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Uzdrawiająca moc modlitwy różańcowej

W godzinę naszej śmierci

Robert de Grandis SSJ, E.P. Koshenina

Jean-Miguel Garrigues OP

Śmierć, nieuleczalna choroba, starość to tematy tabu. Człowiek nie chce 
pamiętać o własnej śmiertelności i  szerokim łukiem omija wszystko to, 
co mogłoby mu u niej przypominać. Jean-Miguel Garrigues, kapłan przez 
wiele lat posługujący jako kapelan na oddziale onkologicznym, a  jedno-
cześnie profesor teologii, przypomina o prawdziwie chrześcijańskim rozu-
mieniu śmierci jako narodzin do nowego życia. Przekonuje, że odrzucając 
temat śmierci, tracimy z oczu ważną część nauczania Chrystusa – lekcję 
pokory, miłości i nadziei. Garrigues w przystępny sposób przedstawia na-
ukę Kościoła dotyczącą rzeczy ostatecznych. Nie jest to  jednak suchy 
dogmatyczny wywód – autor przemawia jako ktoś, kto wielokrotnie to-
warzyszył umierającym i ich rodzinom i sam poznał gorycz straty. 

Tempo życia rzadko pozwala nam znaleźć czas na modlitwę i medytację – 
trudno nam się wyciszyć na tyle, by w skupieniu rozważać słowa i czyny 
Jezusa. Przytłoczeni obowiązkami niekiedy zapominamy o tym, że ukoje-
nie i uzdrowienie możemy znaleźć właśnie w modlitwie. 
Autorzy książki odkrywają przed nami bogactwo modlitwy różańcowej, 
która powinna być szczególnie bliska sercu chrześcijanina. Dzięki roz-
ważaniu najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa łatwiej nam spojrzeć 
z dystansem na własną codzienność oraz uporządkować swoje myśli. Re-
gularne odmawianie Różańca może znacząco wpłynąć nie tylko na nasze 
zdrowie psychiczne, ale także i fizyczne. Modląc się za wstawiennictwem 
Matki Bożej, możemy wyprosić u  jej Syna wszelkie łaski, w  tym łaskę 
uzdrowienia. • ISBN 978-83-61989-30-1

• Format 130x200 mm
• Stron 184
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-61989-35-6
• Format 130x200 mm
• Stron 174
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  Tomasz Fortuna 

tłum.  Monika Bartnicka-Gustowska

24,90 zł

24,90 zł

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Jak przyjąć życie wieczne
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Z głębokości wołam do Ciebie, Panie

100 modlitw dla rodziny

Jean-Yves Jaffré

Ludovic Lécuru

Gdy spotyka nas nieszczęście, często brakuje słów, aby je opisać. Do-
tknięci chorobą, osamotnieni, zdradzeni trwamy w  niemym bólu. Gdy 
wydaje się, że nic innego nie da się uczynić – módlmy się. 100 modlitw 
w trudnych chwilach życia to zbiór tekstów niezwykłych autorów, wśród 
których znajdują się Matka Teresa z Kalkuty, Karol de Foucauld, Emilien 
Tardif czy św. Jan Vianney. Oprócz tekstów pisanych przez znanych mi-
strzów duchowych czytelnik znajdzie w tej książce błagania zwykłych lu-
dzi, w  których być może rozpozna swoje własne problemy i  zmagania 
z losem. Proponowane teksty można wykorzystać w modlitwie indywidu-
alnej, w rodzinie czy wspólnocie. Mogą one również stanowić inspirację 
dla tych, którzy w rozmowie z Bogiem szukają własnego języka. 

Przyzwyczajeni jesteśmy do odmawiania modlitwy w kościele. W domu 
gości ona rzadziej – czasem przy okazji Bożego Narodzenia lub ważnych 
uroczystości rodzinnych. A  przecież modlitwa rodzin powinna stać się 
chlebem powszednim. Wspólna modlitwa zbliża nas do Boga, ale też 
zbliża nas do sieblie. Może być dziękczynieniem, wyrazem wspólnych pra-
gnień albo prośbą o pomoc.

Antologia 100 modlitw dla rodziny to zarówno zachęta do wspólnej mo-
dlitwy, jak i do osobistej rozmowy z Bogiem w intencji najbliższych. Czy 
modliliście się kiedyś o dobrą relację z dzieckiem? Przed długą podróżą? 
Z okazji urodzin? Oczekując dziecka? Planując zmianę pracy lub mieszka-
nia? W zbiorze modlitw ułożonym przez Ludovica Lécuru znajdziecie wiele 
pomysłów, w  jaki sposób uczcić zarówno codzienność, jak i wyjątkowe 
wydarzenia w Waszym życiu. 

• ISBN 978-83-61989-28-8
• Format 120x200
• Stron 230
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-61989-37-0
• Format 120x200 mm
• Stron 234
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  Magdalena Foss-Kita

tłum.  Jarosław Sołtys

24,90 zł

24,90 zł

Moja droga do egzorcyzmów

Szatan istnieje naprawdę

Ojciec Benignus

Ojciec Benignus

Wstrząsające świadectwo włoskiego egzorcysty, opisującego swoje do-
świadczenia z osobami opętanymi. W pierwszej części książki ojciec Be-
nignus wprowadza ogólnie w  rzeczywistość opętania, wyjaśnia, w  jaki 
sposób jest to możliwe, w jakich warunkach najczęściej do tego docho-
dzi. Druga, dłuższa część to relacje ze spotkań z opętanymi i odprawia-
nych egzoryzmów. Całość napisana jest językiem prostym i przystępnym, 
książkę czyta się jednak jak dobrą powieść, i to powieść grozy. Niektóre 
z opisywanych historii mogą budzić lęk i szokować. Są to jednak historie 
oparte na faktach i w pełni udokumentowane.
Wstęp do książki napisał kardynał Salvatore de Giorgi, przewodniczący 
Episkopatu Sycylii.

„Funkcji egzorcysty nigdy nie miałem zamiaru pełnić i  jeśli wyraziłem 
na to zgodę, to tylko dlatego, żeby powiedzieć Panu kolejne tak, mimo 
iż ani nie miałem chęci, ani zdolności potrzebnych do wykonywania tego 
trudnego zadania” – wspomina Ojciec Benignus, obecnie egzorcysta die-
cezji Palermo i koordynator spotkań formacyjnych dla egzorcystów i pre-
zbiterów, przygotowujących się do pełnienia tej posługi. Kiedy planował 
swoją przyszłość w służbie Bogu, wyobrażał sobie spokojne życie filozofa 
– i  nie spodziewał się, że nieraz będzie musiał stanąć twarzą w  twarz 
z Szatanem, by bronić ludzi dręczonych przez demony.
Ojciec Benignus, wypełniając z pokorą i odwagą Boże plany, sam przeko-
nał się o trudach pracy egzorcystów w Kościele. Wobec postępującego 
zobojętnienia na zło ich posługa jest często przyjmowana niechętnie lub 
sceptycznie, zaś ludzi opętanych spycha się na  margines Kościoła. Dla 
ofiar ponadnaturalnej działalności diabła kapłani tacy jak Ojciec Benignus 
są często ostatnią – i jedyną – deską ratunku.

• ISBN 978-83-61989-11-0
• Format 130x200 mm
• Stron 184
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-60040-89-8
• Format 130x200 mm
• Stron 280
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  o. Wiesław Szymona OP

tłum.  Joanna Chapska

24,90 zł

29 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
Best-
seller
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100 modlitw w trudnych chwilach życia



D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a

Pańska jest ziemia

Szabat

Abraham J. Heschel

Abraham J. Heschel

Ta wyjątkowa książka Abrahama Heschela to opowieść o  życiu Żydów 
w Europie Wschodniej przed wiekiem XX. „Nie pisałem o  ich książkach, 
sztuce czy instytucjach – wyjaśnia autor w przedmowie – ale o ich oby-
czajach, o  ich postawie wobec rzeczy w  życiu podstawowych, o  skali 
wartości, która kształtowała ich dążenia”. Esej Heschela opisuje świat, 
który bezwzględnie odszedł już do przeszłości, klimat małych, często 
biednych, jednak tętniących życiem sztetli. Świat, w którym nieodłącznym 
elementem miejskiego krajobrazu w naszej części Europy była synagoga. 
To opowieść o języku jidysz, o sposobie świętowania, przekazywania tra-
dycji i wychowywania dzieci, o specyficznej, żydowskiej pobożności, także 
o chasydach, kabale i wiecznym poszukiwaniu mądrości ukrytej w Piśmie. 
To z jednej strony wielka skarbnica wiedzy o życiu Żydów aszkenazyjskich, 
z drugiej odważna interpretacja ich losów i systemu wartości.

Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka to jedna z najpięk-
niejszych książek Abrahama Joshuy Heschela, rabina, wybitnego żydow-
skiego teologa i myśliciela. Głęboka myśl filozofa, piszącego o znaczeniu 
świętowania szabatu w  judaizmie, jest uniwersalna i  może mieć zna-
czenie dla wszystkich ludzi, którzy poszukują w swoim życiu momentu 
świętości. Abraham Heschel pisze o judaizmie jako o religii czasu, prze-
ciwstawiając ją skupionej na przekształcaniu i ujarzmianiu przestrzeni cy-
wilizacji technicznej. Według Heschela „Biblia bardziej troszczy się o czas 
niż o przestrzeń”, a  droga do spotkania z Bogiem wiedzie tylko przez 
królestwo czasu.  To, co jest określone jako święte w biblijnym opisie aktu 
stworzenia, to nie jakiekolwiek święte miejsce, ale właśnie czas szabatu, 
kiedy przestaje się manipulować rzeczami, przestrzenią, światem materii. 
Według Heschela, „w królestwie czasu celem jest nie mieć, lecz być, nie 
posiadać, lecz dawać, nie panować, lecz uczestniczyć, nie podbijać, lecz 
współbrzmieć”.

• ISBN 978-83-60040-85-0
• Format 140x200 mm
• Stron 190
• Rok wydania 2010
• Wydanie I w tej edycji
• Oprawa broszurowa ze 

skrzydełkami

• ISBN 978-83-60040-84-3
• Format 140x200 mm
• Stron 210
• Rok wydania 2009
• Wydanie I w tej edycji
• Oprawa broszurowa ze 

skrzydełkami

tłum.  Henryk Halkowski

tłum.  Henryk Halkowski

29 zł

29 zł

O biblijnych złych córkach, wyrodnych braciach  
i o tym, czego możemy się dzięki nim nauczyć

tłum.  Tomasz Fortuna

tłum.  Ryszard Zajączkowski

Biblijne czarne charaktery
Thomas J. Craughwell

Biblijne czarne charaktery to kontynuacja cieszącej się wielkim zaintere-
sowaniem czytelników książki Święci nie-święci. O nicponiach, rzezimiesz-
kach, oszustach i wyznawcach szatana, którzy jednak zostali świętymi. 
Tym razem amerykański pisarz zajmuje się niezwykle barwnymi, często 
również mniej znanymi postaciami z  Biblii, które zasłynęły rozpustą, 
przewrotnością i  okrucieństwem. Obecność „złych” bohaterów w  Biblii 
pokazuje, że również dla nich jest miejsce w  Bożym planie zbawienia. 
Często bez nich nigdy nie dowiedzielibyśmy się, jak potężny jest Bóg i jak 
wielkie jest Jego miłosierdzie. Wg Thomasa Craughwella błędy biblijnych 
bohaterów i  zło, które stało się ich udziałem, mogą być dla każdego  
z nas źródłem głębokiej i świeżej refleksji nad człowiekiem. Losy biblijnych 
grzeszników skłaniają do rozważań nad odwiecznym problemem natury 
ludzkiej – wyborem pomiędzy dobrem i złem.

• ISBN 978-83-60040-86-7
• Format 130x200
• Stron 368
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

31,90 zł

Święci nie-święci
Thomas J. Craughwell

Znakomita, wciągająca i napisana z humorem opowieść o kilkunastu po-
staciach znanych świętych i ich nienajchlubniejszych początkach. Pozna-
my tu  egoistycznego Ignacego Loyolę, pijaka Jana Bożego, utracjusza 
Franciszka z  Asyżu, uwodziciela i  heretyka Augustyna, złodzieja Dyzmę 
i celnika Mateusza oraz mniej znanych świętych: jak bigamistkę Fabiolę, 
rozwiązłą Małgorzatę z Cortony, Mojżesza z  Etiopii, herszta bandytów, 
Idziego z  Portugalii, wyznawcę szatana, plotkującą Anielę z  Foligno... 
a jednak wszystkie te osoby zostały po śmierci kanonizowane. Co takiego 
zaszło w ich życiu, że mimo nienajlepszej przeszłości otworzyli się na dzia-
łanie łaski Bożej i zostali świętymi? Autor w fascynujący i pełen humoru 
sposób odpowiada na to pytanie. Warto przeczytać: wzruszające historie 
i znakomity materiał do refleksji.

