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„Dostajecie też jednak w Kościele pewną misję: spra-
wić, aby inni wierzyli w Ewangelię. Aby wierzyli w 
Ewangelię, patrząc na was, na to, co robicie, jak 
postępujecie, co mówicie, jak czujecie, jak kochacie”.

– fragment książki
Jak dawać dobry przykład naszym bliźnim? Jak stać 
się prawdziwie i głęboko wierzącym chrześcijaninem, 
który wiernie podąża śladami swojego Zbawiciela?
Jednym z największych wyzwań współczesności jest 
dawać wiarygodne świadectwo własnym życiem. 
Do tego wzywa nas w swojej książce Papież Franci-
szek i pokazuje, jak tego dokonać.

„Musimy wyjść na zewnątrz do tych ludzi z naszego 
miasta, których widzieliśmy na balkonach. Musimy 
wyjść z naszej skorupy i powiedzieć im, że Jezus 
żyje, że Jezus żyje dla niego, dla niej, i musimy 
powiedzieć to z radością… nawet jeśli myślą, że 
robisz z siebie wariata. Przesłanie Ewangelii jest 

szaleństwem, mówi św. Paweł. Życia nam nie star-
czy, by oddawać samych siebie i głosić, że Jezus 
przywraca życie. Musimy iść zasiewać w sercach 
nadzieję, musimy wychodzić na ulice. Musimy szu-
kać ludzi” – mówi Ojciec Święty.
Kardynał Bergoglio wzywa nas do stworzenia no-
wej, otwartej na drugiego człowieka wspólnoty 
oraz do okazywania szczerej i autentycznej radości, 
która płynie ze wspólnego jej budowania. Mówi też 
o konieczności zawierania przyjaźni i wzajemnego 
wspierania się – bez względu na to, kim jesteśmy. 
To właśnie ową przyjaźń i wspólnotę powinniśmy 
realizować w duchu służby.
Powinniśmy służyć także po to, by iść w ślad za 
przykładem Jezusa, który nie przyszedł, by Mu słu-
żono, ale by służyć i dać swoje życie na okup za 
wielu (por. Mk 10, 45).

Prawdziwa władza  
jest służbą

Papież Franciszek

Manifest i najważniejsza książka papieża

• Format 145x205 mm
• Stron 448

• Rok wydania 2013
• Wydanie I

• Oprawa broszurowa ze skrzydełkami

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 2 7 8

ISBN 978-83-63621-27-8

NoWość

BeStSeLLer

34,90 zł
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tłum. Agnieszka Fijałkowska-Żydok



Zaczynamy coraz lepiej poznawać osobę Papieża 
Franciszka.
Opublikowano już mnóstwo biografii i  wywiadów, 
znamy coraz więcej szczegółów z jego życia przed 
wyborem na  stolicę Piotrową. Przed polskim czy-
telnikiem pozostaje jednak do odkrycia jeszcze naj-
ważniejszy obszar – czyli to, jak Ojciec Święty głosi 
Słowo Boże, co i  jak mówi o Chrystusie, Kościele, 
a  także współczesnym świecie; to  zatem, co jest 
treścią i istotą jego posługi duszpasterza, głosiciela 
Ewangelii.
Książka Otwarty umysł, wierzące serce, napisana 
osobiście przez kardynała Bergoglio, pomyślana 
została jako rekolekcje mające docierać do serca 
każdego z nas w  jego własnym domu. Składa się 
ona z  wielu krótkich rozdziałów, rekolekcyjnych 
rozważań, bardzo różnorodnych tematycznie, lecz 
jednolitych, bo zawsze koncentrujących się wokół 

osoby Jezusa Chrystusa; teologicznie głębokich, 
lecz pisanych prosto i  jasno. Zawierają one pro-
pozycje konkretnych życiowych rozwiązań; są  jak 
powiew świeżości niosący Dobrą Nowinę wprost 
do naszych serc. Każdy rozdział zamyka propozycja 
tematu osobistej refleksji i modlitwy.

„Kiedy człowiek zadaje sobie pytania, Bóg nie po-
zostaje w  oddali, jedynie czekając, lecz zbliża się, 
podchodzi, jest obok. Bóg, Ojciec, wychodzi do czło-
wieka tam, gdzie on się znajduje, do jego najskrom-
niejszych potrzeb, aby go prowadzić do innej wody 
i innego chleba (por. J 4, 5 i n,; J 6)” (fragment)

Książka została napisana i przeznaczona do druku 
przez samego kardynała Bergoglia. Nie jest to przy-
gotowane w Polsce zestawienie przemówień i ho-
milii!

Otwarty umysł, 
wierzące serce

Papież Franciszek

• Format 130x200 mm
• Stron 328

• Rok wydania 2013
• Wydanie I

• Oprawa broszurowa ze 
skrzydełkami

32,90 zł

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 2 9 2

ISBN 978-83-63621-29-2

BeStSeLLer

Religia\Duchowość| 4

tłum. M. Grygierowska, M. Juszczak



Każdy z nas jest lub będzie chrześcijańskim wychowawcą: są nimi rodzice, 
nauczyciele, członkowie wspólnot chrześcijańskich oraz wszyscy, którzy 
przyczyniają się do wzrostu duchowego nowych pokoleń. Papież poświęca 
tu dużo uwagi rodzinie; pokazuje, jak wielka odpowiedzialność za nowe 
pokolenie ciąży właśnie na niej. Tłumaczy, jak wielkim zadaniem jest przeka-
zanie nie tylko wiedzy, ale również wszystkich wartości i ideałów. Według 
Franciszka wychowanie to nie tylko ciężka praca, ale też powołanie, radość 
i  pasja. Ojciec Święty, sam będąc wychowawcą, przygotował tę  książkę 
w formie prostego, przystępnego podręcznika, z którym możemy pracować 
na co dzień.

Wymagania i pasja

Papież Franciszek

O wychowaniu chrześcijańskim

• Format 130x200 mm
• Stron 184
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa ze 

skrzydełkami

29,90 zł

Zepsucie, korupcja, demoralizacja – to  stan, w  którym przestajemy do-
strzegać własne grzechy, pławimy się w zadowoleniu z siebie, a nasze su-
mienie traci wszelką wrażliwość.
Na stronach niniejszej książki papież Franciszek przypomina o istotnej róż-
nicy między grzechem a zepsuciem. W myśl przesłania Ewangelii grzeszni-
kami jesteśmy wszyscy, lecz jeśli prosimy o przebaczenie, Pan udziela nam 
odpuszczenia win. Zepsucie zaś to coś o wiele gorszego niż grzech: to głę-
bokie zobojętnienie, moralna ślepota, duchowa „pigmeizacja”, jak nazywa 
je Papież. Stan, z którego trzeba zostać uzdrowionym. Zwięzła, treściwa, 
napisana jasnym i przejrzystym stylem książka Zepsucie i grzech pokazuje 
nam, gdzie szukać prawdy w świecie pogrążonym w demoralizacji i obo-
jętności na zło.

Zepsucie i grzech
Papież Franciszek

• Stron 88
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 2 8 5

ISBN 978-83-63621-28-5

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 2 6 1

ISBN 978-83-63621-26-1

NoWość

BeStSeLLer
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14,90 zł

tłum.  L. Wrona CM

tłum.  L. Wrona CM



Niniejsza książka Benedykta XVI przygotowywana była jako zbiór najciekaw-
szych pism i  wypowiedzi Papieża przeznaczony na  trwający właśnie Rok 
Wiary. Jednakże w obliczu ogłoszenia decyzji Ojca Świętego o ustąpieniu 
ze Stolicy Piotrowej publikacja ta  zyskuje dodatkowe znaczenie. Zawarte 
w niej myśli Papieża wydają się nieść nową głębię. Rozważania o wierze, 
fundamencie życia każdego chrześcijanina, stają się ostatnim przesłaniem 
Benedykta jako papieża dla jego Kościoła. W  natłoku rozczarowań, nieja-
snych pragnień oraz lęku przed przyszłością Ojciec Święty otwiera przed 
nami perspektywę Wielkiej Nadziei – niosącej ukojenie, 
zdejmującej z  człowieka ciężar samotności, a  nawet 
głębokiej rozpaczy, wewnętrznej pustki czy po prostu 
zagubienia.
Polecamy również:
Pascal Ide,  Chrystus daje wszystko. 
Teologia miłości Benedykta XVI, cena 29,90 zł

Niezwykłe przesłanie Ojca Świętego skierowane do Kościoła

Biografia Papieża Franciszka

Papież z dalekiego kraju

Nauczmy się wierzyć

Thomas J. Craughwell

Benedykt XVI

• Format 115 X 195 mm
• Stron 112
• Wydanie I
• Rok wydania 2013
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

22 zł

• Format 130x200 mm
• Stron 168
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

22,90 zł

Kardynał Bergoglio nie był typem bukmacherów; większość dziennikarzy i 
watykanistów w ogóle nie brała go pod uwagę jako kandydata na papieża. 
Dziś jednak wiemy już, że jest to postać wyjątkowa, wymykająca się sche-
matom. Franciszek nie założył tradycyjnych czerwonych papieskich butów, 
nie zamieszkał w Pałacu Apostolskim, wybierając skromny apartament ho-
telowy w Domu św. Marty, zrezygnował ze zwyczaju jeżdżenia wszędzie 
limuzyną czy opancerzonym papamobile, by móc bezpośrednio spotykać się 
z wiernymi, choć na pewno zdaje sobie sprawę, że takie zachowanie wielu 
może niepokoić, a nawet gorszyć.
Ta wyjątkowa biografia pomoże nam zrozumieć, dlaczego Papież Franciszek 
przyjął taką, a nie inną postawę oraz dlaczego tak ważne są dla niego pro-
stota i ubóstwo, które przedkłada nad wystawne ceremoniały.
Poznamy życiowe wybory, zamiłowania i pasje biskupa Rzymu, nieznane 
fakty z jego życia, ale co najwazniejsze: przekonania i poglądy moralne, 
których korzenie czerpią z bogactwa jezuickiej duchowości i doświadczeń 
Kościoła w Ameryce Łacińskiej.9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 2 5 4

ISBN 978-83-63621-25-4

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 1 0 0

ISBN 978-83-63621-10-0

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 4 2 4

ISBN 978-83-61989-42-4

Religia\Duchowość| 6

tłum. o. W. Szymona OP

tłum. o. W. Szymona OP



W miłości Jezusa odnaleźć  
pokój i szczęście

Jezus mówi do ciebie

Sarah Young

• Format 120x180
• Stron 400

• Rok wydania 2013
• Wydanie I

• Oprawa zintegrowana

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 3 6 0

ISBN 978-83-63621-36-0

„Przyjdź do mnie ze wszystkimi swoimi słabościami: 
fizycznymi, emocjonalnymi i duchowymi. Odpocznij 
w Mojej kojącej Obecności, pamiętając, że nie ma 
dla Mnie nic niemożliwego. Oderwij swój umysł 
od problemów, aby skupić się na Mnie. Pamiętaj, 
że mogę uczynić nieskończenie więcej, niż prosisz 
czy rozumiesz. Jednak zamiast przekonywać Mnie, 
abym zrobił to czy tamto, staraj się dostroić do 
tego, co już czynię”.

Te słowa pochodzące od samego Jezusa usłyszała 
w swoim sercu Sarah Young, pisarka chrześcijań-
ska, w czasie osobistej rozmowy z Panem. Słów 
tych było więcej, zaczęła je więc spisywać.

Jak sama mówi, odczuła potrzebę słuchania Boga 
„z piórem w ręku”. Kiedy zaczęła się dzielić tym do-
świadczeniem z bliskimi jej ludźmi, zauważyła, że 
słowa te stają się dla nich źródłem wielkiej ducho-
wej radości i szczęścia. Tak powstała książka Je-
zus mówi do ciebie, którą przeczytało już ponad 8 
milionów ludzi na całym świecie. Przetłumaczono 
ją na 25 języków. Fenomen tej książki kryje się w 
tym, że każdy, kto będzie ją czytał, dostrzeże, że są 
to słowa skierowane bezpośrednio do niego. To, co 
Jezus uczyni dzięki tym słowom w Twoim sercu, jak 
zmieni Twoje życie, jest jeszcze tajemnicą. Zmieni je 
jednak na pewno.

BeStSeLLer

NoWość

29,90 zł

Religia\Duchowość | 7

tłum. Lucyna Wierzbowska



Ojciec Pio i dusze czyśćcowe

Ojciec Pio i aniołowie

ks. Marcello Stanzione

ks. Marcello Stanzione

Ojciec Pio to postać, która od lat wzbudza niesłabnące zainteresowanie. 
Święty z Pietrelciny przez całe życie gorliwie oddany był duszom czyśćco-
wym. Na co dzień doświadczał zjawisk nadprzyrodzonych, był świadkiem 
manifestacji pokutujących dusz, rozmawiał z nimi i potrafił im pomóc. To, 
co innych napawało trwogą, dla niego było częścią powołania.
W  książce ks. Marcella Stanzionego, poświęconej temu szczególnemu 
aspektowi posługi Ojca Pio, znajdziemy barwne opisy objawień dusz czyść-
cowych, zapis rozmów z nimi, a także z wiernymi, którzy po śmierci swoich 
najbliższych szukali u  Ojca Pio pocieszenia i  rady, w  jaki sposób mogą 
się za nimi wstawiać u Pana. Wszystkie te opowieści stanowią świadec-
two niezwykłej charyzmy świętego zakonnika oraz jego głębokiej wiedzy 
o czyśćcu i prawdach wiary Kościoła katolickiego.
Książka zawiera również wprowadzenie do samej nauki Kościoła katolic-
kiego o  czyśćcu, biografię św. Ojca Pio, a  także liczne modlitwy i opisy 
nabożeństwa za dusze czyśćcowe.

• Format 130x200
• Stron 215
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• Format 130x200 mm
• Stron 290
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

26,90 zł

28,90 zł

tłum. Agnieszka Zielińska

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

ISBN 978-83-61989-94-3

Święty Ojciec Pio już od najmłodszych lat doświadczał realnej obecności 
aniołów, a niejednokrotnie także ich pomocy. Szczególnym nabożeństwem 
i miłością darzył swojego anioła stróża, któremu powierzał największe se-
krety, a w najtrudniejszych chwilach prosił o wsparcie. Działanie Bożych 
wysłanników zaznacza się wyraźnie w całym życiu świętego, czasem w po-
zornie nieprawdopodobnych wydarzeniach. W niniejszej książce znajdziemy 
fascynujące opowieści i wspomnienia doświadczeń związanych z aniołami, 
będących udziałem świętego ojca Pio. 
Książka zawiera także wprowadzenie do nauki Kościoła o aniołach oraz 
liczne piękne i pomocne modlitwy, które możemy kierować do naszych nie-
biańskich opiekunów.

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 4 8 3

ISBN 978-83-63621-48-3

NoWość

Religia\Duchowość| 8

tłum. Agnieszka Zielińska



Cierpiące dusze

ks. Marcello Stanzione

25,90 zł

tłum. Laura Jurga

• Format 130x200
• Stron 208

• Rok wydania 2013
• Oprawa broszurowa

15 listopada 1897 roku w  kościele Najświętszego 
Serca Jezusa w  Rzymie wybuchł pożar. W  tajem-
niczy sposób od  ołtarza zaczął rozprzestrzeniać 
się ogień, a wypełniający kaplicę przerażeni wierni 
wśród płomieni dostrzegli oblicze cierpiącej osoby. 
Pożar ugaszono, jednak na  drewnianym panelu 
przy ołtarzu pozostał niewyraźny zarys twarzy. Wy-
darzenie to  uznano za nadprzyrodzone, związane 
z objawieniem się duszy czyśćcowej.
Ten niesamowity wypadek stał się impulsem do 
stworzenia w owym kościele niezwykłego muzeum – 
Muzeum Dusz Czyśćcowych. Gromadzi ono ekspo-
naty i relacje, które świadczą o istnieniu zaświatów 
i o tym, że dusze czyśćcowe dostają czasem możli-
wość objawienia się żyjącym, by prosić o to, co naj-
bardziej może ulżyć ich niedoli – o modlitwę. Książka 
ks. Marcella Stanzionego przedstawia materiały 
zgromadzone przez muzeum, a  także inne relacje, 

pokazujące, jak rzeczywistość czyśćca komunikuje 
się i objawia w rzeczywistości doczesnej, jeśli może 
wyniknąć z  tego jakieś dobro. Autor zawsze wy-
chodzi w  swych rozważaniach od  katolickiej nauki 
o czyśćcu, którą w ostatnich latach słabiej się pod-
kreśla, a która powinna stanowić część żywej wiary 
każdego chrześcijanina. Książka zawiera również 
użyteczny zbiór modlitw za dusze czyśćcowe.
Jak pisał o. Victor Jouet, założyciel Muzeum Dusz 
Czyśćcowych:
 Życie dusz czyśćcowych to również „życie”. Trzeba 
więc uznać to, co wymyka się naszej kontroli, i nie 
odrzucać tego rozumowo. Bóg jest Panem ducha 
i materii, stworzył jedno i drugie. Cóż więc dziwne-
go w tym, że chce – zawsze z korzyścią dla swoich 
stworzeń – działać, wykorzystując ducha i materię 
w sposób dla nas niezrozumiały?

