
 Prezent 
do każdego zamówienia
powyżej 70 zł: 

Rok ze Świętą Hildegardą
Kalendarz 2016
(oferta ważna do wyczerpania nakładu) 

oraz wysyłka 
na koszt wydawnictwa. 

ZAMÓWIENIA
tel. 12 267 05 69, 12 264 37 09, 12 264 37 19, fax 12 267 05 69
(poniedziałek–sobota, godz. 8.00–17.00)
Przez internet: www.esprit.com.pl, ksiegarnia@esprit.com.pl

WYDAWNICTWA ESPRIT

Rodzice Prezydenta
Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda 
w rozmowie z Mileną Kindziuk

„Skoro takie było zrządzenie Opatrzności, że nasz 
syn został wybrany prezydentem, to znaczy, że 
jako rodzice mamy obowiązek o nim mówić. Podobnie 
o naszej rodzinie. Po to, by ludzie wiedzieli, skąd wy-
wodzi się Andrzej Duda, co jest dla niego istotne, jaki 
system wartości wyznaje. Polacy mają do tego prawo” 
(fragment).

Rodzice Prezydenta to rozmowa o sprawach, które są 
najważniejsze: o wierze, wartościach, zaufaniu i odpo-
wiedzialności. Janina i Jan Dudowie niezwykle szcze-
rze opowiadają o swoich korzeniach, o domu, o tym, 
jak zmieniło się ich życie po wyborze syna na urząd 
prezydenta RP, ale także, jak przeżywają medialne 
ataki na niego. Ich opowieść, bogata w rodzinne histo-
rie, anegdoty, uzupełniona fotografi ami z rodzinnego 
albumu, pozwala zobaczyć, kim naprawdę jest i skąd 
pochodzi Andrzej Duda.

34,90 zł
29,90 zł

Format: 145 × 205 mm
Stron: 320

Oprawa: twarda
Fotografi e

W SPRZEDAŻY OD 17 LISTOPADA

Jeżeli ten tytuł zamówisz już teraz, zrealizujemy pozostałą część 
Twojego zamówienia natychmiast, a książkę Rodzice Prezydenta 

doślemy bez dodatkowych kosztów, jak tylko będzie dostępna.
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NOWOŒCI WYDAWNICTWA

Sekret wędrowca 
Siedem najważniejszych decyzji 
twojego życia
Andy Andrews
Nie spodziewałeś się, że droga do udanego 
życia może być tak prosta!
Jak odkryć w życiu to, co najważniejsze? W jaki 
sposób wydobywać esencję z każdej przeżytej 
godziny? Sekret wędrowca to książka, w której 
jeden z najbardziej wpływowych w Ameryce 
mówców motywacyjnych i coachów, korzystając 
z tajemnic minionych pokoleń, odkrywa siedem 
prostych reguł, rządzących naszym życiem.

tłum. Jakub Brola

Format: 130 × 200 mm
Stron: 240
Oprawa: broszurowa 

ze skrzydełkami

Św. Charbel. Pielgrzym Wieczności
o. Jean Skandar
Czy znasz już św. Charbela, jednego z naj-
większych świętych Kościoła katolickiego? 
Jego doczesne szczątki nie uległy rozkładowi, 
zaś po jego śmierci dokonywały się liczne 
cuda, których doświadczyły miliony wiernych 
z całego świata. Poznaj niepublikowane dotąd 
świadectwa osób z najbliższego otoczenia tego 
świętego.

tłum. Monika Bartnicka-Gustowska

Format: 130 × 200 mm
Stron: 296
Oprawa: broszurowa
Zdjęcia

29,90 zł
24,90 zł

Czego uczą nas umarli. 
Patolog odkrywa tajemnice historii
Philippe Charlier

„Spowiednik umarłych” („Le Monde”)
Francuski patolog i archeolog Philippe Charlier 
z pasją godną Indiany Jonesa tropi zagadki 
przeszłości, badając szczątki zmarłych – świę-
tych (św. Joanny d’Arc, św. Róży z Viterbo, 
św. Afry), wielkich bohaterów i zwykłych 
ludzi. Wnioski, do których dochodzi, zaskakują, 
a często również szokują. Ta książka pokazuje 
historię od zupełnie innej strony.

tłum. Anna Kocot

Format: 145 × 205 mm
Stron: 272
Oprawa: broszurowa 

ze skrzydełkami

34,90 zł
29,90 zł

W Jego świetle 
Opowieść o św. Hildegardzie z Bingen
Hermann Multhaupt
Fascynująca opowieść o życiu średniowiecz-
nej mniszki słynącej z głębokiej duchowości, 
wielkiej odwagi, wewnętrznego poczucia 
sprawiedliwości oraz nadzwyczajnych umiejęt-
ności rozumienia natury. Historia Hildegardy 
zdumiewa, zaskakuje barwnością i pokazuje 
potęgę charyzmy tej niezwykłej przeoryszy.

tłum. Monika Dobija

Moc z wysoka 
Opowieść o Duchu Świętym
o. Joachim Badeni
Ta książka to zbiór niepublikowanych wcześniej 
tekstów o. Joachima Badeniego o Duchu Świętym. 
Przeczytaj o tym, jak ten nieżyjący już, dobrze 
znany i bardzo kochany przez wiernych domini-
kanin doświadczał mocy Ducha w swoim życiu. 
Dzięki temu sam otworzysz się na jej działanie.

oprac. Sylwester Szefer

Format: 130 × 200 mm
Stron: 176
Oprawa: twarda

27,90 zł
24,90 zł

Rok ze Świętą Hildegardą
Kalendarz 2016
Praktyczny i pomocny terminarz zawierający 
porady i przepisy św. Hildegardy.