• ISBN 978-83-60040-38-6
• Format 130x200
• Stron 192
• Oprawa broszurowa
• Rok wydania 2007

24,90 zł

O nicponiach, rzezimieszkach, oszustach i wyznawcach 
szatana, którzy jednak zostali świętymi

Best-
seller

4–5



Bóg szukający człowieka 100 modlitw cystersów

Z powodu Jezusa i Ewangelii

Abraham J. Heschel Jean-François Fyot

Brat Moris

Jedna z najwspanialszych książek teologicznych, jakie powstały w XX w. 
A.J. Heschel stawia religię w świetle trudnych pytań, zarówno formułowa-
nych przez współczesne świeckie nauki, jak i tych, które rodzą się w sercu 
wobec zła świata, a szczególnie okropności minionego stulecia. Jednocze-
śnie zaś pokazuje, że współczesne podejście człowieka do kwestii, które 
go przekraczają, naznaczone jest błędem u  samych podstaw. Człowiek 
mówi o Bogu, nie znając właściwego języka, pragnie dosięgnąć boskości, 
używając własnych sił. Tymczasem jest to  sfera, gdzie zawodzi nawet 
najgłębsze wejrzenie.
Abraham Heschel, profesor uniwerstytecki i  rabin, ukazuje, że musimy 
zmienić perspektywę. Zrozumieć, że doświadczanie Boga nie jest czymś 
wypływającym od człowieka, ale staraniem samego Boga, który wychodzi 
człowiekowi na  spotkanie. Biblia nie mówi o  poszukiwaniu Boga przez 
człowieka – mówi przede wszystkim o  poszukiwaniu człowieka przez 
Boga.

100 modlitw cystersów to  piękny zbiór modlitewnych tekstów powsta-
łych w ciszy cysterskich klasztorów. Autorami są zarówno średniowieczni 
mnisi i mniszki, jak św. Bernard z  Clairvaux, św. Amadeusz z  Lozanny, 
św. Gertruda z  Helfty, Guerric z  Igny, Aelred z  Rievaulx; jak i współcze-
śni przedstawiciele cysterskiej rodziny: Thomas Merton czy Christophe 
Lebreton. To książka dla szukających wyciszenia, duchowego rozwoju 
i   słów, które pomogą wyrazić wdzięczność, prośbę czy uwielbienie dla 
Stwórcy.

Zdaniem Oliviera Quenardela, opata z  Citeaux, cysters dąży do modlitwy 
nieustannej. Wypływa to  z  Ewangelii, która nakazuje: „Nieustannie się 
módlcie” (1 Tes 5, 17). Duchowość cysterska zaprasza zatem człowieka 
do czuwania, do życia tu i teraz w Boskiej obecności, do trzymania „swej 
lampy wciąż zapalonej”. Cysters pragnie także, by jego modlitwa płynęła 
prosto z  duszy. Bez gadulstwa i  pustosłowia!

Brat Moris, znany w Polsce między innymi jako autor książek Żyć kon-
templacją w  sercu świata i  Wierzę w  Kościół, tym razem przedstawia 
opowieść zupełnie inną, osobistą: wraz z  nim wracamy do początków 
drogi, która zaprowadziła go do wspólnoty Małych Braci Jezusa –  
i  do Polski. Towarzyszymy mu w  pielgrzymce do Chartres, gdy przeżył 
prawdziwe nawrócenie, podczas pierwszego pobytu wśród małych bra-
ci w Berre i nowicjatu w oazie El Abiodh Sidi Szeikh (Algieria). Widzimy 
go w białym fartuchu w marokańskim szpitalu, jako pielgrzyma w Rzymie 
i  studenta teologii w Tuluzie, na misji w Afryce Środkowej i wreszcie – 
wśród najbiedniejszych na warszawskiej Pradze.  
Brat Moris opisuje swoje spotkania z małymi braćmi, życie w skromnych 
warunkach fraternii, wrażenia po zetknięciu się z kulturą muzułmańską, 
liczne podróże i niezwykłą, ciepłą atmosferę wspólnoty Małych Braci Jezu-
sa. Jego wspomnienia układają się w barwną opowieść, pełną zabawnych 
anegdot i poważnych refleksji.

• ISBN 978-83-60040-25-6
• Format 140x200 mm
• Stron 544
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa ze 

skrzydełkami

• ISBN 978-83-61989-08-0
• Format 120x200
• Stron 128
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-61989-20-2
• Format 130x200 mm
• Stron 420
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a

tłum.  Albert Gorzkowski

tłum. Magdalena Foss-Kita

tłum.  Maria Żurowska

49 zł 19 zł

34,90 zł

Zaproszenie do ciszy. 100 modlitw kartuzów
Nathalie Nabert

Oto skarb! Po raz pierwszy modlitwy kartuzjańskich mnichów ukazują 
się naszym oczom. Szeptane od wieków w tajemnicy i ciszy zakonnej celi 
modlitwy są cennym darem, który stawia nas, w każdej chwili naszego 
życia, przed obliczem Boga, wobec nas samych, w przestrzeni wierności, 
miłości, zaufania i nadziei. Ogromna popularność słynnego filmu Wielka 
cisza zdradza tkwiącą w człowieku potrzebę wyciszenia. Niektórzy chrze-
ścijanie ciszę tę znajdują za murami klasztorów. Są wśród nich kartuzi, 
o których opowiada film Philipa Gröninga. Kartuzi, których od wielu lat 
w Polsce już nie ma, ale pamięć o nich pozostała, zazdrośnie strzegą swej 
prywatności i wyciszenia, choć świat zewnętrzny bardzo się nimi intere-
suje. Ciekawość tę ma szansę zaspokoić niniejszy zbiór modlitw. W książ-
ce znajdujemy przepiękne modlitwy kartuzów skierowane do Chrystusa, 
Maryi, świętych; modlitwy w obliczu choroby i na godzinę śmierci. 100 
modlitw kartuzów od momentu ukazania się we Francji wiosną 2006 roku 
znajduje się w czołówce sprzedawanych książek z zakresu duchowości.

• ISBN 978-83-60040-56-0
• Format 120x200 mm
• Stron 128
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  Jarosław Sołtys

19 zł

6–7



Niewidzialny świat aniołów Oczami Jezusa

Bez sloganu W stronę jedności

Jean-Miguel Garrigues OP Carver Alan Ames

O. Leonard, O. Jakub Thomas Merton

Czy aniołowie rzeczywiście istnieją? Czy każdy z nas ma swojego Anio-
ła Stróża? Gdzie mieszkają i czy możemy ich spotkać? Wielu chrześcijan 
zadawało sobie pewnie takie pytania, zastanawiając się, czy czasem nie 
powinno się tych pięknych, skrzydlatych stworzeń ulokować w krainie ba-
śni. A jednak Biblia daje nam wiele wskazówek na temat aniołów – jaka 
jest ich natura, dlaczego się pojawiają, w jaki sposób się do nich zwracać. 
Przyznaje im też znaczące miejsce w stworzeniu i Bożym planie zbawie-
nia. Jean-Miguel Garrigues, dominikanin z klasztoru w Bordeaux, wykła-
dowca dogmatyki w instytutach katolickich Paryża i Tuluzy, idąc w ślad 
za Doktorami Kościoła, postanowił zająć się tematem Bożych posłańców. 
W odpowiedzi na prośbę swych przyjaciół przygotował cykl tekstów, któ-
re wyjaśniają, na  czym polega misja aniołów, danych nam przez Boga 
za przewodników. Teksty te, chociaż pisane przez wytrawnego teologa, 
przeznaczone są dla szerokiego kręgu odbiorców. Autor przekonuje nas, 
że w świecie stworzonym człowiek nie jest jedynym duchem i nie jest ska-
zany na samotność – Bóg dał mu szczególnych towarzyszy w duchowej 
wędrówce.

Pismo Święte mówi: ,,Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus 
dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie 
pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać” (J 21, 25).
Książka Carvera Alana Amesa Oczami Jezusa to  zbiór opowieści o  ży-
ciu Jezusa spisany na podstawie prywatnych objawień Autora, przypo-
minających wizje Anny Katarzyny Emmerich czy św. Brigidy Szwedzkiej. 
Są to  opowieści wyjątkowe, bowiem ich narratorem jest sam Jezus, 
a wszystkie wydarzenia obserwujemy Jego oczami.
Chociaż Kościół w sposób oficjalny nie potwierdził autentyczności obja-
wień C.A. Amesa – co zresztą zdarza się bardzo rzadko, np. w przypadku 
objawień z Lourdes czy Fatimy – już teraz opowieści te można czytać jako 
głęboką lekturę duchową i wspaniały komentarz do Ewangelii, pozwalają-
cy na nowo odkrywać jej przesłanie. 

Bez sloganu to książka powstała w oparciu o cykl popularnych interneto-
wych programów dwóch młodych franciszkanów, o. Leonarda Bieleckiego 
i o. Jakuba Waszkowiaka. Powstanie takiego cyklu było w Polsce zupełną 
nowością. Po raz pierwszy każdy użytkownik portalu YouTube mógł obej-
rzeć krótką, lecz treściwą katechezę przygotowaną na zaproponowany 
przez internautów temat.
Przedstawione przez autorów rozważania zostają teraz utrwalone 
w bardziej tradycyjnym medium – na papierze, dzięki czemu możemy po-
wrócić do nich raz jeszcze, na spokojnie, dzięki wszystkim zaletom słowa 
drukowanego. Autorzy mówią krótko, z humorem, możliwie jasno i bez 
ogródek nawet o  najtrudniejszych problemach i  tematach związanych 
z Kościołem i religią.

Dzienniki i pisma z Alaski to jedna z ostatnich i jednocześnie najpiękniej-
szych książek Thomasa Mertona.  Merton objawia się tu w najlepszej for-
mie jako pisarz i mistrz duchowy. Jak pisał jeden z recenzentów książki: 
„Każdy doświadcza w życiu chwil prawdy. W takich momentach zaczy-
namy rozumieć najgłębszą rzeczywistość, fundament nasz i wszystkiego 
wokół nas. Bóg przemawiał do Mertona na Alasce przez wszystko wokół 
niego – ludzi, drzewa, wodę, góry... A Merton potrafił ofiarowywać lu-
dziom to, co usłyszał, w swoich mowach i konferencjach. Niewielu rzeczy 
możemy być w życiu  pewni. Ale sama prawda się nie myli i się nie zmie-
nia. Ta książka Mertona ujawnia nam wiele z Wiekiej Bożej Jedności, do 
której wszyscy staramy się zbliżyć...”.

• ISBN 978-83-60040-82-9
• Format 130x200 mm
• Stron 96
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-61989-00-4
• Format 140x200 mm
• Stron 268
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-60040-80-5
• Format 130x200 mm
• Stron 124
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-60040-83-6
• Format 130x200 mm
• Stron 272
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

O Bogu, Kościele i wielu innych sprawach prosto, 
jasno, spontanicznie i od serca

Dzienniki i pisma z Alaski

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a

tłum.  Magdalena Foss-Kita

tłum. Przemysław Strugielski

tłum.  Andrzej Wojtasik

19 zł 29,90 zł

19 zł 29 zł
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Zbyt zajęci, by się nie modlić Zniewolenie demoniczne

Okultyzm

Bill Hybels Grzegorz Bacik

Grzegorz Bacik

Książka Billa Hybelsa Zbyt zajęci, by się nie modlić od czasu jej pierwsze-
go wydania przed 20 laty cieszy się niesłabnącą popularnością. Do tej 
pory na świecie sprzedano ponad 1 mln egzemplarzy tego tytułu, w tym 
ponad 25 tysięcy w Polsce. Proponujemy Państwu nowe, gruntownie po-
prawione i rozszerzone o dodatkowy rozdział wydanie tego wyjątkowego 
poradnika modlitwy, przygotowane przez autora na dwudziestą rocznicę 
pierwszego wydania książki. Mamy nadzieję, że lektura nowego wydania 
Zbyt zajętych, książki, która na  trwałe znalazła się w  wąskim kanonie 
najlepszych tytułów poświęconych modlitwie, stanie się przeżyciem inspi-
rującym i rozpalającym na nowo zapał do rozmowy z Bogiem.
Większość z nas, zajętych szkołą, pracą, przyjaciółmi, rodziną i rozrywka-
mi, ma trudności ze znalezieniem czasu i chęci na modlitwę. Wydaje się, 
że modlitwy nie uda się już umieścić w napiętym programie dnia. Pomysły 
zawarte w tej praktycznej książce pomogą nam nauczyć się, jak zwolnić 
tempo życia i być bliżej Boga.

Temat zniewolenia jest często pomijany lub wręcz nieobecny w naucza-
niu duszpasterskim, a nieświadomość zagrożeń płynących z kontaktów 
z okultyzmem  sprawia, że wierni dają się zwieść pozornie nieszkodliwym 
praktykom. Tymczasem to, co wydaje się zwykłą troską o własne zdrowie 
(wizyty u  bioenergoterapeutów lub uzdrowicieli) lub niewinną zabawą 
(wywoływanie duchów, wróżby i czary), otwiera złu drzwi do naszego ży-
cia i może prowadzić do dręczeń i opętań diabelskich. Ryzyko zbłądzenia 
zwiększa dodatkowo fakt, iż okultyści niekiedy podają się za wyznawców 
i naśladowców Chrystusa, zwodząc członków Kościoła. Jak w erze New 
Age i etycznego chaosu odróżnić dobro od zła i rozpoznać w porę ukryte 
zagrożenia? Jak bronić się przed atakami Złego, nie popadając w obsesję 
„widzenia diabła wszędzie”?

