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Religia\Duchowość
NOWOŚĆ

Sarah Young

Jezus mówi do dzieci
Opowieści biblijne
39,90 zł
• Format 165 × 215 mm
• Stron 256
• Rok wydania 2015
• Wydanie I
• Oprawa twarda
• Kolorowe ilustracje

ISBN 978-83-64647-58-1
9

788364 647581

Nic na niebie i na ziemi
nie może mnie powstrzymać przed miłością
do Ciebie, moje dziecko!
– Jezus Chrystus
Sarah Young usłyszała w swoim sercu słowa Jezusa, które, przekazane dalej, stawały się dla wielu
chrześcijan źródłem siły i wielką pomocą w modlitwie. Autorka wiedziała, że Jezus mówi nie tylko
do niej, ale swój głos kieruje do wszystkich ludzi.
W sposób szczególny zaś każdego dnia mówi do
dzieci. Zebrane przez nią opowieści biblijne i słowa
Jezusa skierowane do nas to najlepszy sposób, by
pokazać najmłodszym czytelnikom, że sercem Pisma
Świętego jest Boża miłość.

Jezus mówi do dzieci w wyjątkowy sposób pozwoli
poznać Chrystusa i Jego plan wobec każdego z nas.
Ta książka nie tylko przybliża Biblię, dzięki niej usłyszymy żywy głos Jezusa w naszych sercach.
Doskonały prezent z okazji Pierwszej Komunii
Świętej.
tłum. Magdalena Filipczuk
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Religia\Duchowość

BESTSELLER

29,90 zł

Sarah Young

Jezus mówi do ciebie
Międzynarodowy bestseller,
już ponad 10 milionów sprzedanych egzemplarzy!

•
•
•
•
•

Format 120 x 180 mm
Stron 400
Rok wydania 2014
Wydanie I poprawione
Oprawa zintegrowana

Autorka książki, Sarah Young, podczas swoich modlitw odczuwała potrzebę
słuchania Boga „z piórem w ręku”. Spisywała słowa, które podczas modlitwy wypowiadał do niej Jezus. Kiedy zaczęła się dzielić tym doświadczeniem z bliskimi jej ludźmi, zauważyła, że słowa te stają się dla nich źródłem
wielkiej duchowej radości i szczęścia. Tak powstała książka Jezus mówi do
ciebie, którą przeczytało już ponad 10 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.
tłum. Lucyna Wierzbowska

ISBN 978-83-63621-36-0
9

788363 621360

BESTSELLER

29,90 zł

Sarah Young

Jezus jest blisko
Czerpać nadzieję z obecności Jezusa

•
•
•
•
•

Format 120 × 180 mm
Stron 368
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa zintegrowana

ISBN 978-83-64647-12-3
9

788364 647123

Sarah Young napisała książkę Jezus jest blisko w bardzo trudnym dla siebie
czasie. Słowa płynące z Pisma Świętego i obecność Jezusa każdego dnia
dodawały jej jednak sił i nadziei. Autorka dzieli się z czytelnikami tym, co
przekazał jej w modlitwie sam Bóg, i wierzy, że dzięki tym słowom będą
mogli zawierzyć Mu całym sercem.
W życiu każdego człowieka zdarzają się ciężkie chwile. Książka Jezus jest blisko
powstała, by pomóc nam się z nimi uporać. Pełne pokoju i miłości słowa dodają
odwagi i pomagają zabliźniać rany, nawet te chowane najgłębiej w sercu.
Poprzez karty tej książki Syn Boży zapewnia nas, że czuwa, i wypełnia dobrem
wszystkie chwile naszego życia, a to, co może nam się w danym momencie
wydawać nieszczęściem, ostatecznie prowadzi do Boga i oddaje Mu chwałę.
Kolejny modlitewnik Sarah Young, Jezus jest blisko, został ogłoszony chrześcijańską książką roku 2013 przez ECPA w Stanach Zjednoczonych!
tłum. Edyta Stępkowska
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Religia\Duchowość
BESTSELLER

Carver Alan Ames

39,90 zł

Oczami Jezusa
Wydanie zebrane, t. I–III

tłum. Przemysław Strugielski i Aleksandra Brożek

Teraz bestseller
C.A. Amesa
dostępny również jako
audiobook w formacie mp3!

ISBN 978-83-61989-92-9
9

788361 989929

39,90 zł

9

• 2 plyty CD
• czas: 22 godziny
• czyta Jakub Kosiniak

788364 647574

Format 145 x 205 mm
Stron 584
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-64647-57-4

•
•
•
•
•

Pismo Święte mówi: „Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie
pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać” (J 21, 25).
Książka Carvera Alana Amesa Oczami Jezusa to zbiór opowieści o 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.

NOWOŚĆ
BESTSELLER

9,90 zł

Carver Alan Ames

Różaniec Eucharystyczny
Różaniec w sercu Eucharystii
„W różańcu kryje się wiele łask, w różańcu kryje się wiele darów, w różańcu
kryje się wiele dróg pozwalających ujrzeć Bożą miłość” (fragment).

•
•
•
•
•

Format 105 x 143 mm
Stron 112
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-64647-60-4
9

788364 647604

Wiele osób nie potrafi połączyć modlitwy różańcowej z Adoracją Eucharystyczną. Carver Alan Ames, autor książki Oczami Jezusa, zyskał szczególny
stosunek do tej modlitwy dzięki mistycznym wizjom wskazującym na głęboki
związek różańca i Najświętszej Eucharystii. Ta książka pozwoli na nowo
odkryć piękno modlitwy, która niesie uzdrowienie.
tłum. Edyta Panek
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NOWOŚĆ

Religia\Duchowość
29,90 zł

Carver Alan Ames

Oczami Bożej miłości
„Gdy Mnie wieszali na szczycie wzgórza, krzyż stał się znakiem miłości Boga
dla wszystkich ludzi. Gdy wydałem ostatnie tchnienie, zawierało się w nim
Boże przebaczenie dla wszystkich Moich dzieci. Gdy włócznia przebiła Mój
bok, z rany spłynęło na świat Boże miłosierdzie. Gdy wstałem z martwych,
pokazałem, co będzie udziałem wszystkich ludzi… a kiedy wstąpiłem do
nieba, obiecałem im, że będę czekał” (fragment).

•
•
•
•
•

Format 145 × 205 mm
Stron 256
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-64647-54-3

Carver Alan Ames w opowieściach, które zapisał na podstawie prywatnych
objawień, pokazuje, z jak wielką miłością patrzy na nas Trójca Święta, Matka Boża i nasi święci patroni. Te historie potrafią przemienić ludzkie serca
i wzbudzić pragnienie głębokiego oddania się Bogu. Każdego poruszają
w inny sposób, jednych zasmucają – innych radują. Nikt jednak wobec nich
nie zostaje obojętny. Te słowa niosą ze sobą pewność wielkiej miłości Boga
do człowieka. Oczami Bożej miłości jest jej największym świadectwem.
tłum. Edyta Stępkowska

9

788364 647543

BESTSELLER

29,90 zł

Carver Alan Ames

Łagodny Duch

•
•
•
•
•

Format 145 × 205 mm
Stron 270
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-70-4

Carver Alan Ames w tej książce opowiada historię swojego nawrócenia po
wielu latach grzesznego życia. W tym poruszającym, natchnionym i osobistym tekście możemy szukać cennych wskazówek dotyczących tego, jak
powinno wyglądać życie osoby prawdziwie wierzącej, a także inspiracji na
każdy dzień duchowej drogi.
Książka Łagodny Duch zawiera refleksje na temat życia ludzkiego i roli, jaką
odgrywa w nim Bóg, objawione autorowi przesłania Ducha Świętego, a także listy i wywiady. W opowieści o swoim życiu Carver Alan Ames spisał cenne
przemyślenia i wskazówki, które powinny stać się drogowskazem w życiu
każdego z nas.
Wielką pomocą dla czytelników jest znajdujący się na końcu książki wywiad,
przeprowadzony z autorem przez księdza René Laurentina, francuskiego
teologa, wybitnego mariologa, zaangażowanego w badanie oraz propagowanie prywatnych objawień maryjnych.
tłum. Aleksandra Brożek

9

788363 621704
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Religia\Duchowość
NOWOŚĆ

29,90 zł

Johannes Michels

Z wizytą w niebie
Autentyczne relacje z zaświatów

•
•
•
•
•

Format 123 × 195 mm
Stron 184
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa twarda

Jak wygląda przejście z życia do śmierci? Czy po drugiej stronie czeka na nas
coś jeszcze? Kim są ludzie, którym udaje się wrócić z zaświatów?
Profesor Johannes Michels do tematyki życia po śmierci zawsze podchodził bardzo sceptycznie. Jednak każdego roku docierały do niego kolejne
opowieści ludzi, którzy przeszli przez bramę śmierci i wrócili z zaświatów.
Postanowił dokładnie zbadać te przypadki. Wnioski, do których doszedł,
były szokujące.
Ta książka umocni wiarę osób wierzących, ponieważ dostarcza wielu empirycznych dowodów na istnienie nieba. Dla osób poszukujących będzie
pierwszym krokiem ku wierze w to, że nasze życie nie kończy się w chwili
fizycznej śmierci.
tłum. Edyta Panek

ISBN 978-83-64647-38-3
9

788364 647383

BESTSELLER

29,90 zł

Antonio Socci

Ci, którzy wrócili z zaświatów

•
•
•
•
•

Format 123 × 195 mm
Stron 304
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa twarda

ISBN 978-83-64647-14-7
9

788364 647147

Dziennikarskie śledztwo dla tych, którzy czytali Dowód i Niebo istnieje…
naprawdę! i chcą wiedzieć więcej!
12 września 2009 roku Caterina, 24-letnia córka Antonia Socciego, po zatrzymaniu akcji serca zapadła w śpiączkę. To cud, że w ogóle przeżyła.
Wydarzenie związane z jej śmiercią kliniczną stało się dla autora początkiem
badań nad zjawiskami z pogranicza śmierci, które doprowadziły go do wielu
fascynujących odkryć.
Korzystając ze współczesnych odkryć naukowych, odróżnia to, co jest tylko
pozorem śmierci, czyli tzw. doświadczeniem przedśmiertnym, od tego, co
jest śmiercią rzeczywistą. Socci sięga do pism mistyków i świętych, nauczania i tradycji Kościoła oraz świadectw osób, które mogą o sobie powiedzieć,
że naprawdę DOŚWIADCZYŁY ŚMIERCI i życia, które rozpoczyna się po niej.
tłum. Agnieszka Zielińska
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Religia\Duchowość
29,90 zł

Agostino Tommaselli

Bezcieleśni
O duszach zmarłych i ich obecności wśród żywych

•
•
•
•
•

Format 123 x 195 mm
Stron 224
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-64647-51-2

Czy spirytyzm i jego techniki są wyłącznie oszustwem Szatana? W jaki sposób możemy się kontaktować ze zmarłymi? Czy istnieją duchy, czy jedynie
zagubione dusze czyśćcowe, które odbywają karę w miejscach swojego
grzechu?
Agostino Tommaselli udziela odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań, nurtujących chrześcijan. Coraz częściej ludzie sięgają po niezwykle niebezpieczne, okultystyczne czy ezoteryczne praktyki. Kościół zawsze jednoznacznie
potępiał wszelkie formy spirytyzmu, gdyż praktyka przywoływania dusz
zmarłych jest poważnym duchowym zagrożeniem. Autor, odwołując się do
Pisma Świętego, nauczania Magisterium Kościoła i Tradycji katolickiej, mierzy się z tematem życia po śmierci i „oddzielenia” duszy od ciała z punktu
widzenia Kościoła katolickiego.
tłum. Karolina Dyjas-Fezzi

9

788364 647512

NOWOŚĆ

14,90 zł

o. Aimone Gelardi

Lekarstwo na grzech
Odkryj na nowo sakrament spowiedzi
Sakrament, który zmienia wszystko

•
•
•
•
•

Format 115 × 195 mm
Stron 124
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-64647-44-4
9

788364 647444

Książka ojca Aimone Gelardiego, doświadczonego spowiednika, jest prostym i niezwykle przydatnym przewodnikiem po sakramencie pojednania.
Pokazuje, że spowiedź to nie tylko uwolnienie od ciężaru grzechu i przebaczenie, ale przede wszystkim szczera rozmowa z Kimś, kto wie o nas
wszystko.
Autor wyczerpująco opisuje etapy dobrej spowiedzi, a także daje wskazówki,
jak dobrze przygotować się do każdego z nich.
Ten poradnik pomaga na nowo odkryć piękno spowiedzi i wzbudzić w nas
jej głębokie pragnienie.
tłum. Agnieszka Zielińska

Religia\Duchowość
NOWOŚĆ
BESTSELLER

29,90 zł
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Merlin Carothers

Zdumiewająca potęga wiary
„Większość z nas wie, że daleko nam do doskonałości. Co więc musi się stać,
abyśmy my, tacy ułomni, uwierzyli, że mimo to trafimy do nieba? Jezus
powiedział, że każdy z nas musi się stać nowym człowiekiem – powtórnie
narodzonym. Nie musieliśmy nic robić, aby przyjść na świat. Podobnie teraz
nie możemy nic zrobić, aby stać się nowymi ludźmi. Musi nas przemienić siła
większa od nas samych” (fragment).

•
•
•
•
•

Format 130 × 200 mm
Stron 320
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Przenoś góry i dziel się zdumiewającą potęgą wiary!
Merlin Carothers, autor Mocy uwielbienia, książki, która podbiła serca wielu
czytelników, zabiera nas w kolejną duchową podróż. Tym razem pokazuje,
że Bóg na kartach Biblii składa nam wiele obietnic dotyczących naszego
życia wiecznego. Wystarczy tylko uważnie wsłuchać się w Jego słowa. Tam
znajdziemy odpowiedź na pytanie o niebo i nasze zbawienie.
tłum. Edyta Stępkowska

ISBN 978-83-64647-37-6
9

788364 647376

NOWOŚĆ

14,90 zł

Piotr Gąsiorowski

Wybaczyć Bogu

•
•
•
•
•

Format 115 × 195 mm
Stron 88
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa ze skrzydełkami

ISBN 978-83-64647-36-9
9

788364 647369

Czy można wybaczyć Bogu nieszczęście, które nas spotkało?
Jeśli ufamy Bogu jak Ojcu, a nas lub naszych bliskich spotyka nieszczęście,
czujemy się przez Niego opuszczeni, prawie zdradzeni, trudno nam ponownie Mu zawierzyć. Uciekamy od Boga, rozpoczynamy samotny bieg. Wydaje
nam się, że to Bóg był sprawcą naszej tragedii.
Doświadczenie takie stało się udziałem autora niniejszej książki, pastora
Piotra Gąsiorowskiego. W wypadku zginęła jego ukochana żona. Po tym
tragicznym zdarzeniu musiał przebyć drogę do pojednania i ponownego
zawierzenia Bogu.
Piotr Gąsiorowski dzieli się swoimi doświadczeniami, tym, jak w jego przypadku przebiegał proces „przebaczenia Bogu”. To droga od poczucia krzywdy, żalu i wyrzutów kierowanych do Boga ku pokojowi serca i pojednaniu.

|8
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ZAPOWIEDŹ

14,90 zł

Święte Księgi
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•
•
•
•

Format 115 x 195 mm
Stron 112
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-64647-40-6
9

Gianfranco Ravasi
Jak czytać i rozumieć Pismo Święte

Poznaj fakty i mity dotyczące Pisma Świętego!
Jezus nie urodził się 25 grudnia, w nocy, ani w jaskini, i nie miał nad sobą
wołów ani osła. Gwiazda nie była kometą, trzech mędrców nie było królami.
Św. Magdalena nigdy nie była prostytutką (z całym szacunkiem dla historii
sztuki), żadna Weronika nie otarła twarzy Jezusa w drodze na Kalwarię,
a św. Paweł nie spadł z konia w momencie nawrócenia.
Wiedza biblijna jest często przekazywana błędnie z ust do ust, a Pismu
Świętemu przypisuje się często elementy należące do prostej pobożności
i tradycji ludowych.
W 73 księgach, należących do bardzo różnych epok i odzwierciedlających
różne tradycje, kryje się wiele tajemnic. Ta książka pomoże Ci oddzielić prawdę od mitów krążących wokół Biblii.
tłum. Agnieszka Zielińska

788364 647406

NOWOŚĆ

29,90 zł

ks. Peter Hocken

Pięćdziesiątnica i Paruzja
Wezwani do jednej nadziei!

