania się sztućcami. To przede wszystkim grzeczność
i sympatia okazywana innym ludziom.
Co to znaczy być dobrze wychowanym? O czym można rozmawiać
z nowo poznanym kolegą, a jakich tematów nie należy poruszać? Dlaczego na
stole leży tyle różnych sztućców? Czy
wolno na przyjęcie pójść ze swoim ulubionym zwierzęciem? Niezwykle cenna książka ks. Janusza Stańczuka. Zawiera odpowiedzi na setki różnych pytań.
Uczy właściwego zachowania w różnych
sytuacjach.
oprawa miękka • s. 228 • 21x21 cm
Wydawnictwo Sióstr Loretanek

cena 8,00 zł

cena 8,00 zł
Grzegorz Strzeboński

MOJA RODZINA

Książka, która sprawi, że każdy
maluch pokocha matematykę!
Publikacja zawiera ciekawe zadania
o różnym stopniu trudności. Rozpoczyna się od prostych zadań na zbiorach,
kształcących umiejętność rozróżniania
stron oraz porównywania, wyodrębniania i łączenia całości, przez naukę kolejnych cyferek, aż do podstaw dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Każda strona posiada dodatkowe
informacje dla dorosłego, które wyjaśniają, czego uczą zadania i jak można
pomóc maluchowi, by rozwiązanie zadań przyszło mu jeszcze łatwiej.
oprawa miękka • s. 79 • 20,5x29 cm
Wydawnictwo Greg

cena 14,50 zł

Pełne humoru rymowanki o rodzinie!
Dzieci uwielbiają odkrywać tajemnice
rodziny. Zadają na jej temat wiele pytań. Kto jest czyim bratem, siostrą, wujkiem, dziadkiem? Jak spokrewniona jest
mama z prababcią i dlaczego jest jeden
tata, ale dwóch dziadków? Książka jest
zbiorem dowcipnych wierszyków, których wspólną bohaterką jest sympatyczna Gosia. Dziewczynka opowiada o swojej rodzinie. Wiele razy doprowadzi do
śmiechu swoimi uwagami i komentarzami. To najlepsza książka do rozmów o rodzinie! Wierszykom towarzyszą kolorowe ilustracje.
oprawa twarda • s. 64 • 17,5x20 cm
kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Greg

cena 14,90 zł

Jose Maria Sanchez-Silva

MARCELINO
CHLEB I WINO
Historia chłopca, który rozmawiał z Panem Jezusem!
Książka zawiera dwa opowiadania: „Marcelino Chleb i Wino” oraz mniej znaną
opowieść „Wielka Podróż Marcelino”.
Jest ona wspaniałym uzupełnieniem
klasycznej historii wzbogaconej o nowe
wzruszenia i nowe radości. Pozwala też
dłużej patrzeć na świat oczami małego
chłopca o wielkim sercu. Opowiadania
z pewnością zainspirują każde dziecko
do pięknych czynów a rozpalona wyobraźnia na zawsze wskaże drogę do bycia dobrymi, szlachetnymi ludźmi, z których rodzice będą dumni.
oprawa miękka • s. 176 • 15x21 cm
Dom Wydawniczy Rafael

cena 18,00 zł

praca zbiorowa

Joanna Włodarczyk

ZAGADKI DLA DZIECI

ZADZIWIAJĄCY
ŚWIAT ZWIERZĄT

Najlepszy sposób na kreatywną
zabawę z dzieckiem!
To jedyna książka, dzięki której dzieci mogą bawić się i uczyć jednocześnie.
Zabawne wierszyki-zagadki w dowcipny sposób przekazują cenne informacje
o otaczającym nas świecie: porach roku,
zwierzętach, pojazdach, owocach i warzywach, zawodach, pojazdach. Każdemu wierszykowi towarzyszy wesoła ilustracja, a odpowiedź na zagadkę można
poznać za pomocą... lusterka! To sposób
na wspólną, rozwijającą zabawę z dzieckiem przez długi czas. Serdecznie polecamy! Wydanie w twardej oprawie sprawia, że książka może służyć przez długi
czas.
oprawa twarda • s. 64 • 17,5x25 cm
Wydawnictwo Greg

3-6 lat

Poznaj pasjonujący świat zwierząt!
Przepiękny, bogato ilustrowany album
zawierający ciekawe informacje o największym i najbardziej zróżnicowanym
gatunkowo królestwie zwierząt. Książka porządkuje i poszerza wiedzę na temat zwierząt, często dostarczając zaskakujących wiadomości. Album podzielono na działy tematyczne, takie jak:
budowa zwierząt, odżywianie, umiejętności, obrona i atak, życie w różnych środowiskach, które zobrazowano przykładami zwierząt z danego gatunku lub rodziny.
oprawa twarda • s. 64 • 21,5x30 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arti

praca zbiorowa

ATLAS FLAG ŚWIATA
Odkrywaj i poznawaj świat bawiąc się i ucząc!
Książka, dzięki której młodzi odkrywcy poznają wiele interesujących faktów na temat wyglądu flag różnych
państw, ich symboliki oraz elementów na nich umieszczonych. Oprócz
najważniejszych faktów i informacji album zawiera mapy kontynentów, zadania i quiz końcowy, dyplom podróżnika, plakat na ścianę oraz naklejki, które dziecko umieszcza w odpowiednich
polach. Atlas z powodzeniem łączy naukę i świetną zabawę!

NAJPIĘKNIEJSZE
PIOSENKI DLA DZIECI
Piosenki, które powinien znać
każdy przedszkolak!
Płyta zawiera aż 25 piosenek: Stary niedźwiedź; Uciekaj myszko; Miała baba koguta;
Kowal zuch; Maszerują zuchy; Siedzi zając;
Była babuleńka; Kosi, kosi łapci; Sieją mak;
Furman; My jesteśmy krasnoludki; Jedzie
pociąg; Zła zima; Pstra kokoszka; Nitko, nitko; U komarów wesele; Dwa Michały; Figle
zajączka; Oczęta zmruż; Młyneczek; Zając;
Krasnoludki; Majówka; Wesoły Janek; Buty
siedmiomilowe.

W sprzedaży również:
 Atlas świata zwierząt z naklejkami i plakatem - cena 14,90 zł.
oprawa miękka • s. 24 • 21x29,5 cm
Wydawnictwo Wilga

płyta CD • czas trwania: 40 min
Wydawnictwo Gamma
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P O RADNIKI

cena 10,00 zł

cena 10,00 zł

cena 28,50 zł

Justyna Korzeniewska

JAK BYĆ DOBRYM
RODZICEM

oprawa miękka • s. 234 • 16,5x21 cm
Wydawnictwo RM

Arkadiusz Łodziewski

Arkadiusz Łodziewski

BOŻY PORADNIK
ANTYDEPRESYJNY

BOŻY PORADNIK
ODZYSKIWANIA
RADOŚCI

Jak wyjść z duchowej depresji?

Książka skierowana do wszystkich,
którzy czują się zagubieni w codzienności. Zawiera krótkie rozważania
i myśli, które pozwalają zwrócić uwaMądre reakcje w trudnych sytuacjach!
gę na to, co w naszym życiu duchowym jest najistotniejsze. Często boAutorka, psycholog dziecięcy z Centrum Zdrowia Dziecka, wyjaśnia
wiem zdarza się tak, że głowa jest zajak rozmawiać z dzieckiem i reagować w kłopotliwych sytuacjach
jęta przyziemnymi sprawami, a sfera
wychowawczych. Podpowiada jak nie bać się dociekliwych dzieduchowa cierpi. Gdy jest Ci ciężko, nie
cięcych pytań i pełnych buntu zachowań nastolatków oraz w jaki
trać wiary i wróć do robienia najprostszych rzeczy. Czasem wystarczy tylko zajsposób informować dziecko o sprawach intymnych, trudnych zjarzeć do tej książeczki… Bo Bóg nie przyjwiskach społecznych i niebezpieczeństwach, a przy tym nie zadzie do Ciebie kiedyś! On przychodzi teraz
wstydzać i nie wzbudzać niepokoju. W książce znajdziemy
i tu, gdzie jesteś!

przykłady odpowiedzi na kłopotliwe pytania oraz gotowe
scenariusze rozwiązywania konfliktowych sytuacji.

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

Jak wyjść z niewoli smutku?
Martwisz się? Odczuwasz smutek? Nie
wiesz jak odnaleźć w sobie radość życia?
Jeśli tak, to ten poradnik jest właśnie dla
Ciebie! Zawiera mocne pozytywne przesłanie i konkretne wskazówki, które niemal natychmiast pomogą wyjść z niewoli smutku. Z książki dowiemy się m.in.
jak zbliżyć się do Boga i umacniać wiarę, co zmienić, aby wszystko wokół zmieniło się na lepsze, jak odrzucić to co złe,
jak nie powtarzać błędów i uwolnić się
z utrapienia i potępienia. Autor zachęca
aby się nie martwić, zaufać Bogu i powierzyć Mu wszystkie sprawy!
oprawa miękka • s. 112 • 11,5x16 cm
Wydawnictwo Salwator

cena 14,90 zł

cena 19,90 zł
Marta, Henryk Kuczajowie

Daniel Wieprzkowicz

PRZEWODNIK
DLA NARZECZONYCH
I MŁODYCH MAŁŻEŃSTW

KOMPUTER I INTERNET
DLA SENIORÓW

Książka o wzajemnej miłości
i wspólnym podążaniu ku niebu!
Przewodnik ma pomóc narzeczonym
przygotować się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Porusza
najważniejsze kwestie wspólnego życia
i odnosi je do poszczególnych stacji drogi
krzyżowej. Książka zawiera cytaty biblijne oraz pytania, na które każdy na progu
małżeńskiej podróży powinien sobie odpowiedzieć. Autorzy podpowiadają, jak
unikać dramatów, a wszelkie przeszkody
pokonywać tak, by wspólne zwycięstwo
wzmacniało wzajemną miłość, szacunek
i przywiązanie, zaś trwanie razem prowadziło do szczęścia i wspierania się w drodze ku świętości.
oprawa miękka • s. 128 • 13x20 cm
Dom Wydawniczy Rafael

Obsługa komputera jest prostsza niż myślisz!
Chcesz odnowić kontakt z rodziną z drugiego końca Polski? Nie wiesz jak wysłać
e-mail lub wydrukować dokument? Sięgnij po ten poradnik, a przekonasz się,
że obsługa komputera to nic trudnego!
Poradnik został przygotowany specjalnie dla osób starszych, które rozpoczynają swoją przygodę z komputerem i chcą
korzystać z nieograniczonych możliwości Internetu. Dzięki wskazówkom tu zawartym nauczysz się obsługiwać sprzęt
i oprogramowanie. Dowiesz się m.in.: jak
pisać teksty, nagrywać płyty CD i DVD,
wyszukiwać informacje, płacić rachunki,
robić zakupy przez Internet, oglądać filmy on-line, korzystać z serwisów społecznościowych czy poczty elektronicznej.
oprawa miękka • s. 272 • 16,5x23,5 cm
Wydawnictwo Samo Sedno

4900
praca zbiorowa

1200

JAK DBAĆ O WZROK,
SŁUCH, SMAK I WĘCH
Cenny poradnik dla każdego!
Książka w bardzo niskiej cenie – aż 256
stron w twardej oprawie, z kolorowymi
zdjęciami! Zawiera mnóstwo cennych
wskazówek, jak skutecznie dbać o zmysły, by jak najdłużej zachowały sprawność. Opisuje budowę narządów zmysłów, choroby oczu, zaburzenia słuchu,
smaku i węchu, rodzaje badań, właściwą dietę, metody codziennej pielęgnacji
i leczenia. Dołączono też testy do samooceny, które pozwalają wykryć ewentualne problemy zdrowotne. Czego nie
wolno robić? W jaki sposób hałas powoduje starzenie się słuchu młodych ludzi?
I wiele innych.
oprawa twarda • s. 256 • 18x26 cm
kolorowe zdjęcia • papier kredowy

cena 14,90 zł
Joanna Tołłoczko

CIASTA BEZ PIECZENIA
Ponad 100 przepisów na fantastyczne ciasta, które można przygotować bez użycia piekarnika!
Ta książka pokaże Ci, jak przygotować
serniki na bazie żelatyny, czekoladowe
pianki, wafle z masą, torty i torciki z kaszy, chałwę domową, rafaello, pralinki,
ptasie mleczka, batoniki kokosowo-żurawinowe oraz wiele innych specjałów, na
widok których aż ślinka cieknie! Schemat
jest prosty. Na spodzie biszkopt, wafle lub
keks. Do tego twarożek, śmietana lub jogurt, czasem kasza. Całość dopełniona
owocami, czekoladą lub bakaliami. Możliwości jest mnóstwo. Świetna propozycja szczególnie na lato, gdy można wykorzystać bogactwo sezonowych owoców!
oprawa twarda • s. 128 • 16,5x23,5 cm
Wydawnictwo Laurum

H I S TO R I E Ż YC I EM P I S A N E 19
cena 34,90 zł
cena 39,90 zł

Zofia Pilecka-Optułowicz

MÓJ OJCIEC
oprawa twarda • s. 167 • 21,5x21,5 cm
Wydawnictwo Sióstr Loretanek

cena 34,90 zł
Reyes Monforte

Shusaku Endo

BURKA MIŁOŚCI

MILCZENIE

Niewiarygodna i wstrząsająca
opowieść o nastolatce, która
znalazła się w afgańskim piekle!

Przejmująca powieść oparta na
faktach!

Młoda hiszpanka, Maria, ucieka z rodzinnej Majorki do Anglii. W Londynie
poznaje Nasrada, znacznie od siebie
starszego Afgańczyka i muzułmanina.
Zakochuje się w nim i wychodzi za mąż.
Krótki wyjazd do ojczyzny męża przeradza się w wieloletni koszmar życia
w państwie talibów, w którym rządzi
prawo szariatu, traktujące kobiety jak
rzeczy. Całą historię opisała hiszpańska
dziennikarka radiowa, do której Maria,
już matka trojga dzieci, dodzwoniła się
jakimś cudem z prośbą o pomoc...
oprawa miękka • s. 344 • 13,5x21 cm
Wydawnictwo WAM

Unikatowy album o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim!
Witold Pilecki – uczestnik wojny 1918 i 1920, ochotnik do KL Au-

Japonia, XVII wiek. Na chrześcijan spadaschwitz. Żołnierz wyklęty, aresztowany, osądzony i stracoją coraz liczniejsze prześladowania i torny przez władze komunistyczne. Zrehabilitowany i uczczotury. Nie wszyscy potrafią znieść zadawane im cierpienia. Niektórzy wyrzekają się
ny przez rząd III Rzeczypospolitej. Kochający mąż i ojciec.
Chrystusa... Gdy pojawiają się pogłoski o wyPrzepiękny album wspomnień córki legendarnego Rotmistrza
parciu się wiary przez ojca Ferreirę, prowincja– Zofii Pileckiej-Optułowicz, która z wielką szczerością ukała, który stanął na czele misji w czasie prześladozuje intymność relacji między członkami rodziny a Wiwań, jezuita Sebastiao Rodrigues wyrusza jego śladem, by zaprzeczyć tym informacjom. To, co zobatoldem Pileckim. To portret człowieka – z krwi i kości.
czy, każe mu jednak zadać sobie pytanie o własną wiaHistoria zaledwie 47 lat życia wielkiego bohatera,
rę… Tę dramatyczną historię opowiada jeden z najwypośmiertnie awansowanego na pułkownika.
bitniejszych pisarzy japońskich XX wieku.
oprawa miękka • s. 288 • 14x20,5 cm
Wydawnictwo Znak

3490

Wartością albumu są niezwykle cenne
zdjęcia – ich dobór znakomity!

1950

3490

1950

cena 29,90 zł
Maciej Sikorski

BYŁEM W PIEKLE
NIE POLECAM
Świat młodzieżowego buntu,
muzyki, narkotyków, New Age
i drogi w przepaść, a w końcu
wielkiego nawrócenia...
Szczera historia Macieja Sikorskiego, animatora kultury, który po doświadczeniach
z narkotykami i ezoteryką postanowił
zwrócić się do Pana Boga po pomoc i otrzymał ją. W pierwszej części książki ukazana
jest pasjonująca historia przyjaźni z wokalistą zespołu Dżem. Autor opisuje dokładnie uczucia, jakie targają młodymi ludźmi,
którzy buntując się na siłę, poszukują idoli,
a swoją dorosłość manifestują używkami.
Ta szczera do bólu książka jest rodzajem
spowiedzi generalnej, oczyszczenia i podsumowania. Jest świadectwem cudownego nawrócenia i uzdrowienia oraz powinna być przestrogą dla innych.
oprawa miękka • s. 160 • 14x20,5 cm
Wydawnictwo Niecałe

cena 39,00 zł
ks. Aleksander Posacki

Krystyna Lubieniecka-Baraniak

Krystyna Lubieniecka-Baraniak

APOSTOŁ
KAZACHSTANU
I ŚWIADEK EWANGELII

CÓRKA GENERAŁA

GDY BRAT
STAJE SIĘ KATEM

Pierwsza na świecie pełna
i wszechstronna biografia duchowa
bł. ks. Władysława Bukowińskiego!
Autor przedstawia Błogosławionego
nie tylko jako heroicznego świadka „żywej” Ewangelii, wiernego Bogu i oddanego ludziom, ale też jako człowieka mądrego i wykształconego, osobę
o szerokich horyzontach, człowieka
dialogu, o zainteresowaniach naukowych, historycznych i literackich, o czym
świadczy szczególnie korespondencja
Bukowińskiego. Ksiądz Posacki próbuje wyjaśnić również znaczenie świętości i świadectwa ks. Bukowińskiego dla
współczesnego człowieka.
oprawa twarda • s. 396 • 16,5x23,5 cm
Wydawnictwo Monumen

Wzruszająca opowieść o lotniczce zamordowanej w Katyniu!
Wśród niemal 22 tysięcy polskich oficerów zamordowanych bestialsko w Katyniu w kwietniu 1940 roku była jedna
kobieta. To por. pilot Janina Lewandowska, córka gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, wodza Powstania Wielkopolskiego z 1919 roku. W dniu swoich 32. urodzin stanęła nad masowym
dołem śmierci w Lesie Katyńskim – zepchnięta do niego kopnięciem kata,
z przestrzeloną czaszką i skrępowanymi rękami. Książka przybliża jej życie –
sylwetkę ojca – generała legendy, przeżycia w obozach jenieckich w Ostaszkowie i Kozielsku oraz tragiczną śmierć
z rąk sowieckich oprawców.
oprawa miękka • s. 340 • 16,5x24 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

Piekło ukraińskich rzezi. Skąd ta
nagła zmiana? Dlaczego brat
nagle staje się katem?
Poruszające wspomnienia Janeczki Lipskiej, która wraz z rodziną w 1920 roku została zmuszona do osiedlenia się na Wołyniu, gdzie wiodła spokojne życie obok
ukraińskich współmieszkańców. Po wybuchu wojny nastąpiła gwałtowna zmiana stosunku miejscowych Ukraińców
z życzliwego na wrogi i zbrodniczy. Wielu Polaków przeszło przez piekło ukraińskich rzezi, bądź zostało bestialsko zamordowanych przez niedawnych sąsiadów.

oprawa miękka • s. 324 • 14,5x19,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”
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C UDA I ŁAS KI
3800

3490

apb Mieczysław Mokrzycki
Krzysztof Tadej

SEKRETARZ
DWÓCH PAPIEŻY
oprawa twarda • s. 280 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Literackie

2990

ks. Józef Gaweł

Widziałem to,
czego nie widzieli inni.