Format: 145 × 205 mm
Stron: 256
Oprawa: zintegrowana

24,90 zł
19,90 zł

29,90 zł
24,90 zł

29,90 zł
24,90 zł

Poławiacze pereł
Historia Jurka Koniecznego 
i „Doktor Janosikowej”
Jurek Konieczny

„Doktor Janosikowa”, czyli dr Ilona Rosiek-Ko-
nieczna, zasłynęła wygraniem wytoczonego jej 
procesu karnego za wypisywanie bezdomnym 
bezpłatnych recept na lekarstwa, często ratu-
jące życie. Ta książka to historia jej i jej męża, 
Jurka Koniecznego, którzy całkowicie poświęcili 
się pomocy bezdomnym, uważając, że trzeba 
dostrzegać w nich „ludzkie perły”, które mądra 
pomoc wydobywa na powierzchnię. Poławiacze 
pereł to przejmujące świadectwa ludzi, którzy 
z odwagą rzucili wyzwanie rozpaczy i bezdom-
ności.

Format: 145 × 205 mm
Stron: 240
Oprawa: broszurowa

29,90 zł
24,90 zł

Kiedy Bóg puszcza do ciebie oko
Squire Rushnell
Chrześcijanin powinien dobrze się zastanowić, 
zanim nazwie coś „zwykłym zbiegiem okolicz-
ności”. Wielu z nas ma dowody na obecność 
Boga w trudnych sytuacjach naszego życia, gdy 
pozornie błahe wydarzenie staje się Bożym 
znakiem. Ta książka to zbiór świadectw tego, 
w jaki sposób Bóg troszczy się o nas, chce 
z nami rozmawiać i podnosić nas na duchu. Małe 
cuda codzienności i drobne znaki są dowodem 
Bożej obecności, Bożymi „mrugnięciami” doda-
jącymi otuchy.

tłum. Aleksandra Brożek-Sala

Format: 140 × 200 mm
Stron: 256
Oprawa: twarda

29,90 zł
24,90 zł

→
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HISTORIE LUDZI, KTÓRZY WIDZIELI NIEBO!

29,90 zł
24,90 zł

Znaki z nieba 
Jak Bóg chroni nas 
przed niebezpieczeństwem
Johannes Michels
Poznaj prawdziwe historie ludzi, których 
Bóg ostrzegł przed grożącym im niebez-
pieczeństwem. Oni, dzięki właściwemu 
odczytaniu Bożych znaków, wygrali swoje 
życie. A historie tych, którzy zlekceważyli 
ostrzegawczy szept z Nieba, pokazują, że 
Bóg w swojej miłości do człowieka zawsze 
zostawia mu wolność.

tłum. Edyta Panek

Bezcieleśni 
O duszach zmarłych i ich 
obecności wśród żywych
Agostino Tommaselli
Czy dusze zmarłych mogą się 
spotykać z żyjącymi i czy Pan 
Bóg pragnie takich spotkań? Lu-
dzie (niejednokrotnie wierzący) 
korzystający z ezoterycznych 
i okultystycznych praktyk 
w poszukiwaniu kontaktu 
ze zmarłymi narażają się 
na śmiertelny grzech i działa-
nie demona. Ta książka pomoże 
uniknąć wielu duchowych 
zagrożeń.

tłum. Karolina Dyjas-Fezzi

29,90 zł
24,90 zł

29,90 zł
24,90 zł

Format: 125 × 195 mm
Stron: 184
Oprawa: twarda

Z wizytą w niebie
Autentyczne relacje z zaświatów
Johannes Michels
Relacje ludzi, którzy przeszli przez bramę 
śmierci. Prof. Johannes Michels zebrał ich 
historie i opatrzył kompetentnym komen-
tarzem. Wciągająca opowieść o zagadce 
zaświatów. Dla wierzących umocnienie, dla 
poszukujących – prawdziwy dowód!

tłum. Edyta Panek

Format: 125 × 195 mm
Stron: 200
Oprawa: twarda

Ci, którzy wrócili z zaświatów
Antonio Socci
Dziennikarskie śledztwo dla tych, którzy 
czytali Niebo istnieje… naprawdę! i chcą 
wiedzieć więcej! Poznaj relacje osób, które 
doświadczyły śmierci, oraz świadectwa 
ludzi naprawdę wskrzeszonych dawniej 
oraz współcześnie!

tłum. Agnieszka Zielińska

Format: 125 × 195 mm
Stron: 304
Oprawa: twarda

27,90 zł
22,90 zł

Format: 125 × 195 mm
Stron: 192
Oprawa: broszurowa

Wskrzeszeni
o. Albert J. Hebert
W tej książce znajdziesz praw-
dziwe historie opowiadające 
o najwspanialszych i najbar-
dziej niezwykłych cudach, 
jakie miały miejsce w historii 
Kościoła. To dowody wielkiego 
heroizmu świętych, ale także 
wiary zwykłych ludzi, których 
żarliwe modlitwy poruszyły 
pełne miłości serce Boga.

tłum. Joanna Gorzkowska

34,90 zł
29,90 zł

Format: 145 × 205 mm
Stron: 400
Oprawa: broszurowa

Oprawa: twardaOprawa: twarda
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Drogi Jezu. Codzienne 
rozmowy z Jezusem
Sarah Young 
Rozmowy, które przemienią 
twoje życie
Drogi Jezu to kolejna po bestsel-
lerowych Jezus mówi do ciebie 
i Jezus jest blisko książka, w któ-
rej zapisano trafi ający wprost do 
naszych serc dialog z Jezusem. 
Sarah Young każdego dnia powie-
rza Jezusowi swoje zmartwienia, 
przeżycia i refl eksje. Szuka w Jego 
ramionach ciepła, ukojenia i słów, 
które przynoszą pokój i miłość. 
Odpowiedzi Jezusa na wyrażone 
w formie listów modlitwy i wyzna-
nia autorki to ożywczy strumień, 
który ukoi każde przepełnione 
codziennym niepokojem serce.

