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Powtórne przyjście Chrystusa

o. Livio Fanzaga, Diego Manetti

Best-
seller

o. Livio Fanzaga,  
Diego Manetti  

Godzina Szatana

• ISBN 978-83-61989-76-9
• Format 145x205 mm
• Stron 304
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł29,90 zł

Wedug słów Maryi rzeczywiście nadeszła godzina 
Szatana, który rozpoczął swój ostateczny atak 
mający na  celu zniszczenie świata. To, czego do
świadczamy, jest czasem próby i  efektem wyjąt
kowej agresji złego ducha. Aby przeciwdziałać tym 
atakom, ludzkość musi najpierw uznać istnienie 
Szatana i  dostrzec jego działanie we  współcze
snym świecie. 

TAJEMNICE MEDJUGORIE. MARYJA PRZYGOTOWUJE  
NAS NA POWRÓT JEZUSA

Mnożące się w ostatnich czasach przepowiednie o rychłym końcu świata 
sprawiają, że patrzymy w przyszłość z niepokojem, niepewni jutra. Tym
czasem o. Livio Fanzaga zachęca, byśmy spojrzeli na historię świata jako 
opowieść o dziełach Bożej Opatrzności i ocaleniu, które przyniósł nam 
Jezus dzięki swojemu Wcieleniu, Męce i Zmartwychwstaniu. 
Powtórne przyjście Chrystusa poprzedzać będą niezwykłe znaki – kata
strofy 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 przypomi
na: 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.

Autorzy książki ilustrują wizję piekła i  czyśćca, na
wiązując do przekazów biblijnych, widzeń świętych 
i  mistyków oraz katolickiego magisterium. Jest 
to wprowadzenie do najistotniejszej części tej książ
ki, czyli do niezwykłej i wstrząsającej zarazem wizji, 
jakiej dwoje widzących z Medjugorie, Jakov i Vicka, 
doświadczyło za sprawą Maryi, odbywając podróż 
po NIEBIE, PIEKLE I CZYŚĆCU.

o. Livio Fanzaga,  
Diego Manetti  

Przepowiednia  
o zaświatach

• ISBN 978-83-61989-83-7
• Format 145x205 mm
• Stron 330
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł

• ISBN 978-83-63621-00-1
• Format 145x205
• Stron 320
• Rok wydania 2012
• Oprawa broszurowa

tłum.  o. Wiesław Szymona OP

tłum.  o. Wiesław Szymona OPtłum.  Marcin Masny
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Nowość



Atak Złego

o. Gabriele Amorth,  
s. Angela Musolesi

W jaki sposób działa w świecie diabeł i  jak można 
mu się skutecznie sprzeciwiać? Na  te  pytania od
powiada ojciec Gabriele Amorth, światowej sławy 
egzorcysta, oraz jego współpracownicy, wspierają
cy go w posłudze. Są to specjaliści z różnych dzie
dzin, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się 
z przejawami aktywności sił zła: siostra Angela Mu
solesi – franciszkanka, laureatka nagrody „Kobieta 
Roku w kulturze europejskiej”, Rinaldo Fabris – bi
blista i teolog, Tonino Cantelmi – chirurg, psychiatra 
i psychoterapeuta, oraz Gustavo Sánchez Ardila – 
ksiądz katolicki. 
Omawiane przez nich przykłady działania złego 
są  bardzo różnorodne. Książka prezentuje pogłę

bioną analizę duchową i  psychologiczną procesu 
uwolnienia, polegającego zarówno na odprawianiu 
egzorcyzmów, jak i odmawianiu modlitw o uwolnie
nie. Obok obszernej i rzetelnej części informacyjnej 
czytelnik znajdzie tu również liczne relacje o opęta
niach, często tak sensacyjne, że można by je wziąć 
za pochodzące z  hollywoodzkiego dreszczowca, 
gdyby nie to, że zdarzyły się naprawdę.
Tak szerokie ujęcie tematu, poparte wiedzą i  do
świadczeniem specjalistów, stanowi znakomite 
źródło wiedzy dla tych, którzy chcą jeszcze lepiej 
zrozumieć oddziaływanie sił zła w świecie i pragną 
przyczynić się do ich pokonania, aby zwyciężyło Kró
lestwo Boże na ziemi.

• ISBN 978-83-63621-02-5
• Format 130x200
• Stron 230
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29 zł

W jaki sposób działa diabeł  
i jak można mu się skutecznie 

sprzeciwiać?