NAJŚWIĘTSZE
SERCE JEZUSA

Ostatnie chwile życia Jana Pawła II, abdykacja Benedykta XVI,
codzienność za murami Watykanu. Rozmowa jakiej jeszcze nie było!
Wyjątkowa, szczera opowieść jedynego Polaka, który był osobistym sekretarzem dwóch papieży. O tym, co działo się za murami Watykanu: m.in. o abdykacji Benedykta XVI, reakcji Jana Pawła II na planowany, kolejny zamach na
jego życie. Także o problemach katolików na Ukrainie, o których tak wielu milczy… To wzruszająca opowieść o życiu następców świętego Piotra widziana
oczami najbliższego współpracownika – skromnego, pełnego pokory „Mietka”, jak nazywali go papieże. Niegdyś osobisty sekretarz, dziś przewodniczący
Konferencji Episkopatu Ukrainy, opowiada o codzienności Jana Pawła II i Benedykta XVI – ich harmonogramie dnia, przyzwyczajeniach, rytuałach, o życiu w Watykanie. To także bardzo poruszająca, osobista opowieść o ostatnich
godzinach życia papieża Polaka, świadectwo jego świętości i pokory. Całość
dopełniają unikalne zdjęcia.

24

90

Przekonaj się jak blisko jest Pan!
Zawierz swoje życie Bożej Opatrzności!
Najświętsze Serce Jezusa to droga i brama naszego zbawienia. Album odkrywa tajemnicę kochającego Serca Jezusa.
Pozwala adorować i rozważać przymioty Bożej miłości do człowieka, dając nadzieję, wzmacniając wiarę, promieniując miłosierdziem. Album w każdym katolickim domu, w każdej rodzinie będzie
świadectwem wiary i przypomnieniem,
by nigdy nie zwątpić w nieustającą miłość Boga do człowieka oraz Jego wielkie miłosierdzie.

Anna Paterek

SANKTUARIUM MATKI
BOŻEJ Z LOURDES
Wyjątkowy album o najsłynniejszym sankturium maryjnym!
Album przybliża historię objawień Matki Bożej w Lourdes oraz dzieje tamtejszego sanktuarium, które przyciąga sześć
milionów pielgrzymów rocznie! Książka
zawiera dokładny opis wszystkich objawień, szczegółową historię życia wizjonerki Bernadety Soubirous, informacje
na temat miejsc kultu, cudownej wody
i uzdrowień oraz wizyt Jana Pawła II. Całość uzupełniają liczne ilustracje.
oprawa twarda • s. 60 • 21x29 cm
Wydawnictwo Arystoteles

oprawa twarda • s. 152 • 20,5x29 cm
Dom Wydawniczy Rafel

Anna Paterek

3990
Henryk Bejda
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90

Beata Kosińska

cena 17,50 zł

KSIĘGA OBIETNIC

ŚWIĘTA RITA

Łaski przyrzeczone przez Pana
Jezusa i Maryję!

Piękne, albumowe wydanie
biografii św. Rity!

Album jest zbiorem obietnic składanych podczas wielokrotnych objawień,
jakich dostępowali mistycy i ludzie całym sercem oddani Panu Bogu i Kościołowi. Jezus i Maryja w swoich orędziach
wskazywali na konkretne „narzędzia”
w postaci sakramentaliów lub nabożeństw, których noszenie lub praktykowanie przez ludzi sprawi, że oni sami
albo ci, za których się modlą, jeszcze za
życia dostąpią szczególnych łask, a po
śmierci osiągną szczęście wieczne. Jezus i Maryja z pewnością dotrzymują
złożonych obietnic i nie opuszczą tych,
którzy wypełniają ich wolę!

Bogato ilustrowany album poświęcony świętej Ricie z Cascii beatyfikowanej w 1628 roku przez papieża Urbana
VIII, kanonizowanej na przełomie XIX
i XX wieku przez Papieża Leona XIII,
a przez Jana Pawła II tytułowanej Perłą
Umbrii. Święta Rita jest patronką chorych, rannych, problemów małżeńskich,
osób poniżanych, matek oraz spraw
trudnych i beznadziejnych, jest zawsze
blisko codziennych ludzkich spraw.
Oprócz biografii album zawiera m.in.
drogę do świętości, historię i miejsca
kultu w Polsce i na świecie oraz modlitwy za wstawiennictwem św. Rity.

oprawa twarda • s. 208 • 19,5x26 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Dom Wydawniczy Rafael

oprawa twarda • s. 60 • 21x29 cm
papier kredowy
Wydawnictwo Arystoteles

cena 17,50 zł

Marek Balon

cena 24,90 zł

CUDOWNE WIZERUNKI
CHRYSTUSA
Bogato ilustrowany album prezentujący niezwykłe obrazy Chrystusa!
Album prezentuje fotografie wizerunków Chrystusa oraz krucyfiksów pochodzących z różnych stron świata, które zasłynęły przede wszystkim z powodu kultu i czci, jakim są otaczane. Książka zawiera
wiele ciekawych informacji na temat historii tych wizerunków, ich pochodzenia oraz
cudownych wydarzeń, które się z nimi wiążą. Dzięki albumowi zapoznamy się m.in.:
z Całunem Turyńskim, krucyfiksem św.
Franciszka z Asyżu, Pana Jezusa od Cudów,
św. Kamila de Lellis, Volto Santo, Świętym
Dzieciątkiem z Atocha, obrazem Jezusa Miłosiernego z krakowskich Łagiewnik.
oprawa twarda • s. 128 • 20,5x29 cm
kolorowe fotografie
Dom Wydawniczy Rafael

cena 16,50 zł

MATKA BOŻA
CZĘSTOCHOWSKA
1717-2017
Pięknie wydany album z okazji
300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej!
Największym skarbem Jasnej Góry jest
Cudowny Wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu to miejsce stało się w XV wieku
jednym z największych sanktuariów maryjnych w Polsce. Album przybliża bogatą
historię klasztoru, sanktuarium i cudownego obrazu, którą powinien znać każdy
z nas. Opisom towarzyszą kolorowe zdjęcia i następujące działy: Matka Boża Częstochowska; 300. rocznica koronacji obrazu; Rola Matki Bożej w historii Polski i Polaków; Historia kultu maryjnego w Polsce;
Klasztor Paulinów na Jasnej Górze; Totus
Tuus; Pielgrzymowanie do Matki Bożej
Częstochowskiej.
oprawa twarda • s. 60 • 20,5x28,5 cm
papier kredowy • kolorowe zdjecia
Wydawnictwo Arystoteles
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cena 79,00 zł

cena 79,00 zł

cena 79,00 zł

cena 16,90 zł

prof. Andrzej Nowak

prof. Andrzej Nowak

prof. Andrzej Nowak

Anna Paterek

DZIEJE POLSKI
TOM I - DO 1202

DZIEJE POLSKI
TOM 2 - OD 1203-1340

DZIEJE POLSKI
TOM 3 - 1340-1468

POLSKIE OBRAZY
HISTORYCZNE

Pierwszy tom monumentalnych
„Dziejów Polski” prof. Andrzeja
Nowaka!

Drugi tom bestsellerowej historii
naszej Ojczyzny.

Długo oczekiwany, trzeci tom
niezakłamanej historii Polski!

Piękny album o wielkich malarzach i ich dziełach historycznych!

Tom 2 obejmuje okres od śmierci księcia Mieszka Starego w 1202 roku i objęcia władzy w Krakowie przez Władysława Laskonogiego, aż do wkroczenia
Kazimierza Wielkiego na Ruś w 1340
roku. Autor w fascynujący sposób przybliża wysiłki zmierzające do odnowienia Królestwa Polskiego podjęte w XIII
wieku przez kolejnych władców. Śledzi
ich wytrwałe starania, opisuje przemiany polityczne, cywilizacyjne i kulturalne na ziemiach polskich, ścieranie się
wpływów niemieckich, czeskich, mongolskich i litewskich, wzrost i upadek
sąsiadów Polski. Lektura obowiązkowa
w każdym polskim domu!

Trzeci tom prof. Andrzeja Nowaka o losach naszego kraju obejmuje lata 13401468. Jest to okres rządów Kazimierza
Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, a potem jego córki Jadwigi. Dochodzi do narodzin i rozkwitu dynastii Jagiellonów,
unii polsko-litewskiej, zwycięskiej wojny z zakonem krzyżackim i narodzin polskiego Sejmu. Nie bez powodu autor kończy ten tom na roku 1468, wtedy bowiem
miał miejsce pierwszy Sejm walny, w którym udział wzięło po dwóch przedstawicieli wszystkich ziem. To jedna z niewielu książek wolna od cenzury i politycznej
poprawności, za to przesiąknięta duchem
miłości do Ojczyzny i jej dziejów!

Bitwa pod Grunwaldem; Zawieszenie
dzwonu Zygmunta; Hołd pruski 1525;
Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony; Unia lubelska; Kazanie Skargi; Konstytucja 3 maja 1791 roku; Panorama Racławicka; Zaślubiny Polski z Bałtykiem; Śmierć Barbary Radziwiłłówny. Album prezentuje najsłynniejsze dzieła polskiego malarstwa historycznego m.in. autorstwa: Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Jana Styki, Jacka Malczewskiego. Zawiera również noty biografczne autorów,
historie powstania dzieł oraz ich późniejsze losy.

Doskonale napisana panorama początków państwa polskiego od jego czasów
legendarnych do 1202 roku, czyli śmierci Mieszka Starego i zakończenia kroniki Wincentego Kadłubka. Autor opisuje
burzliwe wydarzenia związane z tworzeniem państwa, jego rozkwitem, kryzysami i odbudowami. Przytacza znamienne
decyzje, które zaciążyły na późniejszej historii. Barwnie ukazuje postaci władców,
duchownych, świętych i rycerzy. Dzieło
napisane przystępnym i pięknym językiem stanowi pierwszy tom sześcioczęściowej historii Polski.
oprawa twarda • s. 384 • 19,5x24 cm
Wydawnictwo Biały Kruk

oprawa twarda • s. 384 • 19,5x24 cm
Wydawnictwo Biały Kruk

cena 50,00 zł

oprawa twarda • s. 462 • 19,5x24 cm
Wydawnictwo Biały Kruk

cena 49,00 zł

praca zbiorowa

Witold Wasilewski

WYKLĘCI 1944-1963
ŻOŁNIERZE PODZIEMIA
NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

MORD W LESIE
KATYŃSKIM
TOM 1

oprawa miękka • s. 550 • 21x29,5 cm
Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej

Kompendium wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych!
Książka zawiera podstawowe wiadomości dotyczące życia i walki Żołnierzy Wyklętych oraz antykomunistycznej konspiracji. Autorzy w kilku odsłonach opowiadają m.in.: historię walki o polskie Kresy, o antykomunistycznej partyzantce prowadzonej na terenie Polski, bohaterach podziemia antykomunistycznego, lokalnych
oddziałach i konspiracji, obozach narodowych, a także przybliżają życiorysy żołnierzy, którzy do końca nie złożyli broni. Książkę uzupełniają archiwalne fotografie
i fotokopie dokumentów oraz relacje żołnierzy polskiego podziemia.

oprawa twarda • s. 64 • 20,5x28,5 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arystoteles

oprawa twarda • s. 680 • 21x29,5 cm
Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej

Unikatowy materiał zgromadzony przez amerykańskich kongresmenów! Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach
1951–1952.
Wiosną 1940 r. NKWD wymordowało w Katyniu i innych miejscach ZSRS blisko
22 tysiące obywateli Rzeczypospolitej, w tym oficerów Wojska Polskiego. W 1951 r.
w Stanach Zjednoczonych powołano Specjalną Komisję Śledczą do Zbadania Faktów, Dowodów i Okoliczności Mordu w Lesie Katyńskim określaną komisją Maddena. Komisja ta przeprowadziła drobiazgowe śledztwo, gromadząc dowody rzeczowe oraz przesłuchując przeszło stu świadków z różnych państw świata. Unikatowy materiał zebrany podczas dochodzenia jednoznacznie wskazał winnego mordu popełnionego na Polakach oraz odsłonił mechanizmy zatajania w USA prawdy o zbrodni katyńskiej.
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H I STORI A
cena 29,00 zł

Anna Zechenter

BOHATEROWIE
I OPRAWCY

cena 19,00 zł

KRONIKA
DZIEJÓW POLSKI
966-2016

 Kto był bohaterem, a kto zbrod-

niarzem?
 Jak działały NKWD?
 Kim był Iwan Sierow?
 Jaka jest prawda o Wojciechu
Jaruzelskim oraz Czesławie Kiszczaku?
Czas uwolnić historię od fałszu!

oprawa miękka • s. 208 • 14,5x20,5 cm
Księgarnia „Naszego Dziennika”

cena 34,90 zł

oprawa miękka • 336 • 14x20 cm
Wydawnictwo Fronda

cena 39,00 zł

Autorka opisuje życiorysy oraz największe dokonania polskich bohaterów, takich jak, gen. Stefan Rowecki „Grot”, gen.
August Emil Fieldorf „Nil”, pułkownik Antoni Szacki „Bohun” i wielu innych. Książka przedstawia również sylwetki oprawców i propagandzistów oraz zbrodniczą
działalność różnych sowieckich organizacji, np. Smiersza. Publikacja wypełniania luki w naszej wiedzy o najnowszej historii Polski oraz rozprawia się z przekłamaniami dotyczącymi polityki historycznej.

praca zbiorowa

WOŁYŃ
BEZ KOMENTARZA

1050 lat polskiej historii!
Bogato ilustrowana kronika najważniejszych wydarzeń naszych dziejów – od
chrztu Polski w 966 roku, aż po współczesność! Opisuje nie tylko same fakty historyczne, ale przypomina też barwne cytaty z epoki i przywołuje głos świadków.
Pozwala poznać bogactwo naszej historii od najdawniejszych czasów, zarówno
chwile wielkości, jak i upadków. Ukazuje
dzieje dumnego narodu, który trwa od
Mieszkowego chrztu i od ponad tysiąca
lat chce pozostać wiernym chrześcijańskiej tradycji oraz wartościom, które inni
w Europie porzucili...
oprawa twarda • s. 64 • 21x30 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo AA

cena 24,90 zł

ks. Andrzej Zwoliński

ZŁOTE PIEKŁO KOŁYMY

Nigdy niepublikowane relacje tych,
którzy przeżyli wołyńską rzeź!

Wstrząsające wydarzenia z Kołymy!

To zapis reportaży, oryginalne listy i pamiętniki ocalałych, spisane relacje świadków i ich rodzin. Dokumenty polskie i ukraińskie, w tym protokoły przesłuchań banderowców, odezwy i rozkazy Ukraińskiej
Powstańczej Armii, dokumenty IPN, protokoły z miejsc zbrodni oraz inne materiały
źródłowe. Bez komentarza, same fakty. Ci,
którzy ocaleli opowiadają o życiu na Kresach, o dramatycznych zajściach, których
byli świadkami i ofiarami. Tragedia odcisnęła na ich życiu krwawe piętno – już na
zawsze. Żadna książka naukowa nie oddaje
zawartego tu opisu bezsennych nocy dzieci, które były świadkami okrutnej śmierci
rodziców, zadawanej rękami sąsiadów.

Kołyma, podobnie jak Auschwitz, to największe symbole totalitaryzmu. Zbudowany na przestrzeni lat 1932-1957 system łagrów pociągnął za sobą trudną nawet dziś do oszacowania liczbę ofiar różnej narodowości, w tym również wielu
Polaków. Każda śmierć na Kołymie miała w tle złoto, to właśnie dla wydobywania tego kruszca powstał cały system łagrów, który wykorzystywał niewolniczą
pracę więźniów. Książka oprócz historii
obozu i systemu łagrów zbudowanych
w sowieckim kraju przedstawia losy
osób, które doświadczyły okrucieństw
„kołymskiego piekła”.

Marek A. Koprowski

DZIEWCZYNY KRESOWE

oprawa twarda • s. 64 • 16,5x20,5 cm
Wydawnictwo PAX

cena 14,90 zł

Książka zawiera wspomnienia i świadectwa niezwykłych kobiet wywodzących
się z Kresów II Rzeczpospolitej. Niektóre
z nich zostały deportowane do Kazachstanu, inne na Sybir wraz ze swymi matkami czy dziadkami. Ich ojcowie aresztowani wcześniej przebywali w obozach,
z których zwykle nie wracali. Bohaterki
książki pomimo dramatycznych i burzliwych losów nigdy nie żywiły nienawiści do spraców nieszczęść. Nie wyparły
się polskości i wiary, za co wielokrotnie
spotykały je szykany i prześladowania.
Wytrwały na przekór wszelkim przeciwnościom. Przez swą niezłomność i wierność zasadom stały się wspaniałym przykładem do naśladowania dla współczesnych pokoleń.

Joanna Wieliczka-Szarkowa

ORLĘTA RUDNICKIE

Bohaterstwo i odwaga młodego
pokolenia Polaków w walce
o niepodległość!

Niezwykłe świadectwo kobiet
poddanych represjom tylko za
to, że były Polkami!

oprawa twarda • s. 220 • 16,5x23,5 cm
Wydawnictwo Replika

Joanna Wieliczka-Szarkowa
Jarosław Szarek

oprawa miękka • s. 144 • 14x20 cm
Wydawnictwo AA

W okresie największego terroru stalinowskiego sowieckiemu systemowi niewoli próbowali się przeciwstawiać m.in.
młodzi ludzie wychowani na tradycyjnych wartościach. Nie chcieli się pogodzić z narzuconym siłą bezbożnym systemem zwalczającym wszystko, co dla
pokoleń Polaków było najważniejsze i co
zawierało się w haśle: „Bóg, Honor, Ojczyzna". Autorka opisuje jedną z podziemnych organizacji młodzieżowych zwaną Orlętami Rudnickimi. Niezłomnie walczyli o Niepodległą i Chrystusową Polskę.
Młodzi wyklęci i niezłomni zapłacili wysoką cenę za swoją miłość do Boga i Ojczyzny. Pomimo młodego wieku przeszli
przez okrutne śledztwo i komunistyczne
procesy, w czasie których zostali skazani
na kilkanaście lat więzienia.
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cena 19,00 zł

Bogdan Konopka

cena 24,00 zł

PUCZ
CZYLI NIEUDANA
NOCNA ZMIANA 2

TAŚMY, KTÓRE
WSTRZĄSNĘŁY III RP
Przewodnik po największych
taśmowych aferach III RP.

Grudzień 2016 roku - poznaj
prawdę o próbie zamachu stanu!

oprawa miękka • s. 101 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Bollinari

cena 24,90 zł

Książka obnaża kulisy wydarzeń, które
miały miejsce w połowie grudnia 2016
roku. Pozbawieni wpływów i pieniędzy
platformersi, esbecy i inni beneficjenci układu, którzy od wielu lat okradali Polskę przeprowadzili wówczas próbę puczu zasłaniając się hasłem obrony demokracji. Z książki dowiemy się
również: Skąd wziął się Mateusz Kijowski? Jakie „dokonania” ma Andrzej Rzepliński? Jaką rolę pełni w tym gronie
Platforma Obywatelska z Grzegorzem
Schetyną na czele oraz uległe wobec
niej grupy dziennikarzy?

Jarosław Wojciech Krynicki

oprawa miękka • s. 124 • 13,5x20 cm
Wydawnictwo Bollinari

cena 34,90 zł

SPOWIEDŹ MASONA

oprawa miękka • s. 304 • 14x21 cm
Wydawnictwo Reporter

Krystyna Grzybowska

cena 34,90 zł

POD PRĄD

oprawa miękka • s. 288 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Replika

Książka powstała na podstawie relacji oficerów ABW, którzy po raz pierwszy ujawniają szokujące szczegóły działań polskich służb specjalnych. To historia niezwykła i niepokojąca, o granicach ludzkich możliwości, opowiadająca o świecie, w którym wszystko jest
iluzją. Książka zawiera nowe nieznane
fakty ukazujące ABW, jako instytucję,
która nie zabezpiecza interesów państwa. Autor przedstawia dowody na
dwuznaczne działania agencji w sprawie afery Amber Gold oraz innych afer
związanych z okresem rządów Platformy Obywatelskiej.

Paweł Lisicki

POZA POLITYCZNĄ
POPRAWNOŚCIĄ

O władzy mediów nad rozumem
i nie tylko!
Wnikliwe obserwacje, cięte riposty i błyskotliwe skojarzenia - to naturalny talent
Autorki książki. Takiego warsztatu może
jej pozazdrościć niejeden przemądrzały publicysta. Nie uznaje kompromisów,
bez pardonu pisze o współczesności,
o władzy mediów nad rozumem w dzisiejszym świecie. Swoje poglądy przekazuje wprost, bez oglądania się na polityczną poprawność. Wytyka ubóstwo
intelektualne i moralne postkomunistycznej prominencji. Wykazuje liczne absurdy oraz wyjaśnia mechanizmy,
które doprowadziły Polskę w obecne
miejsce gospodarczo-polityczne. Książka zawiera również prognozy dotyczące
przyszłości Europy, Polski i jej wrogów!