Nowa książka Grzegorza Bacika w  sposób prosty i  przystępny opisuje 
rodzaje praktyk i  zachowań okultystycznych, które mogą narazić nas 
na duchowe niebezpieczeństwo.

Wielu współczesnych ludzi ulega pokusie i  szuka uzdrowienia i  uwol-
nienia od zła nie w Bogu, lecz w okultyzmie. Dlatego radzą się jasno-
widzów, chiromantów, magów i im podobnych. Zajmują się astrologią, 
wierzą w horoskopy, a gdy doświadczają choroby, udają się do najprze-
różniejszych okultystycznych uzdrowicieli, którzy zazwyczaj są  narzę-
dziami w rękach złych duchów.
Książka autorstwa Grzegorza Bacika w sposób bardzo prosty i zrozumia-
ły opisuje współczesne zagrożenia związane z kontaktem z okultyzmem, 
z których tak naprawdę wielu nie zdaje sobie sprawy. Jest tu mowa o ma-
gii (maleficium, zabobon, przesąd), spirytyzmie, wróżbiarstwie (astrolo-
gia, kartomancja, radiestezja, zabobony, wróżby, przesądy), medycynie 
okultystycznej (bioenergoterapia, reiki, homeopatia, irydologia, akupunk-
tura, aromaterapia, Feng Shui), o jodze, walkach wschodu, satanizmie... 

• ISBN 978-83-60040-97-3
• Format 130x200 mm
• Stron 240
• Rok wydania 2009
• Wydanie III poprawione  

i rozszerzone
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-61989-21-9
• Format 130x200 mm
• Stron 248
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-60040-78-2
• Format 130x200
• Stron 208
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a

tłum.  Elżbieta Mistachowicz

24,90 zł

29 zł 24,90 zł 29 zł

24,90 zł

24,90 zł

Best-
seller

Best-
seller

Jak znaleźć drogę  
do prawdziwej mądrości

Cena: 24,90 zł

Jedna z najpopularniejszych książek bestsellero-
wego amerykańskiego autora, znanego z książek 
Zbyt zajęci, by się nie modlić i Kim jesteś, gdy nikt 
nie patrzy. Bill Hybels pokazuje tym razem, co 
potrzebne jest, by przeżyć szczęśliwie życie, ko-
rzystając z mądrości życiowej zawartej w Biblii. 
Według autora, na świecie istnieje wielka obfitość 
informacji, wiadomości i wiedzy. Niestety, jest 
jednocześnie bardzo niewiele mądrości. A jest 
to coś kluczowego, gdy napotykamy problem 
w pracy czy w domu, w relacji z przyjaciółmi czy 
we własnym życiu. Dowiadujemy się zatem:

 jakie czynniki są istotne dla osiągania przez 
nas celów życiowych

 jak znajdować przyjaciół
 dlaczego w pewnych sytuacjach tak trudno 

zaufać Bogu
 jak stawiać sobie wymagania i cele
 jak zachować wobec kogoś, kto żywi do mnie 

niechęć
 jaki jest zaskakujący rezultat udzielania po-

mocy innym
 jak można zbudować sobie solidne podstawy 

finansowe.

Bill Hybels pokazuje, że dzięki mądrości życie 
może zacząć „działać” jak dobrze naoliwiony me-
chanizm!

9 7 8 8 3 6 0 0 4 0 5 2 2

ISBN 978-83-60040-52-2

www.esprit.org.pl

Bill Hybels 
to duszpasterz w koście-
le na przedmieściach 
Chicago, gromadzącym 
co niedzielę ok. 15 tys. 
wiernych.Znany jest czy-
telnikom z takich bestsel-
lerowych książek jak: Zbyt 
zajęci, by się nie modlić, 
Bóg, którego szukasz, Kim 
jesteś, gdy nikt nie patrzy.

Bill Hybels
Życie, które działa

Bill Hybels
Kim jesteś,  

gdy nikt nie patrzy

Bill Hybels
Bóg,  

którego szukasztłum.  Ryszard Zajączkowski
tłum.  Elżbieta Mistachowicz tłum.  Elżbieta Mistachowicz

Zwolnij tempo, aby spotkać Boga O działaniu nadzwyczajnym Szatana  
i duchowym zagrożeniu okultyzmem

O zagrożeniach płynących z uwikłania w spirytyzm, magię, 
wróżbiarstwo...
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Ogień Ducha Świętego Pan jest z Tobą,  
dzielny wojowniku

O praktykowaniu Bożej obecności

Św. Serafin z Sarowa O. Józef Witko OFM

Brat Wawrzyniec od Zmartwychwstania

Ogień Ducha Świętego to jedno z najważniejszych dzieł rosyjskiej ducho-
wości. Stanowi zapis rozmowy, jaką ze św. Serafinem z Sarowa, o którym 
mówi się, że jest dla prawosławia tym, czym św. Franciszek z Asyżu dla 
chrześcijaństwa zachodniego, przeprowadził jego wierny uczeń Mikołaj 
Aleksandrowicz Motowiłow (1809–1879). Serafin w  rozmowie objaśnia 
swą duchowość, którą można streścić jego własnymi słowami: „Celem 
życia chrześcijanina jest nabycie Ducha Świętego”. Właśnie poprzez 
otwarcie się na Bożego Ducha człowiek może już na ziemi żyć jak w Kró-
lestwie Niebieskim. Słowa świętego Starca są niewyczerpaną skarbnicą 
przenikliwych duchowych refleksji. Odbija się w nich doświadczenie kilku-
dziesięciu lat życia w heroicznej ascezie i głębokiej modlitwie, jego słyn-
na umiejętność „rozeznawania duchów”, ale przede wszystkim pokora 
i świadomość, że mądrość i umiejętności człowieka nie znaczą wiele, że 
budować można tylko na tym, co jest darem Bożej łaski. Tekst Ognia Du-
cha Świętego poprzedza obszerny wstęp ks. Joanna Kołogriwowa, któ-
ry przedstawia czytelnikowi drogę życia i duchowego rozwoju Świętego 
Starca z Sarowa.

Często w  tych najtrudniejszych chwilach życia, 
kiedy tracimy już nadzieję, w nasze serca wkra-
da się zwątpienie. Gdzie jest Bóg? Dlaczego 
na  to  pozwala? Czy zapomniał o  nas? Wtedy 
najbardziej tęsknimy za Jego obecnością, ale nie 
starcza nam sił nawet na  to, by się pomodlić. 
Wszystko stracone. A  jednak właśnie wtedy, 
w  najbardziej ponurych ciemnościach naszego 
zwątpienia, najłatwiej przeoczyć cichą i  wierną 
obecność Pana. Wtedy, kiedy nie ma już żadnej 
nadziei, On przychodzi i mówi do nas jak do Ge-
deona: „Pokój z  tobą! Nie bój się niczego! Nie 
umrzesz”.

W swojej najnowszej książce ojciec Józef Witko 
sięga do postaci Gedeona, którego Pan powołał 
do wielkiego zwycięstwa nad wrogami Izraela 
i  obdarzył wieloma błogosławieństwami. Gede-
on, najmłodszy syn z  ubogiej rodziny, niespo-
dziewanie dla siebie samego stał się wielkim 
wojownikiem, bohaterem i duchowym przywód-
cą swego ludu – a wszystko to dzięki temu, że 

zaufał Bogu i uwierzył w to, co – po ludzku – wy-
dawało się niemożliwe. A  jednak jego droga do 
pełnego zawierzenia Panu była długa i bolesna.

My także niekiedy tracimy rozeznanie we  wła-
snym życiu, nie jesteśmy pewni, do czego Bóg 
nas powołuje, czujemy się zagubieni – a  nawet 
obawiamy się modlić, niepewni, czy jesteśmy go-
towi na zmiany, których może dokonać w naszym 
życiu Boża moc. Tymczasem wystarczy poddać 
się miłości Ducha Świętego. 

Oprócz rozważań oraz modlitw zaczerpniętych 
z  tradycji biblijnej w  książce o. Witko jak zwy-
kle znajdziemy także świadectwa osób, które 
doznały uzdrowienia oraz duchowej przemiany 
dzięki łasce Ducha Świętego. 

Jeden z największych klasyków duchowości chrześcijańskiej na świecie po 
raz pierwszy w Polsce. XVII-wieczny żołnierz Nicolas Herman na spusto-
szonych przez wojnę 30-letnią ziemiach dostępuje niezwykłej duchowej 
wizji, przemieniającej jego życie. Wstępuje do klasztoru i żyje w nim kilka-
dziesiąt lat, pracując jako prosty brat w kuchni i przy naprawie obuwia, 
skromny, cichy i  zapomniany. Odnalezione po jego śmierci zapiski i  listy 
są dla wszystkich wstrząsem: okazuje się, że mieli do czynienia z gigan-
tem duchowości na  miarę Tomasza a  Kempis, porównywanym później 
również ze  św. Teresą z  Lisieux, który zostawił przesłanie proste, lecz 
o zdumiewającej mocy. Książka pozostaje od lat na listach bestsellerów 
religijnych na świecie.

• ISBN 978-83-60040-68-3
• Format 130x200
• Stron 112
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-61989-26-4
• Format 130x200 mm
• Stron 286
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-60040-42-3
• Format 130x200 mm
• Rok wydania 2007
• Stron 108
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a

tłum. ks. Henryk Paprocki

tłum.  Jarosław Sołtys

19 zł

20 zł

19,90 zł

I ukazał mu się Anioł Pana. „Pan jest 
z tobą – rzekł mu – dzielny wojowniku!”. 
Odpowiedział mu Gedeon: „Wybacz, 
panie mój! Jeżeli Pan jest z nami, skąd 
pochodzi to wszystko, co się nam 
przydarza?” (Sdz 6, 12–13)

NOWOŚĆ

Przestań się bać  
i uwierz w moc Boga
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Uzdrawiająca moc Ducha Świętego Nie bój się, wierz tylko

Jezusie, synu Dawida, 
 ulituj się nade mną

Czyściec

O. Józef Witko OFM O. Józef Witko OFM

O. Józef Witko OFM O. Józef Witko OFM

Ojciec Józef Witko, franciszkanin, kaznodzieja i  uczestnik ruchu chary-
zmatycznego, już od ponad dziesięciu lat odprawia Msze św. w intencji 
chorych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. Każdego roku 
uczestniczy w nich kilkadziesiąt tysięcy osób. Niniejsza książka zawiera 
świadectwo posługi ojca Józefa. Znajdziemy w niej konferencje na temat 
uzdrowienia duchowego i  fizycznego, życia wewnętrznego i  modlitwy. 
Książka zawiera również teksty modlitw o uzdrowienie – fizyczne, we-
wnętrzne, uzdrowienie wspomnień i  relacji rodzinnych. Jednak najważ-
niejszą jej częścią jest zbiór poruszających świadectw uczestników. Są 
to osoby, które doznały różnorakich uzdrowień – czasami z chorób i sy-
tuacji, które z ludzkiego punktu widzenia były beznadziejne. Świadectwa 
te mają umocnić naszą wiarę w to, że Jezus działa z taką samą mocą 
dziś, jak przed dwoma tysiącami lat. „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten 
sam także na wieki” (Hbr 13, 8).

Ojciec Józef Witko OFM zaprasza nas ponownie do wspólnej modlitwy 
o uwolnienie i uzdrowienie duchowe i fizyczne. Tym razem szczególnym 
tematem stają się nasze lęki, zwątpienia i uwikłanie w grzech jako prze-
szkody utrudniające nam zbliżenie się do Boga oraz wiara w Chrystusa 
– jedyna droga do prawdziwego uzdrowienia i wolności. Myślą przewod-
nią książki stają się słowa Jezusa wypowiedziane do Jaira, przełożonego 
synagogi, którego córka zachorowała i zmarła: „Nie bój się, wierz tylko, 
a twoja córka będzie ocalona”. Książka składa się z trzech części: rozwa-
żań, modlitw o uzdrowienie i uwolnienie oraz świadectw ludzi o działa-
niu Ducha Świętego w ich życiu, na które otworzyli się dzięki modlitwie 
i uczestnictwu w Eucharystii.