Opowieść o nawiedzeniach  
dusz czyśćcowych

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 3 8 4

ISBN 978-83-63621-38-4

NoWość

Religia\Duchowość | 9



Kręgi modlitwy

Mark Batterson

• Format 145x205
• Stron 304

• Rok wydania 2013
• Wydanie I

• Oprawa broszurowa

Modlitewna ochrona tego,  
co w życiu najważniejsze i zapora  
przed największymi zagrożeniami

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 3 3 9

ISBN 978-83-63621-33-9

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)

Jak często prosimy Boga o rzeczy niemożliwe? Czy 
nie ograniczamy Bożej wszechmocy źle rozumianą 
pokorą? A może najzwyczajniej nie wierzymy w to, 
że Bóg może i chce odpowiedzieć na nasze najgłęb-
sze pragnienia?
Z  takimi postawami konfrontuje się bestsellerowa 
książka Marka Battersona Kręgi modlitwy.
Dlaczego „kręgi”? Autor książki przypomina nam 
historię Choniego, starca żyjącego w I wieku p.n.e. 
On to, kiedy Izrael nawiedziła straszliwa susza, 
wymodlił u  Boga zbawienny deszcz. Choni stanął 
na  wysuszonej ziemi i  rysował wokół siebie kręgi, 
przemawiając do Pana i obiecując, że nie ruszy się 
z miejsca dopóty, dopóki Bóg nie okaże litości. Kie-
dy jednak deszcz zaczął już padać, był początkowo 
zbyt słaby, a potem zbyt gwałtowny. Starzec dwu-

krotnie więc „uściślał” swoją prośbę do Boga, aż 
Ten zesłał na Izrael deszcz spokojny, lecz obfity.
Dzięki tej książce poznamy historię nie tylko Cho-
niego, ale również innych Bożych mężów, takich 
jak Noe, Daniel i  Eliasz; aż w  końcu samego Je-
zusa i  Jego uczniów, których ufna wiara w  Bożą 
wszechmoc pozwoliła Bogu czynić w  ich życiu rze-
czy niemożliwe dla ludzi. Ta lektura nie tylko obudzi 
w nas wiarę, ale też pozwoli nam zrozumieć, o co 
powinniśmy prosić Boga, dokładnie określić cele, ja-
kie chcemy osiągnąć, oraz poznać nasze najgłębsze 
pragnienia.
Bóg jest bardzo konkretny i takiej postawy domaga 
się też od nas. Powinniśmy zatem wiedzieć, czego 
tak naprawdę od Niego oczekujemy.
Dopiero wtedy zaczniemy zakreślać wokół sie-
bie modlitewne kręgi, pełni ufności w  to, że Bóg 
na pewno nas wysłucha.

29,90 zł

Religia\Duchowość| 10

tłum. E. Stępkowska

NoWość

BeStSeLLer



• Format 130x200 mm
• Stron 224
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• Format 130x200 mm
• Stron 136
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

W licznych objawieniach Pan Jezus i Matka Boża przekazywali świętym, 
mistykom i wizjonerom, że istnieją modlitwy, których odmawianie z wiarą 
i ufnością zapewnia określone, obfite łaski. Składali tym samym szczegól-
ne obietnice, których adresatami są  wszyscy wierzący. Niniejsza książka 
– napisana przez wybitną katolicką pisarkę Joan Carroll Cruz – to  zbiór 
takich wyjątkowych modlitw, opis obiecanych łask i zaaprobowanych przez 
Kościół objawień. Znajdziemy tu  modlitwy, o  odmawianie których Chry-
stus i Matka Boża proszą nas poprzez swoich największych świętych: św. 
Augustyna, św. Katarzynę ze Sieny, św. Teresę z Lisieux, św. O. Pio, św. 
Mechtyldę, św. Alfonsa Liguori, św. Ludwika Grignion de Montfort i wielu 
innych. Dzięki wybranym przez Boga świętym owe cudowne obietnice stały 
się znane na całym świecie i każdy za ich pośrednictwem może zaczerpnąć 
z nieskończonego zdroju Bożej łaski.

Wielu ludzi boi się relacji z Bogiem. Pragną Go, tęsknią za Nim, ale paradok-
salnie boją się wejść z Nim w relację. Dlaczego? Bo sprowadzają Boga je-
dynie do roli bezdusznego prawodawcy. 
Nie słyszą, jak woła: „Kocham Cię”, tylko twarde: „Nie pozwalam! Zaka-
zuję! Nakazuję! Musisz Mnie słuchać, bo jak nie, to między nami koniec!”. 
Jeśli wiarę sprowadzimy tylko do zakazów i nakazów, to Kościół stanie się 
obozem koncentracyjnym, zaś Bóg – esesmanem z karabinem w ręku. A 
z tak rozumianym „kościołem” i z takim „bogiem” ja też nie chcę mieć nic 
wspólnego.
Kim więc jest Bóg? Na czym polega relacja z Nim? Jak się modlić? Po co mi 
sakramenty? Czym jest Kościół? To tylko niektóre z pytań, jakie tu usłyszysz. 
I na które być może zechcesz poszukać odpowiedzi.

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 2 4 7

ISBN 978-83-63621-24-7

Modlitwy i Boże obietnice

Joan Carroll Cruz

Modlitwy prosto z nieba!
Prośby do Boga, z którymi związane są szczególne łaski

Praktykujący, ale czy… wierzący?
o. Lech Dorobczyński OFM

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 4 9 0

ISBN 978-83-63621-49-0

NoWość

26,90 zł

19,90 zł

Religia\Duchowość | 11

tłum. A. Wojtasik



Znaki czasu

Atak na chrześcijaństwo

Jean Vanier

o. J.M. Verlinde

Znaki to 7 rozważań i opowieści o 7 niezwykle ważnych dla każdego chrze-
ścijanina tematach, których rola i znaczenie w Kościele z czasem ulega-
ją zmianie, potrzebują zatem przypomnienia i  objaśnienia. Opierając się 
na  Ewangelii, Jean Vanier mówi o  upokorzeniu, które dotyka dzisiejszy 
Kościół. Jego rozważania odnoszą się również do szeroko pojmowane-
go tematu wychowania. Autor mierzy się z kwestiami bardzo delikatnymi 
i niejednokrotnie przemilczanymi, ucząc, jak o nich mówić. Poruszone przez 
niego zagadnienia nierzadko mają bezpośredni wpływ na życie wiernych 
i odgrywają ogromną rolę w ich życiu. 
Jean Vanier podkreśla jednocześnie, że w każdym problemie i w każdej 
chwili zwątpienia jest z nami zawsze nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, i to 
w nim leży cała nadzieja.

24,90 zł

24,90 zł

tłum. Agnieszka Zielińska

W czasach głębokiego relatywizmu, kiedy nawet podstawowe prawdy wiary 
podlegają nieustannej krytyce i przekłamaniom, chrześcijanin powinien umieć 
bronić swojej wiary. Ojciec Joseph Marie Verlinde w prosty, a jednocześnie 
pasjonujący i  zrozumiały sposób wyjaśnia najważniejsze dogmaty wiary 
katolickiej dotyczące zmartwychwstania, śmierci, czyśćca, nieśmiertelności 
ludzkiej duszy i wiele innych kwestii. Zwraca też uwagę na najrozmaitsze 
zagrożenia duchowe, które oddalając nas od Boga, mogą prowadzić do znie-
wolenia i dręczeń diabelskich. Ostrzega przed ezoteryzmem i okultyzmem, 
a także praktykami duchowymi z Dalekiego Wschodu. 
Ojciec Verlinde, nim powrócił do wiary katolickiej i przyjął święcenia kapłań-
skie, przez wiele lat był związany z ruchem medytacji transcendentalnej jako 
bliski współpracownik guru tego ruchu, Maharishiego Mahesha Yogiego.

• Format 130x200 mm
• Stron 168
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• Format 130x200 mm
• Stron 192
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 3 2 2

ISBN 978-83-63621-32-2

Siedem opowieści o nadziei

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 3 1 5

ISBN 978-83-63621-31-5

zApoWiedź

Religia\Duchowość| 12

tłum. J. Ganobis



29,90 zł

tłum. Agnieszka Zielińska

Proroctwo  
o Antychryście

o. Livio Fanzaga

• Format 145x205 mm
• Stron 320

• Rok wydania 2013
• Wydanie I

• Oprawa broszurowa

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 3 5 3

ISBN 978-83-63621-35-3

Kim jest owa tajemnicza postać zapowiedziana w bi-
blijnej księdze Apokalipsy? Czy żyjemy już w czasach 
Antychrysta, czy to  w  naszym pokoleniu narodzi 
się osoba, którą można by tak nazwać? Ojciec Livio 
Fanzaga prowadzi nas od sensacyjnych wyobrażeń 
ku biblijnej prawdzie zgodnej z nauczaniem Kościo-
ła. Aby przybliżyć rozumienie postaci Antychrysta, 
sięga do objawień mistyków i  świętych, korzysta 
z nauczania papieży, a także ze współczesnych ob-
jawień maryjnych, w których Antychryst często jest 
wzmiankowany. 

Wedle nich Chrystus i  Jego Matka przygotowują 
ludzkość na  ostateczną bitwę z  Ojcem Kłamstwa. 
I choć jej wynik ostatecznie został przypieczętowany 
przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 

Smok apokaliptyczny z nienawiści do Boga i  tego, 
co zostało przez Niego stworzone, czyni nieustanne 
starania, aby zniszczyć ludzkość, prowadząc ją do 
samozagłady. Ostanie wieki – pełne wojen, zbrod-
niczych ideologii i prześladowań Kościoła – wyraź-
nie pokazują, że czas ostatecznego starcia już się 
zaczął i  trwać będzie aż do powtórnego przyjścia 
Chrystusa. 

Celem tej książki jest pobudzenie wierzących do 
większej ufności w  zwycięstwo Jezusa Chrystusa, 
do dostrzegania znaków czasu i odczytywania ich 
w  świetle wiary oraz odważnego demaskowania 
działań tych ludzi, którzy stają się mniej lub bardziej 
świadomymi narzędziami w rękach Antychrysta pró-
bującego zniszczyć dzieło Boże.

NoWość

Religia\Duchowość | 13



Podpis Maryi

O. Livio Fanzaga,  
Saverio Gaeta

• Format 140x200 mm
• Stron 210

• Rok wydania 2013
• Wydanie I

• Oprawa broszurowa

Proroczy szlak objawień Matki Bożej
Nieustające wołanie o nawrócenie

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 3 7 7

ISBN 978-83-63621-37-7

Fatima, Lourdes, rue du Bac w  Paryżu, La Salet-
te, Medjugorie, Pontmain, Pellevoisin, Syrakuzy. 
W miejscach tych przez ostatnie dwieście lat uka-
zywała się Matka Boża. W Medjugorie ukazuje się 
do dziś. Gdy połączymy te miejsca linią, otrzymamy 
literę M, swoisty podpis Maryi na mapie Europy.
W  kolejnym fascynującym wywiadzie ojciec Livio 
Fanzaga, dyrektor włoskiego Radia Maria, oraz 
znany katolicki dziennikarz Saverio Gaeta prowa-
dzą czytelnika śladem maryjnych objawień i szukają 
odpowiedzi na  pytanie, dlaczego tak wiele z  nich 
wydarzyło się na naszym kontynencie. Według nich 
to  właśnie naznaczona krwawymi wojnami oraz 
piętnem morderczych i utopijnych ideologii Europa, 
przeżywająca współcześnie – szczególnie na Zacho-
dzie – głęboki kryzys lokalnych kościołów, staje się 
areną straszliwej walki między Niewiastą obleczoną 
w Słońce a Smokiem piekielnym (Ap 12). To jednak 
właśnie tutaj Maryja odniesie ostateczne zwycię-
stwo – Szatan zostanie pokonany.

Książka Podpis Maryi ukazuje Maryję jako kochają-
cą matkę i prorokinię nowego czasu łaski. Z drugiej 
jednak strony ostrzega nas przed grożącym niebez-
pieczeństwem samozagłady kontynentu, a  także 
śmierci wiecznej jego mieszkańców.
Taki obrót spraw jest ciągle możliwy, stąd naglące 
i pełne miłości wezwania Królowej Pokoju z Medju-
gorie: „Błagam was, nawróćcie się”.
Według św. Ludwika Grignion de Montforta częste 
ukazywanie się Maryi w  Europie i  na  świecie jest 
znakiem czasów ostatecznych. Obecność Maryi ma 
przygotować ludzkość na powtórne przyjście Chry-
stusa. Medjugorie, wedle słów Matki Bożej prze-
kazanych nam przez widzących, jest Jej ostatnim 
pojawieniem się na Ziemi, zanim te czasy nastąpią. 
Nie powinno to budzić lęku, ale stanowić zaprosze-
nie do bliskości z Jezusem, który jak nikt inny pra-
gnie naszego zbawienia i szczęścia.

NoWość

29,90 zł

Religia\Duchowość| 14

tłum. Agnieszka Zielińska



• Format 130x200 mm
• Stron 190
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

Ostatnia nadzieja świata

Powtórne przyjście Chrystusa
o. Livio Fanzaga, Diego Manetti

Tajemnice Medjugorie. Maryja przygotowuje  
nas na powrót Jezusa

Mnożące się w ostatnich czasach przepowiednie o  rychłym końcu świata 
sprawiają, że patrzymy w przyszłość z niepokojem, niepewni jutra. Tymcza-
sem o. Livio Fanzaga zachęca, byśmy spojrzeli na historię świata jako opo-
wieść o dziełach Bożej Opatrzności i  ocaleniu, które Jezus przyniósł nam 
dzięki swojemu Wcieleniu, Męce i Zmartwychwstaniu. 
Powtórne przyjście Chrystusa poprzedzać będą niezwykłe znaki – kata strofy 
naturalne, prześladowania Kościoła, rozpętanie sił zła, oszustwa Antychry-
sta – zapowiadane w  proroctwach biblijnych, apokaliptycznych mowach 
Jezusa, wizjach świętych i mistyków chrześcijańskich oraz w objawieniach 
maryjnych z ostatnich dwustu lat. O. Livio przypomina: jako chrześcijanie nie 
powinniśmy się obawiać powrotu Chrystusa, lecz niecierpliwie go wyczeki-
wać. Siły zła nie przemogą zbawczej mocy Odkupiciela, a ci, którzy odpo-
wiedzą na gorące apele kierowane przez Królową Pokoju z Medjugorie i się 
nawrócą, mogą liczyć na Jej opiekę podczas pełnych grozy dni Apokalipsy.

29,90 zł

• Format 145x205
• Stron 320
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  o. Wiesław Szymona OP

tłum.  o. Wiesław Szymona OP

Miłosierdzie Boże
o. Livio Fanzaga, Saverio Gaeta

„Objawienia, które miały miejsce współcześnie, mówią o czasie spuszczenia 
z uwięzi Szatana. Bóg odpowiedział na to zagrożenie, posyłając nam Matkę 
Miłosierdzia”.
Najnowsza książka ojca Fanzagi ma na  celu jeszcze mocniej uświado-
mić ludziom, że Bóg jest miłosiernym i  kochającym Ojcem, który pragnie 
zbawić i uczynić szczęśliwym każdego człowieka. Ojciec Livio przypomina 
tę prawdę w fascynującym wywiadzie ze znanym włoskim dziennikarzem 
religijnym – Saverio Gaetą. W książce tej usłyszymy o niezwykłym działaniu 
miłosiernego Boga, który poprzez objawienia się Maryi w licznych miejscach 
na świecie, poprzez wydarzenia historyczne, a także przez przesłanie świę-
tej siostry Faustyny Kowalskiej, pragnie ocalić świat przed nadciągającym 
czasem próby i  oczyszczenia. Do książki dołączono modlitwy, nowenny 
i wezwania do Bożego Miłosierdzia.  

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 2 3 0

ISBN 978-83-63621-23-0

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 0 0 1

ISBN 978-83-63621-00-1
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9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 8 3 7

ISBN 978-83-61989-83-7

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

ISBN 978-83-61989-76-9

• Format 145x205 mm
• Stron 304
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł

29,90 zł

W dniu 1 stycznia 2001 roku, na początku trzeciego tysiąclecia, Matka 
Boża objawiła się Mariji, wizjonerce z Medjugorie, przekazując jej wyjątko-
we przesłanie dla dalszych losów ludzkości:
„Drogie dzieci, jest szczególny powód, dla którego chciałam, żebyście tu 
byli. Specjalnie teraz, kiedy Szatan został spuszczony z uwięzi, zapraszam 
was do poświęcenia się mojemu Sercu i Sercu mojego Syna” – orędzie 
nadzwyczajne dane Mariji w Medjugorie
Wedle słów Maryi rzeczywiście nadeszła godzina Szatana, który rozpoczął 
swój ostateczny atak mający na celu zniszczenie świata. To, czego do-
świadczamy, jest czasem próby i efektem wyjątkowej agresji złego ducha. 
Aby przeciwdziałać tym atakom, ludzkość musi najpierw uznać istnienie 
Szatana i dostrzec jego działanie we współczesnym świecie. Jednakże atak 
demona nie będzie trwał bez końca. Wezwani jesteśmy do ufności w osta-
teczne zwycięstwo Chrystusa i w pomoc Królowej Pokoju, która zapewnia 
nas o swoim wsparciu w orędziach z Fatimy i Medjugorie. „Godzina Szata-
na” jest też godziną Maryi, czasem szczególnej Jej opieki i łaski. Stąd Jej 
wielka prośba, aby w czasach ostatecznych, w których przyszło nam żyć, 
jeszcze mocniej oddać się w Jej opiekę. 

„Drogie dzieci! Jestem waszą Matką. Dlatego chcę was doprowadzić do 
pełnej świętości. Pragnę, żeby każdy z was był szczęśliwy tu na Ziemi i żeby 
każdy z was był ze mną w Niebie. Po to, drogie dzieci, przyszłam tutaj 
i tego pragnę. Dziękuję za to, że odpowiedzieliście na to wezwanie!” 
W tych słowach orędzia z 25 maja 1987 roku Królowa Pokoju jasno wska-
zała cel swego objawienia w Medjugorie: zapewnienie ludziom pomyślno-
ści na Ziemi i wiecznego szczęścia w Niebie. Jednocześnie przypomniała, 
że współczesnemu człowiekowi grozi nie tylko śmierć, będąca naturalnym 
kresem ludzkiego życia, ale też coś gorszego – piekło i  śmierć wieczna. 
Autorzy książki ilustrują wizję piekła i  czyśćca, nawiązując do przekazów 
biblijnych, widzeń świętych i mistyków oraz katolickiego magisterium. Jest 
to wprowadzenie do najistotniejszej części tej książki, czyli do niezwykłej 
i wstrząsającej zarazem wizji, jakiej dwoje widzących z Medjugorie, Jakov 
i Vicka, doświadczyło za sprawą Maryi, odbywając podróż po niebie, piekle 
i czyśćcu.