Wojciech Sumliński

Nowe, sensacyjne fakty o kulisach działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego!

Autor wyjawia najintymniejsze fakty
swojej biografii. Odsłania kulisy tajnej
organizacji jaką jest masoneria, która
do dziś wzbudza emocje, kontrowersje i prowokuje liczne teorie spiskowe.
Masoni uważają, iż ten, kto stał się jednym z nich, nigdy nie przestanie być
wolnomularzem, o ile nie sprzeniewierzy się ideałom tej organizacji. Autor
nie z własnej woli opuścił szeregi wolnomularstwa, a jego rozstanie z masonami było tylko formalnie i niekoniecznie ostatecznie. Jego życie, również to masońskie, było i jest pasmem
nieustannych niespodzianek i burzliwych zdarzeń.

cena 34,90 zł

Książka zawiera zapis podsłuchanych
rozmów, z których dowiemy się m.in:
 Po co przyszedł Rywin do Michnika?
 Kto nagrywał Komorowskiego?
 Kto stał za prowokacjami na Marszu
Niepodległości?
 O czym rozmawiali Kalisz z Kwaśniewskim?
 Jak kupiono Ciech?
 Co ustalał Kulczyk z Sikorskim niedługo przed śmiercią?
 Dla kogo Polska istnieje tylko teoretycznie?

ABW – NIC NIE JEST
TYM, CZYM SIĘ WYDAJE

Pamiętnik nawróconego masona!

oprawa miękka • s. 216 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Rytm

Jan Piński

Mocna i niepoprawna książka
o chrześcijaństwie i polityce!

oprawa miękka • s. 272 • 17x24 cm
Wydawnictwo M

Dokąd zmierza Europa? Czy chrześcijaństwo zostanie wyparte przez islam? Jaką
postawę przyjąć wobec fali imigrantów?
Jakie tendencje zachodzą w światowej
i polskiej polityce? Książka jest zbiorem
mocnych i bezkompromisowych tekstów autora, który w dążeniu do prawdy stawia odważne pytania i poszukuje
na nie odpowiedzi, bez obaw, że narazi
się niektórym środowiskom. Autor podejmuje także tematy z zakresu polskiej
polityki historycznej, a szczególnie niełatwego dialogu z Niemcami i narodem
żydowskim. Książkę zamykają wywiady,
z takimi osobistościami, jak kardynał Joseph Ratzinger, Leo Scheffczyk, czy Roberto de Mattei.
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O J CZYZNO M A...
ALBUM Z FILMEM!

cena 34,90 zł

WIELKIE RZECZY
ZAMIERZAM DLA
CIEBIE POLSKO

cena 24,90 zł

oprawa twarda • s. 64 • 21x29,5 cm
papier kredowy • kolorowe ilustracje
czas trwania filmu: 50 min
Wydawnicto La Salette

praca zbiorowa

100 POLSKICH
PATRIOTÓW

 Kim był o. Juliusz Mancinelli?
 Z jakiego powodu to właśnie jemu

Matka Boża oznajmiła, by nazywać
Ją Królową Polski?
 Jakie znaczenie ma dla naszej Ojczyzny wstawiennictwo św. A. Boboli?

Obowiązkowa lektura każdego Polaka!

Album prezentuje 100 sylwetek wybitnych Polaków, którzy szczePięknie ilustrowana pozycja o wielkich dziełach Maryi, Królowej Polski w historii nagólnie zasłużyli się dla dobra naszej Ojczyzny, czy to na polu bitwy
szej Ojczyzny. Opowieść rozpoczyna niezwykła historia włoskiego jezuity, o. Juliuwalcząc o jej wolność, czy też dbając o jej rozwój gospodarczy, nasza Mancinellego, któremu ukazała się Matka Boża wzywając, aby nazywano ją „Króukowy i artystyczny. Żołnierze, mężowie stanu, duchowni, podróżnicy, naukowycy, literaci i artyści wielokrotnie zmieniali oblicze Polski,
lową Polski”. Postać o. Mancinellego otwiera poczet wielkich czcicieli Maryi KróEuropy i całego świata. Wielu z tych bohaterów dla Polski poświęciło
lowej Polski, od św. Andrzeja Boboli do Prymasa Tysiąclecia i św. Jana Pawła II.
wszystko, m.in. cierpieli w więzieniach i katowniach wrogów, tak jak np.
Zapoczątkowuje również ciąg nadzwyczajnych wydarzeń w dziejach narodu
Żołnierze Wyklęci. Książka oprócz biografii i dokonań bohaterów zawiei państwa polskiego, w których doświadczano Jej mocy i macierzyńskiej miłora dużo ciekawostek i anegdot z ich życia.
oprawa twarda • s. 128 • 20,5x28,5 cm
ści. Do albumu dołączono płytę DVD z filmem dokumentalnym opowiadającym
papier kredowy • kolorowe ilustracje
historię o. Juliusza Mancinellego oraz upamiętniającym doniosłe wydarzenia
Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła
historyczne związane z osobą i kultem Maryi Królowej Polski.

cena 15,00 zł

cena 14,90 zł
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Joanna Werner
praca zbiorowa

Barbara Wachowicz

WSZYSTKO,
CO POLSKĘ STANOWI

MATKI
WIELKICH POLAKÓW

Przewodnik po dziejach Polski
i duchowych postawach
Narodu Polskiego!

Sylwetki mam wybitnych Polaków od XVII do XX wieku!

Książka zawiera modlitwy za Ojczyznę,
odmawiane nie tylko w chwilach zagrożenia suwerenności naszego kraju, ale
także z prośbą o roztropność dla rządzących oraz łaskę pojednania. Pozycja jest
również cenną skarbnicą pieśni i poezji
patriotycznej, które podtrzymywały na
duchu naszych przodków w chwilach
trwogi, były też recytowane i śpiewane
przez nich w dniach radości i dumy. Autorzy zapraszają do wędrówki po ścieżkach historii naszej Ojczyzny, po takich
wydarzeniach jak m.in.: chrzest Polski,
bitwa pod Grunwaldem, śluby lwowskie
czy też utworzenie „Solidarności”.
oprawa miękka • s. 96 • 16,5x23 cm
Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła

Teofila z Daniłłowiczów Sobieska – matka Jana III Sobieskiego, Tekla z Ratomskich Kościuszkowa – matka Tadeusza Kościuszki, Barbara z Majewskich Mickiewiczowa – matka Adama Mickiewicza, Salomea z Januszewskich Słowacka – matka Juliusza Słowackiego, matka Henryka Sienkiewicza, Fryderyka Chopina, Stefana Żeromskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i inne. Autorka kreśli portrety
bohaterek w oparciu o autentyczne dokumenty, korespondencję, literaturę i wspomnienia. Wskazuje rangę dziedzictwa matek w charakterze, psychice czy twórczości
genialnych synów. W tle pojawiają się także ojcowie (np. Jakub Sobieski, Euzebiusz
Słowacki czy Stanisław Baczyński).
oprawa twarda • s. 640 • 16,5x24 cm
Wydawnictwo Muza

TAJEMNICZE HISTORIE
POLSKA

praca zbiorowa

cena 29,90 zł

POLSKI MODLITEWNIK

Bogato ilustrowany album odkrywający najciekawsze tajemnice Polski!

Unikatowe wydanie modlitewnika z rozważaniami różańcowymi
Jana Pawła II na 2 płytach!

Każdy naród ma swoje tajemnice, są one
bardzo ważną częścią historii. W książce przedstawiono wybrane wydarzenia historyczne, a także legendy, które
przybliżą zagadki, które kryje historia.
Autorka opowiada m.in. historie miejsc,
w których występują tajemnicze zjawiska, tak jak „klątwa” króla Kazimierza
Jagiellończyka oraz zwraca uwagę na
mury i podziemia zamków, w których
być może ukryto skarby. Książka zawiera
również rozdział poświęcony nie do końca zbadanym pozostałościom tzw. zimej
wojny. Album jest idealnym prezentem
dla osób zaczynających przygodę z historią oraz dla tych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę.

Modlitewnik zawiera modlitwy tradycyjne i współczesne, przydatne w różnich intencjach oraz potrzebach m.in.
przed egzaminem, w czasie choroby,
po wyzdrowieniu, modlitwy kierowcy, za Ojczyznę, za kapłanów, rodzinne i wiele innych. Modlitewnik uzupełnia wyjątkowa galeria zawierająca reprodukcje obrazów przedstawiających
sceny biblijne oraz postaci świętych.
Na dołączonych płytach CD znajdują
się wszystkie części Różańca odmówione wspólnie z Janem Pawłem II podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny oraz
jego krótkie rozważania.

oprawa twarda • s. 64 • 29,5x21 cm
papier kredowy, kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Arti

2 płyty CD • s. 256 • 16,5x23,5 cm
oprawa twarda
Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła
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cena 12,00 zł

Zdzisława Panhofer

ELEGIA O ZIEMI
Niezwykle cenna książka o wyprzedaży
polskiej ziemi oraz rolnikach wyzyskiwanych przez naciągaczy w garniturach!
Obowiązkowa lektura dla każdego
Polaka, któremu leży na sercu dobro
naszej Ojczyzny!

Powieść oparta na faktach. Przedstawia historię polskiego rolnika, ktory desperacko i rozpaczliwie walczy o swoją Ziemię niczym Maciej Boryna z Reymontowskich „Chłopów”.
Jan Dębski, główny bohater, ojciec rodziny żyjącej według kanonów katolickich wartości, załamuje się w zetknięciu z zakłamaniem i podwójną moralnością obcej finansiery i gospodarki. Jego bankructwo było wynikiem nieczystej gry i sztucznie rozdmuchanych kredytów inwestycyjnych. Według statystyk ok. 500 osób
rocznie popełniało wtedy samobójstwo, ponieważ nie

było w stanie wydostać się ze spirali długów, Jan Dębski jest jednym z nich.
Jego dramat ma jeszcze głębszy wymiar. Pokazuje jaką
pułapką, nawet dla wierzącego chrześcijanina jest rozpacz, beznadzieja i opuszczenie przez cały świat, jak
nędza i niesprawiedliwość społeczna mogą uczciwego człowieka zmusić do desperackich zachowań.
Autorka ukazuje sytuację, z której nie ma odwrotu, aby
zaapelować do polskich rolników: NIE SPRZEDAWAJCIE ZIEMI OBCOKRAJOWCOM! – i do polskiego społeczeństwa: BĄDŹCIE CZUJNI!

REKLAMA

oprawa miękka • s. 157 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Poligraf
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Z AGROŻENI A
cena 24,90 zł

cena 12,90 zł
ks. Jarosław Jagiełło
ks. Dariusz Oko

praca zbiorowa

SKUTKI KLĄTW,
PRZEKLEŃSTW
I ZŁORZECZEŃ

GENDER
SPOJRZENIE KRYTYCZNE
Jak Unia Europejska chce zaprowadzić nowy ład niszczący człowieka?

Czy wiara w przekleństwa jest
jedynie naiwnym przesądem?

Książka przeznaczona dla osób, które
poszukują godnego zaufania przewodnika po złożonych zagadnieniach dotyczących równości, godności, a zwłaszcza płciowości człowieka, pozwalającego we współczesnym chaosie informacyjnym dostrzegać granicę między
nauką a ideologią. Pokazuje niebezpieczeństwa związane z propagowaną przez mass media filozofią gender,
przestawiając opracowania naukowców i ludzi, którym na sercu leży dobro
naszych dzieci, rodzin i Ojczyzny.
oprawa miękka • s. 228 • 16x23 cm
Wydawnictwo Jedność

cena 24,90 zł

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

Marcello Lanza

cena 14,95 zł

ŚWIĘTA FAUSTYNA
I EGZORCYZMY

Niezwykle ważna książka dla
polskich rodzin!

Autor rozpatruje problem egzorcyzmów
w świetle Bożego miłosierdzia i życia mistycznego św. Faustyny Kowalskiej. Mistyka jako ściśle związana ze świętością
potrzebna jest wszystkim, lecz szczególnie pilnie osobom cierpiącym z powodu demonów oraz egzorcystom.
Egzorcysta porusza również tematykę
piekła, o którym tak mało się dziś mówi,
a które św. Faustyna poznała bezpośrednio i przedstawiła sugestywnie
i z odwagą. Wstęp do książki został napisany przez ks. Gabriela Amortha, który wiedzę zawartą w książce określił
jako niezbędną dla każdego z nas!
oprawa miękka • s. 128 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

cena 18,50 zł
praca zbiorowa

Pellegrino Ernetti

POUCZENIA
ZŁEGO DUCHA

Autentyczne przypadki opętań,
których ofiary cierpiały nie ze swojej winy, ale w pewnych intencjach.

oprawa miękka • s. 192 • 12x16 cm
Wydawnictwo Rosemaria

Znany polski egzorcysta, ks. prałat Marian Rajchel, radzi rodzinom, jak bronić się
przed złem i jak rozpoznać działanie złego ducha, by przeciwstawić się jego intrygom. Szczególnie chce pomóc rodzicom,
których dzieci nieświadomie uległy wpływowi „pośredników” zła (horrory, zabawki, gry komputerowe, muzyka) lub naiwnie poddały się działaniom świata ciemności (wywoływanie duchów, kontakt
z sektą satanistyczną). To książka dla tych,
którzy w poszukiwaniu fałszywie rozumianej wolności zostali oszukani przez
różne gadżety satanistyczne współczesnego świata lub ulegli ich zgubnemu
wpływowi, a nawet o tym nie wiedzą!

cena 24,90 zł

OPĘTANIA EKSPIACYJNE

Bóg szanując ludzką wolność, a także zezwalając niekiedy szatanowi na jego niecne działanie, dopuszcza sytuacje demonicznych zniewoleń i opętań, aby potem
z tych sytuacji wyprowadzić jakieś nowe,
o wiele większe dobro. Cierpienie związane z obecnością demonów w ciele człowieka – porównywane przez osoby tego doświadczające do ogromnego bólu fizycznego – może i powinno być ofiarowane za
bliźnich. Szczególne są przypadki, w których można z dużym prawdopodobieństwem mówić o doświadczeniu ekspiacyjnym czyli niezawinionym zniewoleniu demonicznym. Książka oprócz autentycznych
historii zawiera modlitwy o uwolnienie.

ks. Marian Rajchel
ks. Sławomir Sznurkowski SSP

RODZINA OCZAMI
EGZORCYSTY

Dlaczego cierpienia duchowe
mogą być bardziej bolesne niż
fizyczne?

oprawa miękka • s. 240 • 13,5x20 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

Książka zawiera świadectwa ludzi, którzy doświadczyli klątw, przekleństw
i złorzeczeń oraz wypowiedzi księży
egzorcystów, którzy zetknęli się z tym
problemem. Dowiemy 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. egzorcysta Andrzej Kowalczyk wspomina
o tzw. księgach zaklęć, które bywają przekazywane z pokolenia na pokolenie: „Są to zaklęcia demoniczne.
Tym zajmowała się prababka, potem
dziadek, który przekazuje to wnuczce.
I to działa, niestety...”.

Przejmujące wspomnienia
egzorcysty!

oprawa miękka • s. 320 • 13x19 cm
Wydawnictwo M

Dla wielu osób, także duchownych słowa szatana będą wstrząsające, momentami wręcz niewiarygodne. Autor, wybitny egzorcysta oraz znany biblista
i teolog dzieli się swoim doświadczeniem duszpastersko-egzorcystycznym.
Cytuje dzieła znanych mistyków: św.
Tomasza, św. Jana od Krzyża czy Taulera, którzy ostrzegali przed błądzeniem
w życiu duchowym, oraz przed atakami, pokusami i iluzjami demonicznymi. Przekonuje, że doświadczenie świata ciemności jest również częścią życia
duchowego.
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cena 12,50 zł

cena 8,95 zł
ks. Andrzej Zwoliński

ks. Gabriele Amorth

KŁOPOT Z GRZECHAMI

ODEJDŹ ODE MNIE,
SZATANIE!

Szatan zwodzi, ale nie przymusza – Ty decydujesz o wszystkim!

Jak uchronić się przed działaniem szatana? Krótko i na temat.

Autor w przystępny sposób omawia
zawiłą problematykę grzechu. Osadzając swoje rozważania przede wszystkim na nauce Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego, przywołuje także wypowiedzi świętych, teologów, filozofów, literatów, polityków
oraz przytacza wiele przykładów. Książka pobudza do refleksji nad duchową
stroną życia. Pomaga w rozeznawaniu
pokus i prowadzi do zmiany postępowania, by w wolności odpowiedzieć
na wspaniały dar Boga jakim jest życie.
Do książki dołączony jest rachunek sumienia na podstawie słów Pana Jezusa.
oprawa miękka • s. 212 • 12x19,5 cm
Księgaria św. Jacka

cena 24,90 zł

Ksiądz Gabriele Amorth, jeden z najbardziej znanych egzorcystów na świecie,
wyjaśnia, kim jest szatan i jego słudzy,
w jaki sposób mogą działać w życiu człowieka 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 pomocy w niebezpiecznych rejonach czarów i okultyzmu.
oprawa miękka • s. 96 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

ks. Marek Dziewiecki

Tomasz à Kempis

WYBACZ,
POJEDNAJ SIĘ I KOCHAJ!

O NAŚLADOWANIU
CHRYSTUSA

Przekonaj się, że wybaczenie i pojednanie jest prostsze niż myślisz.

oprawa miękka • s. 200 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

2490

1990

Każdy z nas potrzebuje miłosiernej miłości Boga i ludzi, gdyż nikt nie jest bez
grzechu i winy. Po grzechu pierworodnym każdy człowiek, z wyjątkiem Maryi
potrzebuje Bożego miłosierdzia, gdyż na
różne sposoby bywa niemiłosierny zarówno w odniesieniu do bliźnich, jak i do
siebie. Przyjmowanie i okazywanie miłosierdzia oraz zamykanie bolesnej przeszłości przez przebaczenie i pojednanie
to proces skomplikowany, w którym natrafiamy na wiele nieporozumień, pułapek i trudności. Książka przeznaczona
jest dla wszystkich, którzy chcą pomagać
sobie i innym ludziom w przyjmowaniu
Bożego miłosierdzia i w dzieleniu się tym
miłosierdziem po to, by pokonywać bolesną przeszłość i leczyć zranione więzi.

Bill Wiese

Nowe przystępne tłumaczenie
klasycznego poradnika duchowego!
Jedna z najpopularniejszych po Biblii
książek chrześcijańskich! Doceniana
przez wielu świętych i błogosławionych
Kościoła, sięgali po nią m.in.: św. Franciszek Salezy, św. Ignacy Loyola, św. Karol
Boromeusz, św. Josemaria Escriva, św.
Teresa od Dzieciątka Jezus czy św. Jan
XXIII. Wśród czytelników znaleźć można również Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Stefana Żeromskiego,
Gottfrieda Leibniza czy Ludwiga van
Beethovena. To obowiązkowa pozycja
dla wszystkich rodzin katolickich. Uczy
pokory i mądrości działania.

2490

1990
oprawa twarda • s. 256 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit

cena 24,00 zł

CAŁUN
HISTORIA, NAUKA, KULT

23 MINUTY W PIEKLE
Przejmujące świadectwo człowieka, który doświadczył rzeczywistości piekła!

Poznaj tajemnice najbardziej
znanego wizerunku Chrystusa!