Nowość

Jak rozpoznać zło 
i jak się z niego wyzwolić

tłum.  Agnieszka Zielińska

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a



Czworo uznanych mistyków – Maria de Agréda, An
neCatherine Emmerich, Maria Valtorta oraz Consu
elo – opisywało historie życia Maryi, które szeroko 
uzupełniały słowa Ewangelii. Czworo innych równie 
znanych mistyków – Theresa Neumann, Luz Amparo 
Cuevas, Domenico i Rosa – przekazało nam dalsze 
fragmenty historii życia Dziewicy Maryi.
Jaka jest historyczna i duchowa wartość tych tek
stów? Na czym opiera się ich autentyczność? W ja
kim sensie te historie „życia ukrytego” były owocem 
natchnienia z wysoka? 

Poszukując odpowiedzi na  te  pytania, autorzy – 
ksiądz i świecki specjalista – poświęcili cztery lata 
na  szczegółowe śledztwo dotyczące siedemdzie
sięciu siedmiu wydarzeń z życia Maryi. Ich wnioski 
przynoszą fenomenalną i zaskakującą wiedzę o ży
ciu Maryi, pozwalając czytelnikom przeniknąć zasło
nę Wielkiej Tajemnicy.
Odkryj niezwykłe Tajemnice Maryi i poznaj matkę Je
zusa, jakiej do tej pory nie znałeś.

Nowość

Tajemnica Maryi

René Laurentin,  
François-Michel Debroise

• ISBN 978-83-63621-01-8
• Format 145x205 mm
• Stron 310
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

Opowieści ośmiu mistyków  
o życiu Matki Bożej

Życie Matki Bożej  
w niezwykłych objawieniach 

mistyków i świętych

tłum. Barbara Amarowicz
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Jeśli nie możesz uporać się z  traumatycznymi 
przeżyciami, poczuciem odrzucenia, brakiem mi
łości lub przesadnym lękiem, powinieneś zadać 
sobie pytanie, czy nie potrzebujesz uzdrowienia 
wewnętrznego.
Zmagając się ze słabością i grzechem, wielu z nas 
trwa jakby w stanie letargu, nie zdając sobie spra
wy, że źródło problemów leży najczęściej w naszej 
bolesnej przeszłości. Tymczasem Chrystus pragnie 
ofiarować nam pełnię szczęścia i  obdarować nas 
wszystkimi potrzebnymi łaskami.
Posługa modlitwy o  uzdrowienie wynika z  wielo
wiekowej tradycji chrześcijańskiego przewodnictwa 

duchowego, którą Duch Święty nieustannie wzbo
gaca i  udoskonala. Dzięki książce Mike’a  Flynna 
i  Douga Gregga można dowiedzieć się, czym jest 
uzdrowienie wewnętrzne, w jaki sposób się ono do
konuje, a także jaka jest relacja między psychotera
pią i działaniem Jezusa. Przesłanie książki ilustrują 
liczne świadectwa uzdrowień.
Mike Flynn i Doug Gregg od wielu lat świadczą po
sługę uzdrowienia wewnętrznego w swoich wspól
notach. Został im dany szczególny dar poznania, 
dzięki któremu skutecznie pomagają innym otwie
rać się na światło Ducha Świętego. 

Nowość

Uzdrowienie  
wewnętrzne

Mike Flynn,  
Doug Gregg

• ISBN 978-83-63621-03-2
• Format 145x205 mm
• Stron 336
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

Przewodnik na drodze  
do wewnętrznego  

pokoju i uleczenia zranień  
z przeszłości

Pozwól Jezusowi 
uzdrowić twoje serce

tłum.  Andrzej Wojtasik

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a



„Bóg oczekuje, że będę się bardziej starać”. „Bóg 
błogosławi mi, kiedy dobrze czynię, i  karze mnie, 
kiedy grzeszę”, „Bóg jest na mnie zły”.
Wszyscy mamy jakieś wyobrażenia co do tego, 
w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu i co wła
ściwie o  nas myśli. Niektóre z  nich są  w  nas tak 
głęboko zakorzenione, że już się nie zastanawiamy, 
czy przypadkiem nie są  fałszywe. Tymc zasem, jak 
udowadnia James Bryan Smith, te  wyobrażenia 
mają wpływ nie tylko na to, kim jesteśmy, ale też na 
to, w jaki sposób żyjemy na co dzień.
Książka Dobry i  piękny Bóg oferuje nowe, świeże 
spojrzenie na obraz Boga. To pierwsza część cyklu 
poświęconego odbudowywaniu relacji z  Bogiem 
i odkrywaniu, jak bardzo jest On dobry i pełen mi

łości. Autor skupia się na praktycznych aspektach 
życia chrześcijańskiego i daje konkretne wskazówki, 
jak pielęgnować swoją wiarę, by odkryć Boga takim, 
jakim opisywał Go Jezus.
James B. Smith przeprowadza czytelnika przez ko
lejne etapy „duchowych ćwiczeń”, które pomogą 
nam wyzbyć się lęków blokujących nam przybliżanie 
się do Boga i pozwolą stanąć w prawdzie płynącej 
z pełnych mocy słów Pisma Świętego. 
Czas zmierzyć się z lękami, które nie pozwalają nam 
zbliżyć się do Boga i stanąć w prawdzie, płynącej 
z pełnych mocy słów Pisma Świętego. 
Czas poznać dobrego i wspaniałego Boga, którego 
miłość nie zna granic.