W  swojej drugiej książce Ojciec Józef Witko OFM prowadzi czytelnika, 
aby w świetle i mocy Słowa Bożego mógł na nowo doświadczyć Żywe-
go Boga. Medytacje nad Pismem Świętym, modlitwy i świadectwa mają 
pomóc otworzyć się na zbawczą moc Chrystusa, który pragnie uzdrowić 
całego człowieka, nie tylko serce, pamięć, uczucia, ale też jego ciało.
Ojciec Józef Witko, znany franciszkanin i  rekolekcjonista, od  dziesięciu 
lat prowadzący wraz z  innymi braćmi Msze Święte o  uzdrowienia du-
szy i ciała, daje nam do ręki książkę pełną modlitw, medytacji, ale także 
świadectw ludzi, którzy otrzymali zdrowie, pocieszenie, ale – co najważ-
niejsze – umocnienie swej wiary. Dzięki tej najnowszej książce, jak też po-
przedniej, pt. Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego, wiele osób, nawet nie 
uczestnicząc osobiście we wspólnotowej modlitwie o uzdrowienie, będzie 
mogło pogłębić swą wiarę i otrzymać łaskę uzdrowienia. 

Książka o. Józefa Witko OFM Czyściec. Wezwanie do modlitwy za zmar-
łych stanowi przystępne i pouczające wprowadzenie do katolickiej nauki 
o czyśćcu i jednocześnie przypomnienie o naszej powinności wobec dusz 
czyśćcowych, które oczekują na wsparcie modlitewne. Podstawą wiary 
w  czyściec jest nauczanie Kościoła o  tym, że zbawienie jest również 
dostępne dla tych dusz, które w chwili śmierci nie były w pełni gotowe 
na  zjednoczenie z  Bogiem. Ten właśnie stan, w  jakim w  oczekiwaniu 
na  Sąd Ostateczny przebywa po śmierci dusza potrzebująca oczysz-
czenia, nazywany jest czyśćcem. Autor książki opiera się w swoich roz-
ważaniach na  temat czyśćca na  Piśmie św. i  tradycji Ojców Kościoła 
i  soborów, a  także na  objawieniach prywatnych, m.in. św. Katarzyny 
z Genui, Marii Simmy czy Stefanii Horak, które zawierały w sobie świa-
dectwo dusz czyśćcowych proszących o  modlitwę i  opowiadających 
o swoich cierpieniach.
Książkę zamyka bogaty wybór pięknych modlitw za dusze czyśćcowe.

• ISBN 978-83-60040-43-0
• Format 130x200 mm
• Stron 264
• Rok wydania 2007
• Wydanie II poprawione  

i rozszerzone
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-61989-02-8
• Format 130x200 mm
• Stron 256
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-60040-66-9
• Format 130x200 mm
• Stron 264
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-61989-03-5
• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a

20 zł 20 zł

20 zł 20 zł

Best-
seller

Best-
seller

Best-
seller

14–15



Prowadzenie przez Ducha Świętego
Eberhard Mühlan

Pismo Święte daje nam liczne obietnice Bożej opieki i  osobistego pro-
wadzenia przez Ducha Świętego – powierzając swoje życie Chrystusowi, 
możemy oczekiwać łaski mądrości i umacniającego poczucia Bożej obec-
ności. Jak jednak rozpoznać subtelną, cichą mowę Ducha Świętego po-
śród zgiełku rozmaitych impulsów, które do nas docierają? Jak wykształ-
cić w sobie wrażliwość na głos Boga i jak wytrwać w słuchaniu Go nawet 
wtedy, gdy mamy własne pomysły na życie?

Eberhard Mühlan, korzystając ze swojego bogatego doświadczenia kie-
rownika duchowego oraz własnych przeżyć, podpowiada, jak rozpozna-
wać i wykorzystywać w życiu natchnienia Ducha Świętego. Szczegółowo 
objaśnia sposoby, na które Bóg może do nas przemawiać: prowadzenie 
bezpośrednie i  nieuświadomione, słowa poznania oraz sny i  wizje. Za 
ilustrację wykładu służą obficie przywoływane przykłady losów postaci 
biblijnych, które zaufały Panu i odważnie pełniły Jego wolę. 

• ISBN 978-83-61989-17-2
• Format 130x200 mm
• Stron 208
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a

Jak rozpoznawać wolę Bożą w swoim życiu

tłum.  Mariola Wołochowicz

24,90 zł

Owoce Ducha świętego
Giuseppe D’Amore

Duch Święty jest najbardziej tajemniczą z  Osób Trójcy Świętej – a  na-
uka o Nim to bardzo obszerna gałąź teologii chrześcijańskiej. Jak jednak 
korzystać z darów Ducha Świętego na co dzień? Jak rozpoznawać Jego 
obecność w Kościele i osobistym życiu modlitwy? 

Duch Święty to Dusza Kościoła, Twórca Jedności, a także Rozdający Dary. 
Do darów duchowych zsyłanych przez Parakleta należą między innymi 
cierpliwość, radość, pokój, wierność i  opanowanie. Autor książki, Giu-
seppe D’Amore w przystępny sposób przybliża charakterystykę każdego 
z nich, objaśniając, w jaki sposób ich posiadanie prowadzi duszę chrze-
ścijanina do doskonałości moralnej. Jak podkreśla, wszystkie dary Ducha 
składają się na największy z nich: owoc Ducha Świętego, którym jest mi-
łość chrześcijańska (agape). 

• ISBN 978-83-60040-87-4
• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  Wiesław Szymona OP

24,90 zł Nadużycia duchowe
Pascal Zivi, Jacques Poujol

Co zrobić, gdy mamy wrażenie, że my lub ktoś z naszych bliskich jest 
wykorzystywany duchowo? Jak odróżnić autentyczne i twórcze zaanga-
żowanie religijne od mechanizmów sekciarskich i destrukcyjnych? Gdzie 
szukać pomocy i jak odbudować zmanipulowaną osobowość? Odpowie-
dzi na wszystkie te pytania podejmują się Pascal Zivi i Jacques Poujol.
O nadużyciu duchowym mówimy, gdy ktoś, korzystając ze swej pozycji 
przywódcy religijnego, dopuszcza się psychologicznej i duchowej domina-
cji nad drugim człowiekiem, pozbawiając go autonomii i wolnej woli. Zja-
wisko to dotyczy przede wszystkim sekt, choć czasem również niestety 
i wspólnot chrześcijańskich. Na podstawie swojego bogatego doświad-
czenia autorzy pozwalają zidentyfikować i zrozumieć zjawisko nadużycia 
duchowego i ułatwiają udzielenie pomocy ich ofiarom. Patrząc z perspek-
tywy osób wierzących, którym na sercu leży nie tylko dobro ofiar, ale tak-
że prawda i czystość ewangelicznego przekazu, ostrzegają przed religijną 
manipulacją i dają wiedzę potrzebną, by zawczasu ją rozpoznać. 

• ISBN 978-83-60040-87-4
• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  Jarosław Sołtys

24,90 zł

Iść prosto do nieba z Małą Tereską
Martin Pradère

Idź prosto do nieba, aby sprawić przyjemność dobremu Bogu!

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wzbudziła nowe dążenie do świętości, 
pokazując, że jest ona dostępna dla „małych dusz”, to znaczy dla wielkich 
rzesz ludzi. Iść prosto do nieba z Małą Tereską to książka o ważnym, lecz 
mało dotąd znanym aspekcie „małej drogi” Świętej z Lisieux – „mała dro-
ga” jest tak prosta i krótka, że pozwala iść prosto do nieba, bez obawy 
o konieczność przejścia przez czyściec. Tereska tak streściła swoją myśl: 
„Nie bój się czyśćca z powodu cierpienia, jakie cię tam czeka, lecz chciej 
iść prosto do nieba, aby sprawić przyjemność dobremu Bogu”.

• ISBN 978-83-61989-05-9
• Format 130x200 mm
• Stron 192
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  Monika Bartnicka-Gustowska

24,90 zł

NOWOŚĆ

Best-
seller

16–17



Ludovic Lécuru 
7 darów  

Ducha Świętego

Émilien Tardif  
José Prado Flores 

W ogniu miłości
Dookoła świata  

bez walizki

29 zł 29 zł 24,90 zł

O. Robert de Grandis SSJ
Uzdrowienie przez 

Eucharystię

22 zł

Thomas Merton
Modlić się Psalmami
Gdy otwieramy Biblię

Anne-Françoise Vater
Wprowadzenie do 
modlitwy i adoracji

Thomas Merton
Mądrość pustyni

Poddać się miłości
David G. Benner

Książka ta opowiada o miłości – nie łzawej, sentymentalnej, ale tej silnej, 
prowadzącej do przemiany. O tym, że paradoksalnie obawiamy się miło-
ści, i o tym, w  jak unikalny sposób miłość uwalnia nas od najgłębszych 
obaw. Zaufanie Bożej miłości i całkowite zawierzenie jej jest krokiem trud-
nym, lecz niezbędnym dla duchowego wzrostu. Tylko świadomość Bożej 
miłości pozwoli nam naprawdę kochać ludzi i Boga. Nie ma w życiu nic 
ważniejszego niż umiejętność kochania i bycia kochanym. Jezus uczynił 
miłość celem duchowej przemiany. Umiejętność dawania i otrzymywania 
miłości tkwi w sercu każdego z nas. To racja naszego bytu. 
W swojej książce David Benner pisze o dwóch wielkich tematach: miłości 
i poddaniu, jako o podstawie duchowości chrześcijańskiej. Wczytując się 
w  Pismo św. i  czerpiąc z  chrześcijańskiej tradycji, pokazuje nam, jakie 
są drogi zaufania Bożej doskonałej miłości.

• ISBN 978-83-60040-46-1
• Format 130x200 mm
• Stron 136
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

Wylanie Ducha Świętego
Denis Biju-Duval

Czym tak naprawdę jest wylanie Ducha Świętego? Jak rozumieć to nie-
zwykłe wydarzenie? Jak można się do niego przygotować? Czego możemy 
się spodziewać? Jak odpowiedzieć na wezwanie Ducha Świętego? Jakie 
niebezpieczeństwa duchowe łączą się z niedojrzałym przyjmowaniem da-
rów Ducha Świętego? 
Denis Biju-Duval w Wylaniu Ducha Świętego omawia początki tego nie-
zwykłego doświadczenia oraz jego historię w Kościele, nie unikając odnie-
sień do tradycji protestanckiej. Przedstawiając uporządkowaną wiedzę 
na temat chrztu w Duchu Świętym, wyjaśnia szczególną dynamikę tego 
doniosłego wydarzenia duchowego oraz jego wpływ na życie jednostek 
i  całych wspólnot. Autor podejmuje także próbę odpowiedzi na  trudne 
pytania o przyszłość Odnowy charyzmatycznej oraz emocjonalny wymiar 
wylania Ducha Świętego.

• ISBN 978-83-61989-38-7
• Format 130x200 mm
• Stron 132
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  Wiesław Szymona OP

tłum.  Ryszard Zajączkowski

tłum.  Mariusz Bigiel SJ

tłum.  Andrzej Wojtasik
tłum.  Andrzej Wojtasik tłum. Monika  

Bartnicka-Gustowska

tłum.  Ryszard Zajączkowski tłum.  Magdalena Foss-Kita

22 zł

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a

NOWOŚĆ

Best-
seller

Best-
seller

19,90 zł 29 zł

18–19
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Pierwsze potrawy twojego dziecka Nauka nocniczka dla dziewczynek

Nauka nocniczka dla chłopców

Gina Ford Simone Cave, Dr C. Fertleman

Simone Cave, Dr C. Fertleman

Po czym poznać, że dziecko jest już gotowe do przyjmowania pokarmów 
stałych? Kiedy można zacząć zmniejszać ilość podawanego mleka? Jak 
zmiany w sposobie żywienia wpływają na sen maluchów? Co powinnaś 
podać swojemu dziecku jako pierwszy pokarm stały? Kiedy wprowadzić do 
diety dziecka krowie mleko, a kiedy owoce? Jak rozwinąć u dziecka zdrowe 
nawyki żywieniowe i jak zadbać o urozmaiconą dietę? Na te pytania i wie-
le innych odpowiada poradnik Giny Ford.
To nieprawda, że dieta małego dziecka musi być nudna! W książce Giny 
Ford obok fachowych porad znajdziesz także książkę kucharską, zawiera-
jącą wiele przepisów na pyszne i zdrowe potrawy dla twojego dziecka: 
od purée z gruszki po miniszaszłyki z łososia i kurczaka z warzywami pod 
pierzynką z płatków owsianych. 

Dziewczynki zwykle uczą się szybciej – dotyczy to  także tych najwcze-
śniejszych umiejętności, takich jak korzystanie z nocniczka. Jednocześnie 
proces odzwyczajania się od pieluch może być dla nich bardziej stresują-
cy, dlatego aby jak najlepiej towarzyszyć córeczce w nauce samodzielno-
ści, warto sięgnąć po Naukę nocniczka dla dziewczynek. Ten prosty i kom-
pententny poradnik podpowie ci, jak radzić sobie z typowymi problemami, 
a co ważniejsze – jak ich unikać. Dowiesz się przede wszystkim, po czym 
poznać, że dziewczynka jest gotowa do nauki korzystania z nocniczka, 
jakich zachowań możesz się spodziewać i  jak sobie z  nimi radzić oraz 
co zrobić, jeśli twoja córka uczy się opornie lub jest małą buntowniczką.