•
•
•
•
•

Format 145 × 205 mm
Stron 240
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-64647-59-8
9

788364 647598

Czy nadszedł już czas Paruzji – powtórnego przyjścia Chrystusa, w którego
obliczu wszyscy chrześcijanie stają się jednym ludem? W jaki sposób Duch
Święty dąży do ostatecznego pojednania chrześcijan wszystkich wyznań?
Ruch charyzmatyczny już od początków swojego istnienia dążył do jedności.
Jest to ściśle związane z momentem wylania Ducha Świętego w Dziejach
Apostolskich, które miało za zadanie wzbudzić „jedną nadzieję” na przyjście
Pana. W Duchu Świętym my, ludzie wierzący, jesteśmy jednością. Rozwój
wydarzeń w minionym dwudziestoleciu wskazuje na to, że przyszedł już
czas na ekumenizm Ducha i jedność chrześcijan.
tłum. Andrzej Sionek
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Religia\Duchowość
NOWOŚĆ

29,90 zł

ks. Carlo Rocchetta

Jezus Uzdrowiciel

•
•
•
•
•

Format 145 × 205 mm
Stron 280
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Czy Jezus ciągle uzdrawia? Czy Jego działalność nie skończyła się wraz
z powrotem do Królestwa Ojca?
Poruszające świadectwa tysięcy uzdrowionych świadczą o tym, że Jezus
Chrystus leczył nie tylko dawniej, lecz działa także dzisiaj. Carlo Rocchetta dowodzi, że każdego dnia możemy liczyć na łaskę i miłosierdzie Boga!
Przytacza biblijne historie uzdrowień i pokazuje, że był to dopiero początek
cudów Jezusa. Współcześnie zdarzają się one równie często. Do tego jednak jest potrzebna wiara i ufność w to, że możemy być uzdrowieni, bo to
one najbardziej poruszają serce Boga.
Carlo Rocchetta – ksiądz katolicki, teolog, autor licznych książek m.in. z zakresu teologii małżeństwa i rodziny.
tłum. Aleksandra Lasota

ISBN 978-83-64647-43-7
9

788364 647437

ZAPOWIEDŹ

29,90 zł

Christoph Häselbarth
dr Peter Riechert

Jak możemy zostać uzdrowieni

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 240
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-64647-61-1
9

788364 647611

Historie biblijne uczą nas tego, że grzech powoduje chorobę. Często o tym
zapominamy, odcinając całkowicie to co duchowe, od tego co fizyczne. Jednak uzdrowienie na każdym poziomie musi być przede wszystkim połączone
z odrzuceniem naszych grzechów.
Jak możemy być uzdrowieni to praktyczny poradnik uzdrowienia, zawierający wykaz szczególnie niebezpiecznych zniewoleń i wielu podstępnych
chorób. Znajdziemy tu możliwe przyczyny duchowe chorób oraz listę schorzeń i porad, które pozwolą nam się przed nimi uchronić. Ta książka zawiera
bogate doświadczenia zarówno lekarzy jak i chrześcijańskich duszpasterzy,
ale przede wszystkim daje wskazówki, jak można z wieloma chorobami
walczyć zarówno duchowo, jak i medycznie.
tłum. Mariola Wołochowicz
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ZAPOWIEDŹ

29,90 zł

o. Jean Skandar,
Maria-Sylvie Buisson

Św. Charbel. Pielgrzym Wieczności

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 272
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Św. Charbel Makhlouf (1828–1898) co roku przyciąga dziesiątki tysięcy pielgrzymów do swojego grobu w Libanie. Ten maronicki mnich i pustelnik żył
przez całe lata w najwyższym ubóstwie i ogromnej prostocie. Jego modlitwy
miały niespotykaną siłę, co powodowało, że już za życia pielgrzymowały do
niego tłumy wiernych. Jaka była tajemnica jego niezwykłej więzi z Bogiem?
Aby ukazać uderzający portret św. Charbela, godło chrześcijańskiej tożsamości Libanu, autorzy zgromadzili 53 świadectwa opowiedziane przez
jego krewnych, rodaków i współbraci. Książka zawiera także modlitwy i opis
poruszających współczesnych cudów dokonanych za wstawiennictwem
Świętego.
tłum. Monika Gustowska

ISBN 978-83-64647-46-8
9

788364 647468

19,00 zł

Élie Maakaroun

Św. Charbel. Prorok miłości
Milczenie, krzyż i zbawienie

•
•
•
•
•

Format 130 × 200 mm
Stron 152
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-86-5
9

788363 621865

Spędził 25 lat w pustelni, w celi o wymiarze 6 metrów kwadratowych. Nosił
włosiennicę, modlił się i pościł, spożywając jeden bezmięsny posiłek dziennie.
Spał po kilka godzin na dobę, dzień w dzień medytując. Codziennie odprawiał Mszę Świętą, po której 2 godziny trwał w dziękczynieniu. Przypisuje
mu się blisko 24 tysiące cudów i uzdrowień, a do jego grobu przybywa
rocznie ponad 4 miliony pielgrzymów z całego świata. Kim był św. Charbel
Makhlouf?
Ten do niedawna nieznany w Polsce święty urodził się w maju 1828 roku
w północnym Libanie, w rodzinie ubogich rolników. Wyświęcony 23 lipca
1859 roku prowadził życie zakonne w klasztorze św. Marona w miejscowości Annaya. Już w trakcie życia, jak również po śmierci św. Charbela jego
wstawiennictwo było uważane za wyjątkowo skuteczne. W efekcie jego
pokornych próśb Bóg dokonał wielu wyjątkowych cudów i czyni to do dziś,
a o potędze jego orędownictwa robi się coraz głośniej.
tłum. Barbara Amarowicz
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ZAPOWIEDŹ

29,90 zł

o. Joachim Badeni OP

Moc z wysoka
Ojciec Joachim Badeni o Duchu Świętym
„Jestem nerwicowcem, oficjalnie neurastenikiem. Przedstawiam się: «Neurastenik jestem, bardzo mi przyjemnie». A jednak przychodzą do mnie ludzie, aby odnaleźć spokój. Przed niedoszłym samobójstwem, rozwodem,
w chorobie psychicznej. Czy ja ich uspokajam? Skądże. A jednak wychodzą
uspokojeni. Tak samo wielu moich znajomych potrafi działać kojąco na ludzi.
To jest działanie Ducha Świętego przez człowieka. Darmo dane” (fragment).
•
•
•
•
•

Format 115 x 195 mm
Stron 144
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa twarda

ISBN 978-83-64647-66-6
9

Joachim Badeni (1912–2010), dominikanin, duszpasterz akademicki, mistyk,
jeden z pierwszych uczestników Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, autor
kilkunastu książek o modlitwie, które powstały na podstawie przeprowadzonych z nim wywiadów. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim,
podczas wojny żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pochodził z rodziny skoligaconej z dworami królewskimi Europy, wybrał życie ubogiego
mnicha.

788364 647666

BESTSELLER

oprac. Sylwester Szefer

28,90 zł

o. Joachim Badeni OP

Zobaczyć Boga

•
•
•
•
•

Format 115 x 195 mm
Stron 120
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa twarda

ISBN 978-83-63621-13-1
9 788363 621131

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
kontemplacji, do widzenia obecności Bożej…
Zobaczenie Boga i spotkanie z Nim ma swój dalszy ciąg. Tak jak zakochani
zmierzają w stronę małżeństwa, tak i osoba pociągnięta urokiem miłości
Boga pragnie związać się z Nim na stałe. Ojciec Joachim zachęca, 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.
oprac. Sylwester Szefer
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ZAPOWIEDŹ

29,90 zł

Święty
do zadań specjalnych

Codzienny modlitewnik do św. Antoniego Padewskiego

•
•
•
•
•

Format 125 x 194 mm
Stron 320
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

ISBN 978-83-64647-65-9

Święty Antoni Padewski, patron wielu sanktuariów, kościołów i kościółków, jest postacią niezwykłą. Posiada wiele tytułów nadanych mu zarówno przez dostojników kościelnych, jak i przez ludzi, z którymi miał
kontakt jako zakonnik, kapłan i kaznodzieja. Jest wzywany w chorobach
duszy i ciała, podczas klęsk i wypadków losowych, w nieszczęściach spowodowanych wojną, w przypadkach bezpłodności, w atakach gorączki,
w problemach rodzinnych, podczas szczególnie silnych pokus, w razie
niepokoju sumienia oraz by chronił przed złodziejami. Prawdziwy Święty
do zadań specjalnych.
Książka zawiera liczne modlitwy, wezwania i litanie podzielone na poszczególne dni tygodnia. Jest nieocenioną pomocą dla każdego czciciela tego
niezwykłego Świętego.
oprac.

9

Małgorzata Myrcha-Kamińska,

788364 647659

br. Zdzisław Siedlecki OFM

17,90 zł

Oni cię nie zawiodą

Modlitwy w sprawach trudnych i beznadziejnych
do trzech świętych orędowników
– św. Rita z Cascii, św. Antoni Padewski, św. Juda Tadeusz

•
•
•
•
•

Format 120 x 180 mm
Stron 176
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-85-8

Często, gdy modlimy się w sprawach szczególnie trudnych, czy też w naszych oczach beznadziejnych, ogarniają nas wątpliwości, czy tak wielkie
problemy mogą zostać rozwiązane. Zapominamy jednak, że miłosierdzie
Boga jest nieskończone, a On sam dał nam potężnych orędowników, których wstawiennictwo w sposób szczególny porusza Jego serce. Umieją oni
wyprosić nam ogromne łaski, uleczyć beznadziejne przypadki, a w ciągu
setek lat ich kultu zdarzyły się niezwykłe cuda. Mowa tu o św. Ricie z Cascii,
św. Antonim Padewskim i św. Judzie Tadeuszu – świętych, którzy nigdy
nie zawodzą.
Sylwester Szefer zebrał w jednej lekturze wszystkie modlitwy do świętych
orędowników, patronów spraw wyjątkowo ciężkich do rozwiązania, a także
opisał fakty dotyczące ich życia.
oprac. Sylwester Szefer

9

788363 621858
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NOWOŚĆ

o. Gabriele Amorth
s. Angela Musolesi

29,90 zł

Z Jezusem pokonać złego ducha
Podręcznik walki duchowej

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 296
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Watykańscy eksperci, ojciec Gabriele Amorth, oficjalny egzorcysta Stolicy
Apostolskiej i jego wieloletnia współpracowniczka, siostra Angela Musolesi,
od lat zaangażowani w walkę z Szatanem, opracowali zestaw praktycznych
wskazówek, które są pierwszą pomocą w walce z siłami zła. Misją egzorcystów jest uświadomienie wszystkim dręczonym, że prawdziwe uwolnienie
daje nam jedynie Chrystus.
Książka zawiera świadectwa osób dręczonych przez demony, modlitwy
o uwolnienie, które mogą odmawiać również osoby świeckie, ale przede
wszystkim słowa otuchy, które przyniosą ulgę w każdym cierpieniu i niepowodzeniu.

ISBN 978-83-64647-18-5
9

tłum. Alicja Rogalska

788364 647185

19,90 zł

s. Angela Musolesi

On żyje!
Świadectwo mocy Ducha Świętego w posłudze
o. Emiliena Tardifa
„Cel chrześcijańskiego życia polega na zdobywaniu Ducha Świętego”.

•
•
•
•
•

Format 115 x 195 mm
Stron 168
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-64647-16-1
9

788364 647161

Siostra Angela Musolesi opowiada o niezwykłych cudach i uzdrowieniach
Ducha Świętego, przywołując równocześnie słynną postać o. Emiliena Tardifa, obdarowanego licznymi charyzmatami. Zaufawszy Bogu i powierzywszy się modlitewnej opiece ojca Tardifa, sparaliżowani stawali na własnych
nogach, głusi zaczynali słyszeć, ślepi widzieć, samotni odczuwali miłość
i bliskość Jezusa, który żyje.
Książka siostry Musolesi zawiera zbiór licznych świadectw uzdrowionych
wiernych. W cytowanych dokumentach uleczonych niejednokrotnie widać,
jakiego wysiłku i przemiany duchowej wymagała od nich ścieżka cudownego
uzdrowienia. Wśród relacji znajdziemy opowieści o wyleczeniu z nowotworów, łamliwości kości, odzyskaniu wzroku i słuchu, odrzucaniu kul i wstawaniu z wózków inwalidzkich, a wszystko to potwierdzone również opiniami
lekarzy i badaniami medycznymi.
tłum. Agnieszka Zielińska

| 14

Religia\Duchowość
12,00 zł

24,90 zł

s. Angela Musolesi
Bóg żywych
•
•
•
•
•

s. Angela Musolesi
Egzorcysta i prorok Boga

Format 115 x 195 mm
Stron 96
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 192
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Królestwo Boże jest obiecanym nam miejscem, do którego dąży każdy wierzący, chcąc się w nim znaleźć po
śmierci. Wielu z nas ma jednak o nim błędne wyobrażenie.
Królestwo Boże czeka na nas już tu, na Ziemi. Jest to
Królestwo Miłości, miłości do świata i miłości w świecie,
dlatego zamieszkuje nasze doczesne ciała. To właśnie miłość, która zasiedla nasze serca, zmartwychwstaje wraz
z nami w dniu ostatecznym. Stwórca nie jest bowiem
Bogiem umarłych, ale
ISBN 978-83-64647-17-8
żywych!

Ojciec Matteo La Grua był jednym z najbardziej znanych włoskich egzorcystów. Przyjaciel ojca Gabriela
Amortha, mistrz ojca Benignusa, który przejął po nim
funkcję egzorcysty diecezjalnego w Palermo. Przez
wiele lat swego kapłańskiego życia był związany
z Ruchem Odnowy w Duchu Świętym. Miał w sobie
wielki charyzmat modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie. Książka zawiera świadectwa osób uzdrowionych
dzięki modlitwie wstaISBN 978-83-63621-41-4
wienniczej o. La Grui.

tłum.
Agnieszka Zielińska

tłum.
Agnieszka Zielińska

BESTSELLER

9

788364 647178

28,90 zł

tłum.
Agnieszka Zielińska

ISBN 978-83-63621-12-4

o. Gabriele Amorth,
s. Angela Musolesi
Atak złego
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 208
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Przez ponad trzysta lat posługa egzorcystów
w Kościele pozostawała w całkowitym zapomnieniu. W wyjątkowym wywiadzie udzielonym siostrze
Angeli Musolesi ojciec Gabriele Amorth opowiada
o niezwykłych wydarzeniach, których był świadkiem
jako egzorcysta Stolicy Piotrowej. Jego pracy przyświecały dwa cele: doraźna pomoc cierpiącym, którzy
doświadczali działania złego ducha, oraz uświadomienie kapłanom znaczenia tej posługi.

788363 621414

29 ,00 zł

o. Gabriele Amorth,
s. Angela Musolesi
Egzorcysta Watykanu
•
•
•
•
•

9

Format 130 x 200 mm
Stron 230
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

W jaki sposób działa w świecie diabeł i jak można
mu się skutecznie sprzeciwiać? Na te pytania odpowiada ojciec Gabriele Amorth, światowej sławy
egzorcysta. Książka prezentuje pogłębioną analizę
duchową i psychologiczną procesu uwolnienia. Obok
części informacyjnej 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.
ISBN 978-83-63621-02-5
tłum.
Agnieszka Zielińska

9

788363 621124

9

788363 621025
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NOWOŚĆ

32,90 zł

Francesco Vaiasuso,
Paolo Rodari

Moje opętanie
Relacja człowieka opętanego od dzieciństwa
Legiony zła, Szatan i zwycięska walka w imię Chrystusa

•
•
•
•
•

Format 145 × 205 mm
Stron 336
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-74-2
9

788363 621742

BESTSELLER

Francesco Vaiasuso już od wczesnego dzieciństwa bardzo cierpiał. Trapiły
go liczne choroby, problemy z nauką, trudności z opanowaniem emocji. Nie
pomagały kolejne wizyty u lekarzy ani czuła opieka rodziców. Jako dorosły człowiek poznał kapłana, który jako pierwszy dostrzegł sprawcę jego
wszystkich nieszczęść. Jego wrogiem był Szatan.
Długa i trudna walka z opętaniem niejeden raz doprowadzała Francesca do
rozpaczy. Dzięki wsparciu najbliższych oraz kapłanów i egzorcystów, w tym
o. Mattea La Grui, został całkowicie wyzwolony spod mocy Nieprzyjaciela.
Historia Vaiasuso to przejmująca opowieść o walce z siłami zła i niełatwej
drodze do uwolnienia. Jednak przede wszystkim jest to wielkie świadectwo
Bożej mocy.
tłum. Anna Flisiak-Zdziarska

34,90 zł

Ralph Sarchie,
Lisa Collier Cool

Zbaw nas ode złego
Nie widziałeś jeszcze prawdziwego zła
Książka oparta na faktach – prawdziwa relacja nowojorskiego policjanta

•
•
•
•
•

Format 145 × 205 mm
Stron 448
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-96-4
9

788363 621964

Autor książki, Ralph Sarchie, jest weteranem nowojorskiej policji. Pracuje
na 46. posterunku w południowym Bronxie. Po godzinach pracy policyjnej
zajmuje się inną służbą – bada przypadki opętań, asystuje przy egzorcyzmach i współpracuje z małżeństwem Warrenów, demonologami znanymi
z filmu Obecność. Z biegiem czasu staje się świadkiem straszliwych zbrodni
i nieludzkiego zła, którego nikt nie jest w stanie wyjaśnić, opierając się na
racjonalnych przesłankach. Autor odsłania makabryczne szczegóły mrocznych
rytuałów, opowiada historię młodej niewinnej dziewczyny opanowanej przez
demona, czy też domu rzekomo nawiedzonego przez ducha zamordowanej
w XIX wieku panny młodej, oraz wielu innych mrożących krew w żyłach przypadków działania mocy zła.
Na podstawie książki zrealizowano film pod tytułem Zbaw nas ode złego
(prod. Jerry Bruckheimer, w roli głównej Eric Bana).
tłum. Edyta Stępkowska
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24,90 zł

Irene Corona

Szatan nienazwany
Sądzicie, że Szatan nie istnieje?
Myśląc w ten sposób, właśnie zaczęliście mu służyć

•
•
•
•
•

Format 130 × 200 mm
Stron 192
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-88-9
9

788363 621889

BESTSELLER

Obserwując współczesny świat, można odnieść wrażenie, że wokół diabła
i opętań panuje jakiś rodzaj zmowy milczenia. Ludzie za wszelką cenę starają
się bagatelizować te tematy, jednak Szatan istnieje, a co więcej – działa. Irene
Corona odwołuje się do świadectwa ojca Eliasa Velli, znanego maltańskiego
egzorcysty. W pasjonujący sposób opowiada o historii zła i grzechu Szatana,
a także próbuje wyjaśnić, dlaczego Bóg pozwala na działanie diabła. Mówi
też o walce, którą Szatan prowadzi przeciwko człowiekowi: o jej przyczynach,
o mocy i sposobie działania diabła (pokusy, dręczenie, oszustwa itp.).
Z tej książki dowiesz się m.in.:
•• jak najlepiej bronić się przed Szatanem
•• jaka jest jego strategia i metody
•• czy diabeł naprawdę boi się święconej wody
•• dlaczego ojciec Vella grywał z diabłem w pokera
•• czym jest zbroja Boża.
tłum. Agnieszka Zielińska

34,90 zł

Diane Allen

Módl się, ufaj i nie martw się
Najpiękniejsze historie o Ojcu Pio
Jedna z najlepszych i najbardziej inspirujących książek
o świętym Ojcu Pio!