Bill pewnej nocy przeżył chwile grozy.
Podczas trwającej 23 minuty wizji, Bóg
pozwolił mu doświadczyć rzeczywistości
piekła. I choć ta przerażająca podróż trwała zaledwie krótką chwilę, to wie, że już nigdy nie chce tam wrócić… Całkowicie
zmienił swoje życie i przekonania. Przez
długi czas bał się o tym mówić. Dziś opowiada o tym, co widział, słyszał i czuł. Przytacza ważne fakty, odpowiada na nurtujące nas pytania. A przede wszystkim z całą
mocą ostrzega przed miejscem wiecznego potępienia, które istnieje naprawdę!
Dzięki jego historii będziemy mogli niemal naocznie dotknąć grozy piekła.
oprawa miękka • s. 176 • 14x20 cm
Wydawnictwo AA

Pier Giuseppe Accornero

Pomimo wieloletnich badań nad Całunem nadal pozostaje on zagadką dla
nauki.
Autor przedstawia niezwykłe losy cennej relikwii od chwili jej odnalezienia
do momentu, gdy znalazła się w Turynie i gdzie jest obecnie przechowywana. Opisuje różnorodne wątki trwającej od dawna polemiki wokół autentyczności Całunu jako płótna pogrzebowego Jezusa Chrystusa oraz podaje
aktualny stan badań nad Całunem, bezstronnie ukazując wyniki prac różnych
ekip naukowców i przybliżając prawdę
o tej niezwykłej relikwi.
oprawa miękka • s. 256 • 13,5x20,5 cm
Wydawnictwo Jedność
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P R OROCY
TYLKO

1280
Miesięcznik
„W NASZEJ RODZINIE”
z książką
„ŚWIĘTY ANDRZEJ
BOBOLA”
Wyjątkowe wydanie miesięcznika z książką o życiu, objawieniach
i cudach patrona Polski w promocyjnej cenie.

książka - 4,90 zł
miesięcznik - 7,90 zł
miesięcznik z książką
oprawa miękka • s. 128 • 12x19,5 cm

cena 16,90 zł

Ksiądz Józef Niżnik, kustosz sanktuarium
w Strachocinie, opowiada o życiu i męczeństwie świętego Andrzeja Boboli,
o losach jego relikwii oraz o jego nadprzyrodzonych interwencjach w kluczowych momentach dziejów Polski. Daje
też świadectwo osobistych spotkań ze
świętym Andrzejem Bobolą, który zjawiał się w Strachocinie przez prawie
cztery lata (!), aby przypomnieć Polakom o sobie i stać się wielkim orędownikiem w najważniejszych sprawach naszej Ojczyzny.

cena 14,90 zł

Adam Człowiek

cena 27,00 zł

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI
ORĘDZIA Z LAT 2009-2014
Nieznane orędzia Anioła Stróża
Polski na dzisiejsze czasy.
Adam Człowiek (1969-2014), to współczesny polski wizjoner, który otrzymał
orędzia w latach 1990-2014. Została
mu przez Boga powierzona misja ukazywania Kościoła, Polski i świata. Wraz
z tą misją otrzymał symboliczne nowe
imię. Przez cały czas wypełniania tej
misji pozostawał pod duchowym kierownictwem kapłanów i hierarchów
Kościoła, bezwarunkowo wierny Jego
nauczaniu i posłuszny Niebu, aby pozostać w ukryciu. Anioł Stróż przekazał mu orędzia dla naszej Ojczyzny. Od
tego, jak je wykorzystamy zależy przyszłość Polski.
oprawa twarda • s. 162 • 14x20 cm
Wydawnictwo Instytut św. Jakuba

cena 14,90 zł

Adam Człowiek

cena 32,00 zł

OTO CZYNIĘ
WSZYSTKO NOWE...
ORĘDZIA Z LAT 2013-2014
Jaka przyszłość czeka Polskę?
Nieznane orędzia Matki Bożej
na dzisiejsze czasy.
Niniejszy tom, w odróżnieniu od poprzednich orędzi Anioła Stróża Polski,
zawiera orędzia Matki Bożej przekazywane Adamowi Człowiekowi w latach
2013–2014. Parokrotnie Swój głos dołączył Jezus Chrystus oraz święty Józef. Orędzia Matki Bożej są głosem
troski, współczucia, rady i przestrogi dla Polaków, jak też całej ludzkości,
w przygotowaniu na Czasy Ostateczne. Dowiedz się, jakie są Boże plany
wobec naszej Ojczyzny i co powinniśmy zrobić, żeby je zrealizować.
oprawa twarda • s. 272 • 14x20 cm
Wydawnictwo Instytut św. Jakuba

cena 12,90 zł

Monika Bachowska

Marta Kowalczyk

praca zbiorowa

KSIĄDZ PIOTR SKARGA
ŻARLIWY PROROK

ŚWIĘTA JULIANNA
OD BOŻEGO CIAŁA

Barwna opowieść o wielkim patriocie i obrońcy wiary!

Historia niezwykłej świętej, która odsłoniła światu tajemnicę
uroczystości Bożego Ciała!

ŚW. JÓZEF. ORĘDOWNIK ŚWIĘCI PIOTR I PAWEŁ
Poszerz swoją wiedzę o niezwyW ŻYCIOWYCH
kłych Apostołach!
POTRZEBACH

Autorka przedstawia ks. Piotra Skargę jako charyzmatycznego kaznodzieję,
wielkiego patriotę, wytrawnego „bojownika” kontrreformacji, a przede wszystkim żarliwego proroka, który wzywał Polaków do nawrócenia i troski o Ojczyznę,
przepowiadając, że w przeciwnym razie
grozi jej zniknięcie z mapy. Jego kazań
z uwagą słuchali zarówno królowie i politycy, jak i zwykli ludzie. Książka przybliża nie tylko biografię wielkiego jezuity,
ale także jego działalność literacką, dzieje,
kult, proces beatyfikacyjny oraz cudowne wydarzenia z nim związane. Piotr Skarga do dziś jest symbolem nieugiętej, bezkompromisowej walki o dobro Ojczyzny
i wiarę katolicką.
oprawa miękka • s. 120 • 14x20 cm
Wydawnictwo Espe

Książka poświęcona świętej Juliannie,
zakonnicy, której Pan Bóg powierzył misję ustanowienia uroczystości ku czci
Ciała i Krwi Pańskiej. Historia świętej
przypomina, że Bóg nigdy nie daje ciężaru ponad siły, a do swoich najdonioślejszych zadań wybiera cichych i pokornych. Książka stanowi znakomitą pomoc w rozwijaniu pobożności eucharystycznej. Pokazuje, jak ogromną wartość
ma doświadczanie obecności Chrystusa
ukrytego pod postaciami Chleba i Wina,
a także celebrowanie tej największej tajemnicy wiary przez udział w procesjach
podczas uroczystości Bożego Ciała.
oprawa miękka • s. 97 • 14x20 cm
Wydawnictwo Espe

Potężny patron w sprawach najtrudniejszych!
Święty Józef jest jednym z najbardziej
czczonych świętych. W Jego osobie,
chrześcijanie mają wielkiego orędownika. Dzięki Jego wstawiennictwu wciąż
uzyskują wiele łask. Książka ma pomóc
w modlitwie do św. Józefa i w bliższym
poznaniu tego patrona Kościoła, ojców,
rodzin, kobiet w ciąży oraz osób pracujących, ubogich i umierających. Zawiera
modlitwy papieży, świętych i błogosławionych, nowenny oraz akty strzeliste do
św. Józefa. Autor ujawnia również świadectwa osób, które doświadczyły Jego
niezwykłej pomocy.
oprawa miękka • s. 104 • 11,5x18,5 cm
Wydawnictwo Diec. Sandomierz

Henryk Bejda

Św. Piotr i Paweł są Apostołami, którzy
wywarli największy wpływ na rozwój
Kościoła. Są patronami rybaków, teologów, duszpasterzy, blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, zegarmistrzów, tkaczy, marynarzy, a ponadto wielu miast i zakonów, ich święto przypada w tym samym dniu. Autor
przedstawia historię tych niezwykłych
apostołów oraz pomaga zrozumieć: dlaczego św. Piotr i św. Paweł jako patronowie występują wspólnie? Dlaczego Jezus
uczynił św. Piotra głową Kościoła? Dlaczego św. Paweł nazywany jest Apostołem Narodów?

oprawa miękka • s. 64 • 11x16 cm
Dom Wydawniczy Rafel
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cena 9,90 zł

Joanna Bątkiewicz-Brożek

JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ!

Joanna Piątek

JEZU,
TY SIĘ TYM
ZAJMIJ

oprawa miękka • s. 264 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit

2990

2490

Życie i cuda wielkiego mistyka!
oprawa miękka • s. 56 • 11x14,5 cm
Dom Wydawniczy Rafael

Tysiąc modlitw nie znaczy tyle, co jeden Akt zawierzenia!
„Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz: Jezu, Ty
się tym zajmij. (...) Czyń tak we wszystkich swoich potrzebach;
czyńcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, ciągłe, ciche cuda”.
Jeśli masz przed sobą trudny wybór. Jeśli codzienność jest podobna do ciemnego oceanu problemów. Jeśli chcesz być niesiony
na ramionach przez samego Boga... – te słowa są dla Ciebie. Modlitwa pełna zawierzenia to modlitwa, która rozczula Boże Serce.

cena 19,90 zł

cena 34,90 zł

„Jeśli myślicie, że Jezus nie słucha waszych próśb
(…) przyjdźcie do mojego grobu i głośno zapukajcie, żebym wiedział, że jesteście, a będę się
modlił z wami” – takie słowa przed śmiercią wypowiedział Ojciec Dolindo. Każdego dnia w kościele, w którym został pochowany rozlega się głośne pukanie.
Wokół jego grobu jest niezliczona ilość dowodów na to, że dotrzymuje swojej obietnicy… Kiedy do Ojca Pio przychodziły tłumy, mówił: –„W trudnych sprawach
idźcie lepiej do Ojca Dolindo!” Ten kapłan z Neapolu zostawił nam modlitwę, którą
podyktował mu sam Jezus. Modlitwę zawierzenia, która zmienia wszystko! Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz:„Jezu, Ty się tym zajmij!” - czyń
tak za każdym razem, a ujrzysz wielkie cuda!
Książka przybliża życie wielkiego kapłana, który przepowiedział pontyfikat Jana Pawła II. Kiedy spowiadał, z konfesjonału biła łuna światła. Przez 16 lat zakazywano mu sprawowania Eucharystii
i prześladowano. Mimo to nigdy się nie poddał.

cena 24,50 zł

Marcin Pielesz

bł. Bartolo Longo

LEPANTO 1571
RÓŻAŃCOWE
ZWYCIĘSTWO

HISTORIA
SANKTUARIUM
W POMPEJACH

Niezwykła historia
wymodlonego zwycięstwa!

Fascynująca książka opisująca
historię powstania sanktuarium
w Pompejach!

Autor przedstawia przebieg krwawej bitwy floty chrześcijańskiej z Turkami, do
której doszło w 1571 roku u wybrzeży
greckich w pobliżu Lepanto. W czasie bitwy oprócz tradycyjnej broni głównym
orężem walczących był różaniec. Modlili się dowódcy, całe załogi statków, papież i mieszkańcy wielu chrześcijańskich
miast. Po zwycięstwie było oczywiste
czyja jest to zasługa. Papież Pius V ustanowił dzień zwycięstwa świętem Matki Bożej Różańcowej, nazywanym potem świętem Matki Boskiej Zwycięskiej.
„Lepanto 1571” to nie tylko znakomicie
opowiedziana historia o wojnie, bitewnych zmaganiach i konflikcie kulturowym, ale także o skutecznym modlitewnym szturmie do nieba.
oprawa miękka • s. 149 • 14x20 cm
Wydawnictwo Espe

Książka to fundamentalne dzieło autora, do którego bardzo często odwoływał się Jan Paweł II. Oprócz szczegółowej historii powstania kościoła w Pompejach pozycja ukazuje wspaniałe interwencje Bożej opatrzności, która prowadziła Bartola Longa i Mariannę de
Fusco. Autor przedstawia również sylwetki przyszłych świętych i błogosławionych, związanych z tym wybranym
przez Maryję miejscem. Książka zawiera modlitwy pompejańskie w tym
m.in.: nowennę do Matki Bożej Pompejańskiej o zesłanie łask w przypadkach
beznadziejnych, nowennę pompejańską w przyjętej w Polsce formie skróconej, modlitwę o łaski za wstawiennictwem Bartola Longa.
oprawa miękka • s. 424 • 17x24 cm
wkładka z kolorowymi zdjęciami
Wydanictwo Rosemaria

cena 19,90 zł

POMPEJANKA
Odmień swoje życie dzięki nowennie pompejańskiej!
Jeśli należysz do osób, które słyszały
o nowennie pompejańskiej, ale jeszcze jej nie odmawiały, najwyższa pora
to zmienić. Książka jest zbiorem świadectw o cudach, nawróceniach i sytuacjach, które wydawały się nie mieć
wyjścia, a dzięki interwencji Matki Bożej zamieniły się w błogosławieństwo.
Każda z przywołanych historii zainspiruje do tego, aby chwycić za różaniec.
Chcesz modlić się nowenną pompejańską, ale boisz się, że pominiesz jakiś
ważny krok? Niepotrzebnie. Pompejanka zawiera także praktyczną instrukcję,
dzięki której nie pomylisz się podczas
odmawiania tej niezwykle skutecznej
modlitwy.

oprawa miękka • s. 176 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo WAM

bł. Bartolo Longo

NABOŻEŃSTWO
DWUDZIESTU SOBÓT
Poznaj łaskami słynące
nabożeństwo różańcowe!
Oddaj się w opiekę Matki Bożej!
„Nabożeństwo dwudziestu sobót" to skuteczny środek do otrzymania łaski Niebios. Łączy dzieło bł. Bartola Longo „Piętnaście sobót” z dodatkiem pięciu tajemnic światła oraz rozważaniami zaczerpniętymi z innych pism błogosławionego. Nabożeństwo wzbudziło tysiące nawróceń
i na nowo rozpaliło nadzieję w katolickich
rodzinach w moc różańca. Wszędzie tam,
gdzie się je praktykuje wierni otrzymują
łaski duchowe i materialne. Maryja wzywana w nabożeństwie czyni wielkie cuda!
Książka zawiera również modlitwy Sanktuarium w Pompejach m.in.: modlitwę
różańcową młodych, modlitwę rodzin różańcowych.
oprawa miękka • s. 320 • 12x16,5 cm
Wydanictwo Rosemaria
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3490

cena 16,90 zł

cena 11,90 zł

2990

3490

2990
Wojciech Jaroń

Małgorzata Pabis

KORONKA
DO ŚWIĘTEJ ZOFII
Album o niezwykłej Świętej z ręcznie wykonaną koronką!
Święta Zofia swym życiem i śmiercią udowodniła, że potrafi dokonywać najmądrzejszych wyborów, w których na pierwszym miejscu stawia Pana Boga. Patronka
o tak wielkiej sile wiary może być orędowniczką we wszelkich potrzebach, opiekunką i wspomożycielką. Bogato ilustrowany album przybliża postać św. Zofii, zawiera modlitwy za jej wstawiennictwem,
opowieść o życiu oraz męczeńskiej śmierci. Do ksiązki dołączono koronkę św. Zofii
oraz praktyczne etui. Paciorki wykonano
z kryształu opalizowanego srebrem.

KORONKA DO
ŚW. JANA PAWŁA II
Książka ze specjalnie opracowaną koronką do św. Jana Pawła II.
Koronka różni się od tradycyjnego różańca – ma 27 małych paciorków na cześć
27 lat pontyfikatu Jana Pawła II. W albumie-modlitewniku Czytelnik znajdzie jej
pełny tekst, opis odmawiania, rozważania
oraz modlitwy za wstawiennictwem św.
Jana Pawła II w różnych intencjach, m.in.:
o rozpoznanie drogi życiowej, za współmałżonka, o dar potomstwa, rodziców za
dzieci, za najbliższych, za ludzi starszych,
za chorych, za zmarłych. Do albumu dołączono koronkę z praktycznym etui.
oprawa twarda • s. 64 • 14x20,5 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Dom Wydawniczy Rafael

Małgorzata Pabis

praca zbiorowa

KORONKA DO MATKI
BOŻEJ POCIESZENIA

RÓŻANIEC I NOWENNA
POMPEJAŃSKA

Potężne wsparcie naszych próśb!

Wszystko o różańcu i nowennie
nie do odparcia!

Matka Boża Pocieszenia to pośredniczka łask. Bardzo wiele uzdrowień czy nawróceń zostało uznanych za interwencje
Boże przez komisję kościelną badającą
autentyczność świadectw u czcicieli Maryi niosącej pocieszenie. W wielu miejscach, gdzie szerzony jest Jej kult, odnaleźć można liczne świadectwa zamieszczane w specjalnych księgach lub nawet
na obrazach. Modlitwa koronką do Matki Bożej Pocieszenia to potężne wsparcie
wszystkich naszych próśb, które kierujemy przez Maryję do Boga. To też przepiękne podziękowanie za otrzymane
dary i wszelkie łaski.

Doskonały podręcznik dla odmawiających różaniec i nowennę, a w nim: dokładne 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 cytaty z Biblii.
oprawa miękka • s. 100 • 12x16,5 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Rosemaria

oprawa miękka • s. 72 • 11x18,5 cm
Dom Wydawniczy Rafael

oprawa twarda • s. 64 • 14,5x20,5 cm
Dom Wydawniczy Rafael

cena 13,50 zł

3490

2990

cena 19,00 zł
Małgorzata Pabis

KORONKA DO MATKI
BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY

cena 14,90 zł
Małgorzata Pabis

KORONKA WYZWOLENIA

praca zbiorowa

Oddaj się w opiekę Matce Bożej!

Poznaj ogromną siłę i moc Koronki wyzwolenia!

KORONKA
DO KRWAWYCH ŁEZ
MATKI BOŻEJ

Módlmy się koronką do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w małżeńskich potrzebach, w wychowaniu dzieci, w trudach
codzienności, w pracy, w doświadczeniu
chorobą i nieszczęściu. Dzięki tej modlitwie możemy bezpośrednio zwracać się
do Maryi, która ocala, otacza opieką, oręduje za nami, wspomaga w najtrudniejszych chwilach i wyprasza najpotrzebniejsze nam łaski. Wszystkie nasze troski, obawy, potrzeby możemy zawierzyć miłości
najukochańszej Matki z wiarą, że zaniesie
je przed tron Zbawiciela i wybłaga Jego
miłosierdzie. Do książki dołączona jest koronka, na której można się modlić, prosząc
o opiekę Matkę Bożą Nieustającej Pomocy.

Koronka wyzwolenia to modlitwa nadziei – nadziei na uwolnienie z nałogów,
ciemności, uwikłania nas samych i osób
nam drogich, rodziny, krewnych, przyjaciół, tych, którzy pobłądzili w drodze
do Boga. Modlitwa Koronką wyzwolenia daje wiarę każdemu, kto czuje, że on
sam lub jego bliscy nie mogą uwolnić się
z pęt zniewolenia. Warto zwrócić się o łaskę wolności, warto wypowiedzieć modlitwę, która może trafić wprost do Serca
Jezusa i wybłagać Jego miłosierdzie oraz
wyzwolenie do nowego życia. Książeczka zawierająca słowa pocieszenia oraz
dołączona do niej koronka pomogą podjąć modlitwę, której tak bardzo potrzeba.