Odzwyczajanie się od pieluch i nauka korzystania z nocniczka to nie tylko 
kolejny problem, z którym musi poradzić sobie każdy rodzic – to przede 
wszystkim ważny etap w życiu twojego malucha, pierwszy mały krok ku 
samodzielności! Właśnie w tym czasie dziecko rozwija świadomość wła-
snego ciała i naturalnych potrzeb – i będzie potrzebować twojej pomocy. 
Na szczęście możesz liczyć na  fachowe porady Simone Cave i Caroline 
Fertleman!

Autorki pomogą nie tylko rozwiązywać problemy związane z odzwyczaja-
niem się od pieluch, ale także przewidywać je wcześniej i zapobiegać im, 
tak aby nauka korzystania z nocniczka przebiegała bezstresowo i była dla 
twojego synka przede wszystkim dobrą zabawą.

• ISBN 978-83-61989-16-5
• Format 140x200 mm
• Stron 258
• Rok wydania 2010
• Wydanie I     
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-61989-14-1
• Format 115x180 mm
• Stron 120
• Rok wydania 2010
• Wydanie I     
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-61989-13-4
• Format 115x180 mm
• Stron 120
• Rok wydania 2010
• Wydanie I     
• Oprawa broszurowa

Jak wprowadzać pokarmy stałe podczas 
odstawiania od piersi

...prosta metoda

...prosta metoda

tłum.  Edyta Stępkowska

tłum. Edyta Stępkowska

tłum. Edyta Stępkowska

29,90 zł 19,90 zł

19,90 zł

Porozmawiaj ze mną
Mariola Wołochowicz

Książka dla dzieci... ale także ich rodziców!
Tradycyjne pytanie „Mamo, skąd się biorą dzieci?” zadane niewinnym gło-
sem dziecka w dowolnym wieku zwykle budzi u rodziców zimne dreszcze 
– wciąż jeszcze trudno nam o  tym rozmawiać, tym bardziej z dziećmi. 
Mariola Wołochowicz, matka trójki dzieci, razem z mężem prowadząca 
na co dzień Fundację Misja Służby Rodzinie (autorzy wielu książek, w tym 
m.in. Seks po chrześcijańsku), podpowiada jak rozmawiać o  tych trud-
nych i ważnych sprawach z dziećmi. Często dzieci same podejmują temat 
seksualności i do rodziców należy jedynie stworzenie atmosfery zaufania 
i bezpieczeństwa, która ośmieli je do zadawania pytań i wyrażania wąt-
pliwości. Autorzy przywołują rozmowy, które sami kiedyś przeprowadzili 
w  swojej rodzinie, by pokazać, że da się rozmawiać o  tym swobodnie 
i  szczerze, wprowadzając jednocześnie dzieci w  świat wartości chrze-
ścijańskich. 

• ISBN 978-83-61989-18-9
• Format 130x200 mm
• Stron 87
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Jak rozmawiać ze swoim dzieckiem o seksualności

17,90 zł

20–21
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Metoda 1 dnia

Nie używaj słowa dieta

Chantel Hobbs

Chantel Hobbs

Jeśli należysz do osób, które „od zawsze” chciały zrzucić kilka kilogramów 
i „próbowały już wszystkiego” – nowa książka Chantel Hobbs jest wła-
śnie dla Ciebie! Proponowana przez autorkę popularnego poradnika Nie 
używaj słowa dieta Metoda Jednego Dnia opiera się na bardzo prostej 
zasadzie: myśl tylko o dzisiaj!
Jak zauważa Chantel, zarówno przeszłe nieudane próby, jak i  niereali-
styczne plany na przyszłość nie pomogą na dłuższą metę w zmianie stylu 
życia.
Dzięki swojej metodzie autorka książki, Chantel Hobbs, straciła nie-
mal 100 kg nadwagi! Decydując się na  Metodę Jednego Dnia, nie ry-
zykujesz skazania się na  rutynę i niewolę diety. Jedyne, na co się „na-
rażasz”, to  uwolnienie się od  złych przyzwyczajeń i  zmiana na  lepsze! 
W  poradniku znajdziesz między innymi: • szczegółowo opracowane 
programy żywieniowe • zilustrowane zestawy ćwiczeń fizycznych, 
które możesz dopasować do swoich indywidualnych potrzeb • poru-
szające świadectwa kobiet, którym porady Chantel pomogły schudnąć  
 • motywację, by zmienić styl życia i odzyskać radość i pewność siebie!

Chantel Hobbs już w  wieku 14 lat przekroczyła 100 kg wagi.   
W wieku 30 lat ważyła ponad 160 kg. Zdając sobie sprawę, że nadwaga 
stanowi już zagrożenie dla jej życia, wypróbowała kilkanaście programów 
dietetycznych. Bezskutecznie. Dzięki temu zrozumiała, że diety przed-
stawiane w bestsellerowych poradnikach tak naprawdę oferują ludziom 
złudzenia. 
Propozycja Chantel nie jest dietą, lecz kompletnym programem zmia-
ny nastawienia, ćwiczeń i  reformy stylu życia. Program ten pozwolił jej 
na stałe pozbyć się 100 kg nadwagi!

• ISBN 978-83-61989-12-7
• Format 140x200 mm
• Stron 304
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-60040-81-2
• Format 140x200 mm
• Stron 312
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum. Tomasz Tesznar

tłum.  Barbara Janur

29,90 zł

29 zł

Stop dla raka
Prof. Michael Hamm

Lekarze zgodni są co do jednego: 
zachorowania na raka można by w wielu 
przypadkach uniknąć! 
Ten, kto je dużo warzyw i owoców, przyjmuje cen-
ne składniki odżywcze i  substancje czynne, 
wspomagając tym samym naturalną zdolność 
organizmu do samoleczenia. Badania przepro-
wadzone wśród ludności różnych państw i konty-
nentów wskazują na to, że istnieją rejony, w któ-
rych sposób odżywiania jest kluczem do zdrowia 
mieszkańców.  Czy można więc, stosując właściwą 
dietę, istotnie zmniejszyć ryzyko zachorowania 
na raka? Prof. dr Michael Hamm, dietetyk specja-
lizujący się w  profilaktyce chorób i  wykładowca 
w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Hambur-
gu, jest przekonany, że tak.  Swoją wiedzę opiera 
na  doświadczeniach Światowego Funduszu Ba-
dań nad Rakiem, którego raport naukowy należy 
obecnie do najbardziej wiarygodnych na  świecie 
i stanowi podstawę do opracowywania metod za-
pobiegania chorobom nowotworowym.

Co znajdziesz w tej książce?

• Przystępne wyjaśnienie, czym jest i  jak 
powstaje choroba nowotworowa

• Podstawy dietetyki – czyli co powinniśmy jeść, 
a  czego unikać, żeby jedzenie było dla nas 
lekarstwem, a nie czynnikiem ryzyka

• Kompleksowy przegląd produktów spożyw-
czych ze  wskazaniami, które z  nich mają 
właściwości antyrakowe, a których należy się 
wystrzegać

• Uwagi na temat przygotowywania posiłków
• Wiele pomysłów na smaczne i zdrowe potrawy, 

które urozmaicą Twój jadłospis
• Tabelki i  wykresy ilustrujące porady zawarte 

w  książce, które pomogą w  stworzeniu diety 
idealnie dopasowanej do twojego wieku 
i trybu życia

• Uwagi na temat innych działań profilaktycznych, 
o których nie powinno się zapominać

• ISBN 978-83-61989-27-1
• Format 140x200 mm
• Stron 280
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Lepiej zapobiegać niż leczyć
Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania  
i cieszyć się trwałym zdrowiem
Zastosuj najnowsze odkrycia naukowców  
w swojej diecie!

NOWOŚĆ

29,90 zł

tłum.  Beata Kamińska
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Wiedza lecznicza  
św. Hildegardy z Bingen od A do Z

Program zdrowia św. Hildegardy z Bingen

Dr Wighard Strehlow Dr Wighard Strehlow

Książka ta zawiera:
• wstęp, który wprowadzi Cię w  podstawowe zasady medycyny 

Hildegardy
• alfabetyczny spis chorób i  dolegliwości, który pomoże Ci łatwo 

odnaleźć niezbędne informacje
• wiele praktycznych, łatwych do zastosowania przepisów na domowe 

receptury św. z  Bingen, które z  powodzeniem zastąpią niezdrowe 
dla Twojego organizmu środki przeciwbólowe, antybiotyki czy leki 
hormonalne

• wskazówki kulinarne, które pomogą Ci tak przebudować dietę, żeby 
była ona nie tylko źródłem wartościowych substancji odżywczych, ale 
również lekarstwem

Program zdrowia św. Hildegardy to:
• porady zarówno dla chorych, których zawiodły kuracje farmakologicz-

ne, jak i dla zdrowych, którzy chcieliby stosować skuteczną profilak-
tykę  

• naturalne składniki, które dają pełną gwarancję bezpieczeństwa – 
można podawać je zarówno dzieciom, jak i kobietom w ciąży

• całościowe podejście do człowieka, które nie oddziela od  choroby 
czynników takich jak stres, praca, problemy duchowe

• zamiast doraźnie stosowanych, szkodliwych środków farmakolo-
gicznych – pomysł na  całe życie, wyśmienite potrawy, które leczą, 
równowaga pomiędzy pracą i odpoczynkiem, pomysły na przyjemne 
i zdrowe zagospodarowanie wolnego czasu

• ISBN 978-83-61989-22-6
• Format 140x200 mm
• Stron 400
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-61989-07-3
• Format 140x200 mm
• Stron 406
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Jak być zdrowym „od stóp do głów”

Dawne lekarstwa na współczesne choroby

Św. Hildegarda z Bingen. 
Medycyna na każdy dzień

Dr Wighard Strehlow

Pierwsza z  serii książek dr. Wigharda Strehlowa, najbardziej znanego 
specjalisty zajmującego się opracowywaniem spuścizny św. Hildegardy, 
średniowiecznej przyrodniczki i lekarki.
Czy chcesz cieszyć się dobrym zdrowiem i  swoją wrodzoną, natural-
ną witalnością? Zadbać o  prawidłowe żywienie całej rodziny i  odna-
leźć harmonię ciała i umysłu? Oto praktyczny przewodnik po medycy-
nie świętej uzdrowicielki z  Bingen, która wykorzystując moc tkwiącą  
w  naturze, stworzyła kompleksowy program leczenia. Tradycyjne leki 
Hildegardy mogą, jak przekonuje dr Strehlow, w sposób znacznie mniej 
inwazyjny walczyć z wieloma dolegliwościami o podłożu fizycznym i psy-
chicznym. 

• ISBN 978-83-60040-95-9
• Format 140x200 mm
• Stron 194
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  Edyta Panek

tłum. Ryszard Zajączkowski

tłum.  Ryszard Zajączkowski

29,90 zł

24,90 zł

29,90 zł

Żywność – naturalne lekarstwo

Prof. Michael Hamm

Jak zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia raka i  chorób serca, 
wprowadzając do swojej diety określony produkt? Jak zmienić swoją die-
tę, by pozbyć się dolegliwości trapiących cię już teraz albo uniknąć ich 
w przyszłości? Jak jeść smacznie i zdrowo? Co zyskujesz, wprowadzając 
do diety np. zieloną herbatę, jogurt albo truskawki?
Na wszystkie te pytania odpowiada prof. M. Hamm. Znakomity niemiec-
ki dietetyk pokazuje, jak dzięki nawet drobnym zmianom wprowadzanym 
do codziennych posiłków możemy uniknąć wielu dolegliwości, poprawić 
sprawność fizyczną i zwiększyć odporność organizmu. Dzięki radom za-
wartym w tej książce możesz poprawić jakość swojego życia i dłużej cie-
szyć się zdrowiem!

• ISBN 978-83-60040-93-5
• Format 130x200 mm
• Stron 180
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Co nam szkodzi, a co nam pomaga?

tłum.  Ryszard Zajączkowski

24,90 zł
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Czas kiszonych ogórków
Petra Hirscher

Najlepsze porady dla kobiet w  tym okresie życia, w  którym miewa się 
ochotę na kiszone ogórki i  inne zachcianki kulinarne. Książka Petry Hir-
scher to bardzo specyficzny poradnik dla kobiet w ciąży – nie przytłoczy 
cię potężnymi rozmiarami i  akademickimi wywodami, a w  zamian pro-
ponuje podejście nie pozbawione poczucia humoru. Istotne informacje 
i porady podane są w lekki i przystępny sposób. Książka wydana w za-
skakującej formie – kształtem przypomina słoik ogórków – może stanowić 
uroczy prezent dla każdej kobiety w „stanie błogosławionym”. 