•
•
•
•
•

Format 145 × 205 mm
Stron 446
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa twarda

ISBN 978-83-64647-19-2
9

788364 647192

Wyjątkowy zbiór opowieści o życiu wielkiego świętego. Powstał na podstawie relacji kilkudziesięciu świadków, którzy osobiście spotkali Ojca Pio,
towarzyszyli mu w życiu, pracowali lub mieszkali obok niego, za jego pośrednictwem doświadczali cudów i uzdrowień. Autorka wraz z mężem przebyła setki kilometrów, gromadząc historie i świadectwa, z których powstało
niezwykłe dzieło o życiu Ojca Pio.
Módl się, ufaj i nie martw się to zupełnie nowe spojrzenie na życie i duchowość świętego z Pietrelciny, jednego z największych mistyków XX wieku.
Jego życie, posługa i wiara wywarły ogromny wpływ na niezliczone rzesze
ludzi.
Jeśli czytałeś już biografię Ojca Pio lub myślisz, że wiesz o nim wszystko,
koniecznie sięgnij po tę książkę. Jej lektura będzie wielkim przeżyciem duchowym.
tłum. Joanna Gorzkowska
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25,90 zł

25,90 zł

ks. Marcello
Stanzione
Niezwykłe objawienia
świętych
•
•
•
•
•

ks. Marcello
Stanzione
Cierpiące dusze
Opowieść o nawiedzeniach
dusz czyśćcowych

Format 130 × 200 mm
Stron 234
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Niniejsza książka pełna jest historii pokazujących, że
święci są przy nas i nieustannie za nami się wstawiają,
szczególnie w chwilach trudnych. Dowodem tego są
niezwykłe interwencje świętych, takich jak św. Gerard
Majella, św. Jan Chrzciciel de la Salle, św. Jan Bosko
i wielu innych. Autor książki, ks. Marcello Stanzione,
przywołuje historie zweryfikowane podczas procesów
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych świętych. Ważną
częścią książki są modlitwy z prośbami o wstawiennictwo świętych.
ISBN 978-83-63621-45-2

•
•
•
•
•

Książka ks. Marcella Stanzionego opowiada o historii powstania niezwykłego miejsca – Muzeum Dusz
Czyśćcowych w Rzymie. Gromadzi ono materiały,
które świadczą o istnieniu zaświatów i o tym, że
dusze czyśćcowe dostają czasem możliwość objawienia się żyjącym, by prosić o modlitwę. Książka
zawiera użyteczny zbiór modlitw za dusze czyśćcowe.
ISBN 978-83-63621-38-4
tłum. Laura Jurga

9

tłum.
Anna Flisiak-Zdziarska

9
28,90 zł

•
•
•
•
•

Format 130 x 200
Stron 208
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

788363 621384

788363 621452

ks. Marcello
Stanzione
Ojciec Pio i aniołowie

26,90 zł

Format 130 x 200 mm
Stron 290
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

•
•
•
•
•

ks. Marcello
Stanzione
Ojciec Pio
i dusze czyśćcowe
Format 130 x 200 mm
Stron 214
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

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 sekrety, a w najtrudniejszych chwilach prosił
o wsparcie. Książka zawiera także wprowadzenie
do nauki Kościoła o aniołach oraz liczne piękne
i pomocne modlitwy, które możemy kierować do
naszych niebiańskich opiekunów.

Ojciec Pio przez całe życie gorliwie oddany był duszom czyśćcowym. W książce ks. Marcella Stanzionego znajdziemy barwne opisy objawień dusz
czyśćcowych, zapis rozmów z nimi, a także wiernymi, którzy po śmierci swoich najbliższych szukali
u Ojca Pio pocieszenia i rady. Książka zawiera również wprowadzenie do nauki Kościoła o czyśćcu,
biografię św. Ojca Pio, a także liczne modlitwy
i nabożeństwa za dusze czyśćcowe.

tłum. Agnieszka Zielińska

tłum. Agnieszka Zielińska

ISBN 978-83-63621-48-3
9

788363 621483

ISBN 978-83-61989-94-3
9

788361 989943
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25,90 zł

o. Livio Fanzaga
Raj

29,90 zł

o. Livio Fanzaga
Proroctwo
o Antychryście

Tajemnica życia wiecznego
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Format 145 × 205 mm
Stron 208
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Jak wygląda
i gdzie jest raj? Jak będzie wyglądało w raju nasze ciało?
Podobne pytania nosi w sobie chyba każdy człowiek. O.
Livio Fanzaga, znany teolog i autor bestsellerów religijnych, m.in. Godziny Szatana, próbuje w swojej najnowszej książce przybliżyć jedną z najtrudniej wyrażalnych
tajemnic. W tym celu sięga do Bożego Objawienia pozostawionego nam w Piśmie Świętym, Katechizmu; przytacza Ojców Kościoła, korzysta z wizji świętych, a także
uznanych objawień pryISBN 978-83-63621-77-3
watnych i orędzi Matki
Bożej.
9 788363 621773
tłum.

Format 145 x 205 mm
Stron 320
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Kim jest owa tajemnicza postać zapowiedziana w biblijnej księdze Apokalipsy? Czy żyjemy już w czasach
Antychrysta, czy to w naszym pokoleniu narodzi się
osoba, którą można by tak nazwać? O. Livio Fanzaga
prowadzi nas od sensacyjnych wyobrażeń ku biblijnej
prawdzie zgodnej z nauczaniem Kościoła. Ostatnie
wieki – pełne wojen, zbrodniczych ideologii i prześladowań Kościoła – wyraźnie pokazują, że czas ostatecznego starcia już się zaczął i trwać będzie aż do
powtórnego przyjścia
ISBN 978-83-63621-35-3
Chrystusa.
tłum. Agnieszka Zielińska

9

788363 621353

Karolina Dyjas-Fezzi

o. Livio Fanzaga
Saverio Gaeta
Podpis Maryi

29,90 zł

o. Livio Fanzaga,
Saverio Gaeta
Miłosierdzie Boże

24,90 zł

Proroczy szlak objawień Matki Bożej
Nieustające wołanie
o nawrócenie
•
•
•
•
•

Format 140 x 200 mm
Stron 210
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Fatima, Lourdes, rue du Bac w Paryżu, La Salette, Medjugorie, Pontmain, Pellevoisin, Syrakuzy. W miejscach
tych przez ostatnie dwieście lat ukazywała się Matka
Boża. W Medjugorie ukazuje się do dziś. Gdy połączymy te miejsca linią, otrzymamy literę M, swoisty podpis Maryi na mapie Europy. Ojciec Livio Fanzaga wraz
z dziennikarzem Saveriem Gaetą prowadzi czytelnika śladem maryjnych objawień i szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak wiele
z nich miało miejsce na ISBN 978-83-63621-37-7
naszym kontynencie.
tłum. o. Wiesław Szymona OP

9

Ostatnia nadzieja
świata

788363 621377

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 160
Rok wydania 2009
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Fascynujący wywiad dziennikarza Saveria Gaety
z ojcem Liviem Fanzagą.
Relacja o niezwykłym działaniu miłosiernego Boga,
który poprzez objawienia Maryi w różnych miejscach na świecie, poprzez wydarzenia historyczne,
a także przesłanie świętej siostry Faustyny Kowalskiej pragnie ocalić świat przed nadciągającym czasem próby i oczyszczenia.
tłum.
o. Wiesław Szymona OP

ISBN 978-83-63621-23-0
9

788363 621230
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29,90 zł

o. Livio Fanzaga, Diego Manetti

Powtórne przyjście Chrystusa
Tajemnice Medjugorie.
Maryja przygotowuje nas na powrót Jezusa

•
•
•
•
•

Format 140 x 200 mm
Stron 320
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-00-1
9

788363 621001

Mnożące się w ostatnich czasach przepowiednie o rychłym końcu świata
sprawiają, że patrzymy w przyszłość z niepokojem, niepewni jutra. Tymczasem o. Livio Fanzaga zachęca, byśmy spojrzeli na historię świata jako opowieść o dziełach Bożej Opatrzności i ocaleniu, które Jezus przyniósł nam
dzięki swojemu Wcieleniu, Męce i Zmartwychwstaniu.
Powtórne przyjście Chrystusa poprzedzać będą niezwykłe znaki – katastrofy
naturalne, prześladowania Kościoła, rozpętanie sił zła, oszustwa Antychrysta – 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 wyczekiwać. Siły zła nie przemogą zbawczej mocy Odkupiciela, a ci, którzy odpowiedzą na gorące apele kierowane przez Królową Pokoju z Medjugorie i się
nawrócą, mogą liczyć na Jej opiekę podczas pełnych grozy dni Apokalipsy.
tłum. o. Wiesław Szymona OP

BESTSELLER

29,90 zł

o. Livio Fanzaga,
Diego Manetti
Przepowiednia
o zaświatach
•
•
•
•
•

29,90 zł

o. Livio Fanzaga,
Diego Manetti
Godzina Szatana
•
•
•
•
•

Format 145 x 205 mm
Stron 330
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Format 145 x 205 mm
Stron 304
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

25 maja 1987 roku Królowa Pokoju jasno wskazała cel
swego objawienia w Medjugorie: zapewnienie ludziom
pomyślności na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie.
Autorzy książki kreślą wizję piekła i czyśćca, nawiązując
do przekazów biblijnych, widzeń świętych i mistyków
oraz Magisterium Kościoła. Jest to wprowadzenie do
głównej 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, PIEISBN 978-83-61989-83-7
KLE I CZYŚĆCU.

Wedle słów Maryi objawionych 1 stycznia 2001 roku
jednej z wizjonerek Medjugorie rzeczywiście nadeszła
już godzina Szatana, który rozpoczął swój ostateczny
atak mający na celu zniszczenie świata. To, czego doświadczamy, jest czasem próby i efektem wyjątkowej
agresji złego ducha. Jednakże jego atak nie będzie
trwał bez końca. „Godzina Szatana” 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 od- ISBN 978-83-61989-76-9

tłum. Marcin Masny

dać się w Jej opiekę.
9

788361 989837

tłum.
o. Wiesław Szymona OP

9

788361 989769
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BESTSELLER

Lino Zani

34,90 zł

Był człowiekiem, był świętym
Niezwykłe historie z górskich szlaków o Janie Pawle II
ujawnia Jego wieloletni przyjaciel i przewodnik
W górach działy się niezwykłe rzeczy…

•
•
•
•
•

Format 124 × 195 mm
Stron 280
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa twarda

ISBN 978-83-63621-66-7
9

788363 621667

O tym, że Jan Paweł II kochał góry, wiedzą wszyscy. Niewielu jednak wie
o istnieniu naocznego świadka Jego górskich eskapad. Lino Zani był najpierw
instruktorem narciarskim i przewodnikiem alpejskim Papieża. Później stał się
towarzyszem Jego „ucieczek” na szczyty gór. Tam właśnie najmocniej widoczne stały się cechy człowieka, który swoim świadectwem wiary poruszył świat.
Życie Jana Pawła II to aktywność i kontemplacja, samotność i działanie. Był
człowiekiem – i był świętym.
Opowieści przedstawione w książce Był człowiekiem, był świętym przez lata
czekały na ujawnienie. Dziś Lino Zani dzieli się z całym światem pięknymi doświadczeniami z towarzyszenia Papieżowi w chwilach, gdy ten w najdoskonalszy sposób przeżywał wolność. To właśnie na szczytach gór Jan Paweł
II doświadczył pełnego i jasnego zrozumienia Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej…
Na podstawie książki zrealizowany został film fabularny pt. Święty i człowiek.
tłum. Agnieszka Zielińska

24,90 zł

Renzo Allegri
Dwie matki Jana Pawła II

29,90 zł

Domenico Agasso Sr.,
Domenico Agasso Jr.
Papież Jan XXIII

Emilia Wojtyła
i św. Joanna Beretta Molla
•
•
•
•
•

Droga do świętości

Format 130 x 200 mm
Stron 136
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

To one mężnie stawiały czoła przeciwnościom losu
i nawet w najtrudniejszych chwilach pozostawały
wierne Bogu. Dzięki swej wyjątkowej postawie stały
się symbolem współczesnego, cichego bohaterstwa.
Obie były matkami dla papieża Jana Pawła II, jednak
każda z nich – w inny sposób.
Renzo Allegri w żywy, porywający sposób przedstawia nam losy dwóch niezwykle odważnych kobiet: św.
Joanny Beretty Molli i Emilii Wojtyły. Obie żyły w XX
wieku i, prowadząc zwyczajne życie, stały się wzorem
dla współczesnych.
ISBN 978-83-63621-69-8
tłum. Agnieszka Zielińska

9 788363 621698

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 200
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa twarda

Nazywany był „dobrym papieżem Janem”, „Janem
Uśmiechniętym” i „Janem Pokornym”. Beatyfikowany w 2000 roku przez papieża Jana Pawła II, zapisał
się w sercach wiernych jako osoba o wielkim duchu, pełna miłości bliźniego i żywej wiary. Domenico
Agasso Sr. i Jr. przedstawiają nam postać papieża
Jana XXIII w lekki i przystępny sposób. Tworzą żywą
opowieść o świętym, dzięki któremu oglądamy dziś
mocny, otwarty i zjednoczony Kościół powszechny.
tłum. Joanna Ganobis

ISBN 978-83-63621-65-0
9

788363 621650
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BESTSELLER

39,90 zł

•
•
•
•
•

Papież Franciszek
Prawdziwa władza
jest służbą

BESTSELLER

29,90 zł

Papież Franciszek
Wymagania i pasja

O wychowaniu chrześcijańskim

Format 145 x 205 mm
Stron 448
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 184
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

Jak dawać dobry przykład naszym bliźnim? Jak stać
się głęboko wierzącym chrześcijaninem, który wiernie
podąża śladami Zbawiciela? Jednym z największych
wyzwań współczesności jest dawać wiarygodne
świadectwo własnym życiem. Do tego wzywa nas
Papież Franciszek i pokazuje, jak tego dokonać. Wzywa nas do stworzenia nowej, otwartej na drugiego
człowieka wspólnoty oraz do okazywania szczerej
i autentycznej radości, która płynie ze wspólnego jej
budowania.
ISBN 978-83-63621-27-8

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. Ojciec Święty, sam będąc wychowawcą, przygotował tę książkę w formie prostego,
przystępnego podręcznika, z którym możemy pracować na co dzień.
ISBN 978-83-63621-28-5

tłum. Agnieszka
Fijałkowska-Żydok

tłum. s. Lidia Wrona CM

9
BESTSELLER

788363 621278

9
BESTSELLER

32,90 zł

14,90 zł

Papież Franciszek
Otwarty umysł,
wierzące serce
•
•
•
•
•

tłum.
Małgorzata Grygierowska,
Małgorzata Juszczak

Papież Franciszek
Zepsucie i grzech
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 328
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

Książka ta pomyślana została przez kardynała
Bergoglia jako rekolekcje mające docierać do serca każdego z nas w jego własnym domu. Składa
się ona z wielu krótkich rozdziałów, różnorodnych
tematycznie, a zarazem głębokich teologicznie, lecz
pisanych prosto i jasno. Zawierają one propozycje
konkretnych życiowych rozwiązań; są jak powiew
świeżości niosący Dobrą Nowinę wprost do naszych
serc. Każdy rozdział zamyka propozycja tematu osobistej refleksji i modlitwy.
ISBN 978-83-63621-29-2

788363 621285

Format 115 x 195 mm
Stron 88
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

Na stronach niniejszej książki papież Franciszek
przypomina o istotnej różnicy między grzechem
a zepsuciem. W myśl przesłania Ewangelii grzesznikami jesteśmy wszyscy, lecz jeśli prosimy o przebaczenie, Pan udziela nam odpuszczenia win. Zepsucie
zaś to coś o wiele gorszego niż grzech: to głębokie
zobojętnienie, moralna ślepota, stan, z którego
trzeba zostać uzdrowionym. Ta zwięzła i przejrzyście napisana książka pokazuje nam, gdzie szukać
prawdy w świecie pogrążonym w demoralizacji
i obojętności na zło.
ISBN 978-83-63621-26-1
tłum. s. Lidia Wrona CM

9

788363 621292

9

788363 621261
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Thomas J. Craughwell

22,90 zł

Papież z dalekiego kraju
Biografia papieża Franciszka

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 168
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

ISBN 978-83-63621-25-4
9

788363 621254

Większość dziennikarzy i watykanistów w ogóle nie brała kardynała Bergoglia pod uwagę jako kandydata na papieża. Dziś jednak wiemy, że jest
to postać wyjątkowa, wymykająca się schematom. Franciszek nie założył
tradycyjnych czerwonych papieskich butów, nie zamieszkał w Pałacu Apostolskim, ale wybrał skromny apartament hotelowy 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 właśnie taką postawę oraz dlaczego tak ważne są dla niego prostota i ubóstwo, które przedkłada nad wystawne ceremoniały.
Poznamy życiowe wybory, zamiłowania i pasje biskupa Rzymu, nieznane
fakty z jego życia, ale co najważniejsze: przekonania i poglądy moralne,
których korzenie czerpią z bogactwa jezuickiej duchowości i doświadczeń
Kościoła w Ameryce Łacińskiej.
tłum. o. Wiesław Szymona OP

Benedykt XVI

22,00 zł

Nauczmy się wierzyć
Niezwykłe przesłanie Ojca Świętego
skierowane do Kościoła

•
•
•
•
•

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

ISBN 978-83-63621-10-0
9

788363 621100

Niniejsza książka Benedykta XVI przygotowywana była jako zbiór najciekawszych 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 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, niejasnych 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:

tłum. o. Wiesław Szymona OP

Pascal Ide, Chrystus daje wszystko.
Teologia miłości Benedykta XVI,
ISBN 978-83-61989-42-4
cena 29,90 zł
9 788361 989424
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64,90 zł

BESTSELLER

Abraham Joshua Heschel

Prorocy

•
•
•
•
•

„Jakim człowiekiem jest prorok?” – pyta we wstępie do Proroków Abraham
Joshua Heschel, jeden z największych teologów żydowskich XX w.
Prorok to przede wszystkim człowiek nadzwyczajnie uwrażliwiony na zło.
„Dla nas pojedynczy akt niesprawiedliwości – oszukiwanie w interesach czy
wyzyskiwanie biednych – to drobnostka; dla proroków zaś to zbrodnia”.
Owa niezwykła wrażliwość proroków wynika z daru, jaki otrzymali – umiejętności współodczuwania z Bogiem, czyli dzielenia Bożych emocji i patrzenia
na świat Jego oczami.
Prorocy to jedna z najważniejszych książek A.J. Heschela, a jednocześnie
jedna z najpiękniejszych książek o Bogu. Całkowicie zmienia ona rozumienie sformułowania „Bóg starotestamentowy”, które zwykle wywoływało
jedynie konotacje negatywne, niosąc ze sobą obraz surowego sędziego,
skłonnego do gniewu i wymierzania kary.

Format 145 × 205 mm
Stron 816
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa twarda

ISBN 978-83-61989-85-1
9

tłum. Albert Gorzkowski

788361 989851

49,90 zł

29,90 zł

Abraham J. Heschel
Szabat
•
•
•
•
•
•

Format 140 x 200 mm
Stron 210
Rok wydania 2015
Wydanie II
Oprawa broszurowa
w sprzedaży od lipca 2015

tłum. Henryk Halkowski

Abraham J. Heschel
Bóg szukający człowieka

ISBN 978-83-64647-67-3
9

788364 647673

•
•
•
•
•
•

Format 140 x 200 mm
Stron 544
Rok wydania 2015
Wydanie II
Oprawa broszurowa
w sprzedaży od lipca 2015

tłum. Albert Gorzkowski

ISBN 978-83-64647-68-0
9

788364 647680
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29,90 zł

Przekaz pokoleń

iu
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•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 256
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-64647-62-8

Norm Willis
Jak skutecznie uczyć wiary nasze dzieci

„Albowiem nadał On w Jakubie przykazania i ustanowił Prawo w Izraelu, aby
to, co zlecił naszym ojcom, podawali swym synom” (Ps 78, 5).
Bóg w Piśmie Świętym powołał nas do nieustannego przekazywania wiary i jej prawd z pokolenia na pokolenie. Jednak tytułowy przekaz pokoleń
nie jest starotestamentowym przeżytkiem. Jest on szczególnie ważny dla
współczesnych chrześcijan, którym wmawia się, że kształtowanie poglądów
dziecka przez rodziców jest nadużyciem.
Co można zrobić, by w dzisiejszym świecie wychować dziecko zgodnie z myślą chrześcijańską?
Autorzy podają konkretne rozwiązania i możliwości, które powinni stosować
w tym celu wszyscy rodzice, takie jak wspólna modlitwa i czytanie Biblii czy
uczestnictwo całej rodziny we mszy świętej. Książka zawiera wiele przykładów i historii z życia innych rodzin.
tłum. Małgorzata Wołochowicz

9

788364 647628

19,90 zł

o. Lech Dorobczyński OFM

Praktykujący,
ale czy… wierzący?