Koronka do odmawiania modlitwy!
‚‚O cokolwiek ludzie będą Mnie prosić
ze względu na łzy mojej Matki, tego
udzielę im z życzliwością". Te słowa wypowiedziane przez Jezusa najlepiej wyrażają znaczenie i moc koronki. Książeczka przybliża historie oraz sposób
odmawiania tej niezwykle skutecznej
modlitwy. Dołączono również koronkę,
na której można się modlić.
koronka z książeczką
oprawa miękka • s. 8 • 10x14 cm
Dom Wydawniczy Rafael

oprawa miękka • s. 96 • 11x18 cm
Dom Wydawniczy Rafael

oprawa miękka • s. 24 • 10x14 cm
koronka z książeczką
Dom Wydawniczy Rafael

praca zbiorowa

KORONKA
DO ŚWIĘTEJ ANNY
Książka z koronką i praktycznym etui!
To wartościowy prezent dla noszących
imię Anna oraz babć chcących regularnie modlić się za swoje wnuki. Święta
Anna cieszy się ogromnym kultem na całym świecie. Jest bardzo skuteczną orędowniczką w niebie. Św. Anna to babcia
Pana Jezusa. Jest patronką wszystkich
babć, matek, rodzin i małżeństw niemogących doczekać się potomstwa. Za
jej przyczyną kobiety modlą się również
o dobrego męża. Książka zawiera instrukcję odmawiania koronki oraz zbiór
innych modlitw za wstawiennictwem
św. Anny, a także świadectwa otrzymanych łask. Paciorki koronki wykonano
z owoców niezwykłej rośliny nazywanej
„łzami Matki Bożej”.
książka z koronką • kolorowe zdjęcia
oprawa twarda • s. 72 • 14,5x20,5 cm
Dom Wydawniczy Rafael
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cena 18,50 zł

cena 11,00 zł

Wojciech Jaroń
praca zbiorowa

cena 19,90 zł

ŚWIĘTA JADWIGA
ŚLĄSKA. MODLITWY,
PIEŚNI, LITANIA
Unikatowe wydanie z płytą CD
z modlitwami do św. Jadwigi!
Przez wstawiennictwo św. Jadwigi możemy wypraszać wiele łask w różnych potrzebach i intencjach. Święta Jadwiga Śląska zadziwiała dobrocią, pobożnością, ale
też otwartością na drugiego człowieka,
szczególnie na tego, który był w potrzebie.
Inspiracje czerpała od samego Mistrza,
w którego nieustannie się wsłuchiwała.
Udowodniła, że świętość można osiągnąć,
pozostając jedynie w postawie „bycia dla”
Boga i bliźniego. Jest patronką nie tylko
Polski i Śląska, ale również chrześcijańskich
małżeństw i rodzin, pojednania i pokoju.
oprawa twarda • s. 30 • 14x19 cm
Wydawnictwo Salwator

o. Maciej Okoński OP

52 FURTKI DO NIEBA
Poznaj piękne i skuteczne wezwania do Maryi!
Kiedy w życiu bywają trudne chwile,
któż lepiej doradzi jak Matka? Ta wyjątkowa książka pomoże zwrócić się do
Niej m.in. poprzez: 7 skutecznych modlitw maryjnych, wśród nich „Nowenna rozwiązująca węzły” (ulubiona modlitwa papieża Franciszka), „Nowenna
pompejańska” lub rozważania 20 tajemnic różańcowych. Modlitewnik jest dziełem o. Macieja Okońskiego - wielkiego
czciciela Maryi, którego ciocią była Maria
Okońska, bliska współpracownica kard.
Stefana Wyszyńskiego. Został wydany
w małym, podręczny formacie, dzięki czemu można go mieć zawsze przy sobie!
oprawa twarda • s. 192 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Znak

cena 7,90 zł

MODLITEWNIK
DLA WDÓW
I WDOWCÓW
oprawa miękka • s. 90 • 10,5x16 cm
Dom Wydawniczy Rafael

Niezastąpiona pomoc nie tylko w czasie żałoby!
Bogaty zbiór modlitw oraz rozmyślań przeznaczony na czas żałoby oraz dla wszystkich małżonków, którzy pozostają w stanie wdowieństwa. Jest to cenna pomoc duchowa zarówno dla kobiet jak
i dla mężczyzn, których utrata małżonka jest świeżym doświadczeniem, jak i tych, którzy owdowieli już dawno. Zamieszczone
modlitwy pomagają pokonać uczucie żalu i smutku - spojrzeć
na kolejne chwile z głęboką wiarą i nadzieją. Czas wdowieństwa może stać się również czasem bliższej zażyłości z Bogiem, któremu powierzamy nasze cierpienie, a który nas
nigdy nie zostawia.

cena 12,00 zł

3490

2990

Elżbieta Myrcha-Jachimczuk

MODLITEWNIK
ZAWIERZENIA MARYI
Przejdź przez życie z Matką
Bożą!
Modlitewnik zawiera liczne modlitwy i akty zawierzenia, z których przez
wieki korzystali zarówno święci, jak
i zwykli ludzie. Znajdują się tu m.in.:
rozważania do różańca, litanie, nowenny oraz teksty maryjnych pieśni.
Zamieszczone słowa oddania się pod
opiekę Matki są poruszającym prowadzeniem w modlitwie i prawdziwą
szansą dla duchowego wzrostu dla każdego wierzącego.

oprawa twarda • s. 528 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Esprit

ŚWIĘTA MONIKO
RATUJ NASZE RODZINY
I DZIECI
Módl się do św. Moniki, a na pewno wyprosisz łaskę nawrócenia!
Modlitewnik dla małżonków i rodziców
do Pana naszego Jezusa Chrystusa za
wstawiennictwem Najświętszej Maryi
Panny, Świętej Moniki i Świętych Pańskich. Święta Monika łzami i modlitwą
wyprosiła nawrócenie dla męża, który
był poganinem i dla syna, świętego Augustyna, który po latach niemoralnego
życia został doktorem Kościoła. Patronka rodzin. Pomaga w codziennych trudnościach. W modlitewniku znajdziemy
również modlitwy do Pana Jezusa za
wstawiennictwem Matki Boskiej i świętych Pańskich.
oprawa miękka ze złoceniami
s. 80 • 10,5x15 cm
Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz

cena 11,90 zł

praca zbiorowa

praca zbiorowa

ZBIÓR NOWENN

MODLITEWNIK

Aż 23 nowenny w jednej książce!

Tradycyjny modlitewnik w wyjątkowo niskiej cenie!

Nowenna Pompejańska; Nowenna do
św. Józefa; do św. Jana Pawła II; Matki
Bożej rozwiązującej węzły; św Rity; św.
Ojca Pio; św. Judy Tadeusza; św. Antoniego; do Matki Bożej Częstochowskiej;
do Ducha Świętego; do św. Michała Archanioła; do Miłosierdzia Bożego; za
zmarłych cierpiących w czyśćcu i wiele
innych. Nowenna to 9-dniowe nabożeństwo błagalne. Jedną z pierwszych była
nowenna do św. Józefa. Św. Teresa od Jezusa tak o niej pisze: „Obrałam sobie za
orędownika św. Józefa (...) Nie pamiętam, bym kiedykolwiek prosiła Go o jakąś rzecz, której by mi nie wyświadczył.
Kto by mi nie wierzył, niech spróbuje...”
oprawa miękka • s. 232 • 11,5x16 cm
Wydawnictwo Druczek

Modlitewnik oparty na najlepszych wzorcach, dostosowany do potrzeb współczesności, przeznaczony zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. Zawiera aktualny
katechizm, zbiór przeróżnych modlitw, litaniiczykrótkichrozważań.Zamieszczono
w nim również zbiór pobożnych myśli
św. Jana Pawła II, św. Ojca Pio, św. Faustyny Kowalskiej i innych patronów. Będzie
pomocny podczas codziennej modlitwy
i osobistego skupienia. Może też być prezentem na różne okazje. Oprawa skóropodobna ze złoceniami, kieszonkowy format
i niska cena – to dodatkowe atuty tego
wydania.
oprawa twarda skóropodobna
s. 512 • 10x13,5 cm
Wydawnictwo Arti
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S K UTECZNI ŚWIĘCI
cena 7,95 zł

cena 7,95 zł

cena 7,95 zł

cena 7,95 zł

praca zbiorowa

praca zbiorowa

praca zbiorowa

praca zbiorowa

ŚWIĘTY ANTONI

ŚWIĘTA RITA

ŚWIĘTA FILOMENA

ŚWIĘTY JÓZEF

Czy znasz prawdziwe imię Świętego? Kiedy możemy liczyć na jego
wstawiennictwo?

Jak to się stało, że św. Rita została
ekspertką od spraw beznadziejnych?

Święta, której Bóg niczego nie odmawia!

Jeden z najbardziej skutecznych orędowników w sprawach trudnych!

Święta Rita doświadczyła w życiu wielu
trudnych chwil, wszystkie zniosła z pokojem w sercu oraz niezwykłą pogodą
ducha. Była córką, żoną, matką, wdową,
zakonnicą i stygmatyczką. Dziś wszyscy,
którzy zanoszą do Boga prośby w szczególnie trudnych sprawach wzywają jej
pośrednictwa. Poznaj więc świętą Ritę
i módl się do niej we wszystkich ważnych intencjach: modlitwami w różnych
potrzebach, koronką, litanią, triduum,
nowenną, a szczególnie poznaj siłę nabożeństwa piętnastu czwartków.

Święta Filomena to męczennica, którą
świat poznał po 1500 latach od jej śmierci. Patronka czasów ostatecznych, której
Bóg pozwolił w objawieniu opowiedzieć
historię jej męczeństwa. Ukochana córka
Maryi, a także wierna córka Jezusa, który nie odmawia jej żadnych łask. Patronka Żywego Różańca, Dzieci Maryi, wyboru męża lub żony, osób, które popadły
w tarapaty finansowe, skonfliktowanych
rodzin oraz rodziców starających się o potomstwo. Książka zawiera modlitwy, za
pośrednictwem których możemy prosić
o patronat i wstawiennictwo Świętej.

Święty Józef na ziemi gorliwie współpracował w dziele przygotowania zbawienia dla wszystkich ludzi i prowadzi nadal
tę pracę, będąc już w chwale niebieskiej,
jest pośrednikiem, a jego pośrednictwo
ma charakter wyjątkowy! Modlitewnik
ma zadanie pomóc w modlitwie do św.
Józefa i w bliższym poznaniu tego patrona Kościoła, ojców, rodzin, kobiet w ciąży
oraz osób pracujących, ubogich i umierających. Zawiera nowenny, litanie, koronkę, telegram i wiele innych modlitw
w konkretnych intencjach. W książce zamieszono również świadectwa świadczące o wielkiej mocy św. Józefa.

Święty Antoni pomaga w chorobach
duszy i ciała, w poszukiwaniach rzeczy zaginionych, a także trudnych sprawach rodzinnych. Za jego wstawiennictwem można odnaleźć spokój i ukojenie nawet w momentach największego zwątpienia. Święty za życia głosił kazania i nauczał, że Chrystus i Ewangelia
powinny być punktem odniesienia dla
decyzji podejmowanych w życiu codziennym. Modlitewnik oprócz biografii św. Antoniego zawiera modlitwy za
jego wstawiennictwem.
oprawa miękka • s. 64 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

cena 7,95 zł

oprawa miękka • s. 88 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

cena 7,95 zł

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

cena 7,95 zł

oprawa miękka • s. 80 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

cena 7,95 zł

praca zbiorowa

praca zbiorowa

praca zbiorowa

praca zbiorowa

ŚWIĘTY OJCIEC PIO

ŚWIĘTA FAUSTYNA

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

ŚWIĘTY GABRIEL

Kim był św. Ojciec Pio? Jak się modlić za jego pośrednictwem?

Więcej niż modlitewnik!

Módlmy się za wstawiennictwem
apostoła miłości miłosiernej, patrona rodzin…

Jak otrzymać „deszcz cudów” za
wstawiennictwem św. Gabriela?

Ojciec Pio, święty naszych czasów,
stygmatyk, mistyk, uzdrowiciel z chorób duchowych i fizycznych. Święty nas wszystkich, do którego możemy się zwrócić z każdą radością i troską, gdyż nas zapewnił: „Każdy może
powiedzieć: Ojciec jest cały mój”. Święty, z którym kto raz się zaprzyjaźni
w modlitwie, ten może mieć pewność,
że do końca życia będzie pod jego czułą
i troskliwą opieką. Modlitewnik zawiera opowieść o świętym oraz modlitwy
w różnych intencjach.
oprawa miękka • s. 64 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

Poznaj biografię prostej, skromnej polskiej zakonnicy, do której przyszedł Jezus i dzięki której poznaliśmy biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga
do każdego człowieka. Z ufnością powierzajmy się Panu Bogu w modlitwie przez wstawiennictwo s. Faustyny. Książka zawiera najważniejsze wydarzenia z jej życia, modlitwy do Miłosierdzia Bożego, litanie, koronki, a także
modlitwy za jej pośrednictwem oraz te,
którymi sama się modliła.

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

Nikt inny nie jest tak blisko Pana Boga
jak nasi święci patroni. Tym bardziej
warto się z nimi zaprzyjaźnić i nawiązać
modlitewną relację, która przybliży nas
do Boga i wyjedna łaski. W modlitewniku znajdziesz biografię św. Jana Pawła II, świadectwa cudów za jego wstawiennictwem, a także koronkę, nowennę, litanię, modlitwy w różnych potrzebach oraz te, którymi modlił się sam
święty Jan Paweł II.
oprawa miękka • s. 80 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

Święty Gabriel (1838-1862), to jeden
z najbardziej ukochanych świętych, do
grobu którego przybywają miliony pielgrzymów z całego świata. Jego droga ku
Niebu prowadziła przez burzliwy i pełen
pokus wiek dojrzewania. Żył zaledwie
24 lata, a po dziś dzień inspiruje 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.
oprawa miękka • s. 64 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

B I O G R A F I E 33
3490

2990

ks. Roberto Regoli

BENEDYKT XVI
WIELKI PAPIEŻ
CZASU KRYZYSU

cena 19,00 zł
praca zbiorowa

cena 25,00 zł

ALBUM
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
Kronika życia i pontyfikatu Ojca
Świętego!
Bogato ilustrowany album dokumentujący całe życie św. Jana Pawła II - od
narodzin, aż do śmierci. W końcowych
rozdziałach opisano procesy beatyfikacji i kanonizacji. Album posiada twardą
oprawę i duży format: 20x29 cm - może
więc stanowić cenny prezent na różne
okazje: urodziny, imieniny, śluby, rocznice, jubileusze. Dodatkowym atutem są
kolorowe zdjęcia i niska cena.
oprawa twarda • s. 192 • 20x29 cm
kolorowe zdjęcia • papier kredowy
Wydawnictwo Arti

Domenico Agasso jr

ŚWIĘTY
ANTONI Z PADWY
Niezwykła biografia mistrza
ewangelicznej pokory!
Święty Antoni z Padwy jest znany na świecie jako potężny cudotwórca i płomienny
głosiciel Ewangelii. Od ośmiu wieków jest
niezrównanym źródłem nadziei, przekonuje, by mówić „nie” zniechęceniu, poczuciu porażki, obawom. Pomaga zrozumieć
prawdziwy sens naszej ziemskiej drogi oraz
nieustannie namawia by zaufać Chrystusowi.
Życie Świętego jest dowodem na to, że żyjąc
miłością do każdego człowieka, nie tylko wypełniamy wolę Bożą, ale możemy być naprawdę szczęśliwi.
oprawa miękka • s. 144 • 12x18,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

4490

oprawa miękka • s. 544 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Esprit

Historia, której dotąd nikt nie opowiedział!
Biografia pontyfikatu Benedykta XVI – to przejmująca i zaskakująca
opowieść o papieżu, który w ciągu kilku lat zmienił oblicze Kościoła
oraz instytucji prymatu Piotrowego. Wielki teolog, wybitny intelektualista, bezwzględnie oddany Panu Bogu. Ta książka stanowi pierwszą
próbę spojrzenia na papieską posługę Benedykta XVI w szerszym
kontekście historii Kościoła. Czy następca Jana Pawła II sprostał wyzwaniom współczesnego świata? Czy udało mu się wypełnić trudną misję? Co oznacza dla Kościoła akt abdykacji? Uznany historyk,
ks. Roberto Regoli, odpowiada na wiele trudnych pytań.

cena 14,90 zł

3490

cena 39,00 zł

cena 14,90 zł

MAKSYMILIAN M. KOLBE

praca zbiorowa

praca zbiorowa

Nieznane fakty z życia świętego,
które zaskakują i w zupełnie nowym świetle przedstawiają jego
fenomen!

BRAT ELIA
O żyjącym stygmatyku, który
sfotografował Pana Jezusa!

ŚWIĘTY SZARBEL,
TERESA NEUMANN
PRZYJACIEL BOGA I LUDZI Przepowiedziała przyszłość Polski!

Mówiono o nim, że posiada niezwykły umysł, jest genialnym organizatorem i wielkim wizjonerem. Był także kapłanem, który głęboko przyjął do serca ewangeliczną prawdę o tym, iż nie
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Ale pojawiały się też opinie o jego twardym
charakterze i bezkompromisowości.
Kim tak naprawdę był jeden z największych polskich świętych? Dzięki gromadzonym przez lata zapiskom, dokumentom kościelnym, nagraniom i relacjom świadków poznamy wiele nieznanych faktów z życia kapłana, jego duchowość, powołanie oraz wizjonerskie
podejście do nowych technologii.
oprawa miękka • s. 672 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Esprit

Od dzieciństwa towarzyszą mu niezwykłe fenomeny, wizje i cuda. W chwili wstąpienia do nowicjatu kapucynów, otrzymał stygmaty – na głowie, rękach, boku
i nogach. Otwierają się one i krwawią od
Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty.
W Polsce zna go niewielu, natomiast we
Włoszech ciągną do niego rzesze wiernych, licząc na jego modlitwę wstawienniczą i charyzmat uzdrawiania. Wiele
osób widywało go, jak będąc sam, z kimś
rozmawia. Zmęczony ciągłymi pytaniami: „Z kim rozmawiasz? Kogo widzisz?”
zwrócił się do Jezusa. A Jezus w odpowiedzi wysłał go do pobliskiego kościoła
w celu sfotografowania białej ściany. Z 36
zrobionych zdjęć wszystkie wyszły białe,
z wyjątkiem jednej kolorowej fotografii...
oprawa miękka • s. 112 • 13x19 cm
Wydawnictwo M

Dlaczego Bóg wybrał mnicha z Libanu, aby przez niego dokonywać
niesamowitych cudów na całym
świecie? Skąd wziął się fenomen
św. Szarbela?
Bogato ilustrowana książka przedstawia nowe, pochodzące z arabskojęzycznych źródeł, informacje i świadectwa
nadzwyczajnych interwencji św. Szarbela oraz nieznane dotąd modlitwy za jego
wstawiennictwem. Autorzy odkrywają
w tym libańskim pustelniku nie tylko cudotwórcę, ale również wiernego przyjaciela i przewodnika na drodze chrześcijańskiego życia. Obok znanych wizerunków świętego w książce znajdują się
zdjęciaz miejsc kultu oraz znajdujących
się tam rzeźb, malunków, tablic i relikwii.
oprawa twarda • s. 272 • 17x25 cm
Wydawnictwo Agape

Irene Corona

Teresa Neumann (1898-1962), której
proces kanonizacyjny jest w toku, to
jedna z najbardziej niezwykłych postaci
w dziejach współczesnego Kościoła. Prosta mieszkanka niemieckiej wioski doświadczała wizji, które zostały udokumentowane na taśmie filmowej i w nagraniach
dźwiękowych. Odkąd otrzymała stygmaty, przez 36 lat, aż do śmierci, nie jadła ani
nie piła, przyjmowała jedynie Eucharystię.
Zadziwiała znajomością języków, których
nigdy wcześniej się nie uczyła. Otrzymała również dar proroctwa, m.in. zapowiedziała klęskę i upadek nazistowskich Niemiec. Najsłynniejsze z jej proroctw odnoszą się do narodów Europy i świata, w tym
także do Polski, dla której Teresa Neumann
przepowiedziała wielką przyszłość…
oprawa miękka • s. 80 • 13x19 cm
Wydawnictwo AA
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F I LMY N A DVD

cena 24,90 zł

cena 39,90 zł
reż. Wojciech Smarzowski

WOŁYŃ
reż. David Naglieri

płyta DVD • czas trwania: 143 min
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

reż. Jadwiga „Inka” Bogucka

POWIEDZIEĆ TAK
Pouczająca historia modelki
„ocalonej z piekła”.

Wstrząsający film o rzezi wołyńskiej!