• ISBN 978-83-60040-94-2
• Format 180x120
• Stron 112
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

O stanie odmiennym nieco odmiennie

czyli kochaj i rób, co chcesz

P s y c h o l o g i a  /  z w i ą z k i

Nie bój się seksu
O. Ksawery Knotz, Sylwester Szefer

Czy pożycie małżeńskie musi przekształcić się w  nużącą ru-
tynę? Gdzie szukać inspiracji dla udanego życia seksualne-
go? Czy po wielu latach małżeństwa można jeszcze nawzajem 
siebie zadziwić? Wielu katolikom wydaje się, że powinni w  łóżku za-
chowywać się jak w  kościele, a  więc poważnie, wyrzekając się śmie-
chu i  frywolności. Ojciec  Ksawery Knotz, od  lat zaangażowany  
w szerzenie nauki o pięknie aktu seksualnego, mówi coś wręcz przeciw-
nego: zachęca małżonków, aby rozmawiali ze sobą o doznaniach i speł-
niali swoje oczekiwania. Przywołując słowa św. Augustyna, można by 
powiedzieć: „Kochaj i rób, co chcesz!”.
O. Ksawery przypomina, że miłosne igraszki, fantazje i ciekawe pozycje 
nie są zarezerwowane dla amatorów przygodnego seksu bez miłości. 
Nie zapomina jednak o całościowym obrazie człowieka – sfera cielesna 
nie jest celem samym w sobie, ale dopełnieniem sfery duchowej.

• ISBN 978-83-60040-99-7
• Format 130x200
• Stron 216
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  Edyta Panek

24,90 zł 24,90 zł

26 zł

Małżeńskie historie o przebaczeniu

Małżeństwo? 77xtak!
Sylwester Szefer

Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: „Panie, ile razy mam prze-
baczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. 
Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedem-
dziesiąt siedem razy” (Mt 18, 21–22).

Przebaczyć 77 razy znaczy przebaczyć zawsze. Bez nieustannego, wza-
jemnego przebaczenia małżonkowie się rozchodzą. W świecie, w którym 
rozwód traktuje się często jako naturalną drogę rozwiązania problemów 
w małżeństwie, mąż i  żona potrzebują szczególnie mocnej miłości, ale 
także rad, jak kształtować relacje z drugą osobą. A mądrej miłości nie 
da się przecież nauczyć ani w szkole, ani na kursach przedmałżeńskich. 
Trzeba się jej uczyć całe życie. I z tego powodu oraz z przekonania, że 
ludzie nie są na ziemi pozostawieni samym sobie, ale pozostają pod Bożą 
opieką, powstała ta książka. 

•  ISBN 978-83-61989-32-5
• Format 130x200 mm
• Stron 172
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Co jeść podczas ciąży?
Dr Rana Conway

Co powinnyśmy jeść, a  czego unikać? A  jeśli niektóre pokarmy są  ryzy-
kowne, jakie to dokładnie ryzyko i jak wielkie? Jakich środków odżywczych 
potrzebuje dziecko i w jakich produktach je znajdziemy? Czy powinnaś sto-
sować suplementy diety, a jeśli tak, to jakie?
Ta poręczna, niezbyt długa książka stanie się twoim wybawieniem. Znaj-
dziesz tu wszystkie odpowiedzi podane w jasny sposób:
• spis pokarmów i napojów, do szybkiego sprawdzenia
• wskazówki i informacje na temat wpływu alkoholu i kofeiny, z pełnym 

omówieniem problemu
• porady dla przyszłych matek-wegetarianek i  tych na  specjalnych 

dietach
• informacje, jak radzić sobie z porannymi nudnościami
• porady, jak utrzymywać zdrowy przyrost wagi w  czasie ciąży i  jak 

w rozsądny sposób się jej pozbyć po porodzie

•   ISBN 978-83-61989-15-8
•   Format 130x200 mm
•   Stron 260
•   Rok wydania 2010
•   Wydanie I
•   Oprawa broszurowa

tłum.  Tomasz Fortuna

29,90 zł

NOWOŚĆ

Best-
seller
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Tylko dla kobiet

Tylko dla mężczyzn

Shaunti Feldhahn

Shaunti Feldhahn, Jeff Feldhahn

Prawda o  życiu wewnętrznym mężczyzny, którą twój życiowy partner 
chce, byś poznała. Czy zdarzyło ci się, że czułaś się zupełnie zaskoczo-
na czymś, co twój mąż powiedział albo zrobił? Czy chciałabyś zrozumieć 
jego wewnętrzne pragnienia i  lęki, jego codzienne zmagania, o których 
nie masz pojęcia? W szczerej rozmowie, jak kobieta z kobietą, Shaunti 
Feldhahn zabiera cię pod powierzchnię, w głąb wewnętrznego życia męż-
czyzn. To książka o tym, czego my, kobiety, nie rozumiemy u mężczyzn. 
Książka oparta została na wynikach wykonanego specjalnie na jej potrze-
by szerokiego badania ankietowego i  na niezliczonej liczbie osobistych 
rozmów autorki z  ponad tysiącem mężczyzn. Tylko dla kobiet Shaunti 
Feldhahn to książka pełna odkryć i faktów, o których wcześniej nie wie-
działaś. Wiadomości, które pomogą ci nie tylko zrozumieć mężczyznę 
twojego życia, ale również wspierać go i kochać w sposób, w jaki pragnie 
być kochany. Będziesz miała okazję zrozumieć, jak kochać swojego męża 
takim, jakim rzeczywiście jest – a nie tylko takim, za jakiego go uważasz.

Książka Tylko dla kobiet. Przewodnik po tym, co kryje się w duszy mężczy-
zny Shaunti Feldhahn cieszyła się dużym powodzeniem wśród czytelni-
czek, stając się międzynarodowym bestsellerem. Czy jednak serca kobiet 
nie kryją również swoich tajemnic? Czy mężczyźni nie powinni postarać 
się zrozumieć z nich nieco więcej? Na powyższe pytania odpowiada napi-
sana przez Shaunti wspólnie z mężem Jeffem książka Tylko dla mężczyzn. 
To książka niezbędna dla każdego mężczyzny, który chce cokolwiek rozu-
mieć z tego, co się dzieje w jego związku... i niezbędna także dla każdej 
kobiety jako prezent dla ukochanego mężczyzny, jeśli chce być lepiej przez 
niego rozumiana.

• ISBN 978-83-60040-22-5
• Format 130x200 mm
• Stron 208
• Rok wydania 2007
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• ISBN 978-83-60040-44-7
• Format 130x200 mm
• Stron 208
• Rok wydania 2007
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Przewodnik po tym, co kryje się w duszy mężczyzny
O tym, czego w związku potrzeba jemu,  

a czego – jej

Prosty i jasny przewodnik po duszy kobiety

Miłość i szacunek
Emerson Eggerichs

Jedna z  najbardziej popularnych w Ameryce książek o  związkach dam-
sko-męskich. Dlaczego czasami wzajemne oczekiwania związanych 
ze sobą osób rozmijają się i mimo najlepszych chęci ich relacja zamyka 
się w błędnym kole stale powtarzanych problemów, kłótni i rozczarowań?  
Dr Emerson Emmerichs przekonuje, że przyczyną jest odmienna konstruk-
cja psychiczna mężczyzn i  kobiet i  związane z  tym odmienne prioryte-
ty i  oczekiwiania. Mówiąc skrótowo, mężczyzna oczekuje, że w  związ-
ku otrzyma przede wszystkim szacunek, kobieta natomiast liczy przede 
wszystkim na  miłość. Jest to  klucz i  punkt wyjścia do rozwiązywania 
trudności w  związkach, ponieważ zapominanie o  tej podstawowej za-
sadzie nakręca spiralę negatywnych reakcji – mężczyzna, który czuje się 
nieszanowany, nie ma ochoty na wyrażanie miłości wobec żony; kobieta, 
której mężczyzna nie okazuje miłości, nie ma ochoty na  respektowanie 
jego praw i okazywanie mu szacunku. 

• ISBN 978-83-60040-51-5
• Format 140x200 mm
• Stron 384
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  Kazimierz Bocian

tłum.  Kazimierz Bocian

tłum. Ryszard Zajączkowski

tłum. Tomasz Fortuna

24,90 zł 34,90 zł

19,90 zł

Jak znaleźć klucz do porozumienia w małżeństwie

Język miłości i szacunku
Emerson Eggerichs

Czy zdarzyło Ci się pomyśleć ze złością: „Mam wrażenie, że mówimy dwo-
ma różnymi językami!”. A co jeśli tak jest naprawdę? Czy przeszło Wam 
kiedyś przez myśl, że rzeczywiście mówicie różnymi językami i że komu-
nikacja będzie możliwa dopiero wtedy, gdy nauczycie się je nawzajem 
rozumieć?
Rozmowa to nie tylko wymiana informacji, ale także najlepsza okazja 
do zrozumienia motywacji i wyborów drugiego człowieka. Emerson Eg-
gerichs kluczem do rozpracowania męskiego i kobiecego szyfru uczuć 
uczynił dwa pojęcia: „miłość” i „szacunek”. Odmienne potrzeby warunkują 
używanie innych języków:  kobieta w związku porozumiewa się przede 
wszystkim „językiem miłości”, zaś mężczyzna „mową szacunku”. Język mi-
łości i szacunku pomoże Wam znaleźć wspólny punkt widzenia i twórczo 
rozwijać Wasz związek!

• ISBN 978-83-61989-29-5
• Format 140x200 mm
• Stron 521
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł
NOWOŚĆ

Best-
seller

Best-
seller

Best-
seller
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Bestsellerowy 
poradnik 

nie tylko dla 
singielek

Jeśli chcesz znaleźć swojego 
księcia, przestań włóczyć się 
dookoła stawu!

Jak to możliwe, że tyle mądrych, 
atrakcyjnych dziewczyn umawia 
się z takimi beznadziejnymi face-
tami? Ile żab musisz pocałować, 
żeby w końcu odnaleźć księcia? 
A może trzeba się pogodzić z tym, 
że książęta występują tylko w baj-
kach, i pozwolić się poprowadzić 
do ołtarza komuś, kto wydaje się 
„nie aż taki zły”? 

Madeleine Lowe, autorka błyskotli-
wego poradnika Przestań całować 
żaby, udowadnia, że szczęśliwe 
zakończenia naprawdę się zdarza-
ją. Wystarczy tylko nieco zmienić 
strategię...
  
Na świecie są tysiące fantastycz-
nych facetów do wzięcia, ale 
nam, dziewczynom, najwyraźniej 
udaje się ich przegapić. Bardzo 
dobrze za to wiemy, gdzie szukać 
Pana Pomyłki. Znajdujemy go za 
każdym razem – bez pudła. Kłamca. 
Maminsynek. Domowy Terrorysta. 
Pasożyt… Brzmi znajomo? Czas 
rozejrzeć się za Księciem z Bajki!

Niebanalny poradnik Madeleine 
Lowe w dowcipny sposób po-
rusza kwestie dla wielu kobiet 
bardzo istotną. Dlaczego, szuka-
jąc mężczyzny swoich marzeń, 
nieustannie decydują się związać 
z kimś będącym jego absolutnym 
przeciwieństwem? Autorka w baj-
kowej, zabawnej formie odkrywa 
sekrety psychologii związku, uczy 
rozpoznawać ukryte motywacje 
damskich i męskich wyborów oraz 
podpowiada, jak mądrze (i wcale 
nie wbrew uczuciom!) szukać 
drugiej połówki.

Przestań całować żaby 
to oryginalny, zabawny 
i odważnie napisany 
poradnik randkowania 
–  prawdziwy zastrzyk 
pozytywnej energii, 
którego każda z nas 
potrzebuje.

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 3 4 9

ISBN 978-83-61989-34-9
cena: 29,90 zł

P s y c h o l o g i a  /  z w i ą z k i

Wziąć ślub czy tylko razem 
zamieszkać?

Myriam Terlinden

Zaczynamy się ze  sobą spotykać. Zakochujemy się. Co dalej? Wspólne 
mieszkanie? A  może dwa mieszkania, ale czasem wspólne łóżko? Czy 
może małżeństwo?
Myriam Terlinden, autorka niniejszej książki, zdaje sobie sprawę, że 
ta ostatnia odpowiedź nie jest dziś tak oczywista dla młodych ludzi jak 
niegdyś. Autorka przedstawia wiele argumentów za i  przeciw małżeń-
stwu. Pokazując również i plusy wspólnego życia bez legalizacji związku, 
nie waha się jednak przed demaskacją złudzeń wiązanych często z taką 
sytuacją. Uświadamia, że zdarza się i tak, że szczęśliwe bywają w tego 
typu relacjach tylko osoby, które „kochają mniej”, że często potrzeba 
utrzymania partnera staje się przyczyną wzajemnego okłamywania się, 
że brak poczucia bezpieczeństwa bywa nierzadko przyczyną depresji, za-
burzeń w  sferze psychicznej oraz seksualnej. Autorka stara się skłonić 
swoich czytelników przede wszystkim do refleksji – świadomość podejmo-
wanych decyzji jest dla niej podstawą udanego związku.