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 136
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-49-0
9

788363 621490

Wielu ludzi boi się relacji z Bogiem. Pragną Go, tęsknią za Nim, ale paradoksalnie boją się wejść z Nim w relację. Dlaczego? Bo sprowadzają Boga
jedynie do roli bezdusznego prawodawcy.
Nie słyszą, jak woła: „Kocham Cię”, tylko twarde: „Nie pozwalam! Zakazuję!
Nakazuję! Musisz Mnie słuchać, bo jak nie, to między nami koniec!”.
Kim naprawdę jest Bóg? Na czym polega relacja z Nim? To tylko niektóre
z pytań, jakie tu usłyszysz. I na które być może zechcesz poszukać odpowiedzi.
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29,90 zł

Mark Batterson

Kręgi modlitwy

•
•
•
•
•

Format 145 x 205 mm
Stron 304
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Jak często prosimy Boga o rzeczy niemożliwe? Czy nie ograniczamy Bożej
wszechmocy źle rozumianą pokorą? A może nie wierzymy w to, że Bóg może
odpowiedzieć na nasze najgłębsze pragnienia?
Z takimi postawami konfrontuje się autor. Przywołuje on historię Choniego,
starca żyjącego w I wieku p.n.e. On to, kiedy Izrael nawiedziła straszliwa
susza, stanął na wysuszonej ziemi i rysował wokół siebie kręgi, mówiąc do
Pana, że nie ruszy się z miejsca, dopóki Bóg nie okaże litości. Tym sposobem
wymodlił u Boga zbawienny deszcz. Autor przedstawia też przykład Noego,
Daniela, Eliasza czy samego Jezusa, których wiara w Bożą wszechmoc pozwoliła Mu czynić w ich życiu rzeczy niemożliwe dla ludzi. Ta lektura obudzi
w nas wiarę i pozwoli zrozumieć, o co powinniśmy prosić Boga, i dokładnie
określić cele, jakie chcemy osiągnąć.
tłum. Edyta Stępkowska

ISBN 978-83-63621-33-9
9

788363 621339

18,90 zł

Mark Batterson

Kręgi modlitwy wokół dzieci
Dopilnujcie, aby Bóg słyszał o Waszych dzieciach codziennie!

•
•
•
•
•

Format 115 × 195 mm
Stron 104
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-79-7
9 788363 621797

Każdy wie, jak odpowiedzialnym i trudnym zadaniem jest bycie rodzicem.
Na tej drodze czeka wiele niebezpieczeństw. Codziennie zatem towarzyszą nam wątpliwości: Czy dobrze wychowujemy nasze dzieci? Czy jesteśmy
w stanie uchronić je od zła?
Jednak Bóg mówi do wszystkich rodziców: Nie martwcie się, jestem z Wami.
Odpowiedzią na wasze troski jest żarliwa i ufna modlitwa! Jeżeli otoczymy
dzieci kręgami modlitwy, otrzymają one ochronę niewyczerpanej łaski Boga.
Oto 5 kręgów modlitwy:
1. Wspominanie w modlitwie obietnic, które dał nam Bóg w Piśmie Świętym
2. Przedstawianie osobistej „listy” intencji
3. Codzienne powtarzanie prostych, krótkich i treściwych modlitw
4. Tworzenie kręgów modlitewnych
5. Czytanie Biblii.
tłum. Aleksandra Motyka
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29,90 zł

James Bryan Smith

Dobre i piękne życie
O naśladowaniu sposobu życia Jezusa

•
•
•
•
•

Format 145 × 200 mm
Stron 320
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-78-0
9

Jak być w pełni szczęśliwym? Jak dobrze żyć? Z pewnością nie ma osoby,
która nie zadałaby sobie tych pytań. Według autora recepta na prawdziwe
szczęście jest jedna: trzeba nauczyć się żyć tak jak Chrystus. Gdy rozważamy i naśladujemy sposób życia Jezusa, jesteśmy na najlepszej drodze do
osiągnięcia szczęścia.
W książce znajdziesz:
•• Listę sześciu kroków do upadku, czyli opowieść o tym, jak NIE żyć
•• Instrukcje treningu duchowego – jak kształcić i rozwijać naszą duchowość
w sposób prosty, jednocześnie czerpiąc z tego radość
•• 5 warunków wejścia do królestwa Bożego, czyli co mówi do nas Bóg
przez Pismo Święte
•• Listę Bożych błogosławieństw i porady, jak zasłużyć na każde z nich
•• Wiele zabawnych i pouczających historii z życia.
tłum. Joanna Gorzkowska

788363 621780

29,90 zł

James Bryan Smith

Dobry i piękny Bóg
Pokochać Boga, jakiego znał Jezus

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 376
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-61989-95-0
9

788361 989950

„Bóg oczekuje, że będę się bardziej starać”. „Bóg jest na mnie zły”. Wszyscy mamy jakieś wyobrażenia odnośnie 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. Tymczasem, jak udowadnia autor książki, wpływają one nie
tylko na to, kim jesteśmy, ale też na to, w jaki sposób żyjemy na co dzień.
Książka Dobry i piękny Bóg daje nowe, świeże spojrzenie na obraz Boga. To
pierwsza część cyklu poświęconego odbudowywaniu relacji z Bogiem i odkrywaniu, jak bardzo jest dobry i pełny miłości. Autor skupia się na praktycznych aspektach życia chrześcijańskiego i daje konkretne wskazówki, jak
pielęgnować swoją wiarę, by odkryć Boga takim, jakim opisywał Go Jezus.
tłum. Lucyna Wierzbowska
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NOWOŚĆ

34,90 zł

Bill Hybels

Prostota
Jak nie komplikować sobie życia

•
•
•
•
•

Format 145 × 205 mm
Stron 368
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Przemęczony. Przytłoczony. Zbyt zajęty. Brzmi znajomo?
Nieustanne zabieganie i troska o rzeczy doczesne powodują, że tracimy
z oczu to, co naprawdę ważne.
W Prostocie Bill Hybels wymienia najważniejsze problemy, z którymi musi się
zmierzyć człowiek, by oczyścić swoje życie. Tylko kładąc wszystko na jedną
szalę i żyjąc w nowy, prostszy sposób, będziemy w stanie naprawdę czerpać
z życia pełnymi garściami.
tłum. Magdalena Filipczuk

ISBN 978-83-64647-11-6
9

788364 647116

34,90 zł

Bill Hybels

Potęga Bożego szeptu
Jak usłyszeć cichy głos Boga
Najważniejsza książka Billa Hybelsa, do której napisania przygotowywał
się przez 35 lat.

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 340
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-61989-62-2

Wielu chrześcijan doświadcza obecności Boga w swoim życiu bezpośrednio,
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 Hybelsa –
słynnego autora książek o duchowości chrześcijańskiej i założyciela amerykańskiej wspólnoty Willow Creek – od najmłodszych lat poprzez kolejne
trudne życiowe wybory i wyzwania. Ta książka 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 usłyszeć Jego szept?
tłum. Lucyna Wierzbowska

9

788361 989622
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24,90 zł

29,00 zł

Bill Hybels
Zbyt zajęci,
by się nie modlić

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 240
Rok wydania 2009
Wydanie III poprawione
i rozszerzone
• Oprawa broszurowa

Większość z nas, zajętych szkołą, pracą, przyjaciółmi, rodziną i rozrywkami, nie znajduje czasu
i chęci na modlitwę. Wydaje się, że w napiętym harmonogramie dnia nie ma na nią miejsca. Ta książka
pokaże nam, jak zwolnić tempo życia i być bliżej Boga.
tłum. Elżbieta Mistachowicz

ISBN 978-83-60040-97-3
9

788360 040973

•
•
•
•
•

ISBN 978-83-60040-52-2

tłum.
Ryszard Zajączkowski

Format 130 x 200 mm
Stron 160
Rok wydania 2006
Wydanie I
Oprawa broszurowa

tłum.
Elżbieta Mistachowicz

9

788360 040096

788360 040522

29,00 zł

Bill Hybels
Kim jesteś,
gdy nikt nie patrzy

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. Dyscyplina.
Wizja. Miłość. Te cechy charakteru szybko stają się
zagrożone. Zbyt często słyszymy o rozpadających
się małżeństwach, politykach mijających się z prawdą, skandalach w Kościele. Ale z Bożą pomocą możemy budować charakter, który będzie trwał pomimo
pokus i trudności.
ISBN 978-83-60040-09-6

Format 130 x 200 mm
Stron 292
Rok wydania 2008
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Tym razem Bill Hybels pokazuje, jak szczęśliwie przeżyć
życie, korzystając z mądrości życiowej zawartej w Biblii. To właśnie ona jest kluczowa, gdy natrafiamy na
problem w pracy, w domu czy w relacjach z ludźmi.
Jakie czynniki są istotne dla osiągania przez nas celów życiowych? Dlaczego w pewnych sytuacjach tak
trudno zaufać Bogu? Bill Hybels pokazuje, że dzięki
mądrości życie może zacząć „działać” jak dobrze naoliwiony mechanizm!

9

24,90 zł

Bill Hybels
Życie, które działa

•
•
•
•
•

Bill Hybels
Bóg, którego
szukasz
Format 130 x 200 mm
Stron 168
Rok wydania 2006
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Prędzej czy później każdy z nas zaczyna szukać Boga.
Zarówno ludzie sukcesu, jak i ci, którzy uważają się
za przegranych. Ludzie starsi, których czas się kończy, i młodzi, w życiowej „ślepej uliczce”. Lecz jakiego
Boga? Przez kogo opisanego? Gdzie objawionego? Ta
książka opowiada o Bogu, którego szukasz, który się
objawił, którego tożsamość nie jest tajemnicą, a troska o nas nie jest trzymana w sekrecie.
tłum.
Stanisław Bocian

ISBN 978-83-60040-21-8
9

788360 040218
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BESTSELLER

o. Józef Witko

25,00 zł

Ja jestem Bogiem
Abrahama, Izaaka, Jakuba
O uzdrowieniu więzi w rodzinie
„Nie opuszczę cię ani nie pozostawię” (Hbr 13, 5)

•
•
•
•
•

Format 130 × 200 mm
Stron 232
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa twarda

ISBN 978-83-63621-40-7
9

788363 621407

BESTSELLER

25,00 zł

Człowiek rodzi się, wychowuje, wzrasta, dojrzewa, a w końcu umiera w otoczeniu rodziny. Dzięki niej otrzymuje życie, ale też dziedziczy wartości duchowe i materialne. Więzy krwi w rodzinie są niepowtarzalne i mają wpływ na
całe nasze życie. Niestety grzech pierworodny sprawił, że w te najgłębsze
ludzkie i duchowe relacje wkradło się zło, które może zatruć duchowe drzewo pokoleniowe, przenikając aż do jego korzeni.
Ta książka zachęca, aby podążając śladem biblijnych postaci, ostatecznie
zerwać ze złem. Uświadamia nam, że należy prosić Boga o wstawiennictwo
za wszystkich naszych przodków. W ten sposób zbawienna łaska niesie
Boże błogosławieństwo wszystkim pokoleniom.
Zawiera teksty modlitw o uzdrowienie międzypokoleniowe oraz liczne świadectwa skuteczności modlitwy.

o. Józef Witko OFM
Wołaj do Mnie,
a odpowiem ci

Modlitewnik twojego uzdrowienia
•
•
•
•
•

Format 120 x 180 mm
Stron 302
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa zintegrowana

Proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie.
Zbiór modlitw wybranych przez ojca Józefa Witko
pomoże wszystkim jeszcze pełniej otworzyć się na
uzdrawiające działanie Ducha Świętego w naszym
życiu.
W książce znajdziemy modlitwy o uzdrowienie,
rozważania różańcowe, modlitwy do Ducha Świętego, modlitwy biblijne miłe Bogu oraz litanie i wezwania.
ISBN 978-83-63621-31-5
9

788363 621315

25,00 zł

o. Józef Witko OFM
Uzdrawiająca moc
przebaczenia
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 320
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Ojciec Józef Witko, posługujący od wielu lat modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, pokazuje, jak ważne w procesie uzdrowienia duchowego i fizycznego
jest przebaczenie. Jego brak nie tylko zamyka ludzkie serce na działanie Bożej łaski, ale też sprawia, że
człowiek staje się nieszczęśliwy, skupiony na samym
sobie i swoim cierpieniu. Autor pokazuje, że dzięki
Bożemu działaniu nawet najbardziej zranione, złamane serce zdolne
jest przebaczyć nie ISBN 978-83-61989-93-6
tylko urazę, ale też
najgorsze krzywdy. 9 7 8 8 3 6 1 9 8 9 9 3 6
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20,00 zł

o. Józef Witko OFM
Pan jest z tobą,
dzielny wojowniku!
•
•
•
•
•

20,00 zł

o. Józef Witko OFM
Oto uzdrowię ciebie
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 286
Rok wydania 2010
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Format 130 x 200 mm
Stron 208
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Często w najtrudniejszych chwilach życia, kiedy tra- W swojej książce ojciec Józef Witko przywołuje
cimy nadzieję, w nasze serca wkrada się zwątpienie. przykład Ezechiasza, króla Judy, aby dowieść, że
Gdzie jest Bóg? Dlaczego na to pozwala? Wtedy naj- nigdy nie jest za późno, by prosić o Bożą pomoc.
bardziej tęsknimy za Jego obecnością. Gdy nie ma Ezechiasz nie wahał się zwrócić do Boga. Pan
już żadnej nadziei, On przychodzi i mówi do nas jak odpowiedział na jego wołanie: „Słyszałem twodo Gedeona: „Pokój z tobą! Nie bój się niczego! Nie ją modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię cię”
umrzesz”.
(Iz 38, 5). Do każdego z nas Bóg chce powiedzieć:
ISBN 978-83-61989-26-4
„Oto uzdrowię ciebie”.
ISBN 978-83-61989-67-7
9

788361 989264
9

20,00 zł

•
•
•
•
•

o. Józef Witko OFM
Nie bój się,
wierz tylko
Format 130 x 200 mm
Stron 256
Rok wydania 2009
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Ojciec Józef Witko zaprasza nas ponownie do wspólnej modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie duchowe
i fizyczne. Tym razem szczególnym tematem stają
się nasze lęki, zwątpienie 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 przewodnią
książki są słowa Jezusa wypowiedziane do Jaira,
przełożonego synagogi, którego córka zachorowała i zmarła: „Nie bój się, wierz tylko, a twoja córka
będzie ocalona”.
ISBN 978-83-61989-02-8
9

20,00 zł

788361 989028

788361 989677

o. Józef Witko OFM
Czyściec.
Wezwanie do modlitwy
za zmarłych
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 160
Rok wydania 2009
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Książka stanowi przystępne i pouczające wprowadzenie 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 dostępne także dla dusz, które w chwili śmierci nie były
w pełni gotowe na zjednoczenie z Bogiem – stan,
w którym przebywają one w oczekiwaniu na Sąd,
nazywany jest czyśćcem. Książkę ojca Witko zamyka
bogaty wybór pięknych modlitw za dusze czyśćcowe.
ISBN 978-83-61989-03-5
9

788361 989035
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•
•
•
•
•

o. Józef Witko OFM
Jezusie,
synu Dawida,
ulituj się nade mną

o. Józef Witko OFM
Uzdrawiająca moc
Ducha Świętego
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 264
Rok wydania 2007
Wydanie II poprawione
i rozszerzone
• Oprawa broszurowa

Format 130 x 200 mm
Stron 264
Rok wydania 2008
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Ojciec Józef Witko prowadzi czytelnika, aby w świetle
i mocy Słowa Bożego mógł na nowo doświadczyć Żywego Boga.
Medytacje nad Pismem Świętym, modlitwy i świadectwa mają nam pomóc otworzyć się na zbawczą moc Chrystusa, który pragnie uzdrowić całego
człowieka, nie tylko jego serce, pamięć czy uczucia, ale
także ciało.
ISBN 978-83-60040-66-9
9

20,00 zł

Ojciec Józef Witko, franciszkanin, kaznodzieja i uczestnik ruchu charyzmatycznego, już od ponad dziesięciu
lat odprawia msze święte w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. Każdego
roku uczestniczy w nich kilkadziesiąt tysięcy osób.
Niniejsza książka zawiera świadectwo posługi ojca Józefa i teksty modlitw o uzdrowienie, jednak najważniejszą jej częścią jest zbiór poruszających świadectw
samych uczestników.
ISBN 978-83-60040-96-6

788360 040669
9

20,00 zł

o. Józef Witko OFM
Obyś skutecznie
mi błogosławił
•
•
•
•
•

20,00 zł

Format 130 x 200 mm
Stron 144
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Jabes jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci
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 wysłuchał.
Ojciec Józef 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 Bóg.

788361 989493

o. Józef Witko OFM
Grzegorz Sokołowski
Miłość zwycięża
wszystko
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 168
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Ojciec Józef Witko o powołaniu, mszach świętych
z intencją o uzdrowienie i uwolnienie, o śmierci, miłości, przebaczeniu i swojej drodze do osobistej relacji
z Chrystusem. Czy można zaprzyjaźnić się ze swoim
Aniołem Stróżem? Jaki sens ma odmawianie nowenny? Dlaczego Jezus każe nam kochać naszych nieprzyjaciół? Na te i wiele innych niebanalnych pytań ojciec
Józef Witko odpowiada w fascynującej rozmowie
z Grzegorzem Sokołowskim, przedstawiając prostą
i poruszającą katechezę o Bożej miłości.
ISBN 978-83-61989-45-5

ISBN 978-83-61989-49-3
9

788360 040966

9

788361 989455
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BESTSELLER

34,90 zł

Joan Carroll Cruz

Niezniszczalni
Historia świętych, których ciała nie uległy zepsuciu

•
•
•
•
•

Tajemnica świętych, których ciała nie uległy zniszczeniu ani rozkładowi,
od wieków fascynowała kolejne pokolenia chrześcijan. Joan Carroll Cruz,
korzystając z wiedzy dziesiątek osób duchownych, świadków, pracowników
sanktuariów i wszelkich dostępnych źródeł, napisała książkę, jakiej dotąd
nie było.
Autorka szczególnie podkreśla różnicę pomiędzy ciałami w sposób cudowny
niezniszczonymi a tymi zachowanymi przypadkowo bądź celowo – w procesie balsamowania. Posługując się faktami naukowymi, autorka uzasadnia
prawdziwość fenomenu, jakim jest cudowne zachowanie ludzkiego ciała.
W książce znajdziemy historie m.in. św. Rity, św. Charbela, św. Klary, św. Katarzyny ze Sieny, św. Róży z Limy, św. Teresy z Ávila, św. Franciszka Ksawerego, św. Stanisława Kostki oraz wielu innych świętych i błogosławionych.