Nowość

Dobry i piękny Bóg

James Bryan Smith

• ISBN 978-83-61989-95-0
• Format 130x200
• Stron 376
• Rok wydania 2012
• Wydanie pierwsze

29,90 zł

Książka na rok wiary

Pokochać Boga,
jakiego znał Jezus

tłum. Lucyna Wierzbowska
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Przeżyć dobrze swoje życie – co to  właściwie 
oznacza? Zastanawiając się nad tym, Ann Vo
skamp zachęca, by nauczyć się sztuki codziennego 
odkrywania Bożych darów. Autorka przekonuje, 
że w monotonii codziennych obowiązków, stresu 
związanego z tempem uciekającego czasu, natło
kiem problemów finansowych i rodzinnych można 
odnaleźć smak prawdziwego szczęścia.
Czy to w ogóle możliwe?
Czy da się odczuwać wdzięczność za życie, które 
wydaje się tak niedoskonałe, a momentami nawet 
mroczne?

Zamiast dopisywać kolejne niespełnione marze
nia do listy rzeczy, które chciałabyś zrobić przed 
śmiercią, otwórz oczy na dary otrzymywane nie
ustannie i naucz się za nie dziękować.
Poznaj przemyślenia autorki na  temat pracy  
i rodzicielstwa, a potem zacznij tworzyć własną 
„kronikę wdzięczności”, która oddali wszelkie 
lęki i przybliży cię do Boga, dawcy najgłębszego 
i trwałego szczęścia.

Tysiąc darów

Ann Voskamp

• ISBN 978-83-61989-90-5
• Format 130x200 mm
• Stron 328
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

Cudowny poradnik  
radosnego życia.

Ponad milion sprzedanych egz. 
Bestseller „New York Timesa” 

i Amazon.com

O sztuce codziennego szczęścia

tłum. Edyta Stępkowska

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a

Nowość



„Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – 
lecz także i złe duchy wierzą i drżą”   Jk 2, 19

Świat demonów jest niepokojąco blisko nas. Często 
prawdziwe zło kryje się tam, gdzie najmniej byśmy 
się go spodziewali – w  „pobożnych uczynkach” 
bez miłosierdzia, w fanatyzmie tych, którzy z Boga 
uczynili slogan, w naszych własnych sercach. Wo
bec takiej wiary – pewnej swego, tryumfującej, 
pozbawionej wdzięczności, fałszującej przesłanie 
Ewangelii – nawet ateizm wydaje się mniej szko
dliwy; „komu wiele dano, od  tego wiele wymagać 
się będzie” (Łk 12, 48). To właśnie wiara demonów, 
które wiedzą, że Bóg istnieje, ale odrzucają Jego 
miłość, poszukując złudnej, piekielnej wolności.   

Nie jest to  książka o  spektakularnych manifesta
cjach diabła, choć i  o  tym się trochę dowiemy. To 
opowieść o naturze złego ducha, jego oddziaływa
niu na świat i na każdego z nas. 

Czy człowiek również może wierzyć w sposób de
moniczny? W swojej bezkompromisowej i odważnej 
książce Fabrice Hadjadj podejmuje trudny, lecz fa
scynujący temat moralnego opętania oraz zwod
niczego oblicza zła. Autor, inspirując się Pismem 
Świętym i  klasycznymi dziełami chrześcijaństwa, 
nawiązuje do pism C.S. Lewisa i G.K. Chestertona; 
zachowuje przy tym swój znak firmowy – wyrazisty 
styl, dosadny i pełen ironicznego humoru.

Wiara demonów

Fabrice Hadjadj

• ISBN 978-83-61989-88-2
• Format 145x205
• Stron 336
• Rok wydania 2012
• Wydanie pierwsze
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

Religijna książka roku  
we Francji

...także i złe duchy wierzą
i drżą...

tłum. Maria Żurowska
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Ojciec Pio i dusze czyśćcowe
Marcello Stanzione

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

• ISBN 978-83-61989-94-3
• Format 130x200
• Stron 215
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

26,90 zł

Maryja i egzorcyzmy
ks. Francesco Bamonte

„Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: [...] Wprowadzam nieprzyjaźń między cie
bie i niewiastę” (Rdz 3, 14–15)
Tą zapowiedzianą u początków świata i tryumfującą w czasach apokalip
sy 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 imię wzywają kapłaniegzorcyści podczas 
zmagań z mocami piekielnymi i to w Niej wszyscy ci, którzy doświadczają 
diabelskiego dręczenia, pokładają nadzieję. 
Francesco Bamonte, opierając się na autorytecie Biblii oraz nauczania Ko
ścioła, ukazuje, jak ogromną wartość ma autentyczny kult Maryi w walce 
ze światem demonów. Jego książka to piękny portret Matki i Świętej Opie
kunki, która poprzez wspieranie działań Chrystusa prowadzi ludzkość do 
Boga. Autor przedstawia również swoje osobiste doświadczenia, opowia
dając o tym, jak wyraźnie odczuwa obecność i pomoc Maryi podczas swojej 
kapłańskiej opieki nad osobami opętanymi.