• ISBN 978-83-61989-09-7
• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum. Krzysztof Chodacki

tłum. Dominika Kurek

26,90 zł

Więzy i więzi

Bill Hybels, Lynne Hybels

Jesteście zakochani? Planujecie ślub? Jesteście już małżeństwem? Jeżeli 
zależy Wam na budującej, pięknej relacji, ta książka jest właśnie dla Was! 
Bill Hybels, słynny amerykański autor książek z zakresu duchowości (Zbyt 
zajęci, by się nie modlić – ponad milion sprzedanych egzemplarzy), tym 
razem wspólnie z żoną Lynne proponuje świetny poradnik dla par! Książ-
ka Hybelsów, napisana w  formie małżeńskiego dialogu, ma za zadanie 
pomóc kochającym się ludziom pokonywać problemy i cieszyć się miłością. 
Bogate doświadczenie autorów i zaczerpnięte z życia przykłady pozwa-
lają czytelnikom rozpoznać własne problemy. Energiczny styl sprawia, że 
to poradnik psychologiczny, który czyta się jak wciągający romans!  

• ISBN 978-83-61989-25-7
• Format 130x200 mm
• Stron 328
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Jak stworzyć udany związek?

29,90 zł

B e l e t R y s t y k a

Przestań całować żaby

Madeleine Lowe

Jak to  możliwe, że tyle mądrych, atrakcyjnych 
dziewczyn umawia się z  takimi beznadziejnymi 
facetami? Ile żab musisz pocałować, żeby 
w  końcu odnaleźć księcia? A  może trzeba się 
pogodzić z  tym, że książęta występują tylko 
w bajkach, i pozwolić się poprowadzić do ołtarza 
komuś kto wydaje się „nie aż taki zły”?

Madeleine Lowe, autorka błyskotli w ego porad-
nika Przestań całować żaby, udowadnia, że 
szczęśliwe zakończenia naprawdę się zdarzają. 
Wystarczy tylko nieco zmienić strategię...

Na  świecie są  tysiące fantastycznych facetów 
do wzięcia, ale nam, dziewczynom, najwyraźniej 
udaje się ich przegapić. Bardzo dobrze za to wie-
my, gdzie szukać Pana Pomyłki. Znajdujemy go za 
każdym razem – bez pudła. Kłamca. Maminsynek. 
Tyran. Pasożyt… Brzmi znajomo? Czas rozejrzeć 
się za Księciem z Bajki!

Niebanalny poradnik Madeleine Lowe w  dow-
cipny sposób porusza kwestię dla wielu kobiet 
bardzo istotną. Dlaczego, szukając mężczyzny 
swoich marzeń, nieustannie decydują się zwią-
zać z kimś będącym jego absolutnym przeciwień-
stwem? Autorka w  bajkowej, zabawnej formie 
odkrywa sekrety psychologii związku, uczy roz-
poznawać ukryte motywacje damskich i męskich 
wyborów oraz podpowiada, jak mądrze (i wcale 
nie wbrew uczuciom!) szukać drugiej połówki.

Przestań całować żaby to oryginalny, zabawny 
i  odważnie napisany poradnik randkowania –  
prawdziwy zastrzyk pozytywnej energii, którego 
każda z nas potrzebuje.

• ISBN 978-83-61989-34-9
• Format 130x200 mm
• Stron 200
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł

Czas rozejrzeć się za Księciem 
z Bajki. Bestsellerowy poradnik 
nie tylko dla singielek

P s y c h o l o g i a  /  z w i ą z k i

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

tłum.  Aleksandra Motyka

30–31



B e l e t R y s t y k a

Dopóki mamy twarze

Smutek

C. S. Lewis

C. S. Lewis

Dopóki mamy twarze to niemal nieznane w Polsce arcydzieło C. S. Lewisa, 
autora Opowieści z Narnii; jego ostatnia powieść, napisana dla dorosłych 
czytelników.
W  starożytnej krainie Glome, gdzie czci się krwawą boginię Ungit, 
dorastają dwie królewskie córki: piękna i tak brzydka, że zakrywa twarz 
welonem. Gdy na królestwo spadają plagi i nieszczęścia, świątynia Ungit 
żąda krwawej ludzkiej ofiary, która ma odwrócić gniew bogini. Ofiara 
zostanie złożona tajemniczej Bestii, mieszkającej w  cieniu Szarej Góry. 
Oczy kapłanów Ungit zwracają się na mieszkańców Pałacu…
Dopóki mamy twarze to  historia miłości, opowieść o  walce między 
rozumem a pierwotnymi siłami, o prawdzie i  fałszu, wierze i  złudzeniu. 
To ostatnie słowo jednego z  ojców gatunku fantasy jest niewątpliwie 
wielką literaturą, a  zarazem arcydziełem mistrza wyobraźni, powieścią 
o  sensacyjnej akcji, pełną tajemniczości i  grozy, historią wciągającą 
od pierwszej do ostatniej strony.

Smutek C.S. Lewisa jest uznawany za najlepszą książkę dla ludzi 
przeżywających utratę bliskiej osoby, żałobę i  cierpienie. Słynny pisarz, 
autor cyklu Opowieści z  Narnii, napisał ją po śmierci ukochanej żony, 
Joy Gresham, która odeszła po dwóch i pół roku walki z rakiem. Smutek 
jest książką do bólu szczerą i  poruszającą. Pisany w  formie dziennika 
bez dat jest relacją z  kolejnych tygodni po odejściu ukochanej kobiety, 
pożegnaniem z nią, opowieścią o wyobcowaniu w środowisku przyjaciół, 
przygotowaniem na własną śmierć, rozpaczliwą próbą zaakceptowania 
Boskich wyroków. Autor stawia czytelnika przed najważniejszymi 
pytaniami w  życiu: konfrontuje go z  cierpieniem po utracie ukochanej 
osoby, z doświadczeniem śmierci, zwątpieniem. Jednocześnie w książce 
tej unika się prostych odpowiedzi, a doświadczenie żałoby otwiera 
perspektywę nadziei i pocieszenia.

• ISBN 978-83-60040-92-8
• Format 130x200 mm
• Stron 360
• Rok wydania 2010
• Wydanie I w tej edycji
• Oprawa broszurowa 

ze skrzydełkami

• ISBN 978-83-61989-01-1
• Format 130x200 mm
• Stron 120
• Rok wydania 2009
• Wydanie I w tej edycji
• Oprawa broszurowa 

ze skrzydełkami

tłum. Albert Gorzkowski

tłum.  Jadwiga Olędzka
tłum.  Magda Sobolewska

34,90 zł

24,90 zł

C. S. Lewis

34,90 zł

Zaskoczony radością

• ISBN 978-83-61989-36-3
• Format 130x200 mm
• Stron 352
• Rok wydania 2010
• Wydanie I w tej edycji
• Oprawa broszurowa 

ze skrzydełkami

Chłopiec, który wspólnie z  bratem wymyśla 
tajemnicze królestwo Boxen i  przez kilka lat 
spisuje jego kroniki. Uczeń wiktoriańskiej szkoły 
z  internatem prześladowany przez kolegów 
i  emocjonujący się muzyką Wagnera. Młody 
żołnierz, ateista,  który na  froncie I  wojny 
światowej, nie zwracając uwagi na  ostrzał 
ze strony nieprzyjaciela, czyta książki. Przyjaciel 
J.R.R. Tolkiena, profesor Oksfordu, nawrócony 
chrześcijanin, twórca Narnii…

C.S. Lewis często, posługując się sylwetkami 
swoich bohaterów, poszukiwał odpowiedzi na 
najważniejsze dla siebie pytania – o naturę rze-
czywistości, piękno, cierpienie, wiarę. Swoją wła-
sną historię opowiada w niezwykłej, pasjonującej 
autobiografii z lekkością, która przywodzi na myśl
jego najlepsze powieści. Zaskoczony radością to 
barwna opowieść o dzieciństwie i młodości pisa-

rza. Portrety ojca, kolegów szkolnych i nauczycieli
pozwalają wejść w świat Imperium Brytyjskiego 
przełomu wieków, w którym walczyły ze sobą 
pruderia z dekadencją, irlandzkość z angielsko-
ścią, a także wiara z ogarniającym uniwersytety
i salony ateizmem. Jednak głównym tematem 
Zaskoczonego radością jest utrata wiary przez 
pisarza i jego powrót do chrześcijaństwa. To 
opowieść o dylematach młodości, dojrzewaniu, 
wadzeniu się z Bogiem i odnajdywaniu na nowo 
„Radości”, jak Lewis nazwał swoją drogę poszu-
kiwania wiary. 

Zaskoczony radością to wciągająca autobiogra-
fia duchowa oraz świadectwo wiary i  nawróce-
nia, posiadające w sobie szczerość i siłę Wyznań 
św. Augustyna.

Książka ta została napisana po części jako 
odpowiedź na  prośby, bym opowiedział, 
jak z  ateisty stałem się chrześcijaninem, 
a częściowo po to, by skorygować fałszywe 
pogłoski, które rozeszły się tu  i  ówdzie. 
Na  ile historia ta  ma znaczenie dla 
kogokolwiek poza mną, zależy od stopnia, 
w jakim doświadczył on tego, co nazywam 
„Radością”.

NOWOŚĆ Best-
seller

Best-
seller

B e l e t R y s t y k a

Moje wczesne lata

32–33



Problem cierpienia
C. S. Lewis

Cierpienie dotyka każdego z nas: towarzyszy nam od dziecka, doznają go 
ludzie starzy. Wydaje się, że obok miłości jest najważniejszym tematem 
literatury. Z  problemem bólu fizycznego, psychicznego i  duchowego 
próbowały zmierzyć się najbardziej fundamentalne dzieła światowej 
kultury, nic więc dziwnego, że odważył się na  to  również C.S. Lewis. 
Życie jego literackich bohaterów, takich jak Aslan czy Orual, naznaczone 
było piętnem bólu i  poświęcenia. Cierpienie to  również bardzo intymne 
doświadczenie samego Lewisa – trochę ponad trzy lata po ślubie 
stracił ukochaną żonę, Joy. Problem cierpienia to  książka, która temat 
ten porusza w  sposób kompleksowy. Lewis stara się opisać jedno 
z  najsilniejszych przeżyć właściwych każdemu człowiekowi – cierpienie, 
którego przyczyną może być śmierć, odrzucenie, zdrada, ludzka złość, 
ale także choroba, doświadczenie czysto fizyczne. Problem cierpienia 
poszukuje także odpowiedzi na  pytanie, dlaczego człowiek doświadcza 
bólu w świecie stworzonym przez dobrego Boga. 

• ISBN 978-83-61989-10-3
• Format 130x200 mm
• Stron 230
• Rok wydania 2010
• Wydanie I     
• Oprawa broszurowa ze 

skrzydełkami

• ISBN 978-83-61989-39-4
• Format 130x200 mm
• Rok wydania 2011
• Wydanie I     
• Oprawa broszurowa ze 

skrzydełkami

B e l e t R y s t y k a B e l e t R y s t y k a

tłum.  Andrzej Wojtasik

29,90 zł

24,90 zł

Rozważania o Psalmach
C. S. Lewis

C.S. Lewis zaprasza czytelników do nietypowej lektury jednej z najpięk-
niejszych ksiąg Pisma Świętego. Rozważania o Psalmach to z jednej stro-
ny świadectwo wnikliwych studiów biblistycznych, a z drugiej niekłamanej 
fascynacji językiem i  obrazowaniem Starego Testamentu. Porządkując 
swoje wrażenia – „trudności” i „olśnienia” – zgodnie z wybranymi przez 
siebie tematami (natura, śmierć, złorzeczenia, oczarowanie w Psalmach), 
Lewis dotyka w swojej interpretacji wielu kwestii, z którymi zwykle zmaga 
się czytelnik Księgi Psalmów. 
Precyzja i  trafność myśli, niewymuszona lekkość stylu oraz oryginalne, 
często bardzo osobiste przemyślenia i  intuicje sprawiają, że po Rozwa-
żania o Psalmach mogą sięgnąć zarówno znawcy tematu, jak i ci, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Biblią. 

tłum.  Aleksandra Motyka

Dostępne: luty 2011

Schizma

Jesús Bastante Liébana

Schizma to powieść o wypadkach, które doprowadziły do największego 
rozłamu w dziejach Kościoła zachodniego, przedstawiona w zupełnie nowy 
sposób. Opowieść o  tym, jak o  losach chrześcijaństwa zadecydowały 
nie publiczne dysputy i teologiczne argumenty, ale ludzkie namiętności, 
żądza władzy i pragnienie zemsty. A wreszcie spisek, trucizna i  sztylet 
skrytobójcy. To historia intryg snutych przez kardynałów i  brutalności 
świeckich książąt. Opowieść o  okrucieństwie i  zdradzie. Historia 
wypadków, które doprowadziły do schizmy.
Schizma Jesúsa Bastante Liébany dotyczy przełomowych dla Zachodu 
wydarzeń związanych z Reformacją i  Kontrreformacją. Powieść ta  jest 
sensacyjną historią wielkiej polityki i  dyplomacji, w  której naprawdę 
istotne wydarzenia mają miejsce na  drodze manipulacji i  zakulisowych 
intryg. Trzy wielkie postacie powieści – Luter, Karol V i  Hadrian VI – 
desperacko szukają dobra Kościoła, jednak bez efektów. Choć w  ich 
rękach spoczywa ogromna odpowiedzialność, w kluczowych momentach 
stają się jak najsłabsi z ludzi. 