Format 145 × 205 mm
Stron 384
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-80-3
9

tłum. Edyta Stępkowska

788363 621803

29,90 zł

Joan Carroll Cruz
Modlitwy prosto z nieba

34,90 zł

Joan Carroll Cruz
Zobaczcie,
jak Ona nas kocha

II wydanie książki
Modlitwy i Boże obietnice
•
•
•
•
•

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. Niniejsza
książka to zbiór takich właśnie modlitw i opis obiecanych łask. Znajdziemy tu modlitwy, o odmawianie
których Chrystus i Matka Boża proszą nas poprzez
swoich największych świętych: św. Augustyna, św.
Katarzynę ze Sieny, św. Teresę z Lisieux, św. Ojca Pio,
św. Mechtyldę i wielu
ISBN 978-83-63621-84-1
innych.
tłum.
Andrzej Wojtasik

•
•
•
•
•

Format 124 x 195 mm
Stron 224
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa twarda

Format 145 × 205 mm
Stron 296
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa twarda

Joan Carroll Cruz opisuje 50 objawień maryjnych, które
zostały oficjalnie zaaprobowane przez Kościół. Interesują ją zarówno najsłynniejsze objawienia, w Guadalupe, Fatimie czy Lourdes, jak również te mniej
znane, np. w Aylesford w Anglii czy Dong Lu w Chinach, i wreszcie najnowsze – np. w Asjut w Kairze
w 2009 r. Badając każde z nich, autorka sięga do źródeł, archiwów parafialnych i klasztornych, świadków,
wywiadów, oficjalnych dokumentów Kościoła; stara
się dotrzeć do faktów
i oczyścić je z elemen- ISBN 978-83-63621-75-9
tów legendarnych.

9

788363 621841

tłum. Andrzej Wojtasik

9

788363 621759
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34,90 zł

Skarbiec modlitw
do Ducha Świętego

Istnieje taka modlitwa, która na pewno zostanie wysłuchana.
To modlitwa o Ducha Świętego.

•
•
•
•
•

Format 125 × 194 mm
Stron 400
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa zintegrowana

ISBN 978-83-63621-99-5
9

788363 621995

„Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom,
o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk
11, 13). Niech te modlitwy zebrane po raz pierwszy w jednym miejscu i w takiej formie na nowo obudzą w każdym głębokie pragnienie życia w Duchu
Świętym. W modlitewniku znajdują się:
•• modlitwy świętego Jana Pawła II
•• starochrześcijańskie hymny i modlitwy ojców Kościoła
•• modlitwy o siedem darów Ducha
•• modlitwy o owoce Ducha Świętego
•• modlitwy bierzmowanych
•• modlitwy świętych i charyzmatyków
•• litanie, koronki, nowenny i hymny uwielbienia.
oprac. Sylwester Szefer

14,90 zł

bp Dominique Rey
Od adoracji
do ewangelizacji
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 106
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Nowa ewangelizacja jest teologicznym i duszpasterskim wyzwaniem współczesnego Kościoła. Termin ten,
stworzony przez Jana Pawła II i użyty przez niego ponad
trzysta razy w różnych przemówieniach, przypomina
podstawowe powołanie Kościoła – działalność misyjną.
Żeby ją prowadzić, konieczne jest autentyczne przeżywanie adoracji będącej połączeniem modlitwy i Eucharystii. Tylko taka ewangelizacja, która czerpie z adoracji
eucharystycznej, przyniesie owoce wiary i tylko osobiste doświadczenie może
sprawić, że ewangeliza- ISBN 978-83-63621-64-3
cja będzie prawdziwa.
tłum. Maria Żurowska

17,90 zł

Valentina Ben
Cudowne
modlitwy
•
•
•
•
•

Format 120 x 200 mm
Stron 118
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw, ale my nie
zawsze jesteśmy w tej modlitwie wierni. Dlatego z ufnością sięgajmy do skarbca cudownych modlitw, które
nigdy nas nie zawiodą. Te szczególnie miłe Panu słowa
odmawiane z pokorą i ufnością przybliżają nas do Boga.
Książka Valentiny Ben jest pełna niezwykle skutecznych
modlitw, których stale używali Papieże, osoby duchowne i święci, zalecając ich odmawianie. Można w niej znaleźć m.in. piękne modlitwy za dusze czyśćcowe, chorych,
modlitwy zawierzenia, a także dziękczynne czy przeciwdziałające demonom.
ISBN 978-83-63621-62-9
tłum. Joanna Ganobis

9

788363 621643

9

788363 621629
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34,90 zł

Cristina Siccardi

Tajemnica Fatimy
i cierpienie Kościoła

•
•
•
•
•

Format 145 × 205 mm
Stron 392
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-72-8
9

788363 621728

W słynnym orędziu fatimskim Matka Boża zapowiedziała szereg dramatycznych wydarzeń. Wiele z nich miało dotyczyć kryzysu Kościoła oraz prześladowań i cierpień, które go czekają. Kolejni papieże, konfrontowani z pełną
wersją objawień, podtrzymywali decyzję o zachowaniu w tajemnicy najbardziej niepokojących fragmentów.
Owa skrywana część objawień, zwana Trzecią Tajemnicą Fatimską, ujawniona została dopiero przez papieża Jana Pawła II. Nie przerwało to jednak
dociekań na temat tajemnic Fatimy oraz ich dotychczasowych interpretacji.
Jak pisał papież Pius XII, „Przyjdzie dzień, w którym cywilizowany świat
zaprze się własnego Boga, gdy Kościół zwątpi, tak jak zwątpił Piotr. Skusi
się wtedy, żeby uwierzyć, że człowiek stał się Bogiem”.
Cristina Siccardi, włoska pisarka i badaczka objawień, prowadzi nas przez
labirynt prawdziwych i fałszywych poszlak dotyczących tajemnic fatimskich,
rzetelnie i pasjonująco przedstawiając fakty oraz mity na temat orędzia,
którego przepowiednie wypełniają się na naszych oczach.
tłum. Agnieszka Zielińska

24,90 zł

Annalisa Lorenzi

Łzy
Tajemnica płaczącej Madonny z Syrakuz

•
•
•
•
•

Format 125 × 195 mm
Stron 176
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-76-6
9

788363 621766

29 sierpnia 1953 roku na via degli Orti w Syrakuzach, w domu ciężko chorej
młodej kobiety, Antoniny Giusto, gipsowa płaskorzeźba przedstawiająca
Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny zaczęła ronić łzy. Antonina
w tym samym momencie odzyskała utracony w czasie choroby wzrok i została uzdrowiona z innych dolegliwości.
Episkopat Sycylii już w grudniu 1953 roku wydał oświadczenie potwierdzające autentyczność łzawień. Wkrótce w Syrakuzach powstało sanktuarium
poświęcone Matce Bożej Płaczącej, które osobiście konsekrował święty Jan
Paweł II, wypowiadając niezwykłe słowa: „Historia łzawień maryjnych to
dzieje ludzi, którzy podążają przez życie w oczekiwaniu na niebo. Ona dzieli
z nimi łzy cierpienia, łzy nadziei i łzy modlitwy”. Autorka przytacza relacje
naocznych świadków i uczestników wydarzeń oraz liczne dokumenty potwierdzające prawdziwość objawień Maryi w Syrakuzach.
Na końcu książki znajdziemy modlitwy i nowenny do Płaczącej Madonny
z Syrakuz.
tłum. Aleksandra Lasota
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29,90 zł

ks. Francesco Bamonte

Maryja i egzorcyzmy
Świadectwo egzorcysty o niezwykłej mocy Maryi
w walce z Szatanem

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 250
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-61989-91-2
9

788361 989912

„Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: […] Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie
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 nauczaniu Kościoła, ukazuje, jak ogromną wartość ma autentyczny kult Maryi w walce ze
światem demonów. Jego książka to piękny portret Matki i Świętej Opiekunki,
która poprzez wspieranie działań Chrystusa prowadzi ludzkość do Boga. Autor przedstawia również swoje osobiste doświadczenia, opowiadając o tym,
jak wyraźnie odczuwa obecność i pomoc Maryi podczas swojej kapłańskiej
opieki nad osobami opętanymi.
tłum. Magdalena Jagiełło

34,90 zł

René Laurentin,
François-Michel Debroise

Tajemnica Maryi

•
•
•
•
•

Format 145 x 205 mm
Stron 310
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-01-8
9

788363 621018

Czworo uznanych mistyków – Maria de Agréda, Anna Katarzyna Emmerich,
Maria Valtorta oraz Consuelo – opisywało historię życia Maryi, uzupełniając
słowa Ewangelii. Czworo innych równie znanych mistyków – Teresa Neumann, Luz Amparo Cuevas, Domenico i Rosa – przekazało nam dalsze szczegóły z życia Maryi Dziewicy.
Jaka jest historyczna i duchowa wartość tych tekstów? Na czym opiera
się ich autentyczność? W jakim sensie te opowieści o „życiu ukrytym” były
owocem natchnienia z wysoka?
Poszukując odpowiedzi na te pytania, autorzy – ksiądz oraz świecki specjalista – poświęcili cztery lata na szczegółowe śledztwo dotyczące siedemdziesięciu 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.
tłum. Barbara Amarowicz
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26,90 zł

•
•
•
•
•

Grzegorz Bacik
Okultyzm
Format 130 x 200 mm
Stron 208
Rok wydania 2009
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Wielu współczesnych ludzi ulega pokusie, szukając
uzdrowienia i uwolnienia od zła nie w Bogu, lecz
w okultyzmie. Książka Grzegorza Bacika w sposób
prosty i zrozumiały opisuje współczesne zagrożenia
związane z kontaktem z okultyzmem, z których wielu z nas nie zdaje sobie sprawy.
ISBN 978-83-60040-78-2
9

788360 040782

788361 989783

24,90 zł

•
•
•
•
•

29,00 zł

Grzegorz Bacik
Zniewolenie
demoniczne
Format 130 x 200 mm
Stron 248
Rok wydania 2010
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Temat zniewolenia jest często pomijany w nauczaniu duszpasterskim. Tymczasem to, co wydaje
się zwykłą troską o własne zdrowie (bioenergoterapia) lub niewinną zabawą (wywoływanie duchów,
wróżby i czary), otwiera złu drzwi do naszego życia
i może prowadzić do dręczeń oraz opętań diabelskich. Ta książka pomoże tego uniknąć.
ISBN 978-83-61989-21-9
9

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 208
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Żyjemy w czasach, w których wiele osób, także wierzących, ma styczność ze sferą okultyzmu
i magii. Oni sami i ich najbliżsi narażeni są
w szczególny sposób na działania złego ducha.
Może to prowadzić do demonicznego dręczenia,
a w ostateczności do opętania. Książka Grzegorza Bacika jest przewodnikiem dla tych, którzy zmagają się
z problemami, mogącymi być wynikiem wpływów
demonicznych.
ISBN 978-83-61989-78-3
9

24,90 zł

Grzegorz Bacik
Pokonać
mroczne siły

788361 989219

•
•
•
•
•

Ojciec Benignus
Szatan istnieje
naprawdę
Format 130 x 200 mm
Stron 280
Rok wydania 2009
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Wstrząsające świadectwo włoskiego egzorcysty
opisującego swoje doświadczenia z osobami opętanymi. Wprowadza w tematykę opętania, wyjaśnia,
w jaki sposób jest ono możliwe i w jakich warunkach
najczęściej do niego dochodzi. Książka zawiera relacje ze spotkań z opętanymi i z odprawianych egzoryzmów. Całość napisana jest językiem prostym
i przystępnym, książkę czyta się jak dobrą powieść,
i to powieść grozy.
tłum.
Joanna Chapska

ISBN 978-83-60040-89-8
9

788360 040898
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24,90 zł

24,90 zł

Jean Vanier

o. Józef Maria Verlinde
Atak
na chrześcijaństwo

Znaki
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 168
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

Format 130 x 200 mm
Stron 192
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Tytułowe znaki, których początek św. Jan widział w cudzie w Kanie Galilejskiej, trwają do dziś – trzeba je
dostrzec i nauczyć się na nie odpowiadać. Jean Vanier
mówi, jak ważne jest podjęcie dialogu i odrzucenie w Kościele pragnienia władzy. Chociaż autor porusza trudne
tematy, jego książka zawiera przesłanie nadziei. W swojej ogromnej mądrości Vanier przypomina nam, że nie
jesteśmy sami – jesteśmy dziećmi Boga, który zawsze
jest przy nas i obiecuje
ISBN 978-83-63621-30-8
nam życie wieczne.

Ojciec J.M. Verlinde wyjaśnia najważniejsze dogmaty
wiary katolickiej dotyczące zmartwychwstania, śmierci,
czyśćca i nieśmiertelności duszy ludzkiej. Zwraca też
uwagę na najrozmaitsze zagrożenia duchowe, które
oddalając nas od Boga, mogą prowadzić do zniewolenia i dręczeń diabelskich. Ostrzega przed ezoteryzmem
i okultyzmem, a także praktykami duchowymi z Dalekiego Wschodu. Książka odniosła wielki sukces wydawniczy we Francji, jest owocem rozmów ze słuchaczami
Radia Notre-Dame.
ISBN 978-83-63621-32-2

tłum. Agnieszka Zielińska

tłum. Joanna Ganobis

9

788363 621308

9

788363 621322

26,90 zł

24,90 zł

Vincenzo Noja
Niebieski kwiat wiary

Agnese Sereni
Cudowne znaki,
święte życie

Wizje i proroctwa bł. Anny
Katarzyny Emmerich
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 144
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, nazywana
„Niebieskim kwiatem wiary”, była niemiecką mistyczką,
stygmatyczką i wizjonerką. W 2004 roku została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II. Vincenzo
Noja przybliża nam biografię tej niezwykłej siostry
augustianki, a także przedstawia najciekawsze fragmenty jej obszernych wizji. Jej przesłanie ma nieprzemijającą wartość, a jego treść ma szczególną moc
w trudnych i niespokojnych czasach.
ISBN 978-83-63621-14-8

tłum.
Joanna Ganobis

9

Opowieść o Natuzzie Evolo,
stygmatyczce i świadku Bożej Mocy

788363 621148

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 160
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Miliony ludzi we Włoszech i na całym świecie uważają, że Bóg przemówił w naszych czasach przez
Natuzzę Evolo, mistyczkę z Kalabrii. Pan postanowił obdarzyć tę prostą kobietę niezwykłymi łaskami
i charyzmatami: darem bilokacji, stygmatów, znajomością języków obcych, których nigdy się nie uczyła,
czy zdolnością zwaną „oświeceniem diagnostycznym”. Nazywano ją „Radiem z Zaświatów” i „Ojcem
Pio w spódnicy”.
ISBN 978-83-63621-05-6

tłum.
Magdalena Jagiełło

9

788363 621056
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26,00 zł

•
•
•
•
•

29,00 zł

Serafino Falvo
Duch objawia Jezusa

o. Émilien Tardif,
Marino Parodi
Dary Ducha Świętego
i Nowa Pięćdziesiątnica

Format 130 x 200 mm
Stron 254
Rok wydania 2007
Wydanie I
Oprawa broszurowa

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 224
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Duch objawia Jezusa to wspaniała książka o działaniu Ducha Świętego, który pozwala nam odkrywać
Jezusa w znakach dostarczanych przez Kościół i
wiarę. Ksiądz Serafino Falvo mówi o roli kultury, kapłanów – reprezentantów Chrystusa, sakramentów,
świętych, Słowa Bożego, nazywając je jednak kolejnymi zasłonami, które skrywają

Książka ta jest w pewnym sensie duchowym testamentem ojca Émiliena Tardifa, jednego z największych charyzmatyków XX wieku. Książka-wywiad
zawiera nauczanie i rady dotyczące uzdrowienia
cielesnego i duchowego. Przedstawia ponadto
wiele ciekawych anegdot, będących prawdziwymi
przypowieściami na nasze czasy.

tłum.
Tomasz Stańczyk

tłum.
Joanna Ganobis

ISBN 978-83-60040-30-0
9

788360 040300

29,00 zł

•
•
•
•
•

Émilien Tardif,
José H. Prado Flores
W ogniu miłości.
Dookoła świata
bez walizki

ISBN 978-83-60040-98-0
9

9

788360 040980

788363 621049

24,90 zł

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 240
Rok wydania 2009
Wydanie I w tej edycji
Oprawa broszurowa

Osobiste świadectwo posługi o. Émiliena Tardifa,
który doświadczywszy działania Chrystusa w swoim
życiu – przez uzdrowienie z ciężkiej choroby – głosił
na całym świecie moc Ducha Świętego. Niniejsza
książka opowiada właśnie o tych podróżach, często
podejmowanych zupełnie spontanicznie, pod wpływem Ducha… nawet bez spakowanej walizki.
tłum.
Mariusz Bigiel SJ

ISBN 978-83-63621-04-9

o. Bartłomiej
Kucharski OCD
Otwórzmy się
na Ducha Świętego
Format 130 x 200 mm
Stron 132
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Książka ojca Bartłomieja Kucharskiego, karmelity bosego, ma za zadanie otwierać nas, wierzących, na realną i żywą obecność Ducha Świętego
w naszym życiu. Otworzyć się na Ducha to wejść
w relację 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.
ISBN 978-83-61989-98-1
9

788361 989981
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Religia\Duchowość
24,90 zł

•
•
•
•
•

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

Pragnienie szczęścia złożone w sercach wszystkich
ludzi jest niezmienne. Kto spotkał Jezusa we własnym życiu, ten nie przestaje głosić: moją radością
jest Chrystus. W czasach spragnionych radości, dlaczego nie wskazać światu chrystoterapii radości –
drogi uzdrowienia, która pochodzi od Boga i która
nieporównanie przewyższa wszelkie ludzkie praktyki.
ISBN 978-83-61989-70-7

tłum.
o. Wiesław Szymona OP

9

9

788361 989745

788363 621032

34,90 zł

•
•
•
•
•

John Ortberg
Ja, którym chcę być.
W poszukiwaniu
Bożej wersji siebie
Format 140 x 200 mm
Stron 440
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Składamy się z niezliczonych wersji siebie: „ja, którym 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 kontroli nad swoim życiem.
ISBN 978-83-61989-48-6

tłum.
Tomasz Tesznar

9
9

Format 145 x 205 mm
Stron 336
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-03-2

tłum.
Andrzej Wojtasik

Format 130 x 200 mm
Stron 240
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-61989-74-5

Mike Flynn,
Doug Gregg
Uzdrowienie
wewnętrzne

Posługa modlitwy o uzdrowienie wynika z wielowiekowej tradycji chrześcijańskiego przewodnictwa 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.