• Format 145x205 mm
• Stron 330
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Przepowiednia o Zaświatach
o. Livio Fanzaga, Diego Manetti

Co Maryja mówi o Niebie, Piekle, Czyśćcu  
i sprawach ostatecznych. Tajemnice Medjugorie

Godzina Szatana
o. Livio Fanzaga, Diego Manetti

Co Maryja mówi o ataku zła w czasach ostatecznych.  
Tajemnice Medjugorie

Religia\Duchowość| 16

tłum. Marcin Masny

tłum. o. Wiesław Szymona

BeStSeLLer

BeStSeLLer



24,90 zł

Nauczyciel 
egzorcystów

s. Angela Musolesi

• Format 130x200
• Stron 192

• Rok wydania 2013
• Wydanie I

• Oprawa broszurowa

Ojciec Matteo La Grua, znany włoski egzorcysta 
związany z  Ruchem Odnowy w  Duchu Świętym, 
przez wiele lat pełnił posługę uwalniania i  uzdra-
wiania. Swoim doświadczeniem dzielił się na  spo-
tkaniach z  animatorami grup charyzmatycznych. 
Siostra Angela Musolesi zebrała w tej książce jego 
nauki dotyczące modlitw wstawienniczych, modlitw 
o uwolnienie i uzdrowienie. 
Źródłem wszelkiego cierpienia i  chorób jest Sza-
tan. Aby uzyskać uzdrowienie ciała, konieczne jest 
przede wszystkim dokonanie uwolnienia duszy spod 
wpływu złego ducha. Dlatego omawiając problem 
uwolnienia, ojciec La Grua wychodzi od kwestii opę-
tania, przekleństwa i  innych rodzajów diabelskiego 
wpływu, jego przyczyn i skutków. Egzorcysta poru-

sza też problem sekt i pozostałych ruchów związa-
nych z magią i ezoteryką, a także innych przejawów 
Szatana we współczesnym świecie. Ważny rozdział 
poświęcony jest też walce duchowej i broni, którą 
mamy w niej do dyspozycji. Bronią tą  są prawda, 
sprawiedliwość, wiara i modlitwa.
W  książce poruszony jest też problem znaczenia 
rozeznania i komunikacji w grupach charyzmatycz-
nych; ojciec La Grua naucza jak odnaleźć charyzmat 
właściwy danej grupie, jak go rozwijać i  utrzymy-
wać.
Na zakończenie przytoczone są świadectwa osób, 
które doznały uzdrowienia dzięki modlitwie wsta-
wienniczej.

O. Matteo La Grua
i jego nauczanie o uwolnieniu

i uzdrowieniu

Religia\Duchowość | 17

tłum. Agnieszka Zielińska

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 4 1 4

ISBN 978-83-63621-41-4

zApoWiedź



Atak Złego

Egzorcysta Watykanu

o. Gabriele Amorth, s. Angela Musolesi

o. Gabriele Amorth, s. Angela Musolesi

W jaki sposób działa w świecie diabeł i jak można mu się skutecznie sprze-
ciwiać? Na  te pytania odpowiada ojciec Gabriele Amorth, światowej sła-
wy egzorcysta, oraz jego współpracownicy, wspierający go w posłudze. Są 
to specjaliści z różnych dziedzin, którzy w swojej codziennej pracy spotyka-
ją się z przejawami aktywności sił zła. 
Omawiane przez nich przykłady działania złego są  bardzo różnorodne. 
Książka prezentuje pogłębioną analizę duchową i  psychologiczną proce-
su uwolnienia, polegającego zarówno na  odprawianiu egzorcyzmów, jak 
i odmawianiu modlitw o uwolnienie. Obok obszernej i rzetelnej części infor-
macyjnej czytelnik znajdzie tu również liczne relacje o opętaniach, często 
tak sensacyjne, że można by je wziąć za pochodzące z hollywoodzkiego 
dreszczowca, gdyby nie to, że zdarzyły się naprawdę.
Tak szerokie ujęcie tematu, poparte wiedzą i doświadczeniem specjalistów, 
stanowi znakomite źródło wiedzy dla tych, którzy chcą jeszcze lepiej zrozu-
mieć oddziaływanie sił zła w świecie i pragną przyczynić się do ich pokona-
nia, aby zwyciężyło Królestwo Boże na ziemi.

Przez ponad trzysta lat posługa egzorcystów w  Kościele pozostawała 
w całkowitym zapomnieniu, dlatego też ojciec Gabriele Amorth, przyjmując 
nominację na ten urząd, postawił przed sobą dwa cele. Pierwszym z nich 
była doraźna pomoc cierpiącym, którzy doświadczali działania złego ducha, 
a dotąd nie mieli się do kogo zwrócić, zaś drugim – uświadomienie kapła-
nom znaczenia tej posługi. Dziś coraz więcej członków Kościoła – również 
świeckich – zdaje sobie sprawę z poważnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą 
lekceważenie wpływu mocy zła na  nasze życie. Wciąż jednak nasza nie-
wiedza daje wielką przewagę Szatanowi w walce między dobrem a złem.

W  wyjątkowym wywiadzie udzielonym siostrze Angeli Musolesi ojciec 
Amorth opowiada o niezwykłych wydarzeniach, których był świadkiem pod-
czas pełnienia obowiązków egzorcysty.

• Format 130x200 mm
• Stron 230
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• Format 130x200 mm
• Stron 208
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29 zł

28,90 zł

Jak rozpoznać zło i jak się z niego wyzwolić

tłum.  Agnieszka Zielińska

tłum.  Agnieszka Zielińska

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 1 2 4

ISBN 978-83-63621-12-4

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 0 2 5

ISBN 978-83-63621-02-5
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29 zł

Czy Szata z Argenteuil to  naprawdę tunika Jezusa, ta  sama, którą miał 
na sobie podczas Męki i o którą rzymscy żołnierze rzucali losy pod krzyżem? 
Czy to możliwe, aby do naszych czasów zachowała się ta cenna relikwia 
o wartości porównywalnej z Całunem Turyńskim? W jaki sposób zbadać jej 
autentyczność?
Ojciec Jean-Charles Leroy w swojej książce przedstawia naukowe śledztwo 
dotyczące Tuniki oraz jej burzliwe losy – przez wieki była ona przekazywana 
jako drogocenny podarek przez władców Europy, wykradana, ukrywana, 
dzielona na części… Badania plam krwi, śladów DNA oraz pokrywających 
tkaninę mikroskopijnych pyłków wskazują, iż mężczyzną, który nosił tę sza-
tę przed śmiercią, mógł być Jezus Chrystus. 
Autor książki analizuje Tunikę nie tylko jako przedmiot materialny, ale tak-
że pokazuje jej bogate znaczenie duchowe jako symbolu Jedności Kościoła.
Świętą relikwię można dziś oglądać w bazylice św. Dionizego we francu-
skiej miejscowości Argenteuil.

„Wówczas otrzymałam ogólne widzenie, w którym zrozumiałam jeszcze po-
ważniejsze aspekty mego poświęcenia, związane ze strasznymi zbrodniami 
ludzkości: […] ujrzałam dręczenie i  prześladowania niezliczonych dobrych 
ludzi, także dobrych księży, prawdziwych dzieci Bożych. Było tak, jakby te drę-
czenia dotyczyły samego Jezusa Chrystusa. Nasze czasy są naprawdę strasz-
ne, nikt nie może od nich uciec, gęsta mgła win wisi nad całym światem”. 
Autorką powyższych słów jest bł. Anna Katarzyna Emmerich, nazywana 
Niebieskim kwiatem wiary, niemiecka mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka. 
Vincenzo Noja przybliża nam w swojej książce biografię tej niezwykłej siostry 
augustianki, a  także przedstawia najciekawsze fragmenty jej obszernych 
wizji, w których dane jej było oglądać Jezusa, Jego Matkę i wielkich świętych 
Kościoła. Przesłanie Anny Katarzyny Emmerich ma wartość nieprzemijającą 
i przemawia szczególnie mocno w naszych czasach, tak trudnych i niespo-
kojnych.

Tunika Jezusa

Niebieski kwiat wiary

o. Jean-Charles Leroy

Vincenzo Noja

Cudowna relikwia chrześcijaństwa

Wizje i proroctwa bł. Anny Katarzyny Emmerich

• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

• Format 130x200
• Stron 144
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• oprawa broszurowa

tłum.  Agnieszka Zielińska

tłum.  Joanna Ganobis

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 1 1 7

ISBN 978-83-63621-11-7

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 1 4 8

ISBN 978-83-63621-14-8
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• Format 115x195 mm
• Stron 120
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa twarda

• Format 145x205 mm
• Stron 304
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

28,90 zł

36 zł

Wprowadzenie do kontemplacji

Nie bój się własnej słabości

tłum. Maria Nowak i Maria Pieńkowska

opr. Sylwester Szefer

Życie Piotra Goursat naznaczone było trudnymi chwilami. Właśnie to doj-
mujące poczucie własnej słabości pozwoliło mu doświadczyć Bożego mi-
łosierdzia i stać się Bożym nieborakiem. Już jako starszy człowiek doznał 
łaski wylania Ducha Świętego. Owocem tej modlitwy stała się Wspólnota 
Emmanuel, która liczy dzisiaj 9 tysięcy członków i działa w 57 krajach.
„Trzeba, żeby się paliło...” – powtarzał Piotr. „Dopóki nie zdajemy sobie 
sprawy, jakimi jesteśmy nieborakami, dopóty nic nie rozumiemy” – mówił. 
„Bez Jezusa nic nie możemy zrobić, a  z Nim wszystko!”. Słowa Piotra 
zebrane w tej książce przez Martine Catta są rzeczywiście pełne Ognia, 
wręcz parzą swoją bezpośredniością i  życiową mądrością. Rozpalają 
optymizm, ale też wiarę w to, że w oczach Boga nasza ułomność jest 
szansą i stanowi dla nas wyzwanie. Piotr Goursat jest kandydatem na oł-
tarze, kilkanaście lat po jego śmierci rozpoczął się proces informacyjny 
zmierzający do ogłoszenia go świętym.

Zobaczyć Boga

Słowa pełne ognia

Joachim Badeni OP

Piotr Goursat, Martine Catta (opr.)

Według ojca Joachima kontemplacja jest „widzeniem Boga”. Czy można 
zobaczyć Boga? Nie tylko można – trzeba zobaczyć, jeśli chcemy z Nim żyć!
Poza tym kontemplacja, jak mówi ojciec Joachim, jest zupełnie prosta. Do 
tego nie potrzeba matury, tylko wiary. Każdy człowiek jest zdolny do kon-
templacji, do widzenia obecności Bożej…
Zobaczenie Boga i  spotkanie z  Nim ma swój dalszy ciąg. Tak jak zako-
chani zmierzają w  stronę małżeństwa, tak i osoba pociągnięta urokiem 
miłości Boga pragnie związać się z Nim na stałe.  Ojciec Joachim zachę-
ca, aby uczyć się kontemplacji w szkole karmelitańskiej prowadzonej przez  
św. Jana od  Krzyża. Szkoła ta  może pomóc zwłaszcza w  pokonywaniu 
„ciemnej nocy” na drodze do pełnego zjednoczenia z Bogiem.

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 1 3 1

ISBN 978-83-63621-13-1

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 0 8 7

ISBN 978-83-63621-08-7
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Świat demonów jest niepokojąco blisko nas. Często prawdziwe zło kryje się 
tam, gdzie najmniej byśmy się go spodziewali – w „pobożnych uczynkach” 
bez miłosierdzia, w fanatyzmie tych, którzy z Boga uczynili slogan, w na-
szych własnych sercach. Wobec takiej wiary – pewnej swego, tryumfującej, 
pozbawionej wdzięczności, fałszującej przesłanie Ewangelii – nawet ateizm 
wydaje się mniej szkodliwy; „komu wiele dano, od  tego wiele wymagać 
się będzie” (Łk 12, 48). To właśnie wiara demonów, które wiedzą, że Bóg 
istnieje, ale odrzucają Jego miłość, poszukując złudnej, piekielnej wolności.   
Nie jest to książka o spektakularnych manifestacjach diabła, choć i o tym 
się trochę dowiemy. To opowieść o naturze złego ducha, jego oddziaływa-
niu na świat i na każdego z nas. 

Wiara demonów

Fabrice Hadjadj

• Format 145x205
• Stron 336
• Rok wydania 2012
• Wydanie pierwsze
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

Religijna książka roku we Francji

...także i złe duchy wierzą i drżą...

tłum. Maria Żurowska

tłum. Barbara Amarowicz

Czworo uznanych mistyków – Maria de Agréda, Anne-Catherine Emmerich, 
Maria Valtorta oraz Consuelo – opisywało historie życia Maryi, które sze-
roko uzupełniały słowa Ewangelii. Czworo innych równie znanych misty-
ków – Theresa Neumann, Luz Amparo Cuevas, Domenico i Rosa – przeka-
zało nam dalsze fragmenty historii życia Dziewicy Maryi.
Jaka jest historyczna i duchowa wartość tych tekstów? Na czym opiera się 
ich autentyczność? W jakim sensie te historie „życia ukrytego” były owo-
cem natchnienia z wysoka? 
Poszukując odpowiedzi na te pytania, autorzy – ksiądz oraz świecki spe-
cjalista – poświęcili cztery lata na  szczegółowe śledztwo dotyczące sie-
demdziesięciu siedmiu wydarzeń z  życia Maryi. Ich wnioski przynoszą 
fenomenalną i zaskakującą wiedzę o życiu Maryi, pozwalając czytelnikom 
przeniknąć zasłonę Wielkiej Tajemnicy.
Odkryj niezwykłe Tajemnice Maryi i poznaj matkę Jezusa, jakiej do tej pory 
nie znałeś.

Tajemnica Maryi

René Laurentin, François-Michel Debroise

• Format 145x205 mm
• Stron 310
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 8 8 2

ISBN 978-83-61989-88-2

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 0 1 8

ISBN 978-83-63621-01-8
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Maryja i egzorcyzmy
ks. Francesco Bamonte

„Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: [...] Wprowadzam nieprzyjaźń między cie-
bie i niewiastę” (Rdz 3, 14–15).
Tą zapowiedzianą u początków świata i tryumfującą w czasach apokalipsy 
niewiastą jest Maryja. To Ona, uczestnicząc w  zbawczym dziele swego 
Syna, w sposób szczególny przeciwstawia się działaniom Szatana i bierze 
w obronę swoje dzieci. To Jej imienia wzywają kapłani-egzorcyści podczas 
zmagań z mocami piekielnymi i to w Niej wszyscy ci, którzy doświadczają 
diabelskiego dręczenia, pokładają nadzieję. 
Francesco Bamonte, opierając się na autorytecie Biblii oraz nauczania Ko-
ścioła, ukazuje, jak ogromną wartość ma autentyczny kult Maryi w walce 
ze światem demonów. Jego książka to piękny portret Matki i Świętej Opie-
kunki, która poprzez wspieranie działań Chrystusa prowadzi ludzkość do 
Boga. Autor przedstawia również swoje osobiste doświadczenia, opowia-
dając o tym, jak wyraźnie odczuwa obecność i pomoc Maryi podczas swo-
jej kapłańskiej opieki nad osobami opętanymi.

• Format 130x200 mm
• Stron 250
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł

Świadectwo egzorcysty o niezwykłej mocy Maryi
w walce z Szatanem

tłum. Magdalena Jagiełło
9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 9 1 2

ISBN 978-83-61989-91-2

Miliony ludzi we Włoszech i  na  całym świecie uważają, że Bóg przemówił 
w naszych czasach przez Natuzzę Evolo, mistyczkę z Kalabrii. Pan posta-
nowił obdarzyć tę prostą kobietę, analfabetkę, niezwykłymi łaskami i chary-
zmatami: darem bilokacji, stygmatów, znajomością języków obcych, których 
nigdy się nie uczyła, czy zdolnością zwaną „oświeceniem diagnostycznym” 
(nazywa się tak umiejętność trafnego diagnozowania choroby, przewidze-
nia wyniku operacji czy zasugerowania skutecznej terapii). Zwano ją Radiem 
z Zaświatów, ponieważ umiała porozumiewać się z aniołami stróżami oraz 
przebywającymi w raju lub w czyśćcu duszami zmarłych. Podczas mistycz-
nych widzeń często rozmawiała z ukazującymi się jej Jezusem i Maryją, zaś 
w Wielkim Tygodniu współprzeżywała ze Zbawicielem mękę Drogi Krzyżowej. 
Z uwagi na liczne cuda, które dokonywały się za sprawą jej modlitw, mówio-
no o Natuzzie, że jest Ojcem Pio w spódnicy. 

Cudowne znaki i święte życie

Agnese Sereni

Opowieść o Natuzzie Evolo, stygmatyczce  
i świadku Bożej Mocy

26,90 zł

• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  Magdalena Jagiełło

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 0 5 6

ISBN 978-83-63621-05-6
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Szaleństwo modlitwy
Matt Woodley

• Format 130x200 mm
• Stron 268
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł

Jak poruszyć serce Boga? 11 sposobów owocnej modlitwy

Czy modlitwy można się nauczyć? W jaki sposób rozmawiać z Bogiem zara-
zem pokornie i śmiało? Dlaczego modlitwa bywa niebezpieczna?
Matt Woodley przedstawia jedenaście dróg modlitwy, które – chociaż 
są zupełnie różne – mogą się uzupełniać i przez to wzbogacać nasze życie 
duchowe. Część z  tych sposobów modlitwy jest powszechnie znana, ale 
większość będzie dla nas nowością; autor udowadnia, że czasem nawet nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, że się modlimy. Modlitwa jako kłótnia z Bo-
giem, modlitwa jako długa, powolna podróż lub modlitwa jako gardłowy jęk 
– każda z tych dróg prowadzi do bliskości z Bogiem. Dzięki książce Matta 
Woodleya nauczymy się z nich korzystać i wybierać ten rodzaj modlitwy, 
który w danym momencie życia jest najbardziej odpowiedni.