• ISBN 978-83-61989-91-2
• Format 130x200 mm
• Stron 250
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł

Świadectwo egzorcysty o niezwykłej mocy Maryi
w walce z Szatanem

tłum. Magdalena Jagiełło

tłum. Agnieszka Zielińska

Nowość

Nowość

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a



Otwórzmy się na Ducha Świętego
o. Bartłomiej Kucharski OCD

Książka ojca Bartłomieja Kucharskiego, karmelity bosego, powstała jako 
owoc przygotowań do przyjęcia łaski wylania Ducha Świętego, prakty
kowanego jako seminarium odnowy życia chrześcijańskiego we  wspól
notach charyzmatycznych. Niniejsza publikacja 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. Jest 
to rzeczywistość, która nas, słabych i grzesznych, przerasta. Potrzebuje
my 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
• Format 130x200
• Stron 132
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

Dary Ducha św. i nowa pięćdziesiątnica

o. Émilien Tardif, Marino Parodi

Książka ta  jest w pewnym sensie duchowym testamentem ojca Émiliana 
Tardifa, jednego z największych charyzmatyków XX wieku. Książkawywiad 
zawiera nauczanie i rady dotyczące uzdrowienia cielesnego i duchowego. 
Przedstawia ponadto wiele ciekawych anegdot, będących  prawdziwymi 
przypowieściami na  nasze czasy. Nie można zapomnieć także o przepo
wiedniach ojca Tardifa, pełnego miłosierdzia duchownego. Niewątpliwie był 
on natchniony przez Ducha Świętego, który zesłał na niego obfitość i mno
gość darów charyzmatycznych, przywodząc na myśl czasy i czyny Jezusa: 
tam, gdzie się pojawiał, sparaliżowani zaczynali chodzić, głusi zaczynali 
słyszeć, opętani doznawali uwolnienia...

• ISBN 978-83-61989-91-2
• Format 130x200
• Stron 248
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

26,90 zł

Duchowy testament o. Tardifa.  
Opowieść o cudach i uzdrowieniach.  

Niezwykłe przesłania i proroctwa

tłum.  Joanna Ganobis

9
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Oczami Jezusa

Alan Ames

• ISBN 978-83-61989-92-9
• Format 145x205 mm
• Stron 584
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

39,90 zł

WYDANIE ZEBRANE, t. I–III
Pismo Święte mówi: „Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Je
zus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały 
świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać” (J 21, 25).
Książka Carvera Alana Amesa Oczami Jezusa to  zbiór opowieści 
o życiu Jezusa spisany na podstawie prywatnych objawień Autora, 
przypominających wizje Anny Katarzyny Emmerich czy św. Brigidy 
Szwedzkiej. Są to opowieści wyjątkowe, bowiem ich narratorem jest 
sam Jezus, a wszystkie wydarzenia obserwujemy jakby Jego oczami.
Chociaż Kościół w sposób oficjalny nie potwierdził jeszcze autentycz
ności objawień C. A. Amesa, już teraz opowieści te można czytać 
jako ważną lekturę duchową i wspaniały komentarz do Ewangelii, 
pozwalający na nowo odkrywać jej przesłanie.

tłum. Przemysław Strugielski, Aleksandra Brożek

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

29,90 zł

• ISBN 978-83-61989-64-6
• Format 140x200 mm
• Stron 256
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł

• ISBN 978-83-61989-84-4
• Format 140x200
• Stron 272
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 złt.I t.II t.III

KSIĄŻKA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W ODDZIELNYCH TOMACH:

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a

Nowość



Best-
seller o. Józef Witko OFM 

Grzegorz Sokołowski 
 Miłość zwycięża 

wszystko

• ISBN 978-83-61989-45-5
• Format 130x200 mm
• Stron 168
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

20,00 zł

Ojciec Józef Witko o  powołaniu, Mszach św. z  in
tencją o  uzdrowienie i  uwolnienie, śmierci, miłości, 
przebaczeniu i  swojej drodze do osobistej relacji  
z Chrystusem. Czy można zaprzyjaźnić się ze swoim 
Aniołem Stróżem? Jaki sens ma odmawianie nowen
ny? Dlaczego Jezus każe nam kochać naszych nie
przyjaciół? Na  te  i  wiele innych niebanalnych pytań 
odpowiada ojciec Witko OFM w niezwykłej rozmowie 
z  Grzegorzem Sokołowskim, przedstawiając prostą 
i poruszającą katechezę o Bożej miłości.