Terry Virgo
Łaska. Jak przyjąć
najcudowniejszy dar
Boga

Bóg obficie zsyła na nas swą łaskę, nie żądając niczego w zamian – zależy Mu tylko na naszej miłości
i szczęściu. Książka Terry’ego Virgo przedstawia
świeże, ale zakorzenione głęboko w Biblii spojrzenie 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 doświadczenie spotkania z Jezusem”.
tłum. Ryszard i Renata
Pruszkowscy

•
•
•
•
•

788361 989707

29,90 zł

•
•
•
•
•

34,90 zł

Salvatore
Martinez
Chrystus leczy
radością

788361 989486
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29,90 zł

36,00 zł

Matt Woodley
Szaleństwo modlitwy

Piotr Goursat,
Martine Catta (oprac.)
Słowa pełne ognia

Jak poruszyć serce Boga?
11 sposobów owocnej modlitwy
•
•
•
•
•

Czy modlitwy można się nauczyć? W jaki sposób rozmawiać z Bogiem zarazem pokornie i śmiało? Dlaczego
modlitwa bywa niebezpieczna? Matt Woodley przedstawia 11 dróg modlitwy, które – chociaż są zupełnie
różne – mogą się uzupełniać i przez to wzbogacać nasze życie duchowe. Autor udowadnia, że czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że się modlimy.
Modlitwa jako kłótnia z Bogiem, modlitwa jako długa,
powolna podróż lub modlitwa jako gardłowy jęk – każda z dróg prowadzi do
ISBN 978-83-63621-15-5
bliskości z Bogiem.
tłum.
Edyta Stępkowska

9

34,90 zł

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Format 130 x2 00 mm
Stron 268
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Piotr Goursat jako starszy człowiek doznał łaski wylania
Ducha Świętego, czego owocem stała się Wspólnota
Emmanuel, która liczy dzisiaj 9 tysięcy członków i działa w 57 krajach. Słowa Piotra 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
ołtarze.
tłum. Maria Nowak
i Maria Pieńkowska

ISBN 978-83-63621-08-7
9

788363 621155

Brat Moris
Z powodu Jezusa
i Ewangelii

788363 621087

24,90 zł

Brat Moris
Za Jezusem z Nazaretu

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 420
Rok wydania 2010
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Brat Moris 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. Opisuje swoje spotkania z małymi braćmi, życie w skromnych warunkach fraternii,
wrażenia po zetknięciu się z kulturą muzułmańską, liczne podróże i niezwykłą atmosferę wspólnoty Małych
Braci Jezusa. Jego wspomnienia układają się w barwną opowieść, pełną zabawnych anegdot i po- ISBN 978-83-61989-20-2
ważnych refleksji.
9 788361 989202
tłum. Maria Żurowska

Format 145 x 205 mm
Stron 304
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Format 130 x 200 mm
Stron 180
Rok wydania 2012
Wydanie II
Oprawa broszurowa

Mali bracia i małe siostry żyją i pracują w świecie jak
każdy z nas, ale jednocześnie pokazują, że to modlitwa
jest najważniejsza. Każdego dnia przez wiele godzin
adorują Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie w kaplicach znajdujących się w ich mieszkaniach.
Większość z nas jest zanurzona tylko w sprawach
tego świata. Po przeczytaniu tej książki zrozumiemy,
że aby być blisko Boga, nie trzeba uciekać na pustynię.
Można odnaleźć Go
w codzienności własne- ISBN 978-83-61989-87-5
go życia.
tłum. Maria Żurowska

9

788361 989875
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24,90 zł

Thomas John Craughwell
Święci nie-święci
Znakomita, wciągająca i napisana z humorem opowieść o kilkunastu postaciach
znanych świętych i ich niezbyt chlubnych początkach. Poznamy tu egoistycznego Ignacego Loyolę, pijaka Jana Bożego, utracjusza Franciszka z Asyżu, uwodziciela i heretyka Augustyna... Wzruszające historie i znakomity materiał do
refleksji: co takiego zaszło w ich życiu, że mimo trudnej przeszłości otworzyli się
na działanie łaski Bożej i zostali świętymi?
ISBN 978-83-60040-38-6
tłum.

•
•
•
•
•

Ryszard Zajączkowski

Format 130 x 200 mm
Stron 192
Rok wydania 2007
Wydanie I
Oprawa broszurowa

9

24,90 zł

788360 040386

Grzegorz Sokołowski
Listy w niebieskich kopertach
Czy ty także, odmawiając modlitwę Aniele Boży, Stróżu mój, wyobrażałeś sobie,
jak wspaniale byłoby naprawdę porozmawiać z aniołem? Albo czy nie byłoby miło
od czasu do czasu dostać list od Anioła Stróża? Książka Grzegorza Sokołowskiego to kronika niezwykłej korespondencji między człowiekiem i jego skrzydlatym
opiekunem. Jest to także historia prawdziwej przyjaźni rozgrywająca się w przestrzeni modlitwy, wiary i wyobraźni.
ISBN 978-83-61989-46-2

•
•
•
•
•

9

Format 130 x 200 mm
Stron 280
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa

22,00 zł

Brat Wawrzyniec
od Zmartwychwstania
O praktykowaniu
Bożej obecności
•
•
•
•
•

9

788361 989462

19,90 zł

Format 130 x 200 mm
Rok wydania 2007
Stron 108
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Św. Serafin
z Sarowa
Ogień
Ducha Świętego
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 112
Rok wydania 2008
Wydanie I
Oprawa broszurowa

tłum. Jarosław Sołtys

tłum. Henryk Paprocki

ISBN 978-83-60040-42-3

ISBN 978-83-60040-68-3

788360 040423

9

788360 040683
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29,00 zł

24,90 zł

•
•
•
•
•

o. Robert De Grandis
Eugene P. Koshenina
Uzdrawiająca moc
modlitwy różańcowej
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 184
Rok wydania 2010
Wydanie I
Oprawa broszurowa

tłum. Tomasz Fortuna

o. Robert
De Grandis SSJ
Uzdrowienie przez
Eucharystię

tłum. Ryszard Zajączkowski

ISBN 978-83-60040-67-6
9

788360 040676

24,90 zł

Giuseppe D’Amore
Owoce
Ducha Świętego

ISBN 978-83-61989-30-1
9

Format 130 x 200 mm
Stron 232
Rok wydania 2008
Wydanie I
Oprawa broszurowa

•
•
•
•
•

788361 989301

Format 130 x 200 mm
Stron 160
Rok wydania 2010
Wydanie I
Oprawa broszurowa

tłum. o. Wiesław Szymona OP

24,90 zł

Pascal Zivi,
Jacques Poujol
Nadużycia duchowe
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 160
Rok wydania 2010
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-61989-23-3
9

29,90 zł

Martin Bühlmann
Kochać Kościół
•
•
•
•
•

tłum. Jarosław Sołtys

ISBN 978-83-60040-87-4
9

788361 989233

Format 140 x 200 mm
Stron 232
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa

tłum. Mariola Wołochowicz

788360 040874
ISBN 978-83-61989-58-5
9

788361 989585
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25,00 zł

24,90 zł

•
•
•
•
•

ks. Pierre
Descouvemont
Czy można wierzyć
w opatrzność?
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 160
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa

tłum.
Monika Bartnicka-Gustwska

Format 140 x 200 mm
Stron 392
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-61989-61-5
9

788361 989615

22,00 zł

ISBN 978-83-61989-50-9
9

o. Pacyfik
Iwaszko OFM
Przyjmijcie
Ducha Świętego

Thomas Merton
Modlić się
Psalmami.
Gdy otwieramy Biblię
•
•
•
•
•

788361 989509

Format 130 x 200 mm
Stron 130
Rok wydania 2008
Wydanie I
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

tłum. Andrzej Wojtasik

24,90 zł

Ludovic Lécuru
7 darów
Ducha Świętego
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 164
Rok wydania 2009
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-60040-62-1
9

24,90 zł

Thomas Merton
Mądrość pustyni
•
•
•
•
•

tłum. Magdalena Foss-Kita

ISBN 978-83-60040-76-8
9

788360 040621

Format 130 x 200 mm
Stron 112
Rok wydania 2007
Wydanie I
Oprawa broszurowa

tłum. Andrzej Wojtasik

788360 040768
ISBN 978-83-60040-26-3
9

788360 040263
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Dziecko

BESTSELLER

Gina Ford

29,90 zł

Pierwszy rok życia dziecka
Chwila, gdy malutki noworodek po raz pierwszy pojawia 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 wyjątkowy poradnik Giny Ford!
W książce znajdziesz:
dokładny opis i instrukcję stosowania rewolucyjnej metody rytmu dobowego, dzięki której dziecko zaczyna funkcjonować regularnie, jest wypoczęte i szczęśliwe
•• sugestie rozwiązań w przypadku problemów ze snem i karmieniem, wystąpieniem kolki, ząbkowaniem czy innymi sytuacjami „kryzysowymi”
•• mnóstwo konkretnych przykładów z życia innych rodzin
•• inne wskazówki, np. dotyczące przygotowania dziecięcego pokoju i wyprawki, pielęgnacji i karmienia niemowlęcia, czy wreszcie – wprowadzania
pokarmów stałych.
••

•
•
•
•
•

Format 145 x 205 mm
Stron 304
Rok wydania 2013
Wydanie II
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-39-1
9

788363 621391

tłum. Barbara Janur

29,90 zł

•
•
•
•
•

ISBN 978-83-63621-22-3
9

•
•
•
•
•

Format 145 x 205 mm
Stron 232
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Najpopularniejsza francuska książka o wychowaniu!
Dzięki wiedzy i doświadczeniu tej świetnej autorki
poznasz odpowiedzi na wiele trapiących Cię pytań
i rozwiązania wielu problemów.
Jeśli próbowałaś/łeś 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!
tłum.
Monika Wenta-Hudziak

34,90 zł

Isabelle Filliozat
Próbowałam już
wszystkiego

788363 621223

C.J. Simister
Bystrzaki
Format 140 x 200 mm
Stron 340
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Szukasz książki, która podpowie Ci, jak wychować
Twoje dziecko na kreatywnego, pełnego wiary we
własne siły człowieka?
Bystrzaki to poradnik dla rodziców pokazujący, jak
rozwijać wyobraźnię, spostrzegawczość i wytrwałość u dziecka, a także jak stymulować samodzielne
myślenie i kształcić ducha odkrywcy. Zabawy, gry
i ćwiczenia, które proponuje autorka książki, nie tylko rozwijają dziecko intelektualnie, ale też pozwalają
zbudować prawidłowe relacje z dzieckiem.
ISBN 978-83-61989-51-6

tłum.
Joanna Kuliś

9

788361 989516
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Zdrowie
ZAPOWIEDŹ

26,90 zł

Zioła w Biblii

iu
pr ok
zy ła
go dk
to a
w
an
w
•
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
stron 192
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa
Ilustracje

Giuseppe Bertelli Motta

„Naprawdę ciało jest ubraniem duszy” (Hildegarda z Bingen).
Zdrowie duszy i ciała oraz wewnętrzna równowaga to dążenia każdego
człowieka. Zioła w Biblii są wyrazem takiego myślenia – przedstawiają rośliny lecznicze najczęściej wspominane na kartach Pisma Świętego. Autor,
przywołując cytaty z Biblii, podaje terapeutyczne zastosowanie ziół. To swoiste zaproszenie do zatrzymania się na chwilę i spojrzenia na naturę z Bożej
perspektywy. Książka w przyjemny i użyteczny sposób uczy fascynujących
podstaw ziołolecznictwa.
Giuseppe Motta jest zielarzem. Od wielu lat prowadzi badania nad roślinami
leczniczymi, które mogą być skuteczne w leczeniu ciężkich i przewlekłych
chorób.
tłum. Agnieszka Zielińska

ISBN 978-83-64647-55-0
9

788364 647550

ZAPOWIEDŹ

26,90 zł

Paola Mancini

Sekrety wiejskich ziół
Dbaj o zdrowie, odkrywając tajemnice łąk i lasów

•
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 128
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa
Kolorowe ilustracje

ISBN 978-83-64647-42-0
9

788364 647420

Niektórzy kochają potrzeć na morze. Są i tacy, którzy wolą pójść na zakupy.
Jednym radość sprawia chodzenie bez butów po świeżej zielonej trawie,
inni kochają ruch na autostradzie i gwar galerii handlowych. Ale są też tacy,
którzy uwielbiają zwyczajne spacery po łąkach, w lasach, wzdłuż rzek. Bo
to właśnie tam mogą napełnić swoje koszyki dobrymi i bardzo zdrowymi
jadalnymi roślinami i ziołami.
Ta książka odsłania sekrety najważniejszych ziół polnych i leśnych, ale podpowiada także, w jaki sposób można z ich dobrodziejstwa korzystać.
tłum. Joanna Ganobis
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NOWOŚĆ

Zdrowie
34,90 zł

Sonja Carlsson

Dieta antycholesterolowa

•
•
•
•
•
•

Format 140 x 205 mm
Stron 240
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa
Kolorowe ilustracje

ISBN 978-83-64647-41-3

Od wielu lat dietetycy biją na alarm: popularne produkty, po które wszyscy
sięgamy, są złej jakości i zawierają coraz więcej cukru, tłuszczu i soli podstępnie niszczących nasze zdrowie. Powodują one nadwagę, nadciśnienie,
miażdżycę i wiele innych bardzo niebezpiecznych schorzeń. Teraz, dzięki
wskazówkom Sonji Carlsson, w prosty sposób możemy uniknąć tych zagrożeń i czerpać radość ze wspólnych rodzinnych posiłków!
Dieta antycholesterolowa to:
•• 111 zróżnicowanych przepisów, które pokocha cała rodzina
•• ogólne zasady, które pomogą obniżyć poziom złego cholesterolu w organizmie
•• lista „dobrych” i „złych” produktów
•• proste wskazówki, które radykalnie i trwale pozwolą zmienić domową
dietę.
Sonja Carlsson jest znaną niemiecką dietetyczką i autorką popularnych
książek dotyczących odchudzania, zdrowego trybu życia i rozmaitych diet.
tłum. Edyta Panek

9

788364 647413

29,90 zł

dr Andrea Flemmer

Walcz z rakiem!
Naturalne metody leczenia i przeciwdziałania nowotworom
Międzynarodowy bestseller, który tysiącom ludzi pomógł
wygrać z chorobą, a wielu innym jej uniknąć!

•
•
•
•
•

Format 145 × 205 mm
Stron 248
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-64647-02-4
9

788364 647024

Dr Andrea Flemmer, znana biolożka i dietetyczka, zwraca uwagę, że mimo
szczególnego charakteru chorób nowotworowych ludzki organizm ma wiele
możliwości, aby samodzielnie się przed nimi bronić. Według autorki nie tylko
możemy w ten sposób zapobiec nowotworowi, ale też wspomóc organizm
w walce z już zaistniałą chorobą.
W książce znajdziesz:
•• opis skutecznej diety przeciwnowotworowej
•• liczne przepisy na smaczne dania antynowotworowej kuchni
•• spis polecanych przez autorkę popularnych ziół, grzybów i leczniczych przypraw, listę produktów – lekarstw, terapii i suplementów diety – NIEpolecanych przez autorkę
•• propozycje terapii wspomagających leczenie raka, np. tlenowej, enzymatycznej, organoterapii czy hipertermii, i porady, jak złagodzić objawy lub
zapobiec skutkom ubocznym leczenia raka.
tłum. Edyta Panek
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Zdrowie
BESTSELLER

29,90 zł

Sophia Loren

W kuchni z miłością
Najlepsze włoskie przepisy Sophii Loren

•
•
•
•
•
•

Format 150 × 215 mm
Stron 304
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa twarda
Kolorowe ilustracje

Dla Sophii Loren gotowanie to nie tylko codzienny rytuał – to przede
wszystkim sposób na okazanie miłości bliskim oraz wszystkim, dla których
gotujemy.
W kuchni z miłością to wyjątkowa książka kucharska.
Poza przepisami jest również opowieścią o czasach, w których ludzie cenili
sobie to, co sezonowe i świeże, w których nowoczesne kobiety prosiły
mężów, by oni też założyli fartuchy i spróbowali swoich sił w kuchni. To
prawdziwa księga kobiety współczesnej, ale także symbol Włoch i tego,
co włoskie.
W książce znajduje się ponad 300 przepisów na przystawki, zupy, makarony,
mięsa, ryby, warzywa i desery.
tłum. Karolina Dyjas-Fezzi

ISBN 978-83-64647-05-5
9

788364 647055

ZAPOWIEDŹ

26,90 zł

Anastasia Zanoncelli

Zawekować słońce
Historie o marmoladzie, małych owocach
i słodkich wspomnieniach

•
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 128
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa
Kolorowe ilustracje

ISBN 978-83-64647-53-6
9 788364 647536

„Na wsi, dzięki wynalezieniu przetworów, można było robić zapasy z tych
owoców, których nie dawało się zjeść od razu lub których nie jadało się
często. Raczej nie wykorzystywano przy tym owoców jednego rodzaju, ale
mieszano wszystkie owoce dostępne w gospodarstwach i ogrodach, tworząc śmiałe kompozycje, niekiedy przyprawiane pieprzem i ostrą papryczką”
(fragment).
Czy zdarzyło Ci się kiedyś otworzyć słoik z powidłami i poczuć zapach skąpanego słońcem sadu, z którego pochodziły owoce? Ta książka jest niezwykłą
historią rąk, które sięgały po dojrzałe owoce i przekształcały je w dżemy
i galaretki, wekując w słoikach ciepłe lato. Stopniowo uwalniane, pozwala
nam cieszyć się słońcem w chwilach, gdy najbardziej nam go brakuje. To
opowieść o dżemach, pachnących owocach i słodkich wspomnieniach, pełna
wyjątkowych przepisów na przetwory.
tłum. Aleksandra Lasota
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Zdrowie

BESTSELLER

Rick Warren,
dr Daniel Amen, dr Mark Hyman

34,90 zł

Plan Daniela
Najstarsza i najskuteczniejsza dieta – prosto z Biblii

•
•
•
•
•

Format 145 × 205 mm
Stron 456
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-73-5
9 788363 621735