• ISBN 978-83-61989-19-6
• Format 165x235 mm
• Stron 360
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

Pieśń  łuków. Azincourt
Bernard Cornwell

„Najwybitniejszy żyjący twórca historycznych powieści przygodowych” wg 
„Washington Post”, Bernard Cornwell podejmuje najbardziej efektowny 
i ekscytujący temat w swoim dorobku – opowieść o jednej z największych 
bitew średniowiecza, która rozegrała się między Anglikami i Francuzami 
pod Azincourt (1415 r.). Opowieść o bitwie, o której losach zdecydowali 
łucznicy, o Grunwaldzie zachodniej Europy.
To również opowieść o chwale, okrucieństwie i przeznaczeniu, oglądana 
oczami młodego łucznika, Nicholasa Hooka, banity prześladowanego 
przez wspomnienia przeszłości, który podczas angielskiej inwazji 
na Francję szuka osobistego odkupienia. Wraz z nim dostajemy się w wir 
dramatycznych wydarzeń, które odbiły się echem w całej Europie. Udaje 
mu się przeżyć straszliwą masakrę pod Soissons, walczy przy oblężeniu 
twierdzy Harfleur i  wreszcie musi stawić czoła największej armii, jaką 
wystawił do tej pory jakikolwiek władca Zachodu na słynnym polu pod 
Azincourt. 

• ISBN 978-83-60040-90-4
• Format 140x200 mm
• Stron 616
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

39,90 zł

tłum.  Karolina Stangel

tłum. Tomasz Tesznar

zapowiedź

NOWOŚĆ
Best-
seller

34–35



tłum.  Krzysztof Chodacki

Najdalsza podróż

Oto niezwykła opowieść nieuleczalnie chorej dziewczynki, opowiedziana 
z  „nieziemskiej perspektywy”. Przebywając w niebie, pod opieką anioła 
Archibalda, Franny wspomina swoje krótkie życie na  ziemi, walkę 
z  chorobą, dojrzewanie do umierania i  niezwykły moment przejścia 
z jednego świata do drugiego. Obserwuje „z góry” rodziców, siostrę oraz 
ukochaną przyjaciółkę Klarę, swojego „oswojonego Lisa”.
Najdalsza podróż nie jest tylko książką o chorobie i umieraniu – Franny, 
próbując się przygotować do śmierci, szuka odpowiedzi na trudne pytania 
dotyczące duszy, wiary, samobójstwa, cierpienia i nadziei. W wyjaśnieniu 
niektórych wątpliwości pomagają jej rodzice, inne pytania zostają bez 
odpowiedzi, jednak tym, co przemawia do czytelnika, jest bezpośredniość, 
prostota i odwaga, z jaką Franny rozważa kwestie niezrozumiałe nie tylko 
dla dzieci. Historia dziewczynki wzrusza, ale też daje nadzieję – niebo 
opisane przez Franny to przestrzeń Bożej miłości, dom, gdzie nie ma już 
cierpienia i tęsknoty. 

• ISBN 978-83-60040-91-1
• Format 130x200 mm
• Stron 100
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa 

ze skrzydełkami

Krótka opowieść o życiu i umieraniu

tłum.  Edyta Panek

Żona piekarza

Do małej prowansalskiej wioski, w  której wszyscy się znają (choć 
niektóre rodziny nie rozmawiają ze sobą od kilku pokoleń, z powodów 
tak słusznych, iż dawno zostały zapomniane), przybywa niemłody już 
piekarz Aimable. Piecze doskonały chleb. Zaraz po przyjeździe jego młoda 
żona Aurelia ucieka z  przystojnym pasterzem. Piekarz postanawia, że 
nie będzie wypiekał chleba, dopóki żona nie wróci do domu, ponieważ 
pracował tylko ze względu na nią. 
Popularność Marcela Pagnola we  Francji dorównuje sławie René 
Goscinny’ego. Pagnol adresuje swoje dzieła do nieco starszych 
czytelników, z humorem i charakterystyczną lekkością pióra przenosząc 
ich w atmosferę pogodnej Prowansji. Okładki do wszystkich jego książek 
projektował Jean-Jacques Sempé, autor ilustracji do serii książeczek 
o przygodach Mikołajka.

• ISBN 978-83-61989-06-6
• Format 130x200 mm
• Stron 240
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa 

ze skrzydełkami

Chwała mojego ojca.  
Zamek mojej matki

Marcel Pagnol

• ISBN 978-83-61989-31-8
• Format 130x200 mm
• Stron 416
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

tłum.  Małgorzata Paszke, Paweł Prokop

34,90 zł

Chwała mojego ojca i  Zamek mojej matki 
to  dwie pierwsze części cyklu Wspomnienia 
z dzieciństwa, w którym Marcel Pagnol powraca 
do rodzinnej Prowansji, krainy śpiewających cykad 
i słodkiego zapachu lawendy. Z czułą ironią kreśli 
niezapomniane portrety członków swojej rodziny: 
ojca Józefa, gorliwego wyznawcy Postępu, matki 
Augustyny, jowialnego wuja Juliusza i ukochanego 
brata Pawełka. Później staną się oni barwnymi 
pierwowzorami jego literackich i  filmowych 
postaci....

Wkraczając wraz z  autorem w  magiczną krainę 
dzieciństwa, śledzimy przygody małego bohatera: 
pierwsze wakacje na  wzgórzach, pierwsza 
przyjaźń, pierwsze polowanie, rodzinne sprzeczki 
i tajemnice...  Mały Marcel razem z ojcem i wujem 

tropi kuropatwy skalne, buduje pułapki ze swoim 
przyjacielem Lili i  planuje wielką ucieczkę, która 
ma uwolnić go od zbliżającej się wielkimi krokami 
szkoły. Przeżywa też mrożące krew w  żyłach 
spotkanie z  puchaczem i  staje oko w  oko 
z  groźnym strażnikiem zamku. Jednak również 
zwykła codzienność niesie ze  sobą rozmaite 
zagrożenia i  wyzwania: Marcel cierpi katusze, 
zmagając się z nauką ortografii oraz higienicznymi 
i zdrowotnymi zaleceniami swojej mamy.

Powieści Marcela Pagnola to  we  Francji klasyka 
humorystyki, a  ironiczne, ale jednocześnie ciepłe 
i  nacechowane zrozumieniem podejście do 
życiowych dramatów i  perypetii zapewnia jego 
dziełom niesłabnącą popularność.

Zabawna i ciepła 
opowieść o rodzinie, 
chłopięcych marzeniach, 
przyjaźni i przygodzie.

B e l e t R y s t y k a

NOWOŚĆ Best-
seller

© Sempé / Editions de Fallois

B e l e t R y s t y k a

29,90 zł

24,90 zł

Marcel Pagnol

Constanze Köpp
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P u B l i k a c j e  n a u k o w e

Inkwizycja Papieska w Europie
Środkowo-Wschodniej

Paweł Kras (red.)

Anna Markiewicz (red.)

Tomasz Gałuszka OP (red.), Pál Attila Illés (red.), 
Marek Miławicki OP (red.), Balázs Zágorhidi Czigány (red.)

• ISBN 978-83-61989-33-2
• Format 165x235 mm
• Stron 392
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa 

ze skrzydełkami

49 zł

49 zł

59 zł

W  ostatnim półwieczu w  światowej literaturze 
historycznej toczył się spór o  sposób rozumie-
nia średniowiecznej inkwizycji. Część historyków 
uznaje inkwizycję za sformalizowaną instytucję 
kościelną, która w  imieniu papieża zwalczała 
w Kościele wszelkie przejawy nieortodoksji i nie-
posłuszeństwa.

W  większości jednak nowszych opracowań kon-
cepcja ta  została zakwestionowana. Zwrócono 
w nich uwagę, że pojęć inquisitio czy też officium 
inquisitionis nie można odnosić do jakiejś sforma-
lizowanej instytucji, która w  średniowieczu zaj-
mowała się zwalczaniem herezji. Pierwszy termin 
oznaczał jedno z  postępowań sądowych, drugi 
zaś był początkowo utożsamiany z  działalnością 
kaznodziejską (officium praedicationis). Dopiero 
od lat 30. XIII w. pojęcie officium in quisitionis na-
brało nowego znaczenia i zaczęło oznaczać także 
urząd czy też funkcję sprawowaną przez biskupie-

go lub papieskiego inkwizytora, który prowadził 
postępowanie przeciwko heretykom.

Prezentowany tom składa się z  piętnastu arty-
kułów opracowanych przez historyków z  Czech, 
Polski, USA i  Włoch. Większość z  nich stanowi 
pokłosie konferencji zorganizowanej w  2008 r. 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw-
ła II. Problematyka artykułów dotyczy przede 
wszystkim działalności papieskich inkwizytorów 
w Polsce, Czechach i na Węgrzech, choć znalazły 
się tu także teksty zajmujące się innymi obszarami 
Europy. Część artykułów ma charakter syntetycz-
ny, podsumowuje i koryguje ustalenia dotychcza-
sowej literatury przedmiotu. Inne mają charakter 
źródłoznawczy, wskazują nieznane materiały do 
badań nad inkwizycją lub też ukazują nowe moż-
liwości interpretacji różnorodnych źródeł związa-
nych z działalnością antyheretycką.

Prawda historyczna o inkwizycji  
w Polsce i u naszych sąsiadów  
w świetle najnowszych badań 
historyków

NOWOŚĆ

Dominikanie na ziemiach polskich  
w epoce nowożytnej

Kolejny publikowany w  serii Dominikańskiego Instytutu Historycznego 
zbiór studiów poświęcony jest obecności Zakonu Kaznodziejskiego 
na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na terenach należących 
do Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego dominikanie posiadali trzy 
zakonne prowincje – polską, ruską i  litewską oraz kongregację św. 
Ludwika Bertranda skupiającą klasztory ściślejszej obserwancji. Cały XVII 
wiek przyniósł wiele nowych fundacji i ogromny wzrost liczby klasztorów, 
szczególnie na  ziemiach litewskich i  ruskich Rzeczypospolitej, gdzie 
większość klasztornych fundacji była dziełem kresowych magnatów 
i  szlachty. Niniejszy zbiór studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień 
związanych z nowożytną historią zakonu, koncentruje się wokół kultury, 
sztuki, kwestii ekonomicznych oraz relacji klasztorów dominikańskich 
ze staropolskim społeczeństwem.

• ISBN 978-83-60040-77-5
• Format 165x235 mm
• Stron 608
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa ze 

skrzydełkami

Historicus Polonus-Hungarus

Ojciec Józef Puciłowski – dominikanin, syn Polaka i Węgierki, opozycjonista 
w czasach PRL,  publicysta, historyk, dyrektor Dominikańskiego Instytutu 
Historycznego w Krakowie.

W książce znajdziemy artykuły m.in. ks. biskupa Adama Dyczkowskiego, 
prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, o. prof. Jana Andrzeja 
Kłoczowskiego OP, o. dr Grzegorza Chrzanowskiego OP, o. Tomasza 
Gałuszki OP, o. Michała Zioło OCSO, o. Andrzeja Kamińskiego OP, o. Piotra 
Napiwodzkiego OP, Macieja Zięby OP.

• ISBN 978-83-61989-24-0
• Format 165z235 mm
• Stron 772
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi 
Puciłowskiemu OP w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

NOWOŚĆ
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Mendykanci w średniowiecznym Krakowie

Krzysztof Ożóg (red.), Tomasz Gałuszka OP (red.),
Anna Zajchowska (red.)

Publikowany w  serii Dominikańskiego Instytutu Historycznego 
zbiór studiów o  charakterze interdyscyplinarnym poświęcony jest 
działalności zakonów żebraczych: dominikanów, franciszkanów, 
augustianów, karmelitów i  franciszkanów-obserwantów (bernardynów) 
w  średniowiecznej aglomeracji krakowskiej, złożonej z  trzech miast: 
Krakowa, Kazimierza, Kleparza oraz przedmieść. Ośrodek ten jako jedyny 
w  Królestwie Polskim mógł poszczycić się posiadaniem klasztorów 
wszystkich pięciu wspólnot mendykanckich. Autorzy prezentowanych 
artykułów starali się przedstawić intensywną aktywność braci 
z krakowskich klasztorów na polu duszpasterstwa, nauki, kultury, sztuki 
i gospodarki oraz ich rolę w polskim społeczeństwie, Kościele i państwie. 
Jest to  pierwszy w  polskiej mediewistyce tak obszerny tom studiów 
dotyczący środowiska krakowskich mendykantów.

• ISBN 978-83-60040-60-7
• Format 165x235 mm, 

kolorowe ilustracje
• Stron 564
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa ze 

skrzydełkami

59 zł

39 zł 35 zł 24,90 zł
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Anna Markiewicz (red.) 
Atria caeli

Epitafia i nagrobki  
w kościele św. Jacka  

w Warszawie

Marek Miławicki OP 
Polscy dominikanie  

na misjach w Chinach 
w latach 1937–1952

Anna Markiewicz (red.) 
Kronika Fundacyjna
Klasztoru Zakonu 
Kaznodziejskiego 

na Gródku w Krakowie 
(1620–1639)
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