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

o. Józef Witko OFM  
 Obyś skutecznie  

mi błogosławił

• ISBN 978-83-61989-49-3
• Format 130x200 mm
• Stron 280
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

20,00 zł

Best-
seller

Uzdrawiająca moc przebaczenia
o. Józef Witko OFM

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

• ISBN 978-83-61989-93-6
• Format 130x200
• Stron 320
• Rok wydania 2012
• Wydanie pierwsze
• Oprawa broszurowa

25,00 zł
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o. Józef Witko OFM 
Czyściec. Wezwanie 

do modlitwy  
za zmarłych

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

20,00 zł

Książka stanowi przystępne i  pouczające wpro
wadzenie do katolickiej nauki o  czyśćcu i  jed
nocześnie przypomnienie o  naszej powinności 
wspierania dusz czyśćcowych modlitwą. Podsta
wą wiary w czyściec jest nauka Kościoła głosząca, 
że zbawienie jest dostępne także dla dusz, które 
w chwili śmierci nie były w pełni gotowe na zjed
noczenie z  Bogiem – stan, w  jakim przebywają 
one w oczekiwaniu na Sąd, nazywany jest czyść
cem. Książkę o. Witko zamyka bogaty wybór pięk
nych modlitw za dusze czyśćcowe.

W  swojej książce ojciec Józef Witko przywołuje 
przykład Ezechiasza, króla Judy, aby dowieść, że 
nigdy nie jest za późno, by prosić o Bożą pomoc. 
Ezechiasz, który otrzymał od proroka Izajasza wia
domość, iż niedługo umrze, nie wahał się zwrócić do 
Boga. Pan odpowiedział na jego wołanie: „Słyszałem 
twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię cię”  
(Iz 38, 5). Do każdego z nas Bóg chce powiedzieć: 
„Oto uzdrowię ciebie”. 

Ojciec Józef Witko OFM zaprasza nas ponownie 
do wspólnej modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie 
duchowe i  fizyczne. Tym razem szczególnym te
matem stają się nasze lęki, zwątpienia i  uwikła
nie w  grzech jako przeszkody utrudniające nam 
zbliżenie się do Boga, a także wiara w Chrystu
sa – jedyna droga do prawdziwego uzdrowienia 
i  wolności. Myślą przewodnią książki są słowa 
Jezusa wypowiedziane do Jaira, przełożonego sy
nagogi, którego córka zachorowała i zmarła: „Nie 
bój się, wierz tylko, a twoja córka będzie ocalona”. 

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

o. Józef Witko OFM  
 Nie bój się,  
wierz tylko

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

20,00 zł

o. Józef Witko OFM  
Pan jest z tobą,

dzielny wojowniku!

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

o. Józef Witko OFM  
Oto uzdrowię

ciebie

• ISBN 978-83-61989-67-7
• Format 130x200
• Stron 208
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

20,00 zł 20,00 zł

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a



Best-
seller

o. Józef Witko OFM 
Jezusie, synu  

Dawida, ulituj się 
nade mną

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

o. Leon Knabit OSB
Ulubiony bilbord

Papieża

• ISBN 978-83-61989-79-0
• Format 130x200
• Stron 272
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

20,00 zł

29,00 zł

Ojciec Józef Witko, franciszkanin, kaznodzieja i uczest
nik ruchu charyzmatycznego, już od ponad dziesięciu 
lat odprawia Msze św. w intencji chorych z modlitwą 
o  uzdrowienie i  uwolnienie duchowe. Każdego roku 
uczestniczy w nich kilkadziesiąt tysięcy osób. Niniej
sza książka zawiera świadectwo posługi ojca Józefa 
i teksty modlitw o uzdrowienie, jednak najważniej
szą jej częścią jest zbiór poruszających świadectw 
samych uczestników.

Pismo Święte daje nam liczne obietnice Bożej opieki 
i osobistego prowadzenia przez Ducha. Jak rozpoznać 
subtelną mowę Ducha Świętego? Eberhard Mühlan, 
korzystając ze swojego bogatego doświadczenia kie
rownika duchowego, podpowiada, jak wykorzystywać 
w życiu natchnienie Ducha Świętego. Objaśnia spo
soby, w jakie Bóg może do nas przemawiać. Za ilu
strację wykładu służą obficie przywoływane przykłady 
losów postaci biblijnych.