Film opowiada historię Ani Golędzi-

Film opowiada o losach młodej wiejskiej dziewczyny - Zosi Głowacnowskiej – młodej dziewczyny, która
kiej. Jej ojciec postanawia wydać ją za najbogatszego we wsi gospopomimo trudnego dzieciństwa odniosła wielki sukces w świecie modelingu
darza, starszego wdowca z dwójką dzieci, nie bacząc na to, że córi telewizji. Wielki świat tylko z pozoru był
ka kocha ukraińskiego młodzieńca. Wkrótce życie rodziny oraz
jednak sielanką, wkrótce pojawiły się alkocałej społeczności drastycznie zmienia II wojna światowa. Wohol i narkotyki. Punktem zwrotnym dla niej
łyń to wstrząsająca lekcja historii, z której dowiemy się do
było spotkanie Jezusa. Obecnie Ania, kilka lat
po nawróceniu, wiedzie szczęśliwe życie w Mejakich skutków może prowadzić nienawiść, nacjonadjugorie, jeździ po świecie i dzieli się swoim śwializm i nietolerancja. Mordy popełnione na Wołyniu
dectwem. Ten przejmujący dokument uświadamia, że
i we Wschodniej Galicji podczas II wojny światodla Boga nie ma nic niemożliwego i z każdej, nawet najgorszej sytuacji potrafi wyprowadzić wielkie dobro.
wej przez dziesięciolecia były wymazywane z oficjalnych kart historii. Film jest
W SPRZEDAŻY RÓWNIEŻ KSIĄŻKA „Ocalona z piekła. Wyznania byłej modelki” - cena 29,95 zł.
hołdem złożonym ofiarom tej
płyta DVD • czas trwania: 30 min
okrutnej zbrodni.

WYZWOLENIE
KONTYNENTU: JAN PAWEŁ II
I UPADEK KOMUNIZMU
Wyjątkowy film o Papieżu, który
obalił komunizm!
Dokument ukazujący jeden z największych
w historii przykładów triumfu mocy ducha
nad systemowym złem. Historię człowieka
niezachwianej wiary, niezłomnego obrońcy godności człowieka, który odegrał fundamentalną rolę w wyzwoleniu z komunizmu
Europy Środkowej i Wschodniej, przybliża
widzom m.in. George Weigel, kard. Stanisław
Dziwisz czy Carl Anderson. Twórcy zadbali
o oryginalne świadectwa epoki: zdjęcia, bogatą dokumentację filmową i fragmenty
przemówień papieskich. Narratorem w filmie jest Jim Caviezel, znany m.in. z roli Jezusa
w „Pasji”. Całość dopełnia znakomita muzyka.

Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

cena 24,90 zł

cena 24,90 zł

cena 19,90 zł

cena 24,90 zł

książeczka z płytą DVD • czas trwania: 92 min
oprawa miękka • s. 8 • 14x18,5 cm
Dom Wydawniczy Rafael

cena 28,50 zł

reż. Emilio Roso

reż. Marina Ricci

reż. Marina Ricci

reż. Wanda Różycka-Zborowska

OBJAWIENIA

ARKA PRZYMIERZA

DOMY MATKI BOŻEJ

Film o dramatach codziennego
życia, w które wkracza sam Bóg!

Film o historii i tajemnicach Arki
Przymierza, którą polecił zbudować sam Pan Bóg!

Film o miejscach w których
mieszkała Maryja i zawierzyła
siebie i swoje życie Bogu!

DUŚKA
WANDA PÓŁTAWSKA

Kto zbudował Arkę i co zostało w niej
zamknięte? Kiedy i dlaczego zaginęła? Marina Ricci w filmie dokumentalnym próbuje wyjaśnić czy obiekt znajdujący się w kościele Matki Bożej z Syjonu w etiopskim Aksum jest autentyczną Arką Przymierza wykonaną przez Żydów podczas ucieczki z Egiptu. Etiopczycy posiadaniem Arki chlubią się od
wieków. Nikt, z wyjątkiem strzegących
ich kapłanów, nie ma do niej dostępu.
Arkę udało się zobaczyć tylko jednemu człowiekowi, który potwierdza, że
ją widział.

Gdzie mieszkała Maryja? Co ujrzała bł.
Anna Katarzyna Emmerich? W różnych
zakątkach świata, w Ziemi Świętej, Jerozolimie znajdują się miejsca czczone
przez chrześcijan i silnie związane z Maryją, Matką Jezusa. Dołączony do książki film dokumentalny podąża szlakiem
tych historii, domów, miejsc kultu. Wizje bł. Anny Katarzyny Emmerich wskazują dom między miasteczkiem Selcuk a ruinami Efezu. Z filmu dowiemy
się, czy są jakieś dowody potwierdzające, że Matka Boża przebywała w Efezie?

książeczka z płytą DVD • czas trwania: 60 min
oprawa twarda • s. 22 • 14,5x19 cm
Wydawnictwo E-Lite

książeczka z płytą DVD • czas trwania: 55 min
oprawa twarda • s. 21 • 14,5x19 cm
Wydawnictwo E-Lite

Ambitny film młodego, niezależnego
twórcy, chętnie podejmującego tematy związane z wiarą. Choroba, uzależnienia, samotność - to dramaty wpisane w codzienność wiernych jednej
z amerykańskich parafii. Bohaterowie
filmu tracą cierpliwość do Tego, który wydaje się być głuchy na ich prośby i nawet nie przypuszczają, że Bóg
jest bliżej, niż im się wydaje. W świecie
pełnym nienawiści miłość staje się jedyną odpowiedzią... A gdyby Chrystus
w ludzkim ciele stanął dziś przed Tobą?
Potrafiłbyś Go rozpoznać?

książeczka z płytą DVD • czas trwania: 98 min
oprawa miękka • s. 8 • 13x18 cm
Dom Wydawniczy Rafael

Filmowa opowieść o wyjątkowej
kobiecie!
Znana jest nie tylko z niezwykłej przyjaźni z Janem Pawłem II, ale również z wielkiej troski o świętość rodziny i życie dzieci nienarodzonych. „Duśka” czyli Wanda
Półtawska przeżyła okrutne eksperymenty medyczne w obozie koncentracyjnym.
Została cudownie uzdrowiona za wstawiennictwem św. Ojca Pio. Kamera towarzyszy „Duśce” w jej ukochanych górach,
w Rzymie, w Ravensbrück, zagląda do celi
byłego aresztu Gestapo w Lublinie, gdzie
była więziona, jak też do jej krakowskiego mieszkania, pełnego pamiątek po Janie Pawle II.
płyta DVD • czas trwania: 88 min
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

M UZ YC Z NY K ĄC I K 35

Zespół Lumen

cena 22,00 zł*

cena 22,00 zł*

* za 2 płyty

* za 2 płyty

cena 22,00 zł

cena 25,00 zł

PRZY SERCU TWOIM
KANTATA DLA NMP

RELAKS
RETROPRYWATKA BABCI Z FLETNIĄ PANA
I DZIADKA, CZĘŚĆ II
2 płyty, a na nich aż 35 utworów

Przepiękna płyta Zespołu Muzyki Sakralnej Lumen!

Wyjątkowy komplet dwóch płyt
z przebojami z dawnych lat!

Uwielbiaj muzyką i słowem Maryję - Matkę Boga i ludzi! Ta płyta będzie prawdziwą ucztą duchową dla każdego. Wspaniałe kompozycje Zbigniewa Małkowicza, utalentowani soliści, wśród nich wybitny polski wokalista jazzowy - Janusz
Szrom... Oprócz płyty w zestawie znajduje się książeczka z tekstami, zapisem nutowym i akordowym poszczególnych
utworów. Na płycie m.in.: Przy sercu Twoim; Anioł Pański; Kołysanka; Jesteś Królową;
Królowo nasza, aniołów Pani; Maryja przewodniczką; Imię Twoje; Pociesz mnie; Gdybym miał milion serc; O Maryjo; Stabat Mater; Modlitwa najcichsza; Chwalcie Maryję.

Podwójny album zawiera aż 40 przebojów. Słynne piosenki naszych dziadków
i babć pełne energii i pozytywnych emocji. Płyta doskonała nie tylko dla starszego pokolenia! Muzyka na każdą radosną
prywatkę i dobrą zabawę. Wśród utworów m.in.: Oczy czarne; Andriusza; Gdybym miał milion; Nie odchodź ode mnie;
Wrócisz; Pieśń miłosna; Piosenka o zagubionym sercu; Zanim zdradzisz mnie; Kasieńka; Głos serca; Mała piosenka; Chcę zapomnieć; Czarny kot; Czar lasu; Piosenka
o Wilii; Koralowe usta; Tata tańczy z mamą;
Już nigdy; Urszula; Majówka i wiele innych.

książka + CD • czas trwania: 55 min
oprawa twarda • s. 58 • 15 x 21 cm
Wydawnictwo Agape

cena 21,00 zł

różni wykonawcy

2 płyty CD
Wydawnictwo Soliton

cena 16,00 zł

w wersjach instrumentalnych!

Fletnia Pana to najstarszy na świecie
drewniany instrument dęty. Niegdyś instrument pasterski, dziś używany przy
tworzeniu muzyki rozrywkowej, folkowej i klasycznej. W skład tego wydania
wchodzą 2 płyty CD z coverami aż 35
znanych utworów zaprezentowanych
w wersjach instrumentalnych. Wyjątkowy dźwięk Fletni Pana będzie kojarzył
nam się z naturą i odpoczynkiem. Całość utrzymana w spokojnym i relaksującym charakterze. Może towarzyszyć
w czasie podróży i wypoczynku.

2 płyty CD • łączny czas trwania: 2 godz. 25 min
Wydawnictwo Soliton

cena 22,00 zł

MUZYKA REFLEKSYJNA
Muzyka, która skłania do przemyśleń i zatrzymania się w codziennym pędzie!
Płyta ułatwia wejście w klimat modlitwy i refleksji nad własnym życiem.
Może być znakomitym prezentem dla
osób wrażliwych na piękno subtelnych melodii. Zawiera 18 różnorodnych
utworów w wykonaniu m.in.: Czajkowskiego, Bramsa, Bacha, Strogowa czy
Gomeza. Znajdziemy na niej: Jezioro
łabędzie; Cisza; Samotny pasterz; Kurier
carski; Indonezja; Nad pięknym modrym
Dunajem; Pieśń pożegnalna; Romance
d'amour; Płonie ognisko; Ballada peruwiańska; Czarny Orfeusz; Grek Zorba; Góralu, czy ci nie żal?; Pożegnanie ojczyzny;
Walc; Ave Maria; Romans Nadira; Upływa
szybko życie.
płyta CD • czas trwania: 69 min
Wydawnictwo Nevada Music

TYLKO

1000

BIESIADA KRESOWA
Sentymentalna płyta przygotowana dla pasjonatów muzyki
kresowej!
Płyta nawiązuje do przeszłości i tradycji Polaków zamieszkałych na terenach
byłych Kresów. Zawiera 17 utworów
do tańca i wspólnego śpiewania, wśród
nich, m.in.: Miły mój; Tylko we Lwowie; Bal
u weteranów; Oj di Ridi; Marika; Niech zabrzmi śpiew; Cyk Walenty; Gdzie jest ta
ulica; Nie odjeżdzaj; Oj niedobrze; Rach!
ciach, ciach; U cioci na imieninach; Targ;
Moje miasto; Hej! Sokoły. Muzyka kresowa łączy polskie, ukraińskie, białoruskie
i litewskie akcenty.

płyta CD • czas trwania: 55 min
Wydawnictwo Nevada Music

KRZYSZTOF KRAWCZYK
ZAUFAJ SERCU

PRZEBOJE
CZERWONYCH GITAR

PIEŚNI PATRIOTYCZNO–RELIGIJNE

Złote przeboje w wykonaniu
Krzysztofa Krawczyka!

Największe i najpopularniejsze
przeboje Czerwonych Gitar!

Książeczka z płytą z pieśniami
Wojska Polskiego!

Uwielbiany przez wiele pokoleń Krzysztof
Krawczyk to najbardziej znany polski artysta ostatniego pięćdziesięciolecia. Na płycie zamieszczono 18 najbardziej znanych
i lubianych utworów: Zaufaj sercu; Tylko
wybacz mi; Wątek z filmu C'est la vie; Gdy
nam śpiewał E. Presley; Arrivederci moja
dziewczyno; Dziewczyno nie jesteś sama;
Pokochaj moje marzenia; Nowy Jork - Dochodzi chyba piąta; Każdy dzień bez Ciebie;
Nie zostało nam już nic; Przez jedną chwilę
zapomnienia; Daj poznać mi; Tak wielu ludzi; Jak minął dzień; Byle było tak; Rysunek
na szkle; To co dał nam świat; Pamiętam
Ciebie z tamtych lat.

Płyta zawiera 20 utworów w wykonaniu jednego z najbardziej znanych zespołów lat 60 i 70-tych. Ich piosenki
znają i śpiewają również nowe pokolenia. Na płycie: Niebo z moich stron; Tak
bardzo się starałem; Anna Maria; Matura; Przed pierwszym balem; Takie ładne
oczy; Dozwolone od lat 18-stu; Barwy jesieni; Stracić kogoś; Nie spoczniemy; Powiedz stary gdzieś Ty był; Kwiaty we włosach; Dzień, najwyżej dwa; W drogę; Biały krzyż; Nie zadzieraj nosa; Pluszowe
niedźwiadki; Ciągle pada; Historia jednej
znajomości; Dzień, jeden w roku.

Na płycie znajduję się aż 20 pieśni
w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, m.in.: Gaude Mater Polonia; Bogurodzica; Rota; Pierwsza Kadrowa; Marsz
Sybiraków; Czerwone Maki na Monte
Cassino; Marsz, marsz Polonia; Zostań
z nami; Ave Maria; Z dawna Polski Tyś
Królową; Panie, 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.

płyta CD • czas trwania: 56 min
Wydawnictwo Eska Music

płyta CD • czas trwania: 53 min
Wydawnictwo Nevada Music

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

14,90

7,90 zł

9,90

4,90 zł
14,90

Leszek Smoliński • s. 232

Bożena Hanusiak • s. 128

MODLITEWNIK DO BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA

JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC? RÓŻANIEC CHORYCH

WYPRASZAJ ŁASKI, DZIĘKUJ PANU
BOGU I ADORUJ MODLITWĄ NIESKOŃCZONE MIŁOSIERDZIE BOŻE!

11,90

6,90 zł

7,50 zł

TYLKO

5,90 zł

Wojciech Jaroń • s. 95

PAN JEZUS I CHORZY • s. 316

KSIĄŻKA Z KORONKĄ Z RELIKWIAMI
ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ!

WARTOŚCIOWY MODLITEWNIK
DLA OSÓB CHORYCH, ICH RODZIN,
PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA
I NIE TYLKO.

13,90

9,50 zł

24,90

DLA DZIECI

12,90

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO RÓŻAŃCU Z BOGATYM WYBOREM ROZWAŻAŃ RÓŻAŃCOWYCH.

7,50 zł

12,00 zł

Ewa Skarżyńska • s. 40
Teresa Michałowska • s. 48

s. 28 • oprawa twarda

Joanna i Jarosław Szarkowie • s. 32

POZNAJEMY PACIERZ

LEGENDY POLSKIE

DZIEJE NASZEJ OJCZYZNY

NIEZWYKLE CENNA KSIĄŻKA OBJAŚNIAJĄCA ZNACZENIE I TEKSTY WYBRANYCH MODLITW.

NIEZWYKŁE HISTORIE PRZEKAZYWANE KOLEJNYM POKOLENIOM
NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW!

HISTORIA POLSKI DLA DZIECI PRZYBLIŻAJĄCA NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z DZIEJÓW NASZEJ OJCZYZNY!

DOBRY PANIE BOŻE,
CZY KRÓL SALOMON BYŁ
MĄDRZEJSZY OD SOWY?
ODPOWIEDZI NA PRZERÓŻNE
PYTANIA DZIECI KIEROWANE
DO PANA BOGA!

Pięknie wydania seria książek upominkowych pełna kolorowych zdjęć i ciepłych myśli.
Doskonała propozycja na prezent od serca!

6,90 zł

17,90

6,90 zł

17,90

6,90 zł

17,90

6,90 zł

NA PREZENT

17,90

Anselm Grün • s. 64 • oprawa twarda

Anselm Grün • s. 64 • oprawa twarda

Z ŻYCZENIAMI RADOŚCI Z ŻYCZENIAMI
NA KAŻDY DZIEŃ
SPEŁNIENIA MARZEŃ

Anselm Grün • s. 64 • oprawa twarda

Anselm Grün • s. 64 • oprawa twarda

Z ŻYCZENIAMI
SZCZĘŚCIA

Z ŻYCZENIAMI
ZDROWIA

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

K I E R M A S Z TA N I E J K S I Ą Ż K I 37
24,90

4,90 zł
24,90

Henryk Bejda • s. 264

ANTYCHRYST
NARODZINY I UPADEK

TYLKO

praca zbiorowa • s. 112

GDY PRZYCHODZĄ DUSZE

NIEBIAŃSKI
PORTRET MARYI

12,90

4,00 zł

6,90 zł

ks. bp Józef Zawitkowski • s. 80

Henryk Bejda • s. 192

CO WIESZ O ANTYCHRYŚCIE? JAK BĘDZIE
NIEZWYKŁE ŚWIADECTWA OSÓB,
WYGLĄDAŁ? CZY JAKIEŚ ZNAKI BĘDĄ
KTÓRE DOŚWIADCZYŁY OBJAWIENIA
ZWIASTOWAĆ JEGO NADEJŚCIE?
PRZECZYTAJ I BĄDŹ CZUJNY. NIE DAJ SIĘ DUSZ ZMARŁYCH.
ZWIEŚĆ FAŁSZYWEMU PROROKOWI.

DLACZEGOŚ ZWĄTPIŁ?

HISTORIA JEDNEGO Z NAJBARDZIEJ
NIEZWYKŁYCH WIZERUNKÓW
MATKI BOŻEJ Z COROMOTO!

JESTEŚ PRZYGNĘBIONY? TRAPIĄ CIĘ
PROBLEMY? – KS. BP JÓZEF ZAWITKOWSKI DODAJE OTUCHY I UMACNIA
W WIERZE.

4,50 zł

14,90
14,90
Wojciech Jaroń • s. 64

NADZWYCZAJNY
ROK ŚWIĘTY MIŁOSIERDZIA
KSIĄŻKA Z DZIESIĄTKIEM RÓŻAŃCA
W BARDZO ATRAKCYJNEJ CENIE!

9,50 zł

praca zbiorowa • s. 96 • kolorowe zdjęcia

W CIENIU KRZYŻA
BIOGRAFIA ŚW. RITY Z CASCII
– PATRONKI OD SPRAW TRUDNYCH
I BEZNADZIEJNYCH.

Marie-Cecile Dugue • s. 128

CZAS MIŁOSIERDZIA
PRAKTYCZNY MODLITEWNIK
DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.

ZDROWA KUCHNIA SIOSTRY TERESY!

18,50

4,90 zł

o. Enzo Bianchi • s. 96

MÓDLCIE SIĘ
W DUCHU ŚWIĘTYM
JAKA JEST ROLA DUCHA ŚWIĘTEGO?
ROZWAŻANIA I MODLITWY W RÓŻNYCH INTENCJACH.

29,90
18,50

4,90 zł

6,00 zł

9,50 zł

PORADNIKI

18,50

ŻYCIE DUCHOWE

29,90

6,90 zł

MODLITWA

24,90

8,50 zł

9,50 zł

s. Teresa Pachnik • s. 132

s. Teresa Pachnik • s. 122

s. Teresa Pachnik • s. 121

ZUPY, DANIA MIĘSNE
I RYBNE

SAŁATKI I SŁODKOŚCI

POTRAWY JARSKIE,
NALEŚNIKI I INNE DANIA

* Ceny promocyjne dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych! Obowiązują do 30 czerwca lub do wyczerpania zapasów magazynowych!

praca zbiorowa • s. 216

W KUCHNI ZE ŚWIĘTYMI
ZBIÓR CIEKAWYCH PRZEPISÓW
NA DANIA, KTÓRE UWIELBIALI
WIELCY LUDZIE KOŚCIOŁA.
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NIEZBĘDNIK KATOLIKA

15,99

19,90

4,90 zł

Henryk Bejda, Małgorzata Pabis • s. 136

s. 256 • oprawa zintegrowana

CUD EUCHARYSTYCZNY

DO RAN CHRYSTUSA

NOWI ŚWIADKOWIE, NOWE CUDA,
ŁASKI ORAZ FAKTY DOTYCZĄCE
WYDARZEŃ W SOKÓŁCE.

NABOŻEŃSTWA, LITANIE, MODLITWY
I ROZWAŻANIA NIE TYLKO NA WIELKI
POST!