tłum. Edyta Stępkowska

29,90 zł
24,90 zł

SARAH YOUNG

Format: 120 × 180 mm
Stron: 400
Oprawa: zintegrowana

Jezus mówi do ciebie
Sarah Young
Ponad 70 tysięcy sprzedanych  
egzemplarzy w Polsce! 
Autorka książki, Sarah Young, 
podczas swoich modlitw odczu-
wała potrzebę słuchania Boga 
„z piórem w ręku”. Spisywała 
słowa, które podczas modli-
twy wypowiadał do niej Jezus. 
Kiedy zaczęła się dzielić tym 
doświadczeniem z bliskimi jej 
ludźmi, zauważyła, że słowa 
te stają się dla nich źródłem 
wielkiej duchowej radości 
i szczęścia. Tak powstała 
książka Jezus mówi do ciebie, 
którą przetłumaczono na 
25 języków, przeczytało ją 
10 milionów ludzi na całym 
świecie.

tłum. Lucyna Wierzbowska

29,90 zł
24,90 zł

Format: 120 × 180 mm
Stron: 380
Oprawa: zintegrowana

Jezus jest blisko. Czerpać nadzieję z obecności Jezusa
Sarah Young
Kontynuacja książki Jezus mówi do ciebie. To zapis pełnych miłości słów Jezusa, którymi zwraca się 
On w sposób szczególny do wszystkich ludzi w trudnej sytuacji i potrzebujących pocieszenia.

tłum. Edyta Stępkowska

29,90 zł
24,90 zł

Format: 120 × 180 mm
Stron: 352
Oprawa: zintegrowana

Jezus mówi do dzieci 
Opowieści biblijne

Sarah Young
Opowieści biblijne i żywe słowa Jezusa skierowane do dzieci pomogą im rozwi-

nąć osobistą więź z Jezusem. Książka jest pięknie ilustrowana przez Carolinę 
Farías. Doskonały prezent nie tylko z okazji Pierwszej Komunii Świętej.

tłum. Magdalena Filipczuk

39,90 zł
34,90 zł

Format: 165 × 215 mm
Stron: 256

Oprawa: twarda
Ilustracje

→
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¯YCIE JEZUSA WIDZIANE JEGO OCZAMI

Jego historia dosłownie wbija w fotel. Bije od niego takie 
dobro, że nawet małe dzieci, które zwykle boją się obcych, 
od razu wskakują mu na kolana. Mówi się, że Carver Ames 
jest współczesnym wcieleniem bł. Katarzyny Emmerich, 
której Jezus przekazał szczegóły swojej męki. 

(Joanna Bątkiewicz-Brożek, dziennikarka „Gościa Niedzielnego”)

39,90 zł
34,90 zł

Format: 145 × 205 mm
Stron: 584
Oprawa: broszurowa

Oczami Jezusa
Carver Alan Ames

Oczami Jezusa (audiobook)
Carver Alan Ames

2 CD/mp3
Czas: 22 h
Czyta: Jakub Kosiniak

39,90 zł
34,90 zł

Oczami Bożej miłości
Carver Alan Ames
Zbiór opowieści pokazujących, z jak 
wielką miłością patrzą na nas Trójca 
Święta, Matka Boża i święci patro-
ni. Te historie przemieniają ludzkie 
serca i wzbudzają pragnienie pełnego 
oddania się Bogu.

tłum. Edyta Stępkowska

29,90 zł
24,90 zł

Format: 145 × 205 mm
Stron: 256
Oprawa: broszurowa

Łagodny Duch
Duch Święty objawia łagodną 
miłość Boga
Carver Alan Ames
Alan Ames o swoim życiu i nawró-
ceniu. Książka zawiera objawione 
przesłania Ducha Świętego.

tłum. Aleksandra Brożek

29,90 zł
24,90 zł

Format: 145 × 205 mm
Stron: 270
Oprawa: broszurowa

Różaniec Eucharystyczny 
z różańcem
Carver Alan Ames
Modlitwa, która uzdrawia. Dzięki 
swoim wizjom Alan Ames poznał 
związek różańca z adoracją 
i Eucharystią. Ta książka pozwala 
na nowo odkryć piękno modlitwy 
różańcowej i zachęca wiernych do 
jej odmawiania. 
Do książki dołączony jest różaniec.

tłum. Edyta Panek

12,90 zł
9,90 zł

Format: 105 × 143 mm
Stron: 112
Oprawa: broszurowa
Ilustracje

Różaniec Eucharystyczny 
(audiobook)
dołączony różaniec
Carver Alan Ames
1 CD/mp3

w sprzedaży od 17 listopada

„

Format: 105 × 143 mm
Stron: 112
Format: 105 × 143 mm
Stron: 112
Oprawa: broszurowa
IlustracjeIlustracje

Oczami Jezusa
Carver Alan Ames
Ponad 60 tysięcy sprzedanych 
egzemplarzy w Polsce!
Oczami Jezusa to zbiór opowieści 
o życiu Chrystusa spisany na pod-
stawie prywatnych objawień autora, 
przypominających wizje bł. Anny Ka-
tarzyny Emmerich czy św. Brygidy 
Szwedzkiej. Są to opowieści wyjąt-
kowe, bowiem ich narratorem jest 
sam Jezus, a wszystkie wydarzenia 
obserwujemy Jego oczami.

tłum. Przemysław Strugielski, 
 Aleksandra Brożek

44,90 zł
39,90 zł

   SPECJALNE WYDANIE PREZENTOWE    

Oprawa: twarda

”

19,90 zł
14,90 zł
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14,90 zł
12,90 zł

25,00 zł
22,00 zł

Wołaj do mnie, a odpowiem ci
Modlitewnik twojego uzdrowienia 
o. Józef Witko
Zbiór najpiękniejszych modlitw wybranych przez Ojca Józefa Witko 
dla tych, którzy chcą prosić o uzdrowienie dla siebie lub bliskich.