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

Młody Karol Wojtyła, gdy patrzył przez okno swojego 
rodzinnego domu, widział zegar słoneczny z napisem: 
„Czas ucieka, wieczność czeka”. Tych kilka prostych 
słów to właśnie „ulubiony bilbord Papieża”. Opowiada 
o tym ojciec Leon Knabit – mnich benedyktyński z Tyń
ca. Opowieść ojca Leona o Janie Pawle II to osobiste, 
pełne ciepła wspomnienia niezwykłych spotkań oraz 
głośne i mocne przypomnienie najważniejszych słów 
Papieża.

o. Józef Witko OFM  
 Uzdrawiająca moc 

Ducha Świętego

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

i rozszerzone
• Oprawa broszurowa

Eberhard Mühlan
Prowadzenie przez 

Ducha Świętego

20,00 zł

Best-
seller

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

24,90 zł

Best-
seller

tłum. Mariola Wołochowicz
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tłum. Krzysztof Chodacki

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a

Best-
seller

Grzegorz Bacik  
Zniewolenie 
demoniczne 

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

Grzegorz Bacik  
Pokonać  

mroczne siły

• ISBN 978-83 -61989-78-3
• Format 130x200 mm
• Stron 208
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

ks. Gilles Jeanguenin
Walka z demonem.  

Św. Franciszek Salezy

• ISBN 978-83-61989-59-2
• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Grzegorz Bacik
Okultyzm

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

24,90 zł

24,90 zł

24,90 zł

26,90 zł

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

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

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

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



Ojciec Benignus  
Moja droga  

do egzorcyzmów

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

24,90 zł

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

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

Ojciec Benignus  
 Szatan istnieje 

naprawdę

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

29,00 zł

Best-
seller

Best-
seller

Thomas John  
Craughwell  

 Biblijne czarne 
charaktery

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

31,90 zł

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

Znakomita, wciągająca i  napisana z  humorem 
opowieść o  kilkunastu postaciach znanych świę
tych i ich niezbyt chlubnych początkach. Poznamy 
tu  egoistycznego Ignacego Loyolę, pijaka Jana 
Bożego, utracjusza Franciszka z  Asyżu, uwodzi
ciela 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? 

tłum.  Tomasz Fortunatłum.  Ryszard Zajączkowski

Thomas John  
Craughwell  

 Święci  
nie-święci

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

24,90 zł

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a

tłum. o. Wiesław Szymona OP
tłum. Joanna Chapska
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Zapowiedź

Abraham J. Heschel
Pańska jest ziemia 

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

ze skrzydełkami

29,00 zł

Prorocy
Abraham Joshua Heschel

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

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

• ISBN 978-83-61989-85-1
• Format 140x200 mm
• Stron 650
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

49,90 zł

Klasyka religioznawstwa

tłum.  Henryk Halkowski

tłum. Albert Gorzkowski

Abraham J. Heschel
Szabat

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

ze skrzydełkami

29,00 zł

tłum.  Henryk Halkowski

  Abraham J. Heschel
Bóg szukający człowieka

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

ze skrzydełkami

49,00 zł

tłum.  Albert Gorzkowski



Chrystus leczy radością
Salvatore Martinez

Pragnienie szczęścia złożone w  sercach wszystkich ludzi jest niezmienne. 
Od początku świata wielka radość Stwórcy ogarnia stworzenia jak wezbra
na rzeka, jak powódź, która niczego nie oszczędza i wszystko zalewa. Kto 
spotkał Jezusa we własnym życiu, ten nie przestaje głosić: moją radością 
jest Chrystus.
W czasach spragnionych radości, kiedy każdego dnia zwracamy się do przy
rody w poszukiwaniu terapii dla cierpiącego człowieka (stąd wszelkie hydro
terapie, krystaloterapie, aromaterapie itd.), 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

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

24,90 zł

29,90 zł 34,90 zł

Otwórz się na uzdrawiające działanie modlitwy. 
Poznaj chrystoterapię radości!

tłum. o. Wiesław Szymona OP

John Ortberg
Ja, którym chcę być

W poszukiwaniu  
Bożej wersji siebie

• ISBN 978-83-61989-48-6
• Format 140x200
• Stron 440
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

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

Bóg obficie zsyła na  nas swą łaskę, nie żądając 
niczego w  zamian – zależy Mu tylko na  naszej 
miłości i szczęściu. Książka Terry’ego Virgo przed
stawia 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 przeczy
tacie tę książkę z otwartym sercem, odnowi ona 
wasze doświadczenie spotkania z Jezusem”. 

tłum.  Tomasz Tesznartłum.  Ryszard i Renata Pruszkowscy

Terry Virgo
Łaska. Jak przyjąć

najcudowniejszy dar 
Boga

• ISBN 978-83-61989-74-5
• Format 130x200 mm
• Stron 240
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa
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Bill Hybels
Życie, które działa