29,90

6,00 zł

Wojciech Wojakowski • s. 240

FILM NA DVD

ŚPIEWNIK
PIELGRZYMKOWY

czas trwania: ok. 140 min • polski lektor

CRISTIADA

BOGATO ILUSTROWANY ZBIÓR
PONAD 140 PIEŚNI I PIOSENEK!

29,90

PORUSZAJĄCY FILM O WOJNIE
KATOLIKÓW Z SOCJALISTYCZNYM
REŻIMEM MEKSYKU!

8,00 zł

DLA RODZIN

9,50 zł

14,90

s. 64 • oprawa twarda

Benita Francis Chemnitz • s. 248

ŚWIĘTA RODZINA

WIĘZY DUSZY

PIĘKNIE ILUSTROWANY ALBUM
O ŚWIĘTEJ RODZINIE I KREWNYCH
PANA JEZUSA.

JAK UWOLNIĆ SIĘ OD TOKSYCZNEJ
RELACJI DUCHOWEJ Z DRUGIM
CZŁOWIEKIEM?

Antonella Napoli • s. 176

MAM NA IMIĘ MERIAM
PRZEJMUJĄCA HISTORIA CHRZEŚCIJANKI SKAZANEJ ZA OBRONĘ WIARY
NA KARĘ CHŁOSTY I ŚMIERĆ PRZEZ
POWIESZENIE!

6,00 zł

Gianfranco Ravasi • s. 112

ŚWIĘTE KSIĘGI
JAK CZYTAĆ I ROZUMIEĆ PISMO
ŚWIĘTE? POZNAJ PRAWDĘ, A NIE
MITY KRĄŻĄCE WOKÓŁ BIBLII.

32,90
23,50

DLA KAŻDEGO

5,90 zł

8,50 zł
13,00

14,90

TYLKO

6,90 zł

24,90

9,00 zł

39,90
Zbigniew T. Nowak • s. 132

SPRAWDZONE SPOSOBY
NA WZMOCNIENIE
ODPORNOŚCI
DOSKONAŁY PORADNIK Z PRZEPISAMI NA WZMOCNIENIE UKŁADU
ODPORNOŚCIOWEGO!

9,00 zł

9,90 zł

18,50 zł

Zbigniew T. Nowak • s. 177

ZIOŁOWA APTEKA
ŚW. HILDEGARDY
NAJLEPSZA KSIĄŻKA O ZIOŁACH
I KURACJACH ŚW. HILDEGARDY
Z BINGEN!

Mieczysław Ryba • s. 203

Francesco Vaiasuso • s. 336

O NAPRAWĘ POLITYKI
POLSKIEJ

MOJE OPĘTANIE

RZĄDY KOALICJI PO-PSL I UNIJNA
KARIERA DONALDA TUSKA.

PRAWDZIWA RELACJA CZŁOWIEKA
OPĘTANEGO OD DZIECIŃSTWA.
PROBLEMY Z NAUKĄ I EMOCJAMI,
NIEZLICZONE CHOROBY, NIEŁATWA
DROGA DO UWOLNIENIA.

* Ceny promocyjne dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych! Obowiązują do 30 czerwca lub do wyczerpania zapasów magazynowych!

L E K A R S T W O D L A D US Z Y 39
cena 19,90 zł

cena 9,95 zł

cena 24,95 zł

cena 12,00 zł

praca zbiorowa

o. Tomasz Nowak OP

ks. Jan Twardowski

ks. bp Józef Zawitkowski

HUMOR ŚWIĘTYCH

MĘŻCZYZNA
NA BOŻĄ MIARĘ

PYTANIA CODZIENNE
NA CAŁY ROK

TY JESTEŚ TAKA
NA OBRAZACH ŚLICZNA

Rozważania na podstawie Litanii
do św. Józefa.

Nie pozwól duszy być na urlopie!

Nowa książka ks. bp. Józefa
Zawitkowskiego!

Historie i anegdoty z życia świętych!
„Smutny święty to żaden święty” – twierdził najweselszy święty, Filip Neri. Wesołość zalecał innym, bo uważał, że „smutek szkodzi duszy”. Weźmy to sobie
wszyscy do serca. Zresztą katolicyzm
był, jest i zawsze będzie religią radości. Dobra Nowina jest przede wszystkim Radosną Nowiną, a „nasza radość
to najlepszy sposób głoszenia chrześcijaństwa”, jak uważała św. Matka Teresa
z Kalkuty. Ta książka to bukiet dowcipów o świętych, błogosławionych i sługach Bożych, kawałów przez nich samych obmyślonych lub przez nich opowiadanych, zabawnych przejęzyczeń
i śmiesznych żartów sytuacyjnych.
oprawa miękka • s. 152 • 11x18,5 cm
Dom Wydawniczy Rafel

Józef z Nazaretu pokazuje istotę świętości anonimowej, nie manifestacyjnej,
świętości, która nie podejmuje heroicznych przedsięwzięć, ale wyrażającej się
w tym, co małe, codzienne i zwyczajne. W obliczu kryzysu tożsamości postać Józefa jest jak drogowskaz, jak latarnia na morzu nihilizmu i różnych filozofii, które zamiast mężczyźnie pomóc
żyć, sprawiają, że jego kondycja marnieje. Męstwo Józefa i kobiecość Maryi
to przymioty wyjątkowe, które należy
zrozumieć, pragnąc budować szczęśliwą rodzinę. Doskonała lektura dla mężczyzn.
oprawa miękka • s. 64 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

Dlaczego pytania? Ponieważ – jak mówił ks. Twardowski – pytania ‚‚nie pozwalają duszy być na urlopie”. Pytania zachęcają do pracy nad sobą, uczą
patrzeć na codzienność nie tylko z zewnątrz, ale i od wewnątrz. Pomagają
spojrzeć na siebie z dystansem, lepiej
rozumieć najbliższych. Książka z pytaniami na każdy dzień przez cały rok
może prowokować do szukania odpowiedzi. Może codziennie sprawiać, że
spojrzymy na świat z większą wrażliwością.

oprawa twarda • s. 408 • 9,5x14,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

„Zdjęcie ukochanej osoby nosi się w portfelu, w komórce, na sercu. Kto kocha Matkę Bożą, ten Jej obrazek nosi ze sobą. Ale
który? Tyle masz obrazów - Matko Boska. Do którego pozowałaś - powiedz!
Tyle masz imion - powiedz, które najbardziej lubisz? Napatrzyłem się na cudowne obrazy Matki Bożej. Piękne są
i cudowne, a ja mam zuchwałą prośbę;
Obym Cię, Matko, ujrzał jakim cudem, to
bym wyśpiewał piękność Twą przed ludem”. Książka z zamyśleniami maryjnymi
ks. bp. Józefa Zawitkowskiego. Jego słowa są niczym lekarstwo dla duszy, dodają otuchy, umacniają w wierze, zmuszają
do refleksji...
oprawa miękka • s. 80 • 12x19,5 cm
Wydawnictwo Sióstr Loretanek

ZAMAWIAJĄCY:
Miejsce
na znaczek
pocztowy

cena 19,00 zł
Janusz Poniewierski

KWIATKI
ŚW. JANA PAWŁA II
Takiego Jana Pawła II kochaliśmy!
Dowcipnego, mądrego i bliskiego ludziom. Papież, a jednocześnie
człowiek bardzo skromny, z ogromnym dystansem do samego siebie
i do funkcji, którą pełnił. Historie zawarte w książce mogą wzruszyć, zachwycić, stać się źródłem zadumy
czy nawet początkiem modlitwy.
oprawa twarda • s. 192 • 12,5 x 19,5 cm
Wydawnictwo WAM

Nr 2 (52) lato 2017

Święty Jan Paweł II z bliska.

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

D L A MŁODZIEŻY
cena 29,00 zł

cena 17,90 zł
Maria Rodziewiczówna

LATO LEŚNYCH LUDZI
Najwybitniejsza powieść Marii
Rodziewiczówny dla dzieci i młodzieży!
Troje młodych ludzi spędza lato w leśnej głuszy. Zamieszkują w drewnianej
chacie nad jeziorem. Uprawiają ogród,
chodzą na wędrówki, pomagają zwierzętom. Żyją zgodnie z rytmem natury
i jej prawami. Wkrótce dołącza do nich
chłopak z miasta, który u ich boku nabiera doświadczenia. Powieść, oparta
na autentycznych przeżyciach autorki jest prawdziwym hymnem ku chwale życia zgodnego z rytmem natury i jej
prawami. Jej przesłaniem jest idea, wedle której wspólna praca i poszanowanie drugiego człowieka i natury doskonalą każdego, zwłaszcza młodych ludzi.
oprawa miękka • s. 149 • 14x20 cm
Wydawnictwo Siedmioróg

Zofia Kossak

cena 25,00 zł

KU SWOIM
Jedna z najlepszych powieści
dla młodzieży poruszająca
temat Kresów!
Książka Zofii Kossak to bezkompromisowy opis sowieckiego systemu. Przedstawia losy rodziny zdeklasowanych kresowych ziemian. Akcja powieści rozgrywa się kilka lat po rewolucyjnym pogromie, zniszczeniu szlacheckiej siedziby,
zamordowaniu właściciela i wygnaniu
jego rodziny – żony wraz z trójką dzieci. Wdowa ma świadomość tego, że jeśli dłużej zostanie w sowieckiej Rosji jej
dzieci zostaną wynarodowione, system
działa bowiem bezdusznie i sprawnie.
Książka jest bezkompromisowym opisem sowieckiego systemu.
oprawa twarda • s. 149 • 15,5x21 cm
Wydawnictwo LTW

Feliks Koneczny

cena 42,00 zł

bł. ks. Roman Archutowski

DZIEJE POLSKI
OPOWIEDZIANE
DLA MŁODZIEŻY

HISTORIA KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
DLA MŁODZIEŻY

Najlepsze opracowanie historii
Polski od początku dziejów do
końca XIX wieku!

Wznowione wydanie jednego
z najpopularniejszych podręczników dla młodzieży!

Dzieło wybitnego historyka i filozofa, choć napisane przed 100 laty, nadal uczy i urzeka swą mądrością. To
lektura obowiązkowa dla młodzieży!
Pamiętajmy, że studiowanie historii
to nie tylko pamiętanie dat, liczb, nazwisk czy określanie przebiegu granic
charakterystycznych dla danej epoki,
ale przede wszystkim rozumienie celów narodu, które sformułowali i przekazali już pierwsi władcy Polski: Mieszko I i Bolesław Chrobry. Dzieło Feliksa
Konecznego nam w tym pomoże.

Panorama całej historii Kościoła podana w prosty i przystępny sposób zachęci młode pokolenie do głębszego jej poznania. Kościół katolicki w ciągu swych
dziejów napotkał na wiele trudności,
jednak wszystkie przezwyciężył pozostając wiernym swym zadaniom i zasadom. Książka pozwala nie tylko poznać
historię Kościoła, ale przede wszystkim
ją zrozumieć. Autorem jest bł. ks. Roman
Archutowski, który zginął w niemieckim
obozie koncentracyjnym.

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

oprawa miękka • s. 352 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Prohibita

Zofia Kossak

cena 34,00 zł

TOPSY I LUPUS
Niezwykle wartościowa
opowieść o przyjaźni,
odpowiedzialności i męstwie.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - dla potrzeb
Nasza Przyszłość Sp. z o.o. związanych z realizacją zamówień i wysyłaniem ofert
wydawniczych (wszystkie dane są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 - Dz.U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Książka ta, po wielu ingerencjach cenzury,
została wydana tylko dwa razy po wojnie.
Przyczyną jej blokowania był krytyczny
stosunek Autorki do bolszewizmu. To pasjonująca, przygodowo-sensacyjna powieść osadzona w historycznych realiach
II RP. Rzeczywistość międzywojennej Polski, którą przemierzają bohaterowie książki, daje barwny obraz wielokulturowego
świata i pozostającej za wschodnią granicą „nieludzkiej ziemi”.
oprawa miękka • s. 184 • 16x22 cm
Wydawnictwo Fundacja Servire Veritati IEN
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cena 16,00 zł

św. Alfons Maria de Liguori

cena 15,90 zł

św. Alfons Liguori

ZASADY ŻYCIA
CHRZEŚCIJANINA

NAWIEDZENIA
NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU

Podążaj drogą do zbawienia
z mistrzem życia duchowego!

oprawa miękka • s. 128 • 12x18,5 cm
Wydawnictwo Homo Dei

cena 25,00 zł

Znakomita pomoc w adoracji
Najświętszego Sakramentu
na każdy dzień miesiąca!

Książka stanowi swoiste kompendium
myśli św. Alfonsa na temat sposobów realizacji powołania chrześcijanina do zbawienia: od środków wytrwania w łasce, przez praktyki modlitewne, do głównych cnót chrześcijanina
na co dzień. Św. Alfons Maria de Liguori
w trosce o zbawienie wszystkich ludzi,
pisał swoje dzieła prostym i przystępnym językiem, dlatego pomimo upływu trafiają one do serc Czytelnika. Jednocześnie są pełne emocji, przepojone
jego własną żarliwą miłością do Zbawiciela oraz pragnieniem, by inni również
Go kochali.
oprawa miękka • s. 240 • 10,5x15 cm
Wydawnictwo Homo Dei

św. Alfons Maria de Liguori

cena 29,50 zł

św. Alfons Maria de Liguori

UMIŁOWANIE
JEZUSA CHRYSTUSA
W ŻYCIU CODZIENNYM

PRZYGOTOWANIE
DO ŚMIERCI
Niezwykle cenny poradnik
dla każdego katolika!

Najbardziej dojrzałe dzieło
św. Alfonsa, napisane w ostatnim
okresie jego życia!

oprawa miękka • s. 216 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Homo Dei

cena 22,00 zł

Książka stanowi całokształt myśli świętego nad tym, czym jest życie duchowe.
Kreśli w nim „program życia duchowego”
dla wszystkich, także dla żyjących z dala
od Boga: duchowo zagubionych, opuszczonych i grzesznych. Proponuje „drogę doskonałej miłości”, będącą odpowiedzią na niesłychaną miłość Boga objawioną w Jezusie Chrystusie. Dzieło bogate w inteligentne rozważania, treściwe
pouczenia, mądre wskazania moralne
i żarliwe modlitwy, pozwoli miłować Jezusa Chrystusa w życiu codziennym.

Joanna Wieliczka-Szarkowa

JESTEM
KRÓLOWĄ POLSKI

Książka zawiera aż 26 rozdziałów, wśród
nich m.in.: Środki przygotowania się na
śmierć; O sądzie szczegółowym i Sądzie
Ostatecznym; Złudzenia, jakimi zły duch
mami grzeszników; O Bożym miłosierdziu. Dziś śmierć stała się tematem 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 nawet w ostatnim momencie
człowiek może się jeszcze nawrócić.
oprawa miękka • s. 344 • 15x21 cm
Wydawnictwo Homo Dei

2990

2490

Maryja Królowa Polski i Polaków!

oprawa miękka • s. 192 • 14x20 cm
Wydawnictwo AA

W obecnym roku mija 300 lat od koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, było to jedno z najważniejszych
wydarzeń religijnych i patriotycznych
ówczesnej Rzeczpospolitej, podkreślające znaczenie, jakie dla naszego narodu ma Maryja. Autorka książki zaznacza, że Maryja sama wybrała nasz kraj
za swoje królestwo, objawiając się włoskiemu zakonnikowi - Giulio Mancinellemu jako Królowa Polski. Przedstawia
także niezwykłe dzieła Maryi w historii naszej Ojczyzny wskazując, jak przez
wieki ratowała Ona Polskę przed niebezpieczeństwami i pomagała jej podnosić się z upadków. Omawia również
kult Maryi Królowej Polski oraz głęboką
cześć, jaką Polacy oddają Maryi w Jej Jasnogórskim wizerunku.

Książka jest wyrazem ogromnej miłości,
jaką św. Alfons darzył Najświętszy Sakrament. Miłość ta była wyrazem tego, co
można nazwać „geniuszem świętych”. Na
adoracji spędzał długie godziny i każdemu człowiekowi ją gorąco polecał. Tam
też uczył się cudownej prawdy, że: „Bóg
oszalał z miłości do człowieka i przez niego pragnie być kochanym”. Uczmy się
od tego wielkiego świętego miłowania Boga w codzienności. „Nawiedzenia”
nam w tym pomogą. Dodatkowym atutem jest kieszonkowy format.

Marvin J. Besteman

MOJA PODRÓŻ
DO NIEBA
Poruszające świadectwo człowieka, który zobaczył Niebo!

oprawa miękka • s. 208 • 14x20 cm
Wydawnictwo AA

Autor w niezwykle szczegółowy sposób opisuje prawdziwą historią swojej
podróży do Nieba, którą odbył podczas
operacji usunięcia nowotworu trzustki.
Było to doświadczenie, którego nigdy
się nie spodziewał i którego nigdy nie
zapomni. Opowiada m.in. o aniołach,
którzy towarzyszyli mu do niebieskich
bram, o rozmowie ze św. Piotrem oraz
o radości ze spotkania z przyjaciółmi
i krewnymi, którzy odeszli do Nieba.
Doskonała lektura dla wszystkich niedowiarków.
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M I ST YCZNE WIZJE CATALINY R I VA S
cena 6,90 zł

cena 9,90 zł

cena 13,90 zł

o. Ryszard Jarmuż
Catalina Rivas

Catalina Rivas

NAJWIĘKSZY CUD

TAJEMNICA ADORACJI

Tajemnica Eucharystii
w mistycznej wizji Cataliny Rivas!

Świadectwo Cataliny Rivas
o potężnej mocy modlitwy
i adoracji Najświętszego
Sakramentu!

Książka zawiera zapis wizji, której doświadczyła 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 mistyczka, której od 1994 roku objawiają się
Jezus i Maryja. Nosi na swoim ciele rany
Chrystusa, które pojawiają się zazwyczaj
w Wielki Piątek.
oprawa miękka • s. 64 • 12x16,5 cm
Wydawnictwo AA

cena 6,90 zł

Mistyczne wizje, przesłania, orędzia oraz
rozmowy z Jezusem i Matką Bożą. Catalinie Rivas od 1994 roku objawiają się Jezus i Maryja. Kiedy pielgrzymowała do
Conyers w USA, zobaczyła nagle światło
otaczające Krucyfiks i poczuła potrzebę
ofiarowania siebie i swojego życia Chrystusowi. Tego dnia otrzymała stygmaty
i jej życie zmieniło się nie do poznania...
oprawa miękka • s. 128 • 12x16 cm
Wydawnictwo AA

cena 9,90 zł

CATALINA RIVAS,
JAKĄ ZNAŁEM
Niezwykłe świadectwo wieloletniego współpracownika Cataliny Rivas.
Ojciec Jarmuż poznał Catalinę Rivas
przez przypadek, potem stał się jednym
z jej współpracowników. Towarzyszył jej
podczas podróży po świecie, m.in. do
Rzymu, gdzie uczestniczyli w audiencji
u Ojca Świętego Jana Pawła II. W książce
opowiada o swoich spotkaniach z Cataliną, o jej misji i objawieniach, o cudach
i niezwykłych wydarzeniach, w tym także
o pojawieniu się stygmatów na jej ciele,
których był świadkiem. Prostuje błędne
informacje, które pojawiały się w dotychczas wydanych polskich publikacjach.
oprawa miękka • s. 80 • 14x20 cm
Wydawnictwo Espe

cena 9,90 zł

Sylwia Palka

cena 12,90 zł

CATALINA RIVAS
MISTYCZKA Z BOLIWII
Życie boliwijskiej mistyczki oraz
treść niezwykłych wizji i orędzi,
które otrzymała od Boga.
Catalina Rivas to boliwijska mistyczka
i stygmatyczka. W swoich wizjach ujrzała m.in. to, co w wymiarze duchowym
dzieje się podczas spowiedzi, Eucharystii i śmierci człowieka. Dane jej było ujrzeć mękę Jezusa Chrystusa. Przekazane
jej zostały również pouczenia od Jezusa
i Maryi, które ukazują bezmiar Bożej miłości do ludzi i wzywają ich do odpowiedzi
na tę miłość, będącą jedynym sensem naszego ziemskiego istnienia.
oprawa miękka • s. 104 • 14x20 cm
Wydawnictwo Espe

cena 9,90 zł

Catalina Rivas

Catalina Rivas

Catalina Rivas

TAJEMNICA SPOWIEDZI

PRZEJŚCIE
DO ŻYCIA WIECZNEGO

OSTATNIE SŁOWA JEZUSA RÓŻANIEC
Ostatnie siedem słów Jezusa na
Z CATALINĄ RIVAS

Świadectwo mocy Sakramentu
Pojednania.
Dzięki mistycznym wizjom Cataliny Rivas
Bóg przybliża nam prawdziwą rolę spowiednika, znaczenie właściwego przygotowania, rachunku sumienia i modlitwy
przed Spowiedzią. Ukazuje również, jak
potężną bronią przeciwko szatanowi jest
Sakrament Pojednania. „Zobaczyłam, że
znikła ściana oddzielająca pokój od tego
pomieszczenia, w którym odbywała się
Spowiedź. W ten sposób mogłam widzieć
siedzącą tam młodą dziewczynę, która się
spowiadała, ale nie przed kapłanem, lecz
przed samym Jezusem".
oprawa miękka • s. 64 • 12x16 cm
Wydawnictwo AA

Świadectwo nieskończonego
Miłosierdzia Bożego, okazywanego nam w ostatniej chwili życia.
Książka, w której Catalina Rivas opisuje swoje doświadczenie cierpienia z powodu śmierci brata i matki, jest świadectwem nieskończonego Miłosierdzia Bożego, okazywanego nam w ostatniej chwili życia. Doświadczenia mistyczki uczą,
jak wielkie znaczenie w godzinie śmierci
ma moc sakramentów świętych: Spowiedzi, Eucharystii, namaszczenia chorych. To
cenna duchowa pomoc w godzinie rozstania z najbliższymi. Znajdziemy w niej
także modlitwy za zmarłych.
oprawa miękka • s. 112 • 12x16 cm
Wydawnictwo AA

Krzyżu. Będziesz zaskoczony ich
proroczą treścią!