Modlitwy przeciw siłom zła
o. Gilles Jeanguenin SJ
Zniewolenie duchowe może być źródłem wielu przypadłości i pro-
blemów – w pracy, w domu, w relacjach z bliskimi. Zamieszczono tu 
zbiór modlitw, których regularne i szczere odmawianie zapewnia 
ochronę przed zgubnymi wpływami sił demonicznych.

tłum. Maria Żurowska

MODLITWY

Format: 120 × 180 mm
Stron: 300
Oprawa: zintegrowana

Format: 125 × 194 mm
Stron: 112
Oprawa: broszurowa

34,90 zł
29,90 zł

29,90 zł
24,90 zł

Święty do zadań specjalnych
Codzienny modlitewnik do św. Antoniego Padewskiego
oprac. Małgorzata Myrcha-Kamińska, 
br. Zdzisław Siedlecki OFM
Święty Antoni Padewski jest wzywany na pomoc w chorobach duszy 
i ciała, podczas klęsk i wypadków losowych, w nieszczęściach 
spowodowanych wojną, w przypadkach bezpłodności i w wielu 
innych sprawach. Prawdziwy Święty do zadań specjalnych. Książka 
zawiera liczne modlitwy, wezwania i litanie podzielone na poszcze-
gólne dni tygodnia.

Skarbiec modlitw do Ducha Świętego
oprac. Sylwester Szefer
Istnieje taka modlitwa, która na pewno zostanie wysłuchana. 
To modlitwa o Ducha Świętego.
Najpiękniejsze modlitwy do Ducha Świętego. Skarbiec niezwykłych 
modlitw, które odmawiali święci, papieże i wielcy charyzmatycy.

Format: 125 × 195 mm
Stron: 326
Oprawa: zintegrowana

Format: 125 × 195 mm
Stron: 400
Oprawa: zintegrowana

MODLITWA TWOJEGO UZDROWIENIA

12,90 zł12,90 zł

29,90 zł
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CHARYZMATYCY

Ojciec Józef Witko – franciszkanin, 
od kilkunastu lat odprawia msze 
św. w intencji chorych z modlitwą 
o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. 
Każdego roku uczestniczy w nich 
kilkadziesiąt tysięcy osób. Każda 
z jego 11 książek, opowiadających 
o drogach do uzdrowienia ducho-
wego i fi zycznego oraz zawierająca 
liczne świadectwa ludzi uzdrowionych, staje się bestsellerem.

Ja jestem Bogiem 
Abrahama, Izaaka, Jakuba
o. Józef Witko
Książka ta jest zachętą, aby 
wzorując się na bohaterach Biblii, 
ostatecznie zerwać ze złem 
i prosić o przebaczenie dla na-
szych przodków. Zawiera liczne 
przydatne modlitwy i świadec-
twa uzdrowionych działaniem 
modlitwy.

25,00 zł
20,00 zł

Format: 125 × 195 mm
Stron: 232
Oprawa: twarda

Pan jest z Tobą, 
dzielny wojowniku!
o. Józef Witko
Jak rozpoznać Boże działanie 
w naszym życiu, zwłaszcza 
w najtrudniejszych chwilach? 
Dzięki duchowej odwadze i za-
wierzeniu Bogu wszystko staje 
się możliwe. Modlitwy, świadec-
twa i rozważania o uzdrowieniu.

20,00 zł
18,00 zł

Format: 130 × 200 mm
Stron: 286
Oprawa: broszurowa

NAJWIÊKSZE BESTSELLERY O. JÓZEFA WITKO

Uzdrawiająca moc 
Ducha Świętego
o. Józef Witko
Modlitwy, poruszające 
świadectwa, rozważania 
dotyczące uzdrowienia 
duchowego i fi zycznego, 
uzdrowienia wspomnień 
i relacji rodzinnych.

20,00 zł
18,00 zł

Format: 130 × 200 mm
Stron: 264
Oprawa broszurowa

Jezus żyje i działa
o. Robert Faricy, 
Luciana Pecoraio
Robert Faricy SJ, znany kapłan 
i charyzmatyk, pokazuje, w jaki 
sposób zmartwychwstały Jezus 
jest obecny w życiu chrześcijan. 
Przypomina, jak otwierać się 
na Ducha Świętego, jak przeżywać 
sakramenty, a w końcu, jak modlić 
się o uzdrowienie i jak tego uzdro-
wienia doświadczyć.

tłum. Joanna Ganobis

29,90 zł
24,90 zł

Format: 145 × 205 mm
Stron: 312
Oprawa: broszurowa

Jezus Uzdrowiciel
ks. Carlo Rocchetta
Opowieść o biblijnych uzdrowieniach 
dokonanych przez Jezusa. Autor 
dowodzi, że Chrystus uzdrawiał 
zarówno dawniej, jak i współcześnie. 
Dowiedz się, co łączyło wszystkich 
uzdrowionych przez Niego ludzi.