Przeżyć dobrze swoje życie – co to  właściwie 
oznacza? Zastanawiając się nad tym, Ann Vo-
skamp zachęca, by nauczyć się sztuki codzienne-
go odkrywania Bożych darów. Autorka przekonu-
je, że w monotonii codziennych obowiązków, stre-
su związanego z tempem uciekającego czasu, na-
tłokiem problemów finansowych i rodzinnych moż-
na odnaleźć smak prawdziwego szczęścia.

„Bóg oczekuje, że będę się bardziej starać”. „Bóg 
jest na mnie zły”. Wszyscy mamy jakieś wyobraże-
nia co do tego, w jaki sposób Bóg działa w naszym 
życiu, i  co właściwie o  nas myśli. Niektóre z  nich 
są w nas tak głęboko zakorzenione, że już się nie 
zastanawiamy, czy przypadkiem nie są  fałszywe. 
Tymc zasem, jak udowadnia autor książki, te  wy-
obrażenia mają wpływ nie tylko na to, kim jesteśmy, 
ale też na to, w jaki sposób żyjemy na co dzień.

Ann Voskamp
Tysiąc darów. O sztuce 
codziennego szczęścia

• Format 130x200 mm
• Stron 328
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

James Bryan Smith
Dobry i piękny Bóg. 

Pokochać Boga,  
jakiego znał Jezus

• Format 130x200 mm
• Stron 376
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł 29,90 zł

tłum. Edyta Stępkowska tłum. Lucyna Wierzbowska 

tłum. Edyta Stępkowska

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 9 0 5

ISBN 978-83-61989-90-5

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 9 5 0

ISBN 978-83-61989-95-0

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 1 5 5

ISBN 978-83-63621-15-5
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Oczami Jezusa
Carver Alan Ames

• Format 145x205 mm
• Stron 584
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

39,90 zł

WYDANIE ZEBRANE, t. I–III

Pismo Święte mówi: „Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Je-
zus 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 życiu Jezusa spisany na podstawie prywatnych objawień autora, 
przypominających wizje Anny Katarzyny Emmerich czy św. Brigidy 
Szwedzkiej. Są to opowieści wyjątkowe, bowiem ich narratorem jest 
sam Jezus, a wszystkie wydarzenia obserwujemy jakby Jego oczami.

tłum. Przemysław Strugielski, Aleksandra Brożek

o. Émilien Tardif,  
Marino Parodi

Dary Ducha Świętego   
i Nowa Pięćdziesiątnica

• Format 130x200
• Stron 224
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

o. Bartłomiej  
Kucharski OCD
Otwórzmy się  

na Ducha Świętego

• Format 130x200
• Stron 132
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

Książka ojca Bartłomieja Kucharskiego, karmelity 
bosego, ma za zadanie otwierać nas, wierzących, 
na realną i żywą obecność Ducha Świętego w na-
szym życiu. Otworzyć się na Ducha to wejść w rela-
cję z całą Trójcą Świętą. Potrzebujemy oczyszczenia 
i  uzdrowienia, aby już tu, na  Ziemi uczestniczyć 
w  Bożym życiu, które w  całej pełni objawi się 
w Wieczności.tłum.  Joanna Ganobis

Książka ta jest w pewnym sensie duchowym testa-
mentem ojca Émiliana Tardifa, jednego z  najwięk-
szych charyzmatyków XX wieku. Książka-wywiad 
zawiera nauczanie i rady dotyczące uzdrowienia cie-
lesnego i  duchowego. Przedstawia ponadto wiele 
ciekawych anegdot, będących prawdziwymi przypo-
wieściami na nasze czasy.

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 9 2 9

ISBN 978-83-61989-92-9

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 0 4 9

ISBN 978-83-63621-04-9

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

ISBN 978-83-61989-98-1

29 zł
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25 zł

Ja jestem Bogiem 
Abrahama, Izaaka, 

Jakuba

o. Józef Witko

• Stron 246
• Rok wydania 2013

• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

O uzdrowieniu więzi w rodzinie

Modląc się o uzdrowienie więzi w rodzinie, o prze-
baczenie grzechów, które popełnili nasi przodkowie, 
możemy w  pozytywny sposób przeżywać nasze 
rodzinne relacje. Wstawianie się za duszami cierpią-
cymi w czyśćcu ma niezwykłą moc – potwierdzają 
to  liczne świadectwa świętych i  wizje mistyków. 
Modlenie się za zmarłych członków swojej rodziny 
to zaś akt szczególny, który pomaga nie tylko ich 
duszom, ale także nam samym. 
Powiązania między grzechami przodków a naszym 
życiem niekiedy trudno wykryć i zrozumieć. Często 
nie chcemy myśleć o różnych rodzinnych tragediach, 
ponieważ jest to dla nas bolesne i wydaje nam się, 
że jeśli spróbujemy o tym zapomnieć, uda nam się 
wykreślić przeszłość. Ten lęk utrudnia nam właściwe 

rozeznanie. Może on  także sprawić, że niechętnie 
będziemy myśleć o  uzdrowieniu międzypokolenio-
wym – bo uzdrowienie głębokich ran łączy się z ich 
otwarciem, oczyszczeniem, a to boli.
Musimy jednak pamiętać, że odważne rozpoznanie
grzechów, które ciążą nad nami z winy naszych 
przodków, pogodzenie się z prawdą oraz przeba-
czenie to droga do duchowej wolności. Jezus chce 
nas uleczyć, chce usunąć z naszych serc ciernie, 
które tkwią w nim od dawna, ale my musimy Mu na 
to pozwolić. Zatem jeśli podejrzewamy, że potrze-
bujemy łaski uzdrowienia międzypokoleniowego, 
powinniśmy zastanowić się nad historią swojej ro-
dziny, poznać ją, wybaczyć naszym przodkom grze-
chy,które popełnili, i modlić się o zbawienie ich dusz.

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 4 0 7

ISBN 978-83-63621-40-7

zApoWiedź

oKłAdKA
roBoCzA



Modlitewnik twojego uzdrowienia

Uzdrawiająca moc przebaczenia

Wołaj do Mnie, a odpowiem ci

o. Józef Witko OFM

o. Józef Witko OFM

Ojciec Witko pokazuje, jak ważne w  procesie uzdrowienia duchowego, 
a także fizycznego, jest przebaczenie. Jego brak nie tylko zamyka ludzkie 
serce na działanie Bożej łaski, ale też sprawia, że człowiek staje się nie-
szczęśliwy, skupiony na samym sobie i swoim cierpieniu.
Autor książki udowadnia, że przebaczenie – choćby wydawało się bardzo 
trudne – jest możliwe. Dzięki Bożemu działaniu nawet najbardziej zranione, 
złamane serce zdolne jest przebaczyć nie tylko urazę, ale nawet najgorsze 
krzywdy. Ojciec Witko ukazuje to na przykładzie biblijnych postaci, takich jak 
Józef, który został sprzedany przez własnych braci w niewolę, czy Dawid, 
który był prześladowany przez Saula. Przedstawia także współczesnych 
świadków wiary, np. Immaculée Ilibagizę, która potrafiła przebaczyć mor-
dercy swojej rodziny po rzezi w Ruandzie.
Te bolesne historie pokazują, że Bóg ma moc nawet z największego zła wy-
prowadzić dobro. Teksty ojca Józefa, jak również zawarte w nich modlitwy 
oraz liczne świadectwa osób, które dzięki przebaczeniu otrzymały od Pana 
fizyczne i duchowe uzdrowienie, mają za zadanie pokazać, jak wielką siłę 
ma przebaczenie, jak zmienia ono ludzkie serce i otwiera je na uzdrawiające 
działanie Pana.

Książka ta zawiera modlitwy używane przez o. Józefa Witko podczas 
Mszy Świętych o uzdrowienie. Stanowi on  nieocenioną pomoc dla ludzi 
pragnących modlić się o uzdrowienie swoje czy bliskich. Modlitewnik ten 
jest wpaniałym podręcznikiem rozmowy z Bogiem, a zawarty w nim wstęp 
oraz krótkie rozważania i informacje przypominają, na czym opieramy na-
szą nadzieję uzdrowienia oraz jakie warunki dobrze jest spełnić, by otwo-
rzyć się na uzdrawiające działanie Jezusa. Niniejszy modlitewnik zawiera 
opublikowane w uporządkowanej formie niemal wszystkie modlitwy, które 
dotychczas można było znaleźć rozproszone różnych książkach o. Józefa 
Witko, a także zupełnie nowe. 

• Format 130x200 mm
• Stron 320
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• Format 115x195
• Stron 320
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa zintegrowana

25,00 zł

25 zł

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

ISBN 978-83-61989-93-6

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 3 1 5

ISBN 978-83-63621-31-5
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o. Józef Witko OFM
Czyściec. Wezwanie 

do modlitwy  
za zmarłych

• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

20,00 zł

Książka stanowi przystępne i pouczające wprowa-
dzenie do katolickiej nauki o czyśćcu i jednocześnie 
przypomnienie o naszej powinności wspierania dusz 
czyśćcowych modlitwą. Podstawą wiary w czyściec 
jest nauka Kościoła głosząca, że zbawienie jest do-
stępne także dla dusz, które w chwili śmierci nie były 
w pełni gotowe na zjednoczenie z Bogiem – stan, 
w jakim przebywają one w oczekiwaniu na Sąd, na-
zywany jest czyśćcem. Książkę o. Witko zamyka bo-
gaty wybór pięknych modlitw za dusze czyśćcowe.

W  swojej książce o. Józef Witko przywołuje przy-
kład Ezechiasza, króla Judy, aby dowieść, że ni-
gdy nie jest za późno, by prosić o  Bożą pomoc. 
Ezechiasz nie wahał się zwrócić do Boga. Pan 
odpowiedział na  jego wołanie: „Słyszałem two-
ją modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię cię”  
(Iz 38, 5). Do każdego z nas Bóg chce powiedzieć: 
„Oto uzdrowię ciebie”. 

Ojciec Józef Witko OFM zaprasza nas ponownie do 
wspólnej modlitwy o  uwolnienie i  uzdrowienie du-
chowe i fizyczne. Tym razem szczególnym tematem 
stają się nasze lęki, zwątpienia i uwikłanie w grzech 
jako przeszkody utrudniające nam zbliżenie się do 
Boga, a także wiara w Chrystusa – jedyna droga do 
prawdziwego uzdrowienia i  wolności. Myślą prze-
wodnią książki są słowa Jezusa wypowiedziane do 
Jaira, przełożonego synagogi, którego córka zacho-
rowała i  zmarła: „Nie bój się, wierz tylko, a  twoja 
córka będzie ocalona”. 

Często w  tych najtrudniejszych chwilach życia, kie-
dy tracimy już nadzieję, w  nasze serca wkrada się 
zwątpienie. Gdzie jest Bóg? Dlaczego na to pozwa-
la? Wtedy najbardziej tęsknimy za Jego obecnością. 
Gdy nie ma już żadnej nadziei, On przychodzi i mówi 
do nas jak do Gedeona: „Pokój z tobą! Nie bój się ni-
czego! Nie umrzesz”. 

o. Józef Witko OFM  
 Nie bój się,  
wierz tylko

• Format 130x200 mm
• Stron 256
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

20,00 zł

o. Józef Witko OFM  
Pan jest z tobą, 

dzielny wojowniku!

• Format 130x200 mm
• Stron 286
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

o. Józef Witko OFM  
Oto uzdrowię ciebie

• Format 130x200 mm
• Stron 208
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

20,00 zł20,00 zł

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 2 6 4

ISBN 978-83-61989-26-4

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

ISBN 978-83-61989-67-7

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 0 2 8

ISBN 978-83-61989-02-8

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 0 3 5

ISBN 978-83-61989-03-5
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o. Józef Witko OFM
Jezusie, synu  

Dawida, ulituj się 
nade mną

• Format 130x200 mm
• Stron 264
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

20,00 zł

Ojciec Józef Witko, franciszkanin, kaznodzieja 
i  uczestnik ruchu charyzmatycznego, już od  ponad 
dziesięciu lat odprawia Msze Święte w  intencji cho-
rych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. 
Każdego roku uczestniczy w nich kilkadziesiąt tysięcy 
osób. Niniejsza książka zawiera świadectwo posługi 
ojca Józefa i  teksty modlitw o uzdrowienie, jednak 
najważniejszą jej częścią jest zbiór poruszających 
świadectw samych uczestników.

Ojciec Józef Witko prowadzi czytelnika, aby w świe-
tle i mocy Słowa Bożego mógł na nowo doświadczyć 
Żywego Boga. 
Medytacje nad Pismem Świętym, modlitwy i  świa-
dectwa mają nam pomóc otworzyć się na  zbaw-
czą moc Chrystusa, który pragnie uzdrowić całego  
człowieka, nie tylko serce, pamięć czy uczucia, ale tak-
że jego ciało. 

o. Józef Witko OFM  
 Uzdrawiająca moc 
Ducha Świętego

• Format 130x200 mm
• Stron 264
• Rok wydania 2007
• Wydanie II poprawione  

i rozszerzone
• Oprawa broszurowa

20,00 zł

o. Józef Witko OFM 
Grzegorz Sokołowski 

 Miłość zwycięża 
wszystko

• Format 130x200 mm
• Stron 168
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

20,00 zł

Ojciec Józef Witko o  powołaniu, Mszach Świętych. 
z  intencją o  uzdrowienie i  uwolnienie, śmierci, miło-
ści, przebaczeniu i swojej drodze do osobistej relacji  
z  Chrystusem. Czy można zaprzyjaźnić się ze  swo-
im Aniołem Stróżem? Jaki sens ma odmawianie no-
wenny? Dlaczego Jezus każe nam kochać naszych 
nieprzyjaciół? Na  te  i  wiele innych niebanalnych py-
tań odpowiada ojciec Witko w niezwykłej rozmowie 
z  Grzegorzem Sokołowskim, przedstawiając prostą 
i poruszającą katechezę o Bożej miłości.

Jabes jest jedną z  najbardziej tajemniczych po-
staci Starego Testamentu – jego imię pojawia się 
niespodziewanie pośród genealogicznych zapisów  
w 1 Księdze Kronik. O  Jabesie wiemy tylko tyle, że 
cierpiał, a gdy poprosił Boga o  łaskę, On go wysłu-
chał. Ojciec Witko, zainspirowany prostą i skuteczną 
modlitwą Jabesa, uczynił właśnie jego najważniejszą 
postacią swojej książki, rozważając problem ludzkiego 
cierpienia oraz łaskę uwolnienia od  bólu, jaką może 
obdarzyć nas dobry Bóg.

o. Józef Witko OFM  
 Obyś skutecznie  
mi błogosławił

• Format 130x200 mm
• Stron 280
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

20,00 zł
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ISBN 978-83-60040-66-9
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tłum. Krzysztof Chodacki

Grzegorz Bacik  
Zniewolenie  
demoniczne 

• Format 130x200 mm
• Stron 248
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Grzegorz Bacik  
Pokonać  

mroczne siły

• Format 130x200 mm
• Stron 208
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

ks. Gilles Jeanguenin
Walka z demonem.  

Św. Franciszek Salezy

• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Grzegorz Bacik
Okultyzm

• Format 130x200
• Stron 208
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

Żyjemy w  czasach, w  których wiele osób, tak-
że wierzących, ma styczność ze  sferą okultyzmu  
i magii. Oni sami i ich najbliżsi narażeni są w szcze-
gólny sposób na  działania złego ducha. 
Może  to  prowadzić do demonicznego dręczenia, 
a w ostateczności do opętania. Książka Grzegorza Ba-
cika jest przewodnikiem dla tych, którzy zmagają się  
z  problemami, mogącymi być wynikiem wpływów 
demonicznych.

Temat zniewolenia jest często pomijany w naucza-
niu duszpasterskim. Tymczasem to, co wydaje  
się zwykłą troską o własne zdrowie (bioenergote-
rapia) lub niewinną zabawą (wywoływanie duchów, 
wróżby i czary), otwiera złu drzwi do naszego życia 
i może prowadzić do dręczeń oraz opętań diabel-
skich. Dowiedz się, jak ich unikać.

Wielu współczesnych ludzi ulega pokusie, szukając 
uzdrowienia i uwolnienia od zła nie w Bogu, lecz 
w okultyzmie. Książka autorstwa Grzegorza Bacika 
w sposób bardzo prosty i zrozumiały opisuje współ-
czesne zagrożenia związane z kontaktem z okulty-
zmem, z których wielu z nas nie zdaje sobie sprawy. 

Mało kto pamięta, że Franciszek Salezy, święty biskup 
Genewy, sprawował również posługę egzorcysty. Jak 
można się domyślić, św. Franciszek Salezy nie był 
„zwykłym” egzorcystą – mówi się o nim powszechnie, 
że jako pierwszy „odśredniowieczył” diabła, rezygnu-
jąc z  makabryzmu jego opisu charakterystycznego 
dla poprzednich epok. W swojej posłudze egzorcysty 
skupiał się przede wszystkim na  trosce o  wiernych  
i chronieniu ich przed atakami złego. 
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Ojciec Benignus  
Moja droga  

do egzorcyzmów

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

Autobiografia ojca Benignusa, egzorcysty diecezji 
Palermo. Znany kapłan opowiada o swojej drodze do 
posługi egzorcysty, zupełnie odmiennej od pierwot-
nego planu służby w  Kościele – studiów filozoficz-
nych i pracy naukowej. Ojciec Benignus, wypełniając 
z  pokorą i  odwagą Boże plany, sam przekonał się 
o trudach tego powołania...