• 
• ISBN 978-83-60040-52-2
• Format 130x200 mm
• Stron 292
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,00 zł

Tym razem Bill Hybels pokazuje, jak szczęśliwie prze
żyć życie, korzystając z mądrości życiowej zawartej 
w Biblii. To właśnie ona jest kluczowa, gdy natrafiamy 
problem w pracy czy w domu, w relacji z przyjaciółmi 
lub we własnym życiu. Jakie czynniki są  istotne dla 
osiągania przez nas celów życiowych? Jak znajdo
wać przyjaciół? Dlaczego w pewnych sytuacjach tak 
trudno zaufać Bogu? Bill Hybels pokazuje, że dzięki 
mądrości życie może zacząć „działać” jak dobrze na
oliwiony mechanizm!

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

Bill Hybels  
Zbyt zajęci,  

by się nie modlić

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

i rozszerzone
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

Potęga Bożego szeptu
Bill Hybels

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

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

• ISBN 978-83-61989-62-2
• Format 130x200 mm
• Stron 340
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

Jak usłyszeć cichy głos Boga

tłum. Ryszard Zajączkowskitłum. Elżbieta Mistachowicz

tłum. Lucyna Wierzbowska

Best-
seller

Best-
seller



Bill Hybels
 Bóg, którego  

szukasz

• ISBN 978-83-60040-21-8
• Format 130x200 mm
• Stron 168
• Rok wydania 2006
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,00 zł

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

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

Bill Hybels  
 Kim jesteś,  

gdy nikt nie patrzy

• ISBN 978-83-60040-09-6
• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2006
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

tłum. Elżbieta Mistachowicz

tłum. o. Wiesław Szymona OP

tłum. Stanisław Bocian

tłum. o. Wiesław Szymona OP

Pascal Ide
Chrystus daje wszyst-

ko. Teologia miłości 
Benedykta XVI

• ISBN 978-83-61989-42-4
• Format 140x200
• Stron 224
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł

Wydaje się, że papież Benedykt XVI często bywa 
niedoceniany, co jest między innymi wynikiem nie
znajomości jego myśli teologicznej. W  książce 
Chrystus daje wszystko Pascal Ide w  przystępny 
sposób wykłada teologię miłości Benedykta XVI.  
Ide pisze, że w centrum myśli Benedykta XVI znajdu
je się Bóg – inaczej mówiąc, jego myśl jest we wła
ściwym tego słowa znaczeniu „teologiczna”. 

Poruszające świadectwo ukazujące pontyfikat pa
pieża Polaka z osobistej perspektywy jednego z  jego 
bliskich współpracowników. Oczami kardynała może
my obserwować skromność i  pokorę Jana Pawła II,  
jego charyzmatyczną osobowość, słynne poczucie hu
moru oraz odwagę, z jaką stawiał czoła kolejnym wy
zwaniom. Gdy medialny szum sprawia, że Jan Paweł 
II staje się bardziej symbolem niż człowiekiem, cichy 
głos Comastriego przypomina nam go takiego, jakim 
był naprawdę.

kard. Angelo  
Comastri  

 Jan Paweł II 
w sercu świata

• ISBN 978-83-61989-52-3
• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł
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Martin Bühlmann
Kochać Kościół 

• ISBN978-83-61989-58-5
• Format 140x200 mm
• Stron 232
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Raphaële Maillet
Różaniec dla dzieci

• ISBN 978-83-61989-68-4
• Format 110x170
• Stron 130
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł 6,90 zł

tłum.  Mariola Wołochowicz tłum.  Jarosław Sołtys

o. Pacyfik Iwaszko OFM
Przyjmijcie  

Ducha Świętego

• ISBN 978-83-61989-61-5
• Format 140x200 mm
• Stron 392
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa 

25,00 zł

Giuseppe D’Amore
Owoce  

Ducha Świętego

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

24,90 zł

• ISBN 978-83-61989-30-1
• Format 130x200
• Stron 184
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł
24,90 zł

Pascal Zivi,  
Jacques Poujol

 Nadużycia duchowe

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

o. Robert De Grandis
Eugene P. Koshenina
Uzdrawiająca moc 

modlitwy różańcowej

tłum. Jarosław Sołtys

tłum. o. Wiesław Szymona OP

tłum. Tomasz Fortuna

Promocja



JeanYves Jaffré  
 Z głębokości wołam 

do Ciebie, Panie. 
100 modlitw  

w trudnych chwilach 
życia

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

Ojcowie z Sanktuarium 
NotreDame  

de Montligeon
100 modlitw  
za zmarłych

• ISBN 978-83-60040-55-3
• Format 120x200 mm
• Stron 124
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

19,00 zł

ks. Jean Kammerer  
 100 modlitw  
w chorobie  
i cierpieniu

• ISBN 978-83-60040-54-6
• Format 120x200 mm
• Stron 144
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

22,00 zł

Ludovic Lécuru
 100 modlitw 
dla rodziny

• ISBN 978-83-61989-37-0
• Format 120x200 mm
• Stron 232
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

24,90 zł

Ojcowie Kartuzi
Zaproszenie do ciszy. 