tłum. Aleksandra Lasota

29,90 zł
19,90 zł

Format: 145 × 205 mm
Stron: 280
Oprawa: broszurowa

NAJWIÊKSZE BESTSELLERY O. JÓZEFA WITKO

 WYJĄTKOWA OFERTA 
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17,90 zł
14,90 zł

W oceanie nieskończonego Miłosierdzia
o. Henrique Porcu
W czasie modlitwy o. Henrique Porcu usłyszał trzy słowa. 
Kiedy je zapisał, w jego sercu pojawiły się kolejne. I kolejne. 
Tak powstały teksty modlitw, które każdym słowem chwalą 
bezmiar Bożego Miłosierdzia.

tłum. Michalina Kuźma

BO¯E MI£OSIERDZIE – ROK 2016 ROKIEM MI£OSIERDZIA

Format: 130 × 200 mm
Stron: 112
Oprawa: broszurowa

OJCOWIE HENRIQUE PORCU I ANTONELLO CADEDDU – CHARYZMATYCY Z BRAZYLII

22,90 zł
18,90 zł

Spoczynek w Duchu Świętym
o. Antonello Cadeddu
Niezwykła książka o. Antonella Cadeddu odpowiada na pytania o tajem-
niczą moc, która może wypalić każdą krzywdę zranionego serca. Pełna 
świadectw, historii nawróceń, a przede wszystkim dowodów na nie-
skończoną Bożą miłość. 
„Spoczynek w Duchu to wyjątkowe spotkanie duszy z Bogiem” (frag-
ment).

tłum. Anna Święcka

Format: 130 × 200 mm
Stron: 144
Oprawa: broszurowa

29,90 zł
24,90 zł

Boże marzenie
Historia Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia
o. Antonello Cadeddu, o. Henrique Porcu
Pełna mocy Bożej, cudów i przejmujących świadectw opowieść 
o powstaniu Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia. Boże marze-
nie to historia o tym, jak można spotkać Boga w człowieku, 
który dosięgnął dna. 
„Pozwól mi iść poszukać brata, który się zgubił. Jutro może być 
za późno!” (fragment).

tłum. Anna Święcka

Format: 130 × 200 mm
Stron: 272
Oprawa: broszurowa
Zdjęcia

25,90 zł
21,90 zł

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp
o. Antonello Cadeddu, o. Henrique Porcu
Niezwykłe i poruszające świadectwa ludzi doświadczonych poniża-
jącą mocą zła. Teksty, inspirowane słowami św. Faustyny i św. Jana 
Pawła II, są drogowskazami, pozwalającymi pielęgnować i rozwijać 
duchową wrażliwość i pamiętać o tym, że Jezus żyje i działa. 
„Jak żyć tym Słowem? Z prostotą Ewangelii, prostotą dzieci Królestwa” 
(fragment).

tłum. Michalina Kuźma

Format: 130 × 200 mm
Stron: 208
Oprawa: broszurowa
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OJCOWIE HENRIQUE PORCU I ANTONELLO CADEDDU – CHARYZMATYCY Z BRAZYLII

POG£ÊBIAJ SWOJ¥ WIARÊ

Tajemna broń Boga
Merlin R. Carothers
Kolejna po Mocy uwielbienia i Zdu-
miewającej potędze wiary książka 
M. Carothersa! W jaki sposób, mimo 
życiowych niepowodzeń i trudności, 
nauczyć się wypełniać serca radością, 
którą ofi arował nam Jezus? Ta książka 
jest niezwykłą receptą na prawdziwe 
szczęście i pokój w sercu.

tłum. Edyta StępkowskaFormat: 130 × 200 mm
Stron: 168
Oprawa: broszurowa

24,90 zł
19,90 zł

Bądź uczniem Jezusa 
Zaproszenie do życia z Mistrzem
Sherry A. Weddell
Książka Sherry A. Weddell to pełna poru-
szających świadectw opowieść o odbywaniu 
duchowej wędrówki, pozwalającej nawiązać 
lub wzmocnić niesamowitą więź z Jezusem. 
Autorka nie ma wątpliwości, że zdecydo-
waną odpowiedź Boga na współczesny 
kryzys wiary mogą dać apostołowie Jezusa. 
Ta książka to zaproszenie do wkroczenia 
na drogę Mistrza.

tłum. Jakub Czernik

Format: 145 × 205 mm
Stron: 264
Oprawa: broszurowa

29,90 zł
24,90 zł

Skarb pokoleń. Jak sprawić, 
aby dzieci wybrały nasze wartości
Norm Willis
W Piśmie Świętym Bóg mówi wyraźnie, że 
troska rodziców o chrześcijańskie wychowa-
nie dzieci to gwarancja przetrwania najważ-
niejszych wartości. Ale jak robić to skutecz-
nie? Norm Willis odpowiada na to pytanie 
w ujmujący i prosty sposób. Zbiór podsuwa-
nych przez niego zaleceń i porad układa się 
w praktyczny poradnik chrześcijańskiego 
wychowania dzieci.

tłum. Małgorzata Wołochowicz

Format: 130 × 200 mm
Stron: 256
Oprawa: broszurowa

29,90 zł
24,90 zł

Moje opętanie. Relacja człowieka 
opętanego od dzieciństwa
Francesco Vaiasuso, Paolo Rodari
Świadectwo Włocha Francesco Vaiasuso, 
który od wczesnego dzieciństwa był opęta-
ny przez demona. Historia przekraczająca 
ludzką wyobraźnię i świadectwo wiary, 
która pokonała zło.