Wstrząsające świadectwo włoskiego egzorcysty, 
opisującego swoje doświadczenia z osobami opęta-
nymi, wprowadzające w  tematykę opętania, wyja-
śniające, w jaki sposób jest ono możliwe i w jakich 
warunkach najczęściej do niego dochodzi. Książka 
zawiera też  relacje ze spotkań z opętanymi i z od-
prawianych egzoryzmów. Całość napisana jest ję-
zykiem prostym i przystępnym, książkę czyta się jak 
dobrą powieść, i to powieść grozy. 

Ojciec Benignus  
 Szatan istnieje  

naprawdę

• Format 130x200 mm
• Stron 280
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Thomas John  
Craughwell  

 Biblijne czarne  
charaktery

• Format 130x200 mm
• Stron 368
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Kontynuacja cieszącej się wielkim zainteresowaniem 
książki Święci nie-święci. Tym razem opowiadająca 
o niezwykle barwnych, a często też mniej znanych 
postaciach z  Biblii, które zasłynęły rozpustą, prze-
wrotnością i okrucieństwem. Obecność „złych” boha-
terów w Biblii pokazuje, że również dla nich zostało 
przewidziane miejsce w  Bożym planie zbawienia.  
Często bez nich trudno byłoby dowiedzieć się, jak 
potężny jest Bóg i Jego miłosierdzie. 

Znakomita, wciągająca i  napisana z  humorem 
opowieść o  kilkunastu postaciach znanych świę-
tych i  ich niezbyt chlubnych początkach. Poznamy 
tu egoistycznego Ignacego Loyolę, pijaka Jana Bo-
żego, utracjusza Franciszka z  Asyżu, uwodziciela 
i heretyka Augustyna... Wzruszające historie i  zna-
komity materiał do refleksji: co takiego zaszło w ich 
życiu, że mimo trudnej przeszłości otworzyli się 
na działanie łaski Bożej i zostali świętymi? 

tłum.  Tomasz Fortuna
tłum.  Ryszard Zajączkowski

Thomas John  
Craughwell  

 Święci nie-święci

• Format 130x200 mm
• Stron 192
• Rok wydania 2007
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum. o. Wiesław Szymona OP

tłum. Joanna Chapska
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Pragnienie szczęścia złożone w sercach wszystkich 
ludzi jest niezmienne. Kto spotkał Jezusa we wła-
snym życiu, ten nie przestaje głosić: moją radością 
jest Chrystus. W  czasach spragnionych radości, 
dlaczego nie wskazać światu chrystoterapii rado-
ści – drogi uzdrowienia, która pochodzi od  Boga 
i która nieporównanie przewyższa wszelkie ludzkie 
praktyki.

Posługa modlitwy o  uzdrowienie wynika z  wielo-
wiekowej tradycji chrześcijańskiego przewodnic-
twa duchowego, którą Duch Święty nieustannie 
wzbogaca i  udoskonala. Dzięki tej książce można 
dowiedzieć się, czym jest uzdrowienie wewnętrzne 
i w jaki sposób się ono dokonuje. Przesłanie książki 
ilustrują liczne świadectwa uzdrowień.

Salvatore Martinez
Chrystus leczy  

radością

• Format 130x200
• Stron 200
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Mike Flynn,  
Doug Gregg
Uzdrowienie  
wewnętrzne

• Format 145x205 mm
• Stron 336
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

tłum. o. Wiesław Szymona OP

John Ortberg
Ja, którym chcę być. 

W poszukiwaniu  
Bożej wersji siebie

• Format 140x200 mm
• Stron 440
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Składamy się z niezliczonych wersji siebie: „ja, któ-
rym nie chcę być”, „ja, którym udaję, że jestem”, „ja, 
którym myślę, że powinienem być”...  Na szczęście 
istnieje jeszcze jedno – ja taki, jakim chciałby widzieć 
mnie Bóg! Jak stać się taką wersją samego siebie? 
Na drodze stają nam nasze własne lęki – boimy się 
poddać Bożemu prowadzeniu, aby nie stracić kon-
troli nad swoim życiem...  

Bóg obficie zsyła na nas swą łaskę, nie żądając ni-
czego w zamian – zależy Mu tylko na naszej miłości 
i  szczęściu. Książka Terry’ego Virgo przedstawia 
świeże, ale zakorzenione głęboko w  Biblii spojrze-
nie na dar łaski. Autor pisze: „Niewiele jest radości, 
które można porównać z odkrywaniem cudu Bożej 
łaski. Jestem pewien, że jeśli przeczytacie tę książkę 
z otwartym sercem, odnowi ona wasze doświadcze-
nie spotkania z Jezusem”. tłum.  Tomasz Tesznar

tłum.  Ryszard i Renata Pruszkowscy

Terry Virgo
Łaska. Jak przyjąć 

najcudowniejszy dar 
Boga

• Format 130x200 mm
• Stron 240
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

tłum. Andrzej Wojtasik
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Abraham J. Heschel
Pańska jest ziemia 

• Format 140x200 mm
• Stron 190
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

Prorocy
Abraham Joshua Heschel

Abraham Joshua Heschel jest jedną z najważniejszych postaci współcze-
snego religioznawstwa. Prorocy – książka wydana po raz pierwszy w 1962 
roku – natychmiast została uznana za arcydzieło biblistyki. 

Dla badaczy interesujących się lekturą Starego Testamentu, zarówno tych 
wywodzących się z kręgów chrześcijańskich, jak i judaistycznych, niniejsza 
publikacja stanowić będzie znakomitą okazję do pogłębienia wiedzy o pro-
rokach Izraela. To owoc dojrzałej refleksji Heschela i jego zaawansowanych 
studiów biblijnych, otwierający oczy czytelników nie tylko na zagadnienie 
starotestamentowego ruchu profetycznego, lecz również na  szeroko ro-
zumianą filozofię religii.

• Format 140x200 mm
• Stron 650
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa ze 

skrzydełkami

49,90 zł

Klasyka religioznawstwa

tłum.  Henryk Halkowski

tłum. Albert Gorzkowski

Abraham J. Heschel
Szabat

• Format 140x200 mm
• Stron 210
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami
tłum.  Henryk Halkowski

  Abraham J. Heschel
Bóg szukający człowieka

• Format 140x200 mm
• Stron 544
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

tłum.  Albert Gorzkowski

marzec 2014
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zApoWiedź



Bill Hybels
Życie, które działa

• Format 130x200 mm
• Stron 292
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,00 zł

Tym razem Bill Hybels pokazuje, jak szczęśliwie przeżyć 
życie, korzystając z mądrości życiowej zawartej w Bi-
blii. To właśnie ona jest kluczowa, gdy natrafiamy na 
na problem w pracy czy w domu, w relacji z przyjaciół-
mi lub we własnym życiu. Jakie czynniki są istotne dla 
osiągania przez nas celów życiowych? Jak znajdować 
przyjaciół? Dlaczego w pewnych sytuacjach tak trudno 
zaufać Bogu? Bill Hybels pokazuje, że dzięki mądro-
ści życie może zacząć „działać” jak dobrze naoliwiony 
mechanizm!

Większość z nas, zajętych szkołą, pracą, przyjaciółmi, 
rodziną i  rozrywkami, ma trudności ze  znalezieniem 
czasu i chęci na modlitwę. Wydaje się, że modlitwy nie 
uda się już umieścić w napiętym programie dnia. Po-
mysły zawarte w tej praktycznej książce pomogą nam 
nauczyć się, jak zwolnić tempo życia i być bliżej Boga.

Bill Hybels  
Zbyt zajęci,  

by się nie modlić

• Format 130x200 mm
• Stron 240
• Rok wydania 2009
• Wydanie III poprawione 

i rozszerzone
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

Potęga Bożego szeptu
Bill Hybels

Najważniejsza książka Billa Hybelsa, do której napisania przygotowywał 
się przez 35 lat.

Wielu chrześcijan doświadcza obecności Boga w swoim życiu bezpośred-
nio, jednak opowieści o  „Bożych szeptach” pozostają sprawą osobistą 
(niemal wstydliwą!) i dzielimy się nimi bardzo niechętnie. Potęga Bożego 
szeptu to nie tylko historia o tym, w jaki sposób Bóg prowadził Billa Hy-
belsa – słynnego autora książek o duchowości chrześcijańskiej i założycie-
la amerykańskiej wspólnoty Willow Creek – od najmłodszych lat poprzez 
kolejne trudne życiowe wybory i  wyzwania. Najnowsza książka autora 
Zbyt zajętych, by się nie modlić mówi przede wszystkim o tym, że Bóg 
chce prowadzić nas wszystkich. Chce być obecny w naszym życiu, strzec 
nas i pomagać nam na każdym kroku. Bóg mówi do wszystkich. Jak usły-
szeć Jego szept?

• Format 130x200 mm
• Stron 340
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

Jak usłyszeć cichy głos Boga

tłum. Ryszard Zajączkowski

tłum. Elżbieta Mistachowicz

tłum. Lucyna Wierzbowska
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Bill Hybels
 Bóg, którego  

szukasz

• Format 130x200 mm
• Stron 168
• Rok wydania 2006
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,00 zł

Prędzej czy później każdy z  nas dochodzi do etapu, 
kiedy zaczyna szukać Boga. Ludzie sukcesu, teore-
tycznie mający wszystko, ale i  ludzie uważający się 
za przegranych. Ludzie starsi, których czas się kończy, 
i  młodzi, ci w  życiowej „ślepej uliczce”. Lecz jakiego 
Boga? Przez kogo opisanego? Gdzie objawionego? 
Książka ta  opowiada o  Bogu, którego szukasz, któ-
ry się objawił, którego tożsamość nie jest tajemnicą, 
a troska o nas nie jest trzymana w sekrecie.

Dajemy z  siebie wszystko, gdy ktoś nas ocenia. Ale 
jacy jesteśmy, gdy nikt nie patrzy? Wtedy na  jaw 
wychodzi charakter – bycie konsekwentnym nawet 
wtedy, gdy jest to  bez znaczenia. Odwaga. Dys-
cyplina. Wizja. Miłość. Te cechy charakteru szybko 
stają się zagrożone. Zbyt często słyszymy o  rozpa-
dających się małżeństwach, rządach mijających się  
z prawdą, skandalach w Kościele. Ale z Bożą pomocą 
możemy budować charakter, który będzie trwał pomi-
mo pokus i trudności.

Bill Hybels  
 Kim jesteś,  

gdy nikt nie patrzy

• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2006
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

tłum. Elżbieta Mistachowicz tłum. Stanisław Bocian

o. Leon Knabit OSB
Ulubiony bilbord 

Papieża

• Format 130x200
• Stron 272
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Pismo Święte daje nam liczne obietnice Bożej opie-
ki i  osobistego prowadzenia przez Ducha. Jak roz-
poznać subtelną mowę Ducha Świętego? Eberhard 
Mühlan, korzystając ze swojego bogatego doświad-
czenia kierownika duchowego, podpowiada, jak wy-
korzystywać w  życiu natchnienie Ducha Świętego. 
Objaśnia sposoby, jakimi Bóg może do nas przema-
wiać. Za ilustrację wykładu służą obficie przywoływa-
ne przykłady losów postaci biblijnych.

Młody Karol Wojtyła, gdy patrzył przez okno swojego 
rodzinnego domu, widział zegar słoneczny z napisem: 

„Czas ucieka, wieczność czeka”. Tych kilka prostych 
słów to właśnie „ulubiony bilbord Papieża”. Opowiada 
o tym ojciec Leon Knabit – mnich benedyktyński z Tyń-
ca. Opowieść ojca Leona o Janie Pawle II to osobiste, 
pełne ciepła wspomnienia niezwykłych spotkań oraz 
głośne i mocne przypomnienie najważniejszych słów 
Papieża.

Eberhard Mühlan
Prowadzenie przez 

Ducha Świętego
• Format 130x200 mm
• Stron 208
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum. Mariola Wołochowicz
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Brat Wawrzyniec  
od Zmartwychwstania

O praktykowaniu 
Bożej obecności 

• Format 130x200 mm
• Rok wydania 2007
• Stron 108
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

22,00 zł Martin Pradère
Iść prosto do nieba 

z Małą Tereską

• Format 130x200 mm
• Stron 192
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

tłum. Monika Bartnicka-
Gustowska

tłum. Jarosław Sołtys

o. Patrice Mahieu OSB
Kwiatki proboszcza  

z Ars 

• Format 130x200 mm
• Stron 144
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

22 zł

tłum. Piotr Napiwodzki

Denis Biju-Duval
Wylanie  

Ducha Świętego

• Format 130x200 mm
• Stron 132
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

22,00 zł

tłum. o. Wiesław Szymona OP

tłum. Henryk Paprocki

Grzegorz Sokołowski
Listy w niebieskich 

kopertach

• Format 130x200 mm
• Stron 280
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł
Św. Serafin z Sarow

Ogień Ducha Świętego

• Format 130x200 mm
• Stron 112
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa
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Martin Bühlmann
Kochać Kościół 

• Format 140x200 mm
• Stron 232
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Raphaële Maillet
Różaniec dla dzieci

• Format 110x170
• Stron 130
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł

tłum.  Mariola Wołochowicz tłum.  Jarosław Sołtys

o. Pacyfik Iwaszko OFM
Przyjmijcie  

Ducha Świętego

• Format 140x200 mm
• Stron 392
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa 

25,00 zł
Giuseppe D’Amore

Owoce  
Ducha Świętego

• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

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

24,90 zł Pascal Zivi,  
Jacques Poujol

 Nadużycia duchowe

• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

o. Robert De Grandis
Eugene P. Koshenina

Uzdrawiająca moc  
modlitwy różańcowej

tłum. Jarosław Sołtys

tłum. o. Wiesław Szymona OP

tłum. Tomasz Fortuna
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tłum. o. Wiesław Szymona OP

tłum.  Jarosław Sołtys

Jean-Miguel Garrigues OP  
 Niewidzialny świat 

aniołów

• Stron 96
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  Magdalena Foss-Kita

• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  Monika Bartnicka- 
-Gustowska

• Format 130x200 mm
• Stron 120
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

17,90 zł

bp Andre-Mutien 
Leonard

 Czy Bóg wysłuchuje  
naszych modlitw?

ks. Pierre  
Descouvemont

 Czy można wierzyć 
w opatrzność?

Anne-Françoise Vater
Wprowadzenie do 
modlitwy i adoracji

• Format 130x200 mm
• Stron 256
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,00 zł

tłum. Monika Bartnicka- 
-Gustowska
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24,90 zł
kard. Angelo  

Comastri  
 Jan Paweł II 

w sercu świata

• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 5 2 3

ISBN 978-83-61989-52-3



Brat Moris
Wierzę w Kościół 

• Format 130x200 mm
• Stron 224
• Rok wydania 2006
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

Z powodu Jezusa i Ewangelii
Brat Moris

Brat Moris, znany w Polsce między innymi jako autor książek Żyć kontemplacją 
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 piel-
grzymce do Chartres, gdy przeżył prawdziwe nawrócenie, podczas pierwszego 
pobytu wśród małych braci w Berre i nowicjatu w oazie El Abiodh Sidi Szeikh 
(Algieria). Widzimy go w  białym fartuchu w  marokańskim szpitalu, jako piel-
grzyma 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 wa-
runkach fraternii, wrażenia po zetknięciu się z  kulturą muzułmańską, liczne 
podróże i  niezwykłą, ciepłą atmosferę wspólnoty Małych Braci Jezusa. Jego 
wspomnienia układają się w  barwną opowieść, pełną zabawnych anegdot  
i poważnych refleksji. 

• Format 130x200 mm
• Stron 420
• Rok wydania2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

Brat Moris
Żyć kontemplacją  
w sercu świata

• Format 120x195 mm
• Stron 184
• Rok wydania 2005
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Brat Moris
Za Jezusem  
z Nazaretu

• Format 130x200 mm
• Stron 180
• Rok wydania 2012
• Wydanie II
• Oprawa broszurowa

ok
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w 
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go
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niu

tłum. Maria Żurowska
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Thomas Merton  
 W stronę jedności. 
Dzienniki i pisma  

z Alaski

• Format 130x200 mm
• Stron 272
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

o. Robert  
De Grandis SSJ

Uzdrowienie przez 
Eucharystię

• Format 130x200 mm
• Stron 232
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Ludovic Lécuru  
 7 darów  

Ducha Świętego

• Format 130x200 mm
• Stron 164
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Thomas Merton
 Modlić się  

Psalmami. Gdy 
otwieramy Biblię

• Format 130x200 mm
• Stron 130
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

Émilien Tardif  
José H. Prado Flores

 W ogniu miłości. 
Dookoła świata  

bez walizki

• Format 130x200 mm
• Stron 240
• Rok wydania 2009
• Wydanie I w tej edycji
• Oprawa broszurowa

Thomas Merton  
 Mądrość pustyni

• Format 130x200 mm
• Stron 112
• Rok wydania 2007
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum. Andrzej Wojtasik
i Piotr Ducher

tłum.  Andrzej Wojtasik

tłum. Mariusz Bigiel SJ

tłum. Magdalena Foss-Kita

tłum. Ryszard Zajączkowski

tłum. Andrzej Wojtasik
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Dziecko| 40

Pierwszy rok  
życia dziecka

Gina Ford

• Stron 304
• Format 145x205

• Rok wydania 2013
• Wydanie II

• Oprawa broszurowa

Szczęśliwe i zdrowe dziecko,
spokojni i wypoczęci rodzice

Nowe wydanie bestsellerowego 
poradnika  

Wademekum szczęśliwego dziecka

Ta książka może być twoim wybawieniem – pisze „The 
Daily Telegraph”.
 Chwila, gdy malutki noworodek po raz pierwszy poja-
wia się w domu, zwykle wiąże się nie tylko z radością, 
ale i wielkim niepokojem. Jeśli twoja pociecha płacze 
w nocy, ma trudności z zasypianiem i zbyt wcześnie 
się budzi, je nieregularnie lub jest stale głodna – a Ty 
nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, sięgnij po ten wy-
jątkowy poradnik Giny Ford!
Autorka dowodzi, że tego rodzaju problemy można 
rozwiązać. Jej metoda polega na  wprowadzeniu do 
życia niemowlęcia regularności: ustabilizowania pór 
snu i  karmienia, dostosowania ich do potrzeb dziec-
ka tak, aby osiągnąć odpowiadający maluchowi rytm 
zasypiania i jedzenia. Dzięki temu nie tylko niemowlę 
będzie wypoczęte i radosne, ale znacząco poprawi się 
także codzienne życie jego rodziców, którzy będą mo-
gli cieszyć się w pełni tym wyjątkowym czasem.
W książce znajdziesz:

– dokładny opis i  instrukcję stosowania rewolucyj-
nej metody rytmu dobowego, dzięki której dziecko 

zaczyna funkcjonować regularnie, jest wypoczęte 
i  szczęśliwe (rytm dostosowany jest do poszcze-
gólnych miesięcy życia niemowlęcia),

– sugestie rozwiązań w  przypadku problemów 
ze  snem i  karmieniem, wystąpieniem kolki, ząbko-
waniem czy innymi sytuacjami „kryzysowymi”,

– mnóstwo konkretnych przykładów z  życia innych 
rodzin,

– inne wskazówki, np. dotyczące przygotowania dzie-
cięcego pokoju i wyprawki, pielęgnacji i  karmienia 
niemowlęcia, czy wreszcie – wprowadzania pokar-
mów stałych.