Z pomocą światowej sławy ekspertów medycznych oraz specjalistów od fitnessu pastor Rick Warren opracował 40-dniowy plan, dzięki któremu 15 tysięcy
ludzi schudło w ciągu pierwszego roku łącznie sto siedemnaście ton. Plan
Daniela nie jest propozycją jeszcze jednej błyskawicznej diety. Autorzy pokazują, że kiedy skoncentrujesz się na jego kluczowych elementach i będziesz
realizował program krok po kroku, możesz odmienić swoje życie na zawsze.
W książce znajdziesz:
•• szczegółowy plan 40 dni zdrowego życia
•• listę pomocnych, codziennych ćwiczeń gimnastycznych dla każdego
•• spis wielu dietetycznych i smacznych potraw, informacje o dobrych i złych
produktach oraz plan posiłków i propozycje ich podania
•• pomocne i motywujące cytaty z Biblii na każdy dzień
•• rozdziały poświęcone pięciu niezbędnym elementom planu (Odżywianie,
Ćwiczenia, Koncentracja, Wiara i Przyjaźń) i pomysłom na ich realizację.
tłum. Magdalena Filipczuk

29,90 zł

34,90 zł

prof. Michael Hamm
Stop dla raka
•
•
•
•
•

Format 140 x 200 mm
Stron 280
Rok wydania 2010
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-61989-27-1
9

788361 989271

dr Chantal Tse
Kuchnia antyrakowa
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 350
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-61989-47-9
9 788361 989479

24,90 zł

prof. Michael Hamm
Żywność – naturalne lekarstwo
Co nam szkodzi, a co nam pomaga?
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 216
Rok wydania 2009
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-60040-93-5
9

788360 040935
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Zdrowie
NOWOŚĆ

29,90 zł

prof. Claus Schulte-Übbing

Św. Hildegarda leczy alergie

•
•
•
•
•

Format 140 × 200 mm
Stron 272
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-64647-15-4
9

788364 647154

Czy wiesz, że już co trzeci mieszkaniec Europy Środkowej cierpi z powodu alergii? Czy to możliwe, że to środowisko i cywilizacja, w której żyjemy, czynią
nas chorymi? Jak tłumaczy prof. dr n. med. Claus Schulte-Uebbing, codziennie
do naszego organizmu przedostają się ogromne ilości szkodliwych substancji.
Oparte na naturalnych składnikach zalecenia żywieniowe i zdrowotne św. Hildegardy z Bingen, średniowiecznej mniszki, uważa się za najskuteczniejszą metodę
oczyszczania zatrutego organizmu, a co za tym idzie – walki z alergiami. Medycyna św. Hildegardy cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie.
Jej odkrycia, niezwykłe jak na tamte czasy, okazują się aktualne także i dziś,
a zalecenia – wyjątkowo skuteczne w walce ze współczesnymi bolączkami.
W książce znajdziesz m.in.:
•• listę alergii i chorób środowiskowych od A do Z i sposobów przeciwdziałania im oraz spis szkodliwych czynników i substancji
•• naturalne terapie odczulające wg św. Hildegardy
•• cztery filary Hildegardowej terapii w oparciu o medycynę środowiskową
•• niezawodne sposoby na oczyszczanie i odtruwanie organizmu.
tłum. Edyta Panek

34,90 zł

dr Wighard Strehlow

Św. Hildegarda z Bingen.
Leczenie chorób duszy
Terapia Hildegardowa dla cierpiących na depresję, lęki, napięcia i stres

•
•
•
•
•

Format 155 × 205 mm
Stron 408
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-82-7
9

788363 621827

Współczesny człowiek cierpi na wiele zaburzeń i chorób, takich jak: depresja,
nerwica, lęki czy bezsenność. Według św. Hildegardy żadne nowoczesne badania ani wynalazki nie są w stanie zastąpić odżywiania opartego
na naturalnych produktach. Zdrowie ludzkiego ciała, każdego z organów,
zwłaszcza tarczycy i śledziony, rzutuje na stan psychiki człowieka. Dr Wighard Strehlow, wybitny badacz nauki Świętej z Bingen, w trakcie swojej
wieloletniej praktyki przystosował bezcenne mądrości mniszki do współczesnych czasów, wzbogacając je dodatkowo o wskazówki zarówno medyczne,
jak i dietetyczne. W książce znajdziesz:
•• praktyczne wskazówki, receptury i porady średniowiecznej mniszki
•• informacje o poście wg św. Hildegardy – uniwersalnym środku leczniczym dla ciała i duszy
•• mnóstwo domowych, naturalnych recept na lekarstwa
•• spis warunków koniecznych do osiągnięcia zdrowia i równowagi psychicznej oraz przykłady terapii dolegliwości umysłowych i niedomagań fizycznych.
tłum. Edyta Panek
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Zdrowie
39,00 zł

34,90 zł

dr Wighard
Strehlow

Zdrowie z mądrości natury

Św. Hilegarda z Bingen.
Po prostu gotuj

Przewodnik po medycynie
św. Hildegardy z Bingen
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Format 145 x 205 mm
Stron 488
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Książka dr Strehlowa to jedno z najważniejszych
dzieł nawiązujących do odkryć Świętej z Bingen.
Średniowieczna mniszka sądziła, że za odpowiednie
funkcjonowanie każdego organu lub jego chorobę
odpowiedzialny jest uniwersalny ośrodek, który jest
w stanie wyleczyć schorzenie i przywrócić ciało do
prawidłowej kondycji. Dzięki opartej na naturze, ale
także kładącej nacisk na zdrowe nawyki żywieniowe
medycynie wg św. Hildegardy życie bez pigułek, hormonów i antybiotyków staje się możliwe! ISBN 978-83-63621-68-1
9

Format 140 x 200 mm
Stron 356 + 32 kolorowe
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Dwie popularne autorki, znawczynie dorobku św.
Hildegardy z Bingen, proponują nam 250 niezwykle prostych przepisów na smaczne potrawy,
opartych na zaleceniach dietetycznych tej średniowiecznej uzdrowicielki. Kuchnia bazująca na spuściźnie świętej prócz dostarczania nam walorów
smakowych ma także na celu uchronić nas przed
rozmaitymi chorobami, przynosząc dobre samopoczucie, zdrowie
ISBN 978-83-63621-46-9
i radość.
tłum. Agnieszka Zychowicz

9

tłum. Edyta Panek

Brigitte Pregenzer,
Brigitte Schmidle

788363 621469

788363 621681

29,90 zł

Brigitte Pregenzer, Brigitte Schmidle

Św. Hildegarda z Bingen
Zdrowie dla twojego dziecka

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 224
Rok 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-20-9
9

788363 621209

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, przygotowały
poradnik, dzięki któremu można łatwo i z korzyścią dla całej rodziny 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 powietrzu.
Koncepcja zdrowia św. Hildegardy z Bingen to jednak nie tylko dbałość 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.
tłum. Jacek Jurczyński
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Zdrowie
29,90 zł

34,90 zł

dr Gottfried
Hertzka
Cudowna medycyna
św. Hildegardy z Bingen

•
•
•
•
•

Format 140 x 200 mm
Stron 240
Rok wydania 2012
Wydanie I
Oprawa broszurowa

•
•
•
•
•

Dzięki tej książce dowiemy się, skąd brała się wiedza
medyczna Hildegardy. Najistotniejszą różnicą między
nią a współczesną nauką jest to, że źródło wiedzy
średniowiecznej uzdrowicielki było nadnaturalne, pochodzące z cudownych, udzielanych jej przez Boga
wizji. Znajdziemy tu porady świętej uzdrowicielki dotyczące profilaktyki i radzenia sobie z takimi chorobami jak: reumatyzm i artretyzm, nowotwory, choroby
serca i wieńcowe, choroby płucne i alergie i wieloma
innymi. W 2012 roku św. Hildegarda uznana została
za Doktora Kościoła.
ISBN 978-83-61989-99-8
tłum.
Edyta Panek

9

dr Claus
Schulte-Übbing
Św. Hildegarda
z Bingen.
Medycyna dla kobiet
Format 140 x 200 mm
Stron 280
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Współczesne kobiety na skutek zwiększonego tempa życia, szkodliwych substancji czy np. środków
hormonalnych, które przyjmują, narażone są na
wiele dolegliwości i chorób. Medycyna św. Hildegardy oferuje całościowy program, który nie tylko
pomoże uporać się z wieloma kobiecymi problemami natury medycznej, ale także pozwoli gruntownie
przebudować wszystkie sfery życia, tak aby stało
się zdrowsze i szczęISBN 978-83-61989-66-0
śliwsze.
tłum.
Edyta Panek

9

788361 989660

788361 989998

39,90 zł

dr Wighard Strehlow

Żywność, która leczy
Terapia żywieniowa św. Hildegardy z Bingen.
Przepisy, lekarstwa, diety

•
•
•
•
•

Format 145 x 205 mm
Stron 640
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-61989-60-8
9

788361 989608

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 zastosowaniu, 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.
tłum. Edyta Panek
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Zdrowie
29,90 zł

Wiedza lecznicza
św. Hildegardy z Bingen od A do Z
Jak być zdrowym od stóp do głów

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 140 x 200 mm
Stron 400
Rok wydania 2010
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-61989-22-6

tłum. Edyta Panek

9

788361 989226

29,90 zł

•
•
•
•
•

Format 140 x 200 mm
Stron 406
Rok wydania 2010
Wydanie I
Oprawa broszurowa

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,
ISBN 978-83-61989-07-3
problemy duchowe.
••

tłum.
Ryszard Zajączkowski

9

24,90 zł

dr Wighard
Strehlow
Program zdrowia
św. Hilegardy

788361 989073

•
•
•
•
•

dr Wighard
Strehlow
Medycyna
na każdy dzień
Format 140 x 200 mm
Stron 194
Rok wydania 2009
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Czy chcesz cieszyć się dobrym zdrowiem i swoją wrodzoną, naturalną witalnością? Zadbać o prawidłowe
żywienie całej rodziny i odnaleźć harmonię ciała
i umysłu? Oto praktyczny przewodnik po medycynie
świętej uzdrowicielki z Bingen, która wykorzystując
moc tkwiącą w naturze, stworzyła kompleksowy
program leczenia.
ISBN 978-83-60040-95-9
tłum.
Ryszard Zajączkowski

9

788360 040959
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Psychologia/związki
BESTSELLER

34,90 zł

Emerson Eggerichs

Miłość i szacunek
O tym, czego w związku potrzeba jemu, a czego – jej

•
•
•
•
•

Format 140 x 200 mm
Stron 384
Rok wydania 2012
Wydanie II poprawione
Oprawa broszurowa

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. Mówiąc
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.
tłum. Ryszard Zajączkowski

ISBN 978-83-60040-51-5
9

788360 040515

34,90 zł

dr Emerson Eggerichs

Miłość i szacunek w rodzinie

•
•
•
•
•

Format 145 × 200 mm
Stron 320
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-81-0
9

788363 621810

Doktor Emerson Eggerichs jest przekonany, że Bóg zawarł w Piśmie
Świętym dokładną instrukcję dotyczącą tego, jak mądrze wychowywać
dzieci. Dzieląc się swoimi osobistymi doświadczeniami, autor Miłości
i szacunku w rodzinie przybliża nam biblijne zasady i zachęca, abyśmy
nie wahali się wprowadzać we własnych domach nowych rozwiązań wychowawczych.
Dzięki jego poradom dowiesz się jak: nie krzyczeć na dzieci, kiedy krzyczą,
zmotywować swoje pociechy do okazywania szacunku rodzicom, unikać
zachowań, które prowokują dzieci do agresji i oskarżeń.
tłum. Jakub Czernik
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Psychologia/związki

BESTSELLER

Shaunti Feldhahn

29,90 zł

Tajemnice
bardzo szczęśliwych małżeństw

•
•
•
•
•

Shaunti Feldhahn, autorka bestsellerowych poradników dla par (Tylko dla
kobiet, Tylko dla mężczyzn) przedstawia nam 12 cech i nawyków, które łączą
wszystkie badane przez nią szczęśliwe małżeństwa.
Praktyczne wskazówki autorki sprawią, że wasze małżeństwo stanie się
lepsze, a nie tylko dobre. Ta książka jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego człowieka, zagubionego w swoich emocjach, zapracowanego
i tracącego wiarę w sens trwałych międzyludzkich relacji.

Format 145 × 205 mm
Stron 384
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

tłum. Edyta Stępkowska

ISBN 978-83-64647-04-8
9

788364 647048

BESTSELLER

24,90 zł

BESTSELLER

24,90 zł

Shaunti Feldhahn
Tylko dla kobiet
•
•
•
•
•
•

Jeff i Shaunti
Feldhahn
Tylko dla mężczyzn

Format 130 x 200 mm
Stron 208
Rok wydania 2015
Wydanie II poprawione
Oprawa broszurowa
w sprzedaży od czerwca 2015

•
•
•
•
•
•

NOWE WYDANIE

Format 130 x 200 mm
Stron 208
Rok wydania 2015
Wydanie II poprawione
Oprawa broszurowa
w sprzedaży od czerwca 2015
NOWE WYDANIE

Czy zdarzyło ci się, że czułaś się zupełnie zaskoczona czymś, co twój mąż powiedział albo zrobił? Czy
chciałabyś zrozumieć jego wewnętrzne pragnienia
i lęki, jego codzienne zmagania, o których nie masz
pojęcia? Dzięki Shaunti Feldhahn będziesz mogła nie
tylko zrozumieć mężczyznę twojego życia, ale również wspierać go i kochać w sposób, w jaki pragnie
być kochany. Będziesz miała okazję zrozumieć, jak
kochać swojego męża takim, jakim rzeczywiście
jest – a nie tylko takim, za jakiego go uważasz.

Książka Tylko dla kobiet 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

tłum.
Kazimierz Bocian

ISBN 978-83-64647-69-7
9

788364 647697

ISBN 978-83-64647-70-3
9

788364 647703
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Psychologia/związki
BESTSELLER

Gary Chapman

29,90 zł

5 języków miłości
Ponad 8 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie!

•
•
•
•
•

Format 140 x 200 mm
Stron 256
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-67-4

Mąż i żona rzadko posługują się tym samym językiem miłości.
Zazwyczaj używamy swojego własnego języka i frustrujemy się, gdy nasz
współmałżonek nie rozumie tego, co chcemy mu zakomunikować. Pragniemy,
by okazywał nam miłość w ten sam sposób, co my, jednocześnie wysyłając
sygnały, których on/ona nie rozumie.
Poznanie języka miłości twojego współmałżonka to potwierdzona tysiącami
świadectw czytelników recepta na szczęśliwe i udane małżeństwo.
Przemów w języku miłości Twojego partnera i odkryj tajemnicę małżeństw
z 50-letnim stażem, które wciąż spacerują, trzymając się za ręce.
Poznaj książkę, która wspiera kolejne pokolenia małżeństw od ponad
20 lat, wznawianą i tłumaczoną na 36 języków, sprzedaną w ponad
8 milionach egzemplarzy na całym świecie!
tłum. Jakub Czernik

9

788363 621674

BESTSELLER

hiszpański parlament!
↓ Książki, których druku chciał zakazaćDowiedz
się, dlaczego!

29,90 zł

BESTSELLER

29,90 zł

Costanza Miriano
Wyjdź za mąż
i poddaj się
•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 220
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Poślubienie mężczyzny, który bez wątpienia należy do innego „gatunku” i życie z nim to poważne
przedsięwzięcie. A jednocześnie… cudowna przygoda. 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.
tłum. .
Joanna Ganobis

ISBN 978-83-63621-42-1
9

Costanza Miriano
Poślub ją
i bądź gotów za nią
umrzeć

788363 621421

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 232
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Co to znaczy być mężczyzną? Czym jest ojcowski
autorytet? Jaka jest rola Boga w małżeństwie
i w wychowaniu? Porady zawarte w tej książce są
skierowane zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet.
Autorka przekonuje, że wystarczy naprawdę niewiele, by rodzina zaczęła szczęśliwie żyć i – po prostu
dobrze funkcjonować. Ta książka to pełen humoru
manifest wierzącej żony, która wyjaśnia, jak odkryć
na nowo powierzone
ISBN 978-83-63621-43-8
nam role.
tłum. .
Joanna Ganobis

9

788363 621438
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Psychologia/związki
34,90 zł

prof. Ernst Pöppel,
dr Beatrice Wagner

Im starszy, tym lepszy
Co zrobić, by twój mózg rozwijał się
wraz z wiekiem?

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 324
Rok 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-21-6
9

788363 621216

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 specjalistów-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 przeciwdziałać zjawiskom, które w późnej starości mogą okazać się nieodwracalne.
Lektura tej książki jest niesamowitą przygodą, która pozwala lepiej poznać
pracę naszego mózgu i dostrzec, że jest on niezwykłym cudem natury i doskonałym narzędziem.
tłum. Agnieszka Zychowicz

NOWOŚĆ

34,90 zł

Russell Willingham

Uwolnij się!
Uzależnienie seksualne i uzdrawiająca moc Jezusa

•
•
•
•
•

Format 145 × 205 mm
Stron 320
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-87-2
9

788363 621872

Książka ta zajmuje się problemami osób, które zmagają się ze zranieniami
i uzależnieniami związanymi ze sferą seksualności. Autor książki, pastor
Russell Willingham, w bardzo szczery sposób opowiada o własnych doświadczeniach związanych z uzależnieniem od seksu, z którym walczył przez
wiele lat. Dzięki jego świadectwu oraz wiedzy psychologicznej i doświadczeniu, dowiadujemy się m.in.:
- jakie są przyczyny uzależnienia, gdzie może tkwić źródło nałogu i jak je
odnaleźć
- jakie są objawy uzależnienia; jak sprawdzić, czy dana osoba jest już uzależniona
- jak przebiega uzależnienie, jakie są jego cykle i odmiany
- jak uzależnienie niszczy duchowość, psychikę i ciało.
Autor wskazuje czytelnikom drogę do uzdrowienia i wyzwolenia. Ma pełną
świadomość, że to właśnie dzięki Jezusowi dostąpił duchowego uwolnienia.
tłum. Aleksandra Brożek
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Psychologia/związki
27,90 zł

•
•
•
•
•

9

788364 647017

Bill Hybels,
Lynne Hybels
Więzi i więzy
Jak stworzyć udany związek?