tłum. Anna Flisiak-ZdziarskaFormat: 140 × 205 mm
Stron: 336
Oprawa: broszurowa

32,90 zł
26,90 zł

CHRZEŒCIJAÑSKIE WYCHOWANIE I PRZEKAZ WIARY

Jak możemy zostać uzdrowieni
Christoph Häselbarth, dr Peter Riechert
Jak możemy być uzdrowieni to praktyczny 
poradnik uzdrowienia zawierający wykaz 
szczególnie niebezpiecznych zniewoleń 
i wielu podstępnych chorób. Ta książka zawiera 
bogate doświadczenia zarówno lekarzy, jak 
i chrześcijańskich duszpasterzy, ale przede 
wszystkim daje wskazówki, jak można z wielo-
ma chorobami walczyć zarówno duchowo, jak 
i medycznie.

tłum. Mariola Wołochowicz

Format: 130 × 200 mm
Stron: 264
Oprawa: broszurowa

29,90 zł
24,90 zł

WALKA DUCHOWA

Z Jezusem pokonać złego ducha 
Podręcznik walki duchowej
o. Gabriele Amorth, s. Angela Musolesi
Nowa książka s. Angeli Musolesi i o. Gabriele 
Amortha dotycząca uwolnienia to praktyczny 
poradnik walki duchowej. Zawiera świadectwa 
osób dręczonych przez demony i tłumaczy, 
na czym polega uwolnienie spod władzy 
Szatana.

tłum. Alicja Rogalska
Format: 130 × 200 mm
Stron: 298
Oprawa: broszurowa

29,90 zł
24,90 zł

Zdumiewająca potęga wiary
Merlin R. Carothers
Niezwykła książka autora Mocy uwielbienia! 
Poznaj obietnice dotyczące życia wiecznego, 
które składa nam Bóg w Piśmie Świętym.

tłum. Edyta Stępkowska

Format: 130 × 200 mm
Stron: 320
Oprawa: broszurowa

29,90 zł
24,90 zł

Format: 130 × 200 mmFormat: 130 × 200 mm

Charyzmaty. Jak je rozpoznać, 
rozwijać i w nich wzrastać
Denise Bergeron
Autorka dokładnie wyjaśnia, co to znaczy żyć 
charyzmatami, w jaki sposób je właściwie 
rozpoznawać oraz co należy zrobić, by do-
świadczyć ich działania. Ta książka przypomina 
o tym, jak niezwykłe i wyjątkowe jest chary-
zmatyczne życie duchowe. Daje również proste 
wskazówki, które pozwolą na pełne zaufania 
otwarcie się na Boże zamiary.

tłum. Maria Żurowska

Format: 115 × 195 mm
Stron: 96
Oprawa: broszurowa

14,90 zł
11,90 zł

Format: 115 × 195 mmFormat: 115 × 195 mm

Format: 145 × 205 mmFormat: 145 × 205 mm

 POLECAJĄ MARIOLA I PIOTR WOŁOCHOWICZOWIE   
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B¥DŹ DOBRYM RODZICEM
  ŚWIATOWE BESTSELLERY, DZIĘKI KTÓRYM JESZCZE LEPIEJ ZROZUMIESZ SWOJE DZIECKO!  

Tylko dla mężczyzn 
Prosty i jasny przewodnik 
po duszy kobiety
Jeff i Shaunti Feldhahn
Nowe rozszerzone wydanie!
Tylko dla mężczyzn to pozycja dla 
każdego mężczyzny, który chce ro-
zumieć, co się dzieje w jego związku. 
Niezbędna także dla każdej kobiety 
jako prezent dla ukochanego mężczy-
zny, jeśli chce być lepiej przez niego 
rozumiana.

tłum. Kazimierz Bocian, 
Joanna Gorzkowska

24,90 zł
19,90 zł

Format: 145 × 205 mm
Stron: 232
Oprawa: broszurowa

Tylko dla kobiet
Przewodnik po tym, co kryje się 
w duszy mężczyzny
Shaunti Feldhahn
Nowe rozszerzone wydanie!
Teraz dzięki Shaunti Feldhahn 
będziesz mogła nie tylko zrozumieć 
mężczyznę twojego życia, ale rów-
nież wspierać go i kochać w sposób, 
w jaki pragnie być kochany. Będziesz 
miała okazję zrozumieć, jak kochać 
swojego męża takim, jakim rzeczywi-
ście jest – a nie tylko takim, za jakie-
go go uważasz.

tłum. Kazimierz Bocian,
Joanna Gorzkowska

24,90 zł
19,90 zł

Format: 145 × 205 mm
Stron: 256
Oprawa: broszurowa

ZADBAJ O MA£¯EÑSTWO I RODZINÊ

Moje dziecko 
doprowadza mnie do szału 
Jak zrozumieć to, co dzieje się 
w głowie twojego dziecka
Isabelle Filliozat
Czy masz wrażenie, że twoja pocie-
cha do perfekcji opanowała metodę 
doprowadzania cię do szału? Nie bądź 
bezradny! Z pomocą przychodzi teraz 
znakomita francuska psychoterapeut-
ka, Isabelle Filliozat. Dzięki tej książce 
poznasz lepiej swoje dziecko i dowiesz 
się, w jaki sposób regularne napełnia-
nie dziecięcego „zbiornika miłości” 
zmienia rodzinne relacje na lepsze.