Autorką książki jest największa specjalistka od wycho-
wania dzieci w Wielkiej Brytanii, Gina Ford. Sprzedaż 
jej książek to niemal połowa angielskiego rynku porad-
ników dziecięcych. Jej metoda pomogła niezliczonej 
rzeszy rodziców. Jeżeli zastosujesz jej porady, łatwo 
Ci będzie zrozumieć, dlaczego słynna aktorka Kate 
Winslet, która niebawem po raz trzeci zostanie mamą, 
uznała porady Giny Ford za „prawdziwy dar niebios”.

29,90 zł
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Bystrzaki

Próbowałam już wszystkiego

C.J. Simister

Isabelle Filliozat

• Format 140x200 mm
• Stron 340
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• Format 145x205 mm
• Stron 232
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

Jak rozwinąć niezwykły umysł twojego dziecka

Jak radzić sobie z niesfornym dzieckiem bez bicia i krzyku

tłum. Joanna Kuliś

tłum. Monika Wenta-Hudziak

Ataki furii w  hipermarkecie, ignorowanie zakazów, bójki między rodzeń-
stwem, bałagan w  pokoju i  nocne wrzaski – zachowania, które zwykle 
uznajemy za przejaw buntu lub arogancji, tak naprawdę często wynikają 
z danego etapu rozwoju mózgu dziecka. To nie znaczy jednak, że nie można 
im przeciwdziałać czy ich uniknąć! Isabelle Filliozat, autorka znakomitego 
poradnika W sercu emocji dziecka, oraz ilustratorka Anouk Dubois przed-
stawiają w  formie zabawnej, opatrzonej rysunkami książki przykłady po-
staw pozytywnego rodzicielstwa. Dzięki radom tych doświadczonych mam 
przekonasz się, że jeśli tylko poświęcisz dziecku odrobinę uwagi w krytycz-
nych momentach, wasze codzienne życie stanie się o wiele łatwiejsze i ra-
dośniejsze.
Jeśli próbowałaś już wszystkiego i  dalej nie wiesz, jak opanować swoje 
niegrzeczne, wrzeszczące wniebogłosy dziecko, sięgnij po ten wyjątkowy, 
przejrzysty poradnik – rozwiązania problemów wychowawczych są o wiele 
prostsze, niż myślisz!

Szukasz książki, która podpowie ci, jak wychować twoje dziecko na kreatyw-
nego, pełnego wiary we  własne siły człowieka? Bystrzaki to  poradnik dla 
rodziców pragnących pomóc dziecku jak najlepiej wykorzystać jego możli-
wości i  umiejętności. Pokazuje, jak rozwijać wyobraźnię, spostrzegawczość  
i wytrwałość dziecka, a także jak stymulować u malucha samodzielne myślenie 
i kształcić ducha odkrywcy. Zabawy, gry i ćwiczenia, które proponuje autorka 
książki, nie tylko rozwijają dziecko intelektualnie, ale też pozwalają Ci zbudo-
wać z nim prawidłowe relacje. 
C.J. Simister kieruje awangardowym programem kształcącym umiejętność my-
ślenia, który przygotowuje dzieci do życia w szybko zmieniającym się i pełnym 
wyzwań świecie, wychodzącym poza kontekst szkolnych egzaminów.
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tłum. Agnieszka Zychowicz

34,90 zł

Po prostu gotuj!

Brigitte Pregenzer
Brigitte Schmidle

• Format 140x200 mm
• Stron 356 + 32 kolorowe

• Rok wydania 2013
• Wydanie I

• Oprawa broszurowa

Brigitte Pregenzer i Brigitte Schmidle,, znawczy-
nie dorobku św. Hildegardy z Bingen, proponu-
ją nam 250 NIEZWYKLE PROSTYCH PRZEPISÓW 
NA SMACZNE POTRAWY, opartych na zaleceniach 
dietetycznych tej średniowiecznej uzdrowicielki. 
Kuchnia bazująca na spuściźnie świętej prócz do-
starczania nam walorów smakowych ma także na 
celu uchronić nas przed rozmaitymi chorobami, 
przynosząc dobre samopoczucie, zdrowie i radość. 
Jest to możliwe nie tylko dzięki temu, że oparta jest 
na zdrowych, naturalnych produktach, pozbawio-
nych konserwantów i chemicznych „ulepszaczy”, ale 
także dzięki temu, że przepisy skomponowane są 
zgodnie z unikalną wizją zdrowia świętej Hildegardy, 
kładącą nacisk na wewnętrzną równowagę i viridi-
tas, czyli uzdrawiającą siłę natury.
 

W książce znajdziecie:
 
- najróżniejsze przepisy i receptury łatwe w przy-

gotowaniu
- przejrzyste listy produktów (powszechnie dostęp-

nych)
- praktyczne wskazówki dotyczące przechowywania 

zapasów
- niezbędną dawkę wiedzy o kuchni św. Hildegardy
- przydatne ilustracje
 
Znajdują się tu zarówno przepisy na potrawy do-
skonale znane, jak batonik musli, chipsy jabłkowe, 
dżem morelowy czy nadziewany kurczak, jak i do-
kładne instrukcje, jak przygotować te bardziej ory-
ginalne i pomysłowe dania, na przykład: orkiszowe 
risotto, sandacza w panierce sezamowo-makowej, 
zupę serową z cynamonowymi grzankami czy gala-
retkę z pigwy i wiele innych.

Kolorowe ilustracje

Przepisy, które przynoszą  
zdrowie i radość

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 4 6 9

ISBN 978-83-63621-46-9
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Św. Hildegarda z Bingen.  
Zdrowie dla twojego dziecka

Im starszy, tym lepszy

Brigitte Pregenzer, Brigitte Schmidle

prof. Ernst Pöppel, dr Beatrice Wagner

• Format 130x200 mm
• Stron 224
• Rok 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• Format 130x200 mm
• Stron 324
• Rok 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

Co zrobić, by twój mózg rozwijał się  
wraz z wiekiem? 

tłum. Jacek Jurczyński

tłum. Agnieszka Zychowicz

Zdrowie i harmonijny rozwój dzieci są dla rodziców najważniejsze. Brigitte 
Pregenzer i Brigitte Schmidle, znawczynie i entuzjastki medycyny świętej 
Hildegardy z Bingen, opierając się na własnych doświadczeniach, przygo-
towały poradnik, dzięki któremu można łatwo i  z  korzyścią dla całej ro-
dziny przystosować rady średniowiecznej mniszki do życia w XXI wieku. 
Starannie dobrane przepisy, leki i eliksiry z apteczki Hildegardy pomogą nie 
tylko łagodnie i w zgodzie z naturą leczyć dziecięce choroby, ale także im 
skutecznie zapobiegać.
Aby dzieci zdrowo rosły, ważna jest również troska o odpowiedni rozkład 
dnia, właściwą ilość snu oraz zapewnienie im ruchu na świeżym powie-
trzu. Koncepcja zdrowia św. Hildegardy z Bingen to jednak nie tylko dba-
łość o fizyczne zdrowie, dlatego autorki przypominają sześć złotych reguł 
Mistrzyni, które pomogą rodzicom nauczyć dzieci właściwych postaw 
i szacunku dla zdrowej żywności oraz wpoić im dobroczynne i pożyteczne 
przyzwyczajenia.

Poznaj 10 zasad, które na zawsze zmienią twoje myślenie o własnym mózgu!
Upływający czas nie zawsze musi oznaczać pogarszającą się kondycję 
tego niezwykle ważnego organu. Dzięki odkryciom dwóch wybitnych spe-
cjalistów-neurobiologów dowiesz się, że twój mózg, choć działa wolniej, 
pracuje dokładniej, a dzięki odpowiednim, prostym ćwiczeniom i właściwej 
diecie nigdy cię nie zawiedzie.
Wbrew pozorom nie jest to  książka tylko dla osób starszych, ale dla 
wszystkich, którzy chcą zadbać o swoją „mózgową kondycję” i  przeciw-
działać zjawiskom, które w późnej starości mogą okazać się nieodwracalne.
Lektura tej książki jest niesamowitą przygodą, która pozwala lepiej po-
znać pracę naszego mózgu i dostrzec, że jest on niezwykłym cudem natury 
i wręcz doskonałym narzędziem.

29,90 zł

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 2 0 9
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Dzięki tej książce dowiemy się, skąd brała się wiedza medyczna Hildegardy.
Najistotniejszą różnicą między nią a współczesną nauką jest to, że źródło 
wiedzy średniowiecznej uzdro wicielki było nadnaturalne, pochodzące z cu-
downych, udzielanych jej przez Boga wizji.
Niemożliwe jest bowiem, aby ta średniowieczna mniszka zdołała sama dotrzeć 
do wiedzy, którą z mozołem odkrywa dopiero współczesna medycyna.
W  książce nie mogło zabraknąć nowa torskich metod leczenia najbardziej 
uciążliwych chorób, trapiących ludzi od wieków. Znajdziemy tu porady świę-
tej uzdrowicielki dotyczące profilaktyki i radzenia sobie z takimi chorobami 
jak: · reumatyzm i artretyzm · nowotwory · choroby serca i wieńcowe · cho-
roby płucne i alergie · miażdżyca · schizofrenia i depresje · ból
W ubiegłym roku św. Hildegarda, największa uzdrowicielka średniowiecza, 
uznana została za Doktora Kościoła. Korzystajmy wszyscy z  ogromnego 
skarbu, ofiarowanego nam przez Boga za pośrednictwem tej średniowiecz-
nej świętej!

Cudowna medycyna  
św. Hildegardy z Bingen

Dr Gottfried Hertzka

• Format 140X200
• Stron 240
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Bóg leczy poprzez naturę

tłum. Edyta Panek

Terapia żywieniowa św. Hildegardy to  całościowy program kierowany do 
pacjentów cierpiących na  najróżniejsze dolegliwości i  choroby. Pozwala 
on  zachować dobre zdrowie, wykorzystując substancje lecznicze zawarte 
w dostępnych na co dzień produktach spożywczych. To łatwa w zastoso-
waniu, przyjemna, a przede wszystkim skuteczna recepta na zdrowe życie!

W książce znajdziecie:

• opis działania środków leczniczych stosowanych w medycynie Hildegardy,
• wskazówki dietetyczne,
• przepisy na domowe środki lecznicze,
• podstawowe zasady zdrowego życia, które w połączeniu z dietą, 

składają się na program zdrowego życia ze św. Hildegardą.

• Format 145x205 mm
• Stron 640
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

39,90 zł

Żywność, która leczy
dr Wighard Strehlow

Terapia żywieniowa św. Hildegardy z Bingen.
Przepisy, lekarstwa, diety

tłum. Edyta Panek

29,90 zł
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tłum. Edyta Panek

Wiedza lecznicza  
św. Hildegardy z Bingen od A do Z

dr Wighard Strehlow

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

św. Hildegardy z Bingen,
• 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.

• Format 140x200 mm
• Stron 400
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł

tłum.  Edyta Panek

Jak być zdrowym od stóp do głów

Św. Hildegarda z Bingen. 
Medycyna dla kobiet

dr Claus Schulte-Übbing

Współczesne kobiety na skutek zwiększonego tempa życia, szkodliwych sub-
stancji czy np. środków hormonalnych, które przyjmują, narażone są na wiele 
dolegliwości i chorób. Tradycyjna medycyna bywa wobec tych problemów bez-
radna. Jednak medycyna Hildegardy, po ponad 900 latach od śmierci świętej 
z Bingen, oferuje całościowy program, który nie tylko pomoże uporać się z wie-
loma kobiecymi problemami natury medycznej, ale także pozwoli gruntownie 
przebudować wszystkie sfery życia, tak aby stało się zdrowsze i szczęśliwsze.

Dr Claus Schulte-Übbing, opierając się na swojej wieloletniej praktyce lekar-
skiej, w której obok metod tradycyjnych posiłkuje się z powodzeniem medy-
cyną św. Hildegardy, przedstawia proste rozwiązania, które każda kobieta 
może wykorzystać jako szybką pomoc w wielu dolegliwościach, ale propo-
nuje  także całościowy program zdrowego życia.

• Format 140x200 mm
• Stron 280
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł
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Program zdrowia św. Hildegardy to:
• porady zarówno dla chorych, których zawiodły 

kuracje farmakologiczne, jak i dla zdrowych, którzy 
chcieliby stosować skuteczną profilaktykę,

• naturalne składniki, które dają pełną gwarancję 
bezpieczeństwa,

• całościowe podejście do człowieka, które nie 
bagatelizuje w odniesieniu do  choroby czynników 
takich jak stres, praca, problemy duchowe. 

Czy chcesz cieszyć się dobrym zdrowiem i  swo-
ją wrodzoną, naturalną witalnością? Zadbać 
o  prawidłowe żywienie całej rodziny i  odnaleźć  
harmonię ciała i  umysłu? Oto praktyczny prze-
wodnik po medycynie świętej uzdrowiciel-
ki z  Bingen, która wykorzystując moc tkwiącą  
w  naturze, stworzyła kompleksowy program le-
czenia. 

tłum.  Ryszard Zajączkowski
tłum.  Ryszard Zajączkowski

Lekarze zgodni są  co do jednego: zachorowania 
na  raka można by w  wielu przypadkach uniknąć! 
Ten, kto przyjmuje cenne składniki odżywcze i sub-
stancje czynne, wspomaga tym samym natural-
ną zdolność organizmu do samoleczenia. Książka  
prof. Hamma to  znakomite kompendium profilak-
tyki antyrakowej, skupiająca się przede wszystkim 
na właściwej diecie.

• Format 140x200 mm
• Stron 280
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł

Świadomość wpływu, jaki na nasz organizm ma spo-
sób odżywiania, jest coraz bardziej powszechna. Au-
torka, opierając się na najnowszych badaniach nad 
chorobą nowotworową, pokazuje, że spożywane 
przez nas produkty mają w  profilaktyce raka zna-
czenie fundamentalne. Każdy przepis opatrzony jest 
informacją, które składniki potrawy mają działanie 
przeciwnowotworowe.

• Format 130x200
• Stron 350
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

tłum. Barbara Amarowicz
tłum. Beata Kamińśka

dr Chantal Tse
Kuchnia  

antyrakowa

prof. Michael Hamm
Stop dla raka

Dr Wighard Strehlow
Program zdrowia 

św. Hilegardy

• Format 140x200 mm
• Stron 406
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł
Dr Wighard Strehlow

Medycyna  
na każdy dzień

• Format 140x200 mm
• Stron 194
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł
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tłum. .Joanna Ganobis

29,90 zł

Wyjdź za mąż  
i poddaj się!

Costanza Miriano

• Rok wydania 2013
• Wydanie I

• Oprawa broszurowa

Poślubienie mężczyzny, który bez wątpienia nale-
ży do innego „gatunku” i życie z nim, to poważne 
przedsięwzięcie. A jednocześnie… cudowna przy-
goda. To wyzwanie zmuszające do prawdziwego 
zaangażowania, rzucenia wszystkiego na jedną 
szalę, przyjęcia nowego życia. Takiemu wyzwaniu 
można sprostać tylko wtedy, gdy każdy spełnia się 
w swojej roli. Mężczyzna jest w rodzinie wcieleniem 
przewodnika, zasad, autorytetu. Kobieta powinna z 
radością przyjąć rolę tej, która pomaga i która przyj-
muje, otacza opieką. To do kobiet należy – jest to 
wpisane w ich naturę – przyjęcie życia i pomaganie 
najbliższym, każdego dnia. Także wtedy, kiedy pokój 
dzieci po popołudniowych zabawach wygląda tak, 
że ma się ochotę walić głową w ich biurko… 
W tym zbiorze oryginalnych, błyskotliwych, ironicz-
nych i rozśmieszających do łez listów Costanza 
Miriano pisze o miłości, małżeństwie i rodzinie. Żar-
tobliwy styl, którym się posługuje, może przekonać 
i skłonić do przemyśleń nawet najbardziej opornych. 