Format 145 × 205 mm
Stron 224
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Biskup Jean Laffitte, duszpasterz i sekretarz Papieskiej Rady do spraw Rodziny, w wywiadzie z Pierre’em
i Véronique Sanchezami w nowy i niezwykle atrakcyjny
sposób pokazuje piękno powołania małżeńskiego i rodzinnego.
Sakrament małżeństwa, którego udzielają sobie ludzie,
nie ogranicza się do uroczystej ceremonii. Oznacza
przede wszystkim zawarcie przymierza będącego trwałą, nierozerwalną więzią dwóch osób, które decydują
się połączyć swoje losy.
ISBN 978-83-64647-01-7
tłum.
Maria Pieńkowska
i Maria Nowak

29,90 zł

bp Jean Laffitte,
Pierre Sanchez,
Véronique Sanchez
Wybrać rodzinę

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 328
Rok wydania 2010
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Jesteście zakochani? Planujecie ślub? A może jesteście już małżeństwem i chcielibyście świadomie
kształtować swój związek? Jeżeli zależy Wam na
budującej, pięknej relacji, ta książka jest właśnie dla
was! Znajdziecie tu praktyczny trening rozwiązywania konfliktów, pomoc w odpowiedzi na pytania: czy
naprawdę do siebie pasujecie i jak cały czas podsycać namiętność w związku oraz jak poradzić sobie
z wydarzeniami, które was od siebie oddaliły.
tłum.
Dominika Kurek

ISBN 978-83-61989-25-7
9

788361 989257

26 zł

Ksawery Knotz,
Sylwester Szefer

Nie bój się seksu

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 216
Rok wydania 2009
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-60040-99-7
9

788360 040997

Czy pożycie małżeńskie musi przekształcić się w nużącą rutynę? Gdzie
szukać inspiracji dla udanego życia seksualnego? Czy po wielu latach
małżeństwa można jeszcze nawzajem siebie zadziwić?
O. Ksawery Knotz, od lat zaangażowany w szerzenie nauki o pięknie
aktu seksualnego, zachęca małżonków, aby rozmawiali ze sobą o swoich doznaniach i wychodzili naprzeciw wzajemnym oczekiwaniom. O. Ksawery przypomina, że przyjemność seksualna nie jest zarezerwowana
dla amatorów przygodnego seksu bez miłości. Nie zapomina jednak
o całościowym obrazie człowieka - sfera cielesna nie jest celem samym
w sobie, ale dopełnieniem sfery duchowej.
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Literatura piękna/literatura faktu

ZAPOWIEDŹ

Vito Catalano
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Złamana szabla

•
•
•
•
•

Format 112 × 195 mm
Stron 112
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa

„Jestem Antonio Calandro. Przybyłem walczyć o wolność Polski”.
W XIX wieku mieszkańcy podzielonej zaborami Polski raz jeszcze zbuntowali
się przeciwko Rosjanom. Włosi, którzy dopiero co wywalczyli niepodległość,
w akcie solidarności postanowili wesprzeć polskich powstańców.
Bohater Złamanej szabli, Sycylijczyk Antonio Calandro, trafia do oddziałów
generała Francesco Nullo. To historia pełna pojedynków, ucieczek i dramatycznych zwrotów akcji, opowieść o miłości i męskiej przyjaźni, o Polsce,
Polakach i tęsknocie za własnym krajem.
Powstanie styczniowe widziane z perspektywy, której nie znamy.
tłum. Leszek Kazana

ISBN 978-83-64647-47-5
9

788364 647475

ZAPOWIEDŹ
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29,90 zł

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 272
Rok wydania 2015
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-64647-45-1
9

788364 647451

Hermann Multhaupt

Święta Hildegarda. W Jego świetle
„To dziecko przysporzy nam wielu zmartwień” – powiedziała matka Hildegardy tuż po porodzie, a jej słowa okazały się prorocze. Dziewczynka od
pierwszych dni była bardzo słaba i chorowita. Zatroskani rodzice chronili
ją przed światem i każdego dnia otaczali czułą opieką. Świat jednak cały
czas chciał z rozmawiać z Hildegardą. Dziewczyna widziała rzeczy, których
nikt nie widział. Rozumiała zjawiska, których inni nie rozumieli. Im częściej
o tym wspominała, tym bardziej była samotna. Ludzie mówili, że jest szalona. Albo opętana. Pewnego dnia, w trosce o dalsze losy ukochanego
dziecka, rodzice postanowili poświęcić Hildegardę Bogu i wysłali ją do
klasztoru. Jak się później okazało, ta pozornie niesprawiedliwa decyzja,
ocaliła jej życie.
Święta Hildegarda. W Jego świetle to fascynująca, pełna dramatycznych
zwrotów akcji powieść o niezwykłej średniowiecznej mniszce. Przedstawia
jej życie od dzieciństwa, aż do ostatnich dni spędzonych w klasztorze. Ta
historia zdumiewa, zaskakuje barwnością i pokazuje duchową siłę charyzmatycznej przeoryszy.
tłum. Monika Dobija

Literatura piękna/literatura faktu
49,90 zł
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Rebecca Gablé

Bracia Hioba
Powieść historyczna
PONAD PÓŁ MILIONA SPRZEDANYCH EGZEMPLARZY!

•
•
•
•
•

Fomat 148 x 210 mm
Stron 880
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

ISBN 978-83-61989-97-4
9

788361 989974

Anglia, rok 1147. Kraj ogarnięty jest wojną domową między cesarzową Matyldą a Stefanem z Blois. Jednym z niewielu miejsc, do których nie dociera
bitewna wrzawa, jest mała wyspa, na której mieszkają podopieczni mnichów
z klasztoru św. Pankracego. 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 bezpieczeństwo, jest tak naprawdę
ich więzieniem.
Mieli pozostać tam na zawsze. Ale pewnego dnia…
Gdy grupa wyrzutków pod wodzą tajemniczego Losiana udaje się na poszukiwanie swojego miejsca w świecie, szybko staje się jasne, że najbardziej
powinni 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…
tłum. Paulina Filippi-Lechowska

49,90 zł

Robert Gerwarth

Kat Hitlera.
Biografia Reinharda Heydricha

•
•
•
•
•

Format 145 x 205 mm
Stron 680
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-09-4
9

788363 621094

Biografia Reinharda Heydricha – jednego z najgroźniejszych ludzi XX wieku,
postaci przerażającej nawet w kręgu nazistowskiego przywództwa.
Jako szef Policji Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa SS i Gestapo
oraz bezwzględny zarządca okupowanego Protektoratu Czech i Moraw,
a także główny autor planu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”
Heydrich odegrał znaczącą rolę w Hitlerowskich Niemczech. Spoczywa na
nim odpowiedzialność za jedne z najokrutniejszych zbrodni nazistowskich.
To zdumiewające, że jak dotąd jego postaci, zwanej Archaniołem Zła, poświęcano tak znikomą uwagę w obszernej literaturze dotyczącej 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 przeprowadzającego masowe mordy potwora.
tłum. Andrzej Wojtasik
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Literatura piękna/literatura faktu

BESTSELLER

39,90 zł

Cecilia Randall

Hyperversum
Ostrzegali cię przed spędzaniem całego wolnego czasu w wirtualnym świecie gier komputerowych? Mieli rację…

•
•
•
•
•

Format 145 × 205 mm
Stron 768
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Sześcioro przyjaciół: Ian, Daniel, Jodie, Martin, Donna 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 nauczyć się, jak przetrwać w średniowiecznym świecie.
Oszałamiający świat średniowiecznych turniejów, pościgi i pojedynki na
miecze, polowania, dworski przepych, spisek zdrajców korony i niemożliwa
miłość… teraz możesz przeżyć to naprawdę.
tłum. Natalia Mętrak

ISBN 978-83-61989-56-1
9

788361 989561

39,90 zł

Cecilia Randall

Hyperversum 2:
Sokół i Lew

•
•
•
•
•

Format 145 × 205 mm
Stron 800
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa

ISBN 978-83-63621-71-1
9

788363 621711

Wyobraź sobie komputerową grę RPG, która pozwala nie tylko śledzić losy
bohaterów, ale wejść w ich skórę, która zaciera granice pomiędzy rzeczywistością a światem wirtualnym. Taka gra nazywa się Hyperversum.
Kontynuacja bestsellerowej powieści Cecilii Randall – Hyperversum. Po
ogromnym sukcesie wydawniczym pierwszej części autorka przedstawia
dalsze losy Iana i Daniela.
W dwa lata po pierwszej podróży oraz po wielu nieudanych próbach Hyperversum znów zabiera obu bohaterów do XIII-wiecznej Francji. Usiłując
powrócić do ukochanej Isabeau i zobaczyć swoje pierworodne dziecko, Ian
trafia w sam środek buntu angielskich baronów przeciwko Janowi bez Ziemi.
Daniel stara się wrócić do swoich czasów, ale wbrew woli zostaje uwięziony
w 1215 roku, w szponach zaprzysięgłego wroga Iana, Geoffreya Martewalla,
barona Dunchester.
Hyperversum. Daj się wciągnąć.
tłum. Agata Pryciak

Literatura piękna/literatura faktu
26,90 zł

| 61

Clive Staples Lewis

Ostatnia noc świata

•
•
•
•
•

Format 130 × 200 mm
Stron 208
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa ze skrzydełkami

Ostatnia noc świata to zbiór siedmiu błyskotliwych, pełnych humoru esejów.
Lewis porusza w nich niezwykle trudną problematykę zbliżającego się końca
świata i związanego z nim szerzenia się zła. Autor dostrzega nowe, niespodziewane drogi, którymi podąża nieprawość; rozprawia także o zmianach
w religijności i znaczeniu wiary. Każe nam się zastanowić, jak przeżylibyśmy
noc, gdyby była ostatnią w dziejach Ziemi. Pyta też retorycznie, co stało się
z pojęciem Boga w chwili wysłania w kosmos pierwszych rakiet.
Każdy, kto docenia inteligencję, dowcip i lekkość intelektualnych gier-paradoksów, po zapoznaniu się z rozważaniami Lewisa z Ostatniej nocy świata
nie będzie miał wątpliwości, że zetknął się z jednym z największych pisarzy
i myślicieli religijnych naszych czasów.
tłum. Magda Sobolewska

ISBN 978-83-64647-13-0
9

788364 647130

36,90 zł

Clive Staples Lewis

Przebudzony umysł

•
•
•
•
•

Format 130 × 200 mm
Stron 416
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

ISBN 978-83-63621-44-5
9

788363 621445

„Gdyby bystrość, mądrość, styl i erudycja były kluczem do Bram Niebieskich,
C.S. Lewis znalazłby się z pewnością między Aniołami”.
– „The New Yorker”
C.S. Lewis to jeden z największych chrześcijańskich myślicieli i apologetów
XX wieku. Jego książki – takie jak Chrześcijaństwo po prostu czy Problem
cierpienia – będące błyskotliwą obroną wiary przed rosnącymi wpływami
myśli materialistycznej, wywarły wpływ na niezliczone rzesze czytelników.
Przebudzony umysł jest antologią kluczowych fragmentów najsłynniejszych
tekstów Lewisa, skomponowanych w spójną całość według tematów, wokół
których skupiało się pisarstwo: jak Natura Człowieka, Bóg, Niebo i piekło,
Moralność, Grzech, Miłość. W tej książce myśl pisarza, dotąd rozproszona
w licznych tekstach, skupia się jak w soczewce i oddziałuje z wyjątkową siłą.
tłum. Andrzej Wojtasik i in.
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Literatura piękna/literatura faktu
34,90 zł

•
•
•
•
•

24,90 zł

Clive Staples
Lewis
Mroczna wieża

Clive Staples
Lewis
Koniec człowieczeństwa

Format 130 x 200 mm
Stron 272
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa

Mroczna Wieża, którą autor Opowieści z Narnii planował prawdopodobnie jako kontynuację słynnej trylogii
międzyplanetarnej, a także inne składające się na ten
zbiór opowieści, będą fascynującą lekturą 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 hu- ISBN 978-83-63621-19-3
morem jako o „dobrej
opowieści na wakacje”. 9 7 8 8 3 6 3 6 2 1 1 9 3

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 128
Rok wydania 2013
Wydanie I
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

Koniec człowieczeństwa, uznawany za jedną z najważniejszych książek C.S. Lewisa na temat etyki, to
błyskotliwa apologia uniwersalnego prawa 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 zarówno w Biblii, jak w zasadach Tao. Prawo
moralne od zawsze wpisane jest w serce człowieka,
a wszelkie próby sztucznego modyfikowania go oznaczają walkę z samym
ISBN 978-83-63621-18-6
człowieczeństwem.
tłum. Magda Sobolewska

tłum.
Aleksandra Motyka

9

29,90 zł

•
•
•
•
•

788363 621186

29,90 zł

Clive Staples
Lewis
Problem cierpienia
Format 130 x 200 mm
Stron 230
Rok wydania 2010
Wydanie I
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

•
•
•
•
•

Clive Staples
Lewis
O modlitwie
Format 130 x 200 mm
Stron 200
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

Cierpienie dotyka każdego z nas: towarzyszy nam
od dziecka, doznają go ludzie starzy. Wydaje się, że
obok miłości jest najważniejszym tematem literatury.
Cierpienie to również bardzo intymne doświadczenie
samego Lewisa – trochę ponad trzy lata po ślubie
stracił ukochaną żonę, Joy. Lewis stara się opisać
jedno z najsilniejszych przeżyć właściwych każdemu
człowiekowi, a także poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego człowiek doświadcza bólu w świecie
stworzonym przez
ISBN 978-83-61989-10-3
dobrego Boga.

O modlitwie to ostatnia ukończona przez Lewisa
książka, 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 potrzebujących wsparcia w codziennym praktykowaniu wiary. Miłośnicy Lewisa
znajdą w tej książce echa jego licznych esejów, Listów
starego diabła do młodego, a nawet Opo- ISBN 978-83-61989-65-3

tłum. Andrzej Wojtasik

tłum. Magda Sobolewska

9

788361 989103

wieści z Narnii.
9

788361 989653

Literatura piękna/literatura faktu
29,90 zł

34,90 zł

Clive Staples
Lewis
Rozważania o psalmach

•
•
•
•
•

Format 130 x 200 mm
Stron 208
Rok wydania 2011
Wydanie I
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

Precyzja i trafność myśli, niewymuszona lekkość stylu
oraz oryginalne, często 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. Czytelnicy Lewisa znajdą również i w tej książce to, co decyduje o wyjątkowości jego pisarstwa – osobiste doświadczenie,
które sprawia, że autor
Smutku i Zaskoczonego ISBN 978-83-61989-39-4
radością jest wielu czytelnikom tak bliski.
9 788361 989394

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Clive Staples
Lewis
Zaskoczony radością
Format 130 x 200 mm
Stron 352
Rok wydania 2010
Wydanie I w tej edycji
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

Zaskoczony radością to barwna opowieść o dzieciństwie i młodości C.S. Lewisa. Portrety ojca, kolegów
szkolnych i nauczycieli pozwalają wejść w świat Imperium Brytyjskiego czasów wiktoriańskich, w którym
walczyły ze sobą pruderia z dekadencją, irlandzkość
z angielskością, a także wiara z ogarniającym uniwersytety i salony ateizmem. Głównym tematem
Zaskoczonego radością jest utrata wiary przez pisarza i jego powrót do
ISBN 978-83-61989-36-3
chrześcijaństwa.
tłum. Magda Sobolewska

tłum.
Aleksandra Motyka

34,90 zł
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9

788361 989363

24,90 zł

Clive Staples
Lewis
Dopóki mamy twarze
Format 130 x 200 mm
Stron 360
Rok wydania 2010
Wydanie I w tej edycji
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

•
•
•
•
•

Clive Staples
Lewis
Smutek
Format 130 x 200 mm
Stron 120
Rok wydania 2009
Wydanie I w tej edycji
Oprawa broszurowa
ze skrzydełkami

W starożytnej krainie Glome dorastają dwie królewskie córki: piękna i tak brzydka, że zakrywa twarz welonem. Gdy na królestwo spadają plagi i nieszczęścia,
świątynia Ungit żąda krwawej ludzkiej ofiary, która ma
odwrócić gniew bogini. Kto zostanie złożony w ofierze
tajemniczej Bestii, mieszkającej w cieniu Szarej Góry?
Dopóki mamy twarze to opowieść o miłości, walce
między rozumem a pierwotnymi siłami, o prawdzie i fałszu, wierze i złudzeniu. Ostatnie słowo jednego z mistrzów i ojców gatunISBN 978-83-60040-92-8
ku fantasy.

Smutek C.S. Lewisa jest uznawany za najlepszą
książkę dla ludzi przeżywających utratę bliskiej
osoby, żałobę i cierpienie. C.S. Lewis napisał ją po
śmierci ukochanej żony, Joy Gresham. Smutek jest
pozycją do bólu szczerą i poruszającą. Pisana 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 zaakceptowaISBN 978-83-61989-01-1
nia Boskich wyroków.

tłum.
Albert Gorzkowski

tłum.
Jadwiga Olędzka

9

788360 040928

9

788361 989011
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Publikacje naukowe

149,00 zł

Sztuka w kręgu
krakowskich dominikanów

•
•
•
•
•

Format 165 x 235 mm
Stron 984 + 180 stron kolorowych
Rok wydania 2014
Wydanie I
Oprawa twarda

ISBN 978-83-63621-47-6
9

Kolejny publikowany w serii Dominikańskiego Instytutu Historycznego
zbiór studiów zawiera ponad 40 artykułów na temat zagadnień związanych z krakowskim kościołem pw. św. Trójcy i związanym z nim konwentem dominikańskim. To pierwszy z tego zakresu interdyscyplinarny tom
studiów; dominują w nim zagadnienia historyczno-artystyczne, artykuły
podejmują jednak również problematykę architektoniczną, archeologiczną
i konserwatorską. Znaczną część zebranych w tomie artykułów stanowią
przygotowane przez specjalistów szczegółowe, wnikliwe studia o dziełach
sztuki dotąd niebędących przedmiotem osobnych opracowań lub wyniki
nowych, niepublikowanych badań konserwatorskich i archeologicznych.
Tom ma doniosłe znaczenie dla badań nad historią konwentu krakowskich
mendykanów oraz jego miejsca w historii Krakowa, warto podkreślić, że
to pierwsze w powojennej historii opracowanie odnoszące się do wspomnianych zagadnień.

788363 621476

Studia i Źródła
Dominikańskiego Instytutu Historycznego
Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie (DIH)
to utworzona w 2006 roku jednostka naukowa, prowadząca interdyscyplinarne badania nad szeroko
rozumianą historią Zakonu Kaznodziejskiego. Celem
działalności badawczej Instytutu jest z jednej strony
opracowanie szeregu zagadnień związanych z najstarszymi i najnowszymi dziejami Zakonu, a z drugiej
strony upowszechnienie wiedzy o prawie 800-letniej
historii dominikanów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dominikański Instytut Historyczny współpracuje
z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą oraz wspiera różne projekty badawcze, dotyczące historii dominikanów. Wyniki prac członków i współpracowników Dominikańskiego Instytutu Historycznego publikowane są w serii naukowej „Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego
w Krakowie”.
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