tłum. Adriana Celińska

29,90 zł
24,90 zł

Format: 145 × 205 mm
Stron: 200
Oprawa: broszurowa
Ilustracje

Próbowałam już wszystkiego 
Jak radzić sobie 
z niesfornym dzieckiem 
bez bicia i krzyku
Isabelle Filliozat
Jeśli sądzisz, że próbowałaś/łeś już 
wszystkiego, a mimo to nadal nie 
wiesz, w jaki sposób poradzić sobie 
z niegrzecznym, wrzeszczącym wnie-
bogłosy dzieckiem, sięgnij po ten wy-
jątkowy, przejrzysty poradnik – roz-
wiązania problemów wychowawczych 
są o wiele prostsze, niż myślisz.

tłum. Monika Wenta-Hudziak

29,90 zł
24,90 zł

Format: 145 × 205 mm
Stron: 184
Oprawa: broszurowa
Ilustracje

W sercu emocji dziecka 
Jak rozumieć i wspierać 
swoje dziecko
Isabelle Filliozat
Książka W sercu emocji dziecka, 
czerpiąc przykłady z codzienności, 
pomoże rodzicom towarzyszyć dzie-
ciom przeżywającym strach, gniew, 
radość, smutek, depresję. Podpowie, 
co robić, aby nasze dzieci były szczę-
śliwsze.

tłum. Ryszard Zajączkowski

29,90 zł
24,90 zł

Format: 145 × 205 mm
Stron: 248
Oprawa: broszurowa

Jak nauczyć dziecko 
korzystać z nocniczka w 7 dni
Gina Ford
Ta książka pozwoli ci poznać kilka 
bardzo łatwych i skutecznych kroków, 
dzięki którym szybko i naturalnie 
oswoisz swoje dziecko z nocniczkiem. 
Są tu praktyczne podpowiedzi i opo-
wieści rodziców, którzy już się z tym 
zmierzyli, a także porady dotyczące 
moczenia nocnego, „wypadków” 
i nagradzania za czystość. Książka 
ta pomoże tobie i dziecku oraz oszczę-
dzi wam zmartwień i nerwów.

tłum. Ewa Bąk

19,90 zł
14,90 zł

Format: 168 × 186 mm
Stron: 144
Oprawa: broszurowa

Format: 145 × 205 mmFormat: 145 × 205 mmFormat: 145 × 205 mm

  ŚWIATOWE BESTSELLERY, DZIĘKI KTÓRYM JESZCZE LEPIEJ ZROZUMIESZ SWOJE DZIECKO!    ŚWIATOWE BESTSELLERY, DZIĘKI KTÓRYM JESZCZE LEPIEJ ZROZUMIESZ SWOJE DZIECKO!  

IlustracjeIlustracje
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  ŚWIATOWE BESTSELLERY, DZIĘKI KTÓRYM JESZCZE LEPIEJ ZROZUMIESZ SWOJE DZIECKO!  

KUCHNIA

Kuchnia św. Hildegardy z Bingen
dr Wighard Strehlow
Znany autor i wybitny ekspert 
dr W. Strehlow przedstawia niezwy-
kle praktyczną książkę kucharską 
św. Hildegardy. Znajdziemy tu przepi-
sy na smaczne i zdrowe dania: jarskie, 
mięsne, rybne oraz liczne desery i inne 
słodkości. Przepisy w niej zawarte nie 
tylko zapewnią nam zdrowie i dobre 
samopoczucie, ale dostarczą również 
wiele przyjemności.

tłum. Edyta Panek

34,90 zł
29,90 zł

Format: 140 × 200 mm
Stron: 336
Oprawa: twarda

Wielokuchnia 
Przepisy na rodzinne gotowanie
Agata Puścikowska
Jak niemal z niczego 
ugotować prawie wszystko
Agata Puścikowska to dziennikarka 
„Gościa Niedzielnego” i mama piątki 
dzieci, która na co dzień musi gotować 
nie tylko smacznie i zdrowo, ale także 
szybko, sprawnie i ekonomicznie! 
Wielokuchnia to zbiór przepisów 
na potrawy z łatwo dostępnych skład-
ników. Zebrane tu pomysły to rodzinne 
receptury, przekazywane z pokole-
nia na pokolenie, ale także domowe 
eksperymenty, rady przyjaciół i wiele 
lat kuchennej praktyki. Garść dobrych 
przypraw, odrobina szaleństwa oraz 
solidna porcja luzu i humoru to skład-
niki, z których nawet początkująca 
kucharka wyczaruje magiczne danie.

29,90 zł
24,90 zł

Format: 168 × 186 mm
Stron: 240
Oprawa: broszurowa

Sekrety wiejskich ziół 
Naturalne receptury, przepisy 
i inspiracje dietetyczne
Paola Mancini
Gdyby Matka Natura miała zdecydo-
wać o wydaniu tej książki, nigdy by się 
ona nie ukazała! Paola Mancini odkry-
wa przed nami sekrety jej niepozor-
nych skarbów: leśnych i polnych ziół. 
Wiele z nich obojętnie mijamy podczas 
spacerów, nie zdając sobie sprawy, 
że mogą być podstawą pysznych 
i zdrowych potraw.

tłum. Joanna Ganobis

24,90 zł
14,90 zł

Format: 130 × 200 mm
Stron: 144
Oprawa: broszurowa
Ilustracje

W kuchni z miłością 
Najlepsze włoskie przepisy 
Sophia Loren
Przyjmij zaproszenie do kuchni 
Sophii Loren! W książce znajdziesz 
ponad 300 przepisów na przystawki, 
zupy, makarony, mięsa, ryby, wa-
rzywa i desery. Niezwykła książka 
o jedzeniu, miłości i rodzinie.