Kiedy kobieta poddaje się nie po to, by zostać zdep-
taną, ale by przyjmować innych, wskazuje drogę 
mężczyźnie i całej rodzinie. Kobieta wyprzedza męż-
czyznę, ponieważ on potrzebuje, by go przyjęła. Z 
taką kobietą – kobietą, która jest wierna, która nie 
jest rywalką, nie chce przejmować nad wszystkim 
kontroli i dominować, ale która nie pozuje na słabą 
kobietkę – mężczyzna może być płodny w szerokim 
tego słowa znaczeniu. Wspomnę tylko, że wówczas 
nawet myśl o dzieciach może nie wydawać mu się 
tak bardzo przerażająca. Kochać jako pierwsza, ale 
i jako ostatnia. To na nas, ko¬bietach, spoczywa 
również zadanie dbania o miłość, podtrzymywania 
domowego ognia. Wierność taka może okazać się 
konieczna w chwilach, gdy miłość – która jest nie 
tylko uczuciem, ale przede wszystkim przykazaniem 
– wymaga także siły i zdecydowania. fragment

Ekstremalne przeżycia
dla nieustraszonych kobiet

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 4 2 1

ISBN 978-83-63621-42-1
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tłum. .Joanna Ganobis

29,90 zł

Poślub ją i bądź gotów 
za nią umrzeć

Costanza Miriano

• Stron 232
• Rok wydania 2013

• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Po sukcesie Wyjdź za mąż i poddaj się Costanza 
Miriano proponuje nowy „podręcznik” wspólnego 
życia. Tym razem koncentruje się na mężczyznach.  
Jest to pełen humoru manifest wierzącej żony, któ-
ry wyjaśnia, jak odkryć na nowo role, które mamy 
wypisane w sercu jako kobiety i mężczyźni, żony 
i mężowie, matki i ojcowie. Odpowiada na szereg 
ważnych pytań, takich, jak:

- co to znaczy być mężczyzną?
- czym jest ojcowski autorytet?
- jaka jest rola Boga w małżeństwie i w wychowaniu?
Są to porady dla mężczyzn, ale także dla kobiet, 
które powinny pomagać swoim mężom odkrywać 
ich zadania i rolę, jaką pełnią w budowaniu szczę-
śliwej rodziny. Zadania te, powiedzmy to głośno, 
współcześnie nieco się rozmyły, przez co zbyt czę-
sto możemy spotkać w naszych domach mężczyzn 
zdezorientowanych i nieprzygotowanych do rozwią-

zania różnych delikatnych problemów czy do chro-
nienia równowagi w rodzinie. Wystarczy naprawdę 
niewiele, by Wasza rodzina zaczęła szczęśliwie żyć 
i – po prostu – dobrze „funkcjonować”. 

Być mężczyzną, być męskim to znaczy potrafić od-
ważnie walczyć, mieć siłę do walki, siłę polegającą 
nie na atakowaniu, ale na stawianiu oporu. Być 
męskim to przede wszystkim mieć odwagę do bra-
nia na siebie ciosów, być tarczą w obronie powie-
rzonych sobie osób. Być mężczyzną to znaczy być 
gotowym oddać życie za swoją małżonkę i za swoją 
rodzinę, albo za tego, kogo ma się w opiece, a tak-
że za swoją misję poza domem. Bycie mężczyzną 
nie ma natomiast nic wspólnego z powszechnym 
współcześnie rozumieniem męskości: choć potencja 
to coś pozytywnego, prawdziwy mężczyzna to ten, 
który potrafi kontrolować tę siłę, kierować nią, a nie 
marnować. Fragment

Prawdziwi mężczyźni  
dla nieustraszonych kobiet

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 4 3 8

ISBN 978-83-63621-43-8

NoWość



Prawda o życiu wewnętrznym mężczyzny, którą twój życiowy partner chce, 
byś poznała Czy zdarzyło ci się, że czułaś się zupełnie zaskoczona czymś, co 
twój mąż powiedział albo zrobił? Czy chciałabyś zrozumieć jego wewnętrz-
ne 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 mężczyzn. To książka o tym, 
czego my, kobiety, nie rozumiemy u mężczyzn. Książka oparta została na 
wynikach wykonanego specjalnie na jej potrzeby szerokiego badania ankie-
towego, i na niezliczonej liczbie osobistych rozmów autorki – z ponad ty-
siącem mężczyzn. Tylko dla kobiet Shaunti Feldhahn to książka pełna odkryć 
i faktów, o których wcześniej nie wiedziałaś. 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 zrozu-
mieć, jak kochać swojego męża takim, jakim rzeczywiście jest – a nie tylko 
takim, za jakiego go uważasz. tłum. Kazimierz Bocian

• Format 130x200 mm
• Stron 208
• Rok wydania 2007
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł
Shaunti Feldhahn

Książka Tylko dla kobiet. Przewodnik po tym, co kryje się w duszy mężczyzny 
Shaunti Feldhahn stała się międzynarodowym bestsellerem. Czy jednak serca 
kobiet również nie kryją swoich tajemnic? Czy mężczyźni nie powinni postarać 
się zrozumieć z nich nieco więcej? Na powyższe pytania odpowiada książka 
Tylko dla mężczyzn. To pozycja dla każdego mężczyzny, który chce rozumieć, co 
się dzieje w jego związku... Niezbędna także dla każdej kobiety jako prezent dla 
ukochanego mężczyzny, jeśli chce być lepiej przez niego rozumiana.

tłum. Kazimierz Bocian

• Format 130x200 mm
• Stron 208
• Rok wydania 2007
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

Jeff i Shaunti Feldhahn
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Przewodnik po tym, co kryje się w duszy mężczyzny

Prosty i jasny przewodnik po duszy kobiety

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

ISBN 978-83-60040-22-5

9 7 8 8 3 6 0 0 4 0 4 4 7

ISBN 978-83-60040-44-7

Tylko dla kobiet

Tylko dla mężczyzn

BeStSeLLer

BeStSeLLer



Myriam Terlinden
Wziąć ślub czy tylko 
razem zamieszkać?

• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Sylwester Szefer
Małżeństwo? 77xtak!  
Małżeńskie historie  

o przebaczeniu

• Format 130x200 mm
• Stron 172
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

Przebaczyć 77 razy znaczy przebaczać zawsze. Bez 
nieustannego, wzajemnego 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 na-
uczyć ani w szkole, ani na  kursach przedmałżeńskich.  
Trzeba się jej uczyć całe życie. 

Czy pożycie małżeńskie musi przekształcić się w nu-
żącą rutynę? Gdzie szukać inspiracji dla udanego 
życia seksualnego? Czy po wielu latach małżeń-
stwa można jeszcze nawzajem siebie zadziwić?  
O. Ksawery Knotz, od  lat zaangażowany w  sze-
rzenie nauki o  pięknie aktu seksualnego, zachęca 
małżonków, aby rozmawiali ze sobą o swoich do-
znaniach i wychodzili naprzeciw wzajemnym ocze-
kiwaniom. 

Zaczynamy się ze sobą spotykać. Zakochujemy się.  
Co dalej? Wspólne mieszkanie? A może dwa miesz-
kania, ale czasem wspólne łóżko? Czy może mał-
żeństwo? Autorka zdaje sobie sprawę, że ostatnia 
odpowiedź nie jest dziś tak oczywista. Przedstawia 
wiele argumentów za i przeciw małżeństwu. Poka-
zując również i plusy wspólnego życia bez legalizacji 
związku, nie waha się jednak przed demaskacją złu-
dzeń wiązanych często z taką sytuacją. 

Intymne sprawy omawiają seksualność z  kobiecej 
perspektywy, co zasługuje na  szczególne podkre-
ślenie. Tego typu książek, mieszczących się w nur-
cie chrześcijańskiego feminizmu, jest ciągle mało 
na naszym rynku. Rozmowa kobiet – autorek tek-
stu, z  kobietami – czytelniczkami tego poradnika 
o  kobiecym życiu seksualnym może pomóc wielu 
kobietom dojrzalej przeżywać zarówno swoją sek-
sualność, jak i swoje chrześcijaństwo. 

ze wstępu o. Ksawerego Knotza OFM Cap

26,90 zł

tłum. Krzysztof Chodacki

tłum. Edyta Stępkowska

• Format 140x200 mm
• Stron 480
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

• Format 130x200
• Stron 216
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł 26 zł
Linda Dillow,  

Lorraine Pintus
Intymne sprawy

Ksawery Knotz,  
Sylwester Szefer
Nie bój się seksu
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9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 5 5 4

ISBN 978-83-61989-55-4

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 0 9 7

ISBN 978-83-61989-09-7

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 3 2 5

ISBN 978-83-61989-32-5

9 7 8 8 3 6 0 0 4 0 9 9 7

ISBN 978-83-60040-99-7

BeStSeLLer



• Format 130x200
• Stron 192
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  Dominika Kurek

• Format 130x200 mm
• Stron 328
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

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! Książka Hybelsów, napisana w formie 
małżeńskiego dialogu, ma za zadanie pomóc kochającym się ludziom pokonywać 
problemy i cieszyć się miłością.

O. Paweł Sambor OFM, który od kilku lat prowadzi rekolekcje dla małżeństw, 
w swojej książce skupia się właśnie na tym późniejszym okresie w związku 
małżeńskim, gdy pierwsze „odurzenie” zaczyna ustępować miejsca zwykłe-
mu życiu wraz ze wszystkimi jego problemami. Wino się kończy, zostaje 
tylko woda. Jezus jednak obiecuje małżonkom nowe wino, cudownie prze-
mienione z „wody codzienności”, lepsze niż poprzednie. Jest nim małżeńska 
duchowość, prawdziwa istota sakramentu małżeństwa, czyli mocna i głębo-
ka więź pobłogosławiona przez Jezusa. 
Doświadczenie kryzysu w miłości jest jak ogarniająca ciemność nocy, która 
zabiera nam sprzed oczu cel podróży oraz odwagę kontynuowania podjętej 
drogi. Ale ciemność nocy, gdy jest przyjęta w  wierze i  zaufaniu, nie jest 
mrokiem pozostawiającym człowieka samemu sobie – może stać się dzię-
ki postawie pokory i  zaufania Bogu doświadczeniem wiary, przestrzenią, 
w której przemawia do nas Bóg, Ten, który nas prowadzi i uzdrawia.
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o. Paweł Sambor OFM

W poszukiwaniu duchowości małżeńskiej

A kiedy zabrakło wina… 

29,90 zł

Bill Hybels, Lynne Hybels 

Więzy i więzi
Jak stworzyć udany związek?

29,90 zł

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 2 5 7

ISBN 978-83-61989-25-7

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

ISBN 978-83-61989-77-6



Miłość i szacunek
Emerson Eggerichs

Jedna z  najpopularniejszych na  świecie książek o  związkach damsko- 
-męskich. Dlaczego czasami wzajemne oczekiwania będących ze  sobą osób 
rozmijają się i  – mimo najlepszych chęci – wzajemna relacja zamyka się  
w błędnym kole stale powtarzanych problemów, kłótni i rozczarowań? 

Dr Emerson Eggerichs przekonuje, że przyczyną jest odmienna konstrukcja 
psychiczna mężczyzn i kobiet oraz związane z tym odmienne priorytety. Mó-
wiąc skrótowo, mężczyzna oczekuje, że w związku otrzyma przede wszystkim 
szacunek, kobieta natomiast liczy przede wszystkim na  miłość. Znajomość 
tej zasady to klucz i punkt wyjścia do rozwiązywania trudności w związkach. 
Z  problemów można wybrnąć, uświadamiając sobie, że trzeba zmienić całe 
swoje nastawienie i poznając odmienność potrzeb drugiej osoby.

• Format 140x200 mm
• Stron 384
• Rok wydania 2012
• Wydanie II poprawione
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

O tym, czego w związku potrzeba jemu, a czego – jej

tłum. Ryszard Zajączkowski

Emerson Eggerichs
Język miłości i szacunku

34,90 zł

tłum. Tomasz Fortuna
Marie i Michel Mornet

Kiedy dziecko  
każe na siebie czekać

26,90 zł

tłum. Krzysztof Chodacki
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• ISBN 978-83-61989-54-7
• Format 130x200
• Stron 200
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

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

9 7 8 8 3 6 0 0 4 0 5 1 5

ISBN 978-83-60040-51-5

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 2 9 5

ISBN 978-83-61989-29-5

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 5 4 7

ISBN 978-83-61989-54-7

BeStSeLLer
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49,90 zł

Bracia Hioba

• Stron 880
• Fomat 148x210 mm
• Rok wydania 2013

• Wydanie I
• Oprawa broszurowa ze skrzydełkami

PONAD PÓŁ MILIONA SPRZEDANYCH EGZEMPLARZY!

„W porównaniu z powieściami Rebeki Gablé każdy 
hollywoodzki epos robi wrażenie skromnej telewi-
zyjnej produkcji”. „Bild am Sonntag”

Anglia, rok 1147. Kraj ogarnięty jest wojną domo-
wą między cesarzową Matyldą a Stefanem z Blois. 
Jednym z niewielu miejsc, do których nie dociera 
bitewna wrzawa, jest mała wyspa, na której miesz-
kają podopieczni mnichów z klasztoru św. Pankra-
cego. Ta starannie chroniona przed światem grupa 
składa się z arystokratów, przestępców, chorych, 
upośledzonych i opętanych. Są wśród nich bracia 
syjamscy, jeden święty i jeden seryjny morderca. 

Oto bracia Hioba. Wyspa, która zapewnia im bez-
pieczeństwo, jest tak naprawdę ich więzieniem.

Mieli pozostać tam na zawsze. Ale pewnego dnia…

Gdy grupa wyrzutków pod wodzą tajemniczego Lo-
siana udaje się na poszukiwanie swojego miejsca w 
świecie, szybko staje się jasne, że najbardziej po-
winni się obawiać nie zdemaskowania i pojmania, 
ale siebie nawzajem. Każdy z nich skrywa jakąś 
mroczną tajemnicę, a kruche przymierze, które ich 
połączyło, może przypieczętować ich los…

Powieść historyczna

Rebecca Gablé

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

ISBN 978-83-61989-97-4

W serii literackiej Wydawnictwa Epika:

Zobacz również na www.epika.pl

NoWość



tłum. Andrzej Wojtasik

Biografia Reinharda Heydricha  – jednego z  naj-
groźniejszych ludzi XX wieku, postaci  przerażającej 
nawet  w kręgu nazistowskiego  przywództwa.
Jako szef Policji Bezpieczeństwa, Służby Bezpie-
czeństwa SS i Gestapo oraz bezwzględny zarządca 
okupowanego Protektoratu Czech i Moraw, a tak-
że główny autor planu „ostatecznego rozwiązania 
kwestii żydowskiej” (Endlösung) – Heydrich odegrał 
znaczącą rolę w Hitlerowskich Niemczech. Spoczy-
wa na nim odpowiedzialność za jedne z najokrut-
niejszych zbrodni nazistowskich. Aż do śmierci 
w wyniku zamachu w Pradze w 1942 roku był po-
strzegany jako wyjątkowo zaciekły nazista i  jeden 
z  najbardziej niebezpiecznych ludzi w  całych hitle-
rowskich Niemczech. To zdumiewające, że jak dotąd 

jego postaci, zwanej Archaniołem Zła, poświęcano 
tak znikomą uwagę w  obszernej literaturze doty-
czącej Trzeciej Rzeszy.
Robert Gerwarth przeplata mało znane historie 
z prywatnego życia Heydricha z jego wyczynami jako 
szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy 
RSHA. Analizuje przemianę Heydricha z młodzieńca 
uprzywilejowanej klasy średniej w  przeprowadza-
jącego masowe mordy potwora. Gerwarth rzuca 
nowe światło na  złożoność charakteru dorosłego 
Heydricha, jego motywacje i  kolejne kroki, które 
doprowadziły do niewyobrażalnych okrucieństw, 
a także skutki jego morderczych wysiłków zmierza-
jących do stworzenia na nowo etnicznego obrazu 
Europy.

Kat Hitlera. Biografia 
Reinharda Heydricha 

Robert Gerwarth

• Format 145x205 mm
• Stron 680

• Rok wydania 2013
• Wydanie I

• Oprawa broszurowa

49,90 zł

W serii historycznej Wydawnictwa Epika:

Zobacz również na www.epika.pl

Robert Gerwarth jest wybitnym historykiem II wojny światowej, wykładającym na Princeton i Harvardzie, 
obecnie piastującym stanowisko Dyrektora Centrum Badań nad Wojną Uniwersytetu w Dublinie.

Literatura piękna/literatura faktu| 54

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 0 9 4

ISBN 978-83-63621-09-4

NoWość



t. II: Africanus. Wojna w Italii

Santiago Posteguillo
Cykl AFRICANUS

Dostępne także w pakiecie:

• Format 145x205 mm
• Stron 450
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

49,90 zł

t.I: Africanus. Syn konsula

Porywająca historia jednego z największych wodzów w dziejach świata, 
Scypiona Afrykańskiego Starszego. Młody oficer legionów szybko osiąga 
godność trybuna. Jego odwaga i inteligencja wzbudzają podziw przyja-
ciół, uwielbienie kobiet i zawiść konkurentów. Africanus przeżywa swoje 
pierwsze bitwy i miłości. Spotyka również kobietę, z którą los połączy go 
trwałym, namiętnym uczuciem. Bolesne klęski wojsk rzymskich i śmierć 
ojca, który ginie w  obronie ojczyzny, sprawiają, że wojna nabiera dla 
niego osobistego wymiaru.
Przed oczami czytelnika rozpościerają się pola bitwy nad Trebią i pod Kan-
nami, oblężenie Saguntu i Nowej Kartaginy. To nie tylko panoramiczna opo-
wieść o militarnych przewagach i zmaganiach żołnierskich, ale także uczta dla 
miłośników obyczajowych i kulturowych detali codziennego życia w Rzymie. 
Jesteśmy świadkami obrzędów, walk gladiatorów, popisów poetyckich i słyn-
nych rzymskich uczt. Poznajemy świat patrycjuszowskich pałaców, rzeźbiarzy 
i poetów, a także rzymskich legionów i starożytnego półświatka.