100 modlitw  
kartuzów

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

19,00 zł

JeanFrançois Fyot  
 100 modlitw  

cystersów

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

19,00 zł

tłum. Magdalena Foss-Kita

tłum. Jarosław Sołtys

tłum. Magdalena Foss-Kita
tłum. Jarosław Sołtys

tłum. Magdalena Foss-Kita

tłum. Jarosław Sołtys
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Człowiek nie chce pamiętać o  własnej śmiertelno
ści i szerokim łukiem omija wszystko to, co mogłoby 
mu u niej przypominać. J.M. Garrigues przekonuje, 
że odrzucając temat śmierci, tracimy z oczu ważną 
część nauczania Chrystusa – lekcję pokory, miłości 
i  nadziei. Autor książki pisze nie tylko jako teolog, 
ale też jako ktoś, kto wielokrotnie towarzyszył umie
rającym i ich rodzinom i sam poznał gorycz straty. 

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

24,90 zł 24,90 zł

Czy aniołowie rzeczywiście istnieją? Czy każdy z nas 
ma swojego Anioła Stróża? Gdzie mieszkają i  czy 
możemy ich spotkać? JeanMiguel Garrigues, domini
kanin z  klasztoru w  Bordeaux, postanowił zająć się 
tematem Bożych posłańców. Przygotował cykl tek
stów, które wyjaśniają, na czym polega misja aniołów,  
danych nam przez Boga za przewodników. Książka ta, 
chociaż napisana przez wytrawnego teologa, prze
znaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. 

JeanMiguel  
Garrigues OP  

 Niewidzialny świat 
aniołów

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

22,00 zł

tłum.  Magdalena Foss-Kita

Autor stara się odpowiedzieć na pytania o  obec
ność Bożej opatrzności w świecie i życiu każdego 
z nas. Tajemnica Bożej opatrzności może okazać się 
Dobrą Nowiną, szczególnie kiedy przychodzi nam 
doświadczać osobistego bądź społecznego cierpie
nia i niesprawiedliwości. 

• ISBN 978-83-61989-50-9
• Format 130x200 mm
• Stron 160
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

tłum.  Monika Bartnicka-Gustowska

tłum.  Jarosław Sołtys

tłum.  Monika Bartnicka-Gustowska

Jezus sam zachęca nas, abyśmy zwracali się do 
Boga z naszymi prośbami: „Proście, a będzie wam 
dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą 
wam” (Mt 7, 7). Każdy chrześcijanin zapewne jed
nak doświadczył w swoim życiu chwili, w której miał 
wrażenie, że Bóg nie wysłuchał jego usilnej prośby. 
Czy w takim razie można brać obietnicę wysłu
chiwania naszych próśb przez Stwórcę na  serio? 
Udzielenia odpowiedzi na to pytanie podejmuje się 
bp A.M. Leonard.

• ISBN 978-83-61689-44-8
• Format 130x200 mm
• Stron 120
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

17,90 zł

bp AndreMutien
Leonard

 Czy Bóg wysłuchuje 
naszych modlitw?

ks. Pierre  
Descouvemont

 Czy można wierzyć 
w opatrzność?

JeanMiguel  
Garrigues OP  

W godzinę naszej 
śmierci



o. Patrice Mahieu OSB
Kwiatki proboszcza  

z Ars 

• ISBN 978-83-61989-57-8
• Format 130x200 mm
• Stron 144
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

22,00 zł

tłum. Piotr Napiwodzki

Denis BijuDuval
Wylanie  

Ducha Świętego

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

22,00 zł

David G. Benner
Poddać się 

miłości

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

24,90 zł

tłum. Ryszard Zajączkowskitłum. o. Wiesław Szymona OP

• ISBN 978-83-61989-46-2
• Format 130x200
• Stron 280
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

Nad każdym z nas nieustannie czuwa niezwykły opiekun – nasz Anioł Stróż. 
Nie możemy Go zobaczyć, a mimo to mamy pewność, że zawsze przy nas 
jest. Dzięki dobroci Boga dwa istnienia – niedoskonałe, ludzkie oraz idealne, 
duchowe i nieskończone – połączyła na wieczność niepowtarzalna więź. 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? Ta książka to  kronika 
niezwykłej korespondencji między człowiekiem i jego skrzydlatym opiekunem. 
Jest to  także historia prawdziwej przyjaźni rozgrywająca się w  przestrzeni 