tłum. Karolina Dyjas-Fezzi

29,90 zł
19,90 zł

Format: 150 × 215 mm
Stron: 256
Oprawa: twarda
Ilustracje

Zawekować słońce
Przepisy, porady, inspiracje
Anastasia Zanoncelli
Autorka snuje opowieść o skarbach 
natury, które przez wieki inspiro-
wały artystów, przywołuje słodkie 
wspomnienia i historie z odległych 
zakątków świata, a przede wszystkim 
dzieli się wyjątkowymi przepisami 
na przetwory.

tłum. Aleksandra Lasota

24,90 zł
14,90 zł

Format: 130 × 200 mm
Stron: 128
Oprawa: broszurowa
Ilustracje

W kuchni ze świętymi 
Błogosławione i smaczne
przepisy dla każdego
ks. Andrea Ciucci, ks. Paolo Sartor
Andrea Ciucci i Paolo Sartor, dwaj kato-
liccy księża, zafascynowani opowieścia-
mi o życiu świętych Kościoła, ale także 
rozkochani w dobrej domowej kuchni, 
postanowili zbadać, co tak naprawdę 
ich ulubieni patroni myśleli o jedzeniu 
i gotowaniu. Owocem tego jest zbiór 
bardzo ciekawych przepisów na ulu-
bione potrawy wielkich ludzi Kościoła. 
Znajdziemy tu także doskonałą lekcję 
pielęgnowania przy stole przyjaźni 
i braterstwa.

tłum. Agnieszka Zielińska

29,90 zł
24,90 zł

Format: 145 × 205 mm
Stron: 216
Oprawa: broszurowa
Zdjęcia, ilustracje

 WYJĄTKOWA OFERTA 

 WYJĄTKOWA OFERTA 

 WYJĄTKOWA OFERTA 



ZDROWIE / ŒW. HILDEGARDA Z BINGEN

ZAMÓWIENIA
Wydawnictwo Esprit, ul. Przewóz 34/100, 30-617 Kraków
Telefonicznie: 12 267 05 69, 12 264 37 09,
12 264 37 19 (poniedziałek–sobota 8.00–17.00)
Przez internet: www.esprit.com.pl, ksiegarnia@esprit.com.pl
Katalog Dobrych Książek będzie bezpłatnie rozsyłany Pocztą 
Polską. Szczegółowy regulamin: www.esprit.com.pl/katalog. 
Aby przystąpić do programu Katalog Dobrych Książek, należy 
zapisać się na stronie www.esprit.com.pl lub telefonicznie 
(numery powyżej). Nie wiąże się to z żadnymi kosztami i zobo-
wiązaniami.

ZAMÓWIENIE NA KWOTĘ 70 ZŁ LUB WIĘCEJ –

PRZESYŁKA GRATIS!

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej  70 zł – 
koszt przesyłki Pocztą Polską 12 zł.

Przy zamówieniu na kwotę powyżej 70 zł otrzymasz gratis 
kalendarz Rok ze Świętą Hildegardą (oferta ważna do wyczer-
pania nakładu), a koszt wysyłki pokryje wydawnictwo.

Płatność za zamówienie przy odbiorze (za pobraniem).
Czas realizacji zamówienia: do 14 dni.

Specjalna oferta dla Księży Proboszczów, parafii, kolporterów religijnych – 
skontaktuj się z nami, by otrzymać atrakcyjne rabaty! Zadzwoń: tel. 530 237 915.

12

Żywność, która leczy 
Terapia żywieniowa 
św. Hildegardy z Bingen
dr Wighard Strehlow
Terapia oparta na zaleceniach św. Hil-
degardy, wykorzystując substancje 
lecznicze zawarte w dostępnych 
na co dzień produktach spożywczych, 
pozwala zachować dobre zdrowie. 
To łatwa w zastosowaniu, przyjemna, 
a przede wszystkim skuteczna recep-
ta na zdrowe życie!

tłum. Edyta Panek

39,90 zł
29,90 zł

Format: 145 × 205 mm
Stron: 624
Oprawa: broszurowa

Św. Hildegarda leczy alergie
dr Claus Schulte-Übbing
Oparte na naturalnych składnikach 
zalecenia żywieniowe i zdrowotne 
św. Hildegardy z Bingen, średnio-
wiecznej mniszki, uważa się za naj-
skuteczniejszą metodę oczyszczania 
zatrutego organizmu, a co za tym 
idzie – walki z alergiami.

tłum. Edyta Panek

29,90 zł
24,90 zł

Format: 140 × 200 mm
Stron: 272
Oprawa: broszurowa

Św. Hilegarda z Bingen 
Po prostu gotuj
Brigitte Pregenzer, 
Brigitte Schmidle
250 niezwykle prostych przepisów 
na smaczne potrawy, opartych 
na zaleceniach dietetycznych śre-
dniowiecznej uzdrowicielki. Kuchnia 
św. Hildegardy dostarcza walorów 
smakowych, ale także chroni nas 
przed rozmaitymi chorobami, przy-
nosząc dobre samopoczucie, zdrowie 
i radość.

tłum. Agnieszka Zychowicz

34,90 zł
29,90 zł

Format: 140 × 200 mm
Stron: 356
Oprawa: broszurowa
Ilustracje

Św. Hildegarda 
Leczenie chorób duszy
dr Wighard Strehlow
Św. Hildegarda uważała, że jeśli cho-
ruje ciało, choruje też dusza. Tylko 
odpowiednia dieta i troska o ciało 
mogą skutecznie wspomóc zdrowie 
naszego ducha. Ta książka jest zbio-
rem sprawdzonych przez współcze-
sną medycynę zaleceń żywieniowych 
i zdrowotnych dla cierpiących na de-
presję, lęki, bezsenność lub stres.
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