„Pamiętaj o tym, co mówiłem ci na początku – powtórzył Pan – że zbliża się godzina ciemności dla świata, która wstrząśnie jego posadami, zburzy wszelkie
ludzkie konstrukcje, a razem z nimi zgubi
wielu ludzi. Również Mój Kościół będzie
musiał przejść tę bolesną drogę, która
już się rozpoczęła, ponieważ zostało napisane: «Uderz Pasterza, a rozproszą się
owce». Pamiętajcie jednak, że to Ja zwyciężyłem świat”. Catalina Rivas, wezwana
i natchniona przez Chrystusa wprowadza
nas w kontemplację ostatnich słów Jezusa na krzyżu.
oprawa miękka • s. 128 • 12x16,5 cm
Wydawnictwo AA

opr. Anna Matusiak

Rozważania różańcowe
zainspirowane objawieniami
boliwijskiej mistyczki.
Catalina Rivas została obdarzona przez
Boga stygmatami. Miała objawienia,
w trakcie których Jezus przekazał jej liczne przesłania. Słowa naszego Pana, zanotowane przez nią, stanowią wspaniałą inspirację do rozważania tajemnic różańcowych i kontemplowania historii naszego
zbawienia.
oprawa miękka • s. 73 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Espe
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ZIOŁA
NA KŁOPOTY
Z PAMIĘCIĄ
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Zbigniew T. Nowak

Zbigniew T. Nowak

ZIOŁOWE SPOSOBY
NA ALERGIĘ

ZIOŁOWY PORADNIK
CHOREGO NA CUKRZYCĘ

Jak skutecznie i bezpiecznie
leczyć alergię?

Jedyny na rynku poradnik
o ziołowym leczeniu cukrzycy!

Alergia to przewlekła i uciążliwa choroba.
Może się z nią zmagać nawet 40% mieszkańców miast, a będzie coraz gorzej. Dziś
jej leczenie nie musi się już ograniczać
tylko do zażywania leków syntetycznych
mających skutki uboczne. Jest wiele roślin leczniczych, które także działają przeciwalergicznie. Z książki dowiemy się, jakie to rośliny, jaka jest ich przydatność
w leczeniu i w jaki sposób przygotować
z nich domowe specyfiki i potrawy. Poznamy też naturalne sposoby na skuteczne pozbycie się pasożytów jelitowych będących (zwłaszcza u dzieci) często lekceważoną przyczyną tego schorzenia.

Innowacyjnym uzupełnieniem kuracji
farmakologicznej stosowanej w leczeniu cukrzycy są wybrane zioła, warzywa i owoce o potwierdzonym działaniu
przeciwcukrzycowym. Autor wyjaśnia
istotę cukrzycy i jej przyczyny. Podpowiada, jak za pomocą ziół uchronić się
przed groźnymi powikłaniami (chorobami serca, retinopatią, nefropatią, stopą cukrzycową itd.). Podaje też receptury na naturalne leki, które skutecznie
obniżają i regulują poziom cukru we
krwi oraz przepisy na różnorodne dania z dodatkiem roślin leczniczych.

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

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

2490
Zbigniew T. Nowak
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REUMATYZM, BÓLE
STAWÓW I KRĘGOSŁUPA
Pokonaj ból ziołami!

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

Sprawny umysł aż do późnej starości!
Mniejsze lub większe problemy z pamięcią mogą pojawić się w każdym wieku, ale najczęściej dotyczą one osób starszych z postępującą
miażdżycą naczyń mózgowych. Nigdy nie należy ich lekceważyć, bo
mogą sygnalizować rozpoczynające się nieodwracalne zmiany w mózgu (prowadzące np. do choroby Alzheimera). Kiedy tylko zauważymy nasilające się objawy, czym prędzej przystąpmy do leczenia. Dzięki tej książce poznamy potwierdzone przez naukę zioła oraz naturalne kuracje poprawiające sprawność umysłu. Znajdziemy też wiele receptur na domowe leki ziołowe z apteki Pana Boga.
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ZIOŁA NA KŁOPOTY
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ZIOŁA NA UKOJENIE
NERWÓW

ZIOŁOWE LECZENIE
NADCIŚNIENIA

Porady i kuracje dla cierpiących
na nerwicę, depresję i bezsenność!

Prawie 9 milionów Polaków choruje dziś
na nadciśnienie tętnicze, z czego tylko 12-20% jest prawidłowo leczonych.
Trzeba pamiętać, że ta nieleczona dolegliwość skraca życie. Poradnik zawiera najważniejsze informacje o istocie
nadciśnienia, objawach i następstwach
oraz możliwościach leczenia z wykorzystaniem naturalnych leków, które mogą
być dobrym uzupełnieniem kuracji zalecanej przez lekarza. Autor podpowiada również jak przygotować tanie i skuteczne specyfiki z dobrze znanych roślin
leczniczych: aronii, czosnku, głogu, jemioły, czarnej porzeczki, dzikiej róży czy
żurawiny.

Leczenie reumatyzmu, bólu stawów czy
kręgosłupa to poważny problem współczesnej medycyny. Niestety ciągłe zażywanie leków przeciwbólowych ze względu na ich skutki uboczne nie jest dobrym
rozwiązaniem. Skorzystaj z tanich i sprawdzonych preparatów naturalnych. Poznaj zapomniane receptury na olej dziurawcowy, nalewkę z chrzanu, balsam ze
smalcu gęsiego z żywokostem lub wiązówką błotną oraz inne specyfiki o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Dowiedz się, jak odtruć organizm
z kwasu moczowego i korzystać z okładów
z siana oraz kąpieli ziołowo-solankowych.

Ziołowe kuracje na schorzenia wątroby, trzustki i przewodu pokarmowego!
Zioła to sprawdzony sposób na problemy z niestrawnością, wątrobą i trzustką.
W większości przypadków ich skuteczność
jest nawet większa niż leków syntetycznych. Z książki dowiemy się, jak za pomocą
popularnych roślin leczniczych wspomóc
leczenie m.in.: uczucia pełności w żołądku,
zgagi, wzdęć, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, bolesnych skurczów jelit
i dróg żółciowych, biegunki, zatrucia pokarmowego, niedomagania trzustki czy objawów towarzyszących kamicy żółciowej.

Badania naukowe dowodzą, że stres,
na który jesteśmy nieustannie narażeni
prowadzi do powolnego wyniszczania
organizmu. Jest częstą przyczyną dolegliwości ze strony układu nerwowego,
prowadzi też do otyłości, cukrzycy, problemów z krążeniem i sercem, nowotworów itd. Poradnik zawiera wiele ważnych informacji dla osób zmagających
się z nerwicą, depresją lub bezsennością. Zanim sięgniemy po środki psychotropowe czy antydepresanty wypróbujmy naturalnych, własnoręcznie przygotowanych preparatów ziołowych na bazie m.in. melisy, lawendy, rozmarynu.

oprawa miękka • s. 130 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”

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

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

oprawa miękka • s. 106 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”
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H E RBAT Y ZIOŁOWE
cena 19,90 zł

cena 11,50 zł

cena 7,50 zł

cena 7,50 zł

cena 6,90 zł

PAKIET
HERBATEK
Herbaty ziołowe
w drewnianym pudełku.
2 rodzaje herbat: mistrzowska i ziemiańska (po 20 saszetek
każdej) zapakowanych w drewniane pudełko. Doskonała
propozycja na prezent dla wielbicieli herbatek ziołowych.

cena 13,90 zł

cena 13,90 zł

CZYSTEK

HERBATA
ZIEMIAŃSKA
Z życzeniami zdrowia!
Pomaga chorym na wieńcówkę, miażdżycę, nadciśnienie i żylaki. Poprawia pamięć, reguluje pracę żołądka, wątroby i jelit.
zawartość: 70 g
Producent: Eco Blik

KURDYBANEK

BABKA

waga: 40 g

cena 9,50 zł

PRZYTULIA

 Odtruwa organizm, usu-  Wzmacnia system odSZEROKOLISTNA  Określana mianem zioła
wa wolne rodniki, zapopornościowy, zwalcza
młodości. Odnawia or Stosowana w chorobach
biega chorobom nowowirusy, infekcje i schoganizm, oczyszcza limukładu pokarmowego,
tworowym i starzeniu
rzenia przewlekłe.
fę i krew.
hemoroidach i niereHERBATA
się skóry.
 Poprawia pracę serca,
 Stosowana w powiększegularnych wypróżnieKSIĄŻĘCA
Ułatwia leczenie borelioreguluje przemianę maniu węzłów chłonnych,
niach.
zy, atopowego zapaleterii, oczyszcza wątronadmiernej potliwości,
Na prezent od serca!
 Działa wspomagająnia skóry, wrzodów
bę i nerki.
chorobach skóry,
co przy guzach nowoRedukuje masę ciała, poi ran poparzeniowych.
cellulicie i zatrzymaniu

Koi
nerwy,
rozjaśnia
tworowych,
po
operaprawia krążenie, stabilizuwody w organizmie.
umysł.
cji,
chemioterapii
czy
raje poziom cukru we krwi,
 Poprawia krążenie, podioterapii.
obniża cholesterol i trójglimocna w żylakach, hecerydy.
 Oczyszcza i regeneruje
moroidach, prostacie
zawartość: 50 g
organizm.
waga: 70 g
waga: 40 g
i miażdżycy.
Producent: Eco Blik

cena 6,90 zł

cena 7,50 zł

waga: 40 g

cena 6,90 zł

MISTRZOWSKA – cena 13,50 zł
– na alergię, reumatyzm i zatoki
MAGNACKA – cena 13,50 zł
– na dobre samopoczucie
i bezsenność
WIESIOŁEK
 Zapewnia zdrowie
i zgrabną sylwetkę.
 Poprawia pracę wątroby
i nerek, oczyszcza organizm, opóźnia procesy
starzenia się skóry.
 Obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów.
 Przynosi ulgę w reumatyzmie, łuszczycy, egzemie, trądziku i wysypkach alergicznych.
waga: 100 g

MNISZEK
LEKARSKI
LIŚĆ
 Oczyszcza organizm,
działa moczopędnie.
 Stosowany w chorobach
serca i układu krążenia,
przy reumatyzmie, chorych zatokach, prostacie,
cukrzycy, osteoporozie,
chorobach skóry
i cellulicie.
waga: 40 g

BODZISZEK

MACIERZANKA

 Przyspiesza regenerację
komórek.

 Przynosi ulgę w dolegliwościach układu pokarmowego, wzdęciach,
niestrawności, nieżytach
żołądka i jelit.

 Stosowany w chorobach
krążenia i reumatycznych oraz wspomagająco w chorobach wyniszczających organizm, jak
zanik mięśni, stwardnienie rozsiane, guzy nowotworowe czy choroby
psychiczne.
waga: 40 g

 Stosowana w chorobach
dróg oddechowych, reumatyzmie, i wychłodzeniu organizmu.
 Uspokaja system nerwowy, poprawia krążenie,
wzmacnia pracę mózgu.

KRÓLEWSKA – cena 11,50 zł
– na wzmocnienie odporności

DWORSKA – cena 11,50 zł
– wzmacniająca dla dzieci
i dorosłych
HETMAŃSKA – cena 13,50 zł
– na gardłowe problemy

AMBROZJA
ANTYPRZEZIĘBIENIOWA
– cena 11,50 zł

waga: 40 g

* Stosowanie herbatek ziołowych należy skonsultować z lekarzem lub z farmaceutą.
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cena 9,80 zł

cena 11,50 zł

cena 11,00 zł

cena 6,95 zł

CZYSTEK LADANOWY

OSTROPEST PLAMISTY

KOZŁEK LEKARSKI

POKRZYWA

Czystek ladanowy ma większą zawartość związków odżywczych i regeneracyjnych niż zwykły, przez co jeszcze
bardziej odtruwa organizm. Ułatwia leczenie atopowego zapalenia skóry, zapobiega chorobom nowotworowym
i starzeniu się skóry.

Posiada niezwykłe właściwości lecznicze. Chroni wątrobę przed działaniem
substancji toksycznych, odtruwa ją i regeneruje. Stosowany pomocniczo przy
zapaleniu, stłuszczeniu i marskości wątroby. Reguluje pracę śledziony.

Najlepszy środek na sen i uspokojenie.
Powszechnie znany jako waleriana. Stosowany w stanach napięcia nerwowego
i przy trudnościach w zasypianiu. Działa
rozkurczowo (bolesne miesiączki, dolegliwości żołądkowe).

Posiada dużo witamin i minerałów,
w tym żelaza. Oczyszcza i odżywia krew.
Zapobiega nowotworom. Zwiększa ilość
hemoglobiny. Odtruwa organizm, działa przeciwgośćcowo. Zalecana przy anemii, po krwotokach i w obfitych miesiączkach.

zawartość: 50 g

zawartość: 130 g

cena 6,50 zł

cena 6,95 zł

zawartość: 80 g

zawartość: 25 g

cena 8,00 zł

cena 7,50 zł

cena 7,50 zł

PERZ

PIĘCIORNIK GĘSI

PRZETACZNIK

SKRZYP POLNY

SERDECZNIK

Usuwa toksyny, obniża poziom mocznika i cholesterolu we krwi. Zalecany przy dolegliwościach nerek, stłuszczeniu wątroby, obrzękach, zaparciach, gośćcu, skazie moczanowej, trądziku i wysypkach.

Stosowany w zaburzeniach trawiennych (bóle brzucha, wzdęcia,
odbijanie, kolka jelitowa, nieregularne wypróżnianie, biegunka)
oraz w chorobach wątroby, kamicy żółciowej, zapaleniu trzustki,
przy bolesnych miesiączkach, pleśniawkach i zapaleniu dziąseł.

Oczyszcza krew. Działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i wykrztuśnie. Stosowany
przy braku łaknienia, bólach
brzucha, wzdęciach, wrzodach
oraz dolegliwościach górnych
dróg oddechowych, jak: kaszel,
chrypka i astma.

Poprawia stan skóry, włosów
i paznokci. Zapobiega pękaniu
naczynek, działa krwiotwórczo. Stosowany przy nadmiernych krwawieniach miesiączkowych, osłabieniu, anemii,
miażdżycy, chorobach nowotworowych.

Stosowany w chorobach serca,
szczególnie o podłożu nerwowym i w nadciśnieniu. Łagodzi
objawy towarzyszące nadczynności tarczycy (palpitacje serca,
tachykardia).

zawartość: 70 g

zawartość: 30 g

cena 6,95 zł

cena 6,95 zł

zawartość: 35 g

zawartość: 30 g

cena 8,00 zł

cena 6,95 zł

zawartość: 35 g

cena 6,95 zł

DZIURAWIEC

KRWAWNIK

BEZ CZARNY

RDEST PTASI

MORWA BIAŁA LIŚĆ

Chroni przed chorobami cywilizacyjnymi. Odtruwa organizm, pobudza apetyt. Stosowany pomocniczo w stanach wyczerpania nerwowego, w okresach przekwitania i melancholii, u dzieci w przypadku moczenia nocnego, lęków
i stanów nerwowych.

Działa wzmacniająco, przeciwzapalnie i przeciwalergicznie.
Hamuje rozwój bakterii i wirusów. Łagodzi objawy przeziębienia i gorączki.

Działa rozgrzewająco, napotnie
i moczopędnie. Zwalcza objawy przeziębienia i grypy. Stosowany w chorobach reumatycznych i neurologicznych. Zawiera dużo witaminy C. Oczyszcza
organizm z toksyn, zwłaszcza
w czasie odchudzania.

Działa moczopędnie, usuwa
szkodliwe produkty przemiany
materii. Zalecany przy dolegliwościach układu moczowego,
stanach zapalnych błony śluzowej żołądka i jelit, chorobie reumatycznej, dnie moczanowej,
gruźlicy i trądziku.

Morwa jest idealnym ziołem nie
tylko dla cukrzyków. Reguluje poziom cukru we krwi, a także cholesterolu i trójglicerydów.
Zmniejsza łaknienie i nadmierny
apetyt. Obniża poziom wchłanianych kalorii pokarmowych.

zawartość: 130 g

zawartość: 40 g

zawartość: 25 g

* Stosowanie herbatek ziołowych należy skonsultować z lekarzem lub z farmaceutą.

zawartość: 40 g

zawartość: 60 g

telefonicznie:

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

94 373 11 60 (61, 62)
Po godzinie 16.00 pod tymi numerami czynny
jest automat zgłoszeniowy. Wystarczy nagrać
zamówienie lub pozostawić numer telefonu,
a oddzwonimy do Państwa.

faksem:

94 374 25 14

drogą pocztową:

listownie lub wypełniając kartę zamówienia
znajdującą się na s. 41-42 katalogu.
Adres do korespondencji:
Nasza Przyszłość Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 16, 78-400 Szczecinek

przez internet:

www.splendor24.pl
e-mail: splendor24@fnp.pl

Specjalnie dla Państwa uruchomiliśmy
dodatkowy numer tel. komórkowego:

600 205 352

na naszej

STRONIE

SPLENDOR24.PL

WARUNKI ZAKUPÓW

Wydawcą katalogu księgarni wysyłkowej www.splendor24.pl 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, nr Regon 364224370.
Katalog wysyłany jest bezpłatnie, otrzymanie go nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami.

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 rachunek
Nasza Przyszłość Sp. z o.o.:
Numer rachunku: 40 1240 3679 1111 0010 6726 4026
Poczta Polska lub kurier:
- GRATIS – przy zamówieniach od 249 zł
- 6,50 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
- 6,50 zł – przy zamówieniach od 199 zł,
niezależnie od wagi paczki
- 12,00 zł – przy wadze paczki do 0,5 kg
- 13,50 zł – przy wadze paczki od 0,5 do 1 kg
- 15,50 zł – przy wadze paczki od 1 do 2 kg
- 17,00 zł – przy wadze paczki od 2 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:
www.splendor24.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/9

Kontakt do zwrotów, reklamacji, kosztów dostawy, etc.
Nasza Przyszłość Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 16
78-400 Szczecinek
tel. (94) 373 11 60 (61, 62), faks: (94) 374 25 14
e-mail: splendor24@fnp.pl

5490

1250

Ceny promocyjne na tytuły oznaczone taką
etykietą obowiązują do 30 czerwca 2017 roku
lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