• Format 145x205
• Stron 590
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

tłum. Patrycja Zarawska

t.I

t. II

ZA OBA TOMY

TYLKO

Literatura piękna/literatura faktu | 55

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

ISBN 978-83-61989-71-4
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ISBN 978-83-61989-86-8



Juniper Berry, córka sławnej i uwielbianej pary aktorów, tęskni do dni, kiedy 
rodzice mieli jeszcze dla niej czas. Niespodziewanie odkrywa, że za zmianą 
w ich zachowaniu kryje się mroczna tajemnica, a kluczem do niej jest niezwy-
kłe drzewo rosnące w ogrodzie. Między jego korzeniami skrywa się zejście  
do groźnego podziemnego świata, którym rządzą okrutne reguły. Czy Juni-
per uda się uratować rodziców od losu gorszego niż śmierć? 

Juniper Berry i tajemnicze drzewo
M.P. Kozlowsky

• ISBN 978-83-61989-73-8
• Format 130x200 mm
• Stron 280
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł

Marzenia bywają niebezpieczne!
Ilustrował Erwin Madrid, autor grafik  

do filmów Shrek 2® i Madagaskar®

tłum. Anna Papiernik

tłum. Krzysztof Mazurek

M.P. Kozlowsky – autor dość konsekwentnie strzeże swej prywatności. Wia-
domo jednak, iż mieszka w Nowym Jorku z żoną i córką i że już we wczesnej 
młodości marzył o tym, by pisać. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel języka 
angielskiego w szkole średniej, w końcu jednak marzenia o pisarstwie zwycięży-
ły... Juniper Berry i tajemnicze drzewo to jego pierwsza książka. 

Aubrey Flegg

Skrzydła nad Delft

Holenderskie miasteczko Delft, połowa XVII wieku. Louise Eeden jest córką uzna-
nego projektanta porcelany i doskonale wie, czego oczekuje się od niej ze wzglę-
du na  interesy rodzinne. Kiedy więc ojciec zleca słynnemu artyście, Jacobowi 
Haitinkowi, wykonanie jej portretu, dziewczyna przystaje na to, choć niechętnie, 
podobnie jak godzi się z myślą, że dla dobra prowadzonej przez ojca firmy ma 
wkrótce poślubić Reyniera de Vriesa, syna największego producenta ceramiki 
w Delft. 

Sytuacja komplikuje się jednak, gdy w pracowni malarskiej Louise poznaje Pie-
tera, młodego pomocnika mistrza Haitinka, i zakochuje się w nim. Ta niemożli-
wa miłość wydaje się z góry skazana na niepowodzenie, nie tylko ze względu 
na dzielące młodych różnice majątkowe, lecz również kwestie wiary: ona jest 
pobożną protestantką, on – katolikiem. Jest jeszcze zazdrosny Reynier, któremu 
trudno będzie pogodzić się z odmową ze strony Louise…

• ISBN 978-83-61989-82-0
• Format 130x200 mm
• Stron 256
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

32,00 zł
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tłum. Aleksandra Motyka
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34,90 zł

Mroczna wieża

• ISBN 978-83-63621-19-3
• Format 130x200 mm

• Stron 272
• Rok wydania 2013

• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Poznaj wyjątkową kolekcję niepublikowanych wcze-
śniej tekstów autora Opowieści z  Narnii i  wyrusz 
z nim w nową podróż po fantastycznych krainach!
„Oczywiście – powiedział Orfieu – ten rodzaj po-
dróży w  czasie, o  którym czyta się w  książkach: 
przenoszenie się w  czasie ciałem, jest absolutnie 
niemożliwy”.
– Zaczynająca się tymi słowami Mroczna Wieża 
i inne teksty, które Czytelnik ma przed sobą, to cu-
dem ocalały przed spaleniem zbiór utworów C.S. 
Lewisa, przygotowanych do druku przez jego sekre-
tarza, Waltera Hoopera.
Mroczna Wieża, którą autor Opowieści z Narnii pla-
nował prawdopodobnie jako kontynuację słynnej 
trylogii międzyplanetarnej, a  także inne składające 

się na  ten zbiór opowieści, będą fascynującą lek-
turą dla czytelników Lewisa. Znajdziemy tu wielkie 
tematy przewijające się przez całą niemal twórczość 
pisarza: Czas, Przestrzeń, Pozór i Rzeczywistość… 
Wszystko to jednak w formie, o której autor wstępu 
pisze z humorem jako o „dobrej opowieści na wa-
kacje”.
Mroczna Wieża to  wspaniała przygoda literacka, 
prozatorska uczta dla fanów jednego z  najwięk-
szych pisarzy XX wieku. Każdy z zawartych w niniej-
szym tomie tekstów wprowadza nas w świat innej 
problematyki i bohaterów, a mimo to utwory zawar-
te w Mrocznej Wieży układają się w spójną mozaikę 
doskonałej, ambitnej literatury.

C.S. Lewis

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 1 9 3

ISBN 978-83-63621-19-3

NoWość



W przedmowie do ostatniej części Trylogii między-
planetarnej noszącej tytuł Ta ohydna siła C.S. Lewis 
pisze o niej, że jest „fikcyjną opowieścią o działaniu 
siły diabelskiej, która jednak kryje w sobie poważną 
myśl”. I dodaje: „Myśl tę starałem się wyłożyć peł-
niej w mojej książce Koniec człowieczeństwa”.

C.S. Lewis już w  latach 40. obserwował pojawie-
nie się prądów myślowych, które w  imię postępu 
i  rozwoju zaprzeczają samej istocie człowieka; od-
rzucają to, co jest wpisane w ludzką naturę, a re-
latywizując wszystkie wartości, tworzą karykaturę 
człowieczeństwa. Czy zjawiska te dziś wygasły, czy 
przeciwnie, przybrały na  sile? Ich odbicia możemy 
szukać nie w pismach filozoficznych, ale w szeroko 
rozpowszechnionym sposobie myślenia, dominują-
cych ideologiach i współczesnym ustawodawstwie.

Koniec człowieczeństwa, uznawany za jedną z naj-
ważniejszych – obok Chrześcijaństwa po prostu – 

książek C.S. Lewisa na temat etyki, to błyskotliwa 
i brawurowo napisana apologia uniwersalnego pra-
wa moralnego. Wychodząc od  problemu edukacji 
i odnosząc się do dziedzictwa różnych kultur, Lewis 
pokazuje, że istnieje jeden, wspólny i  niezmienny 
kodeks moralny, który możemy odnaleźć zarów-
no w  Biblii, jak pięknych wersach Eddy poetyckiej 
czy w  zasadach Tao. Prawo moralne od  zawsze 
wpisane jest w serce człowieka, a wszelkie próby 
sztucznego modyfikowania go, stwarzania „nowe-
go człowieka” czy „pokonania ludzkiej natury” ozna-
czają walkę z samym człowieczeństwem.

Każdy z  trzech esejów, które składają się na  ten 
tom: Ludzie bez torsów, Droga i  Koniec człowie-
czeństwa, to  prawdziwa intelektualna przygoda 
oraz niezapomniane duchowe spotkanie z autorem 
Zaskoczonego Radością i Problemu cierpienia.

Koniec człowieczeństwa
C.S. Lewis

• ISBN 978-83-63621-18-6
• Stron 123

• Rok wydania 2013
• Wydanie I

• Oprawa broszurowa  
ze skrzydełkami

24,90 zł

C.S. Lewis
o kryzysie duchowym

współczesności

Już wkrótce nowe książki C.S. Lewisa: 
Przebudzony umysł (kwiecień 2014),  

Ostatnia noc świata (wrzesień 2014), Alegoria miłości ( jesień 2014)

tłum. Magda Sobolewska
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Clive Staples Lewis

• Format 130x200 mm
• Stron 200
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

29,90 zł

O modlitwie

O modlitwie. Listy do Malkolma to ostatnia ukończona przez Lewisa książ-
ka, wydana drukiem już po jego śmierci. Pomyślana jako zbiór osobistej 
korespondencji z przyjacielem, napisana została z myślą o ludziach pokroju 
samego autora – nawróconych na chrześcijaństwo w dorosłym życiu i po-
trzebujących wsparcia w codziennym praktykowaniu wiary. Miłośnicy Lewi-
sa znajdą w tej książce echa jego licznych esejów, Listów starego diabła 
do młodego, a nawet – w niemal lirycznych rozważaniach o zmartwych-
wstaniu – Opowieści z Narnii. Charakterystyczny styl Lewisa, potrafiącego 
pisać prosto, obrazowo i z niezrównanym poczuciem humoru nawet o naj-
bardziej skomplikowanych kwestiach wiary, sprawia, że książka ta  – by 
użyć jego własnych słów – stanowi kolejną „plamę Bożego światła w lesie 
naszego doświadczenia”. Dzięki Listom do Malkolma obcujemy z Lewisem 
takim, jakim znali go przyjaciele wędrujący razem z nim przez zielone okoli-
ce Oxfordu i Cambridge albo uczestniczący w niekończących się dyskusjach 
nad kuflem piwa.

Listy do Malkolma

Clive Staples Lewis

• Format 130x200 mm
• Stron 230
• Rok wydania 2010
• Wydanie I     
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

29,90 zł

tłum. Andrzej Wojtasik

Problem cierpienia
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 mierzyć 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 pisarz stracił ukochaną 
żonę, Joy. 

Problem cierpienia to książka, która temat ten porusza w sposób całościowy. 
Lewis stara się opisać jedno z  najsilniejszych przeżyć znanych 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. 

tłum. Magda Sobolewska
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Rozważania o Psalmach

Clive Staples Lewis

C.S. Lewis zaprasza czytelników do nietypowej lektury jednej z najpiękniej-
szych ksiąg Pisma Świętego. Rozważania o Psalmach to z  jednej strony 
świadectwo wnikliwych studiów biblistycznych, a z drugiej – niekłamanej 
fascynacji językiem i obrazowaniem Starego Testamentu. Porządkując swo-
je 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 
każdy czytelnik Księgi Psalmów. 

Precyzja i trafność myśli, niewymuszona lekkość stylu oraz oryginalne, czę-
sto bardzo osobiste przemyślenia i  intuicje sprawiają, że po Rozważania 
o Psalmach mogą sięgnąć zarówno znawcy tematu, jak i ci, którzy dopiero 
rozpoczynają swoją przygodę z Biblią. 

• Format 130x200 mm
• Stron 208
• Rok wydania 2011
• Wydanie I     
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

29,90 zł

tłum. Magda Sobolewska

tłum. Aleksandra Motyka

Zaskoczony Radością
Clive Staples Lewis

C.S. Lewis często, posługując się sylwetkami swoich bohaterów, poszu-
kiwał odpowiedzi na najważniejsze dla siebie pytania – o naturę rze-
czywistości, piękno, cierpienie, wiarę. Swoją własną historię opowiada  
w pasjonującej autobiografii z lekkością, która przywodzi na myśl jego 
najlepsze powieści. 
Zaskoczony Radością to barwna opowieść o dzieciństwie i młodych la-
tach pisarza. Jednak głównym tematem książki 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 poszukiwania wiary. 
Zaskoczony Radością to wciągająca autobiografia duchowa oraz świa-
dectwo wiary i nawrócenia, posiadające w sobie szczerość i siłę Wyznań 
św. Augustyna.

• Format 130x200 mm
• Stron 352
• Rok wydania 2010
• Wydanie I w tej edycji
• Oprawa broszurowa 

ze skrzydełkami

34,90 zł

Moje wczesne lata
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Smutek
Clive Staples Lewis

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 życia: konfrontuje go z cierpieniem po utracie najbliższej osoby, 
z doświadczeniem śmierci, zwątpieniem. Jednocześnie w książce tej unika 
się prostych odpowiedzi, a  doświadczenie żałoby otwiera perspektywę 
nadziei i pocieszenia.

• Format 130x200 mm
• Stron 120
• Rok wydania 2009
• Wydanie I w tej edycji
• Oprawa broszurowa 

ze skrzydełkami

24,90 zł

tłum. Jadwiga Olędzka

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 ofiary ludzkiej, która miałaby 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 wielką literaturą 
i  arcydziełem mistrza wyobraźni, powieścią o  sensacyjnej akcji, pełną 
tajemniczości i  grozy. To historia wciągająca od pierwszej do ostatniej 
strony.

Dopóki mamy twarze
Clive Staples Lewis

• Format 130x200 mm
• Stron 360
• Rok wydania 2010
• Wydanie I w tej edycji
• Oprawa broszurowa 

ze skrzydełkami

34,90 zł

tłum. Albert Gorzkowski

Literatura piękna/literatura faktu | 61

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 0 1 1

ISBN 978-83-61989-01-1

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

ISBN 978-83-60040-92-8



Bernard Cornwell
Pieśń Łuków 

Azincourt

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

Cecilia Randall
Hyperversum

• ISBN 978-83-61989-56-1
• Format 145x205 mm
• Stron 764
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

39,90 zł

tłum. Tomasz Tesznar tłum. Natalia Mętrak

„Najwybitniejszy żyjący twórca historycznych 
powieści przygodowych” wg „Washington Post”, 
Bernard Cornwell opowiada o jednej z największych 
bitew średniowiecza, która rozegrała się między 
Anglikami i  Francuzami pod Azincourt (1415 r.). 
Historia bitwy, o której losach zdecydowali łucznicy, 
o Grunwaldzie zachodniej Europy.

39,90 zł

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

ze skrzydełkami

29,90 zł

Marcel Pagnol
Żona piekarza

Marcel Pagnol
Czas tajemnic

Marcel Pagnol
Chwała mojego ojca. 
Zamek mojej matki• ISBN 978-83-61989-72-1

• Format 130x200 mm
• Stron 352
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

34,90 zł 34,90 zł

tłum. Małgorzata Paszke, Paweł Prokoptłum. Małgorzata Paszketłum. Krzysztof Chodacki
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• ISBN 978-83-61989-31-8
• Format 130x200 mm
• Stron 416
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami
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ISBN 978-83-61989-06-6
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ISBN 978-83-61989-72-1
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ISBN 978-83-61989-31-8

Sześcioro przyjaciół: Ian, Daniel, Jodie, Martin, Don-
na i  Carl, wskutek tajemniczej burzy przenosi się 
poprzez zaawansowaną technologicznie grę RPG 
do XIII-wiecznej Francji. Droga powrotna wydaje 
się zamknięta na zawsze, zatem muszą szybko na-
uczyć się, jak przetrwać w średniowiecznym świe-
cie. A to dopiero początek przygody.

9 7 8 8 3 6 0 0 4 0 9 0 4

ISBN 978-83-60040-90-4

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 5 6 1

ISBN 978-83-61989-56-1



Tomasz Gałuszka OP
Tomasza z Akwinu 

Lectura Super  
Matheum cap. I–II. 

• ISBN 978-83-61989-41-7
• Format 165x235
• Stron 376
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

•   ISBN 978-83-61989-43-1
•   Format 165x235 mm
•   Stron 624
•   Rok wydania 2011
•   Wydanie I
•   Oprawa broszurowa

Praca zbiorowa
Mendykanci  

w średniowiecznym 
Krakowie

• ISBN 978-83-60040-60-7
• Format 165x235 mm
• Stron 564
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

59,00 zł

Marek Miławicki OP
Polscy dominikanie 

na misjach w Chinach 
w latach 1937–1952

• ISBN 978-83-60040-57-7
• Format 165x235 mm
• Stron 234
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa 

ze skrzydełkami

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

ze skrzydełkami

49,00 zł
Inter œconomiam 

cœlestem et terrenam. 
Mendykanci  

a zagadnienia  
ekonomiczne

Paweł Kras (red.)
Inkwizycja Papieska  

w Europie  
Środkowo-
Wschodniej

Publikacje naukowe | 63

59,00 zł

49,00 zł

35,00 zł Sztuka w kręgu  
krakowskich  

dominikanów

• Format 165x235 mm
• Stron 900, liczne 

kolorowe wklejki
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

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

ISBN 978-83-61989-43-1

9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 3 3 2

ISBN 978-83-61989-33-2

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

ISBN 978-83-61989-41-7

9 7 8 8 3 6 0 0 4 0 6 0 7

ISBN 978-83-60040-60-7

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

ISBN 978-83-60040-57-7

69,00 zł

9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 4 7 6

ISBN 978-83-63621-47-6
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Anna Markiewicz 
(red.)

Atria caeli. Epitafia  
i nagrobki w kościele  

św. Jacka  
w Warszawie 

• ISBN 978-83-61989-04-2
• Format 165x235
• Stron 228
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

39,00 złMarek Miławicki OP
Dominikanie  

na ziemiach polskich  
w epoce nowożytnej 

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

ze skrzydełkami

49,00 zł

Anna Markiewicz (red.)
Kronika Fundacyjna 

Klasztoru Zakonu Ka-
znodziejskiego na Gród-

ku w Krakowie

• ISBN 978-83-60040-40-9
• Format 165x235 mm
• Stron 88
• Rok wydania 2007
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

Wojciech Kucharski
Beatus Ceslaus natione 

Polonus. Dzieje  
kultu błogosławionego 

Czesława

• Format 165x235 mm
• Stron 432
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

Małgorzata Habuda 
(oprac.)

Bibliografia  
piśmiennictwa  

o świętym  
Jacku Odrowążu

• Format 165x235 mm
• Stron 300
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

Anna Markiewicz 
(oprac.)

Katalog rękopisów 
bibliotecznych ze zbio-
rów archiwum Polskiej 

Prowincji Dominikanów 
w Krakowie

• Format 165x235 mm
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

24,90 zł
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sprzedaz@esprit.com.pl

tel./fax 12 267 05 69

tel. 12 264 37 09

tel. 12 262 35 51

Księgarnia internetowa:

www.esprit.com.pl

Akceptujemy płatności kartą.
Dla klientów indywidualnych atrakcyjne rabaty.

ksiegarnia@esprit.com.pl

Dział handlowy
(współpraca z hurtownikami i księgarniami):

tel./fax 12 267 05 69

tel.  12 264 37 19
sprzedaz@esprit.com.pl

Dział marketingu i promocji:

tel. 509 793 888
marketing@esprit.org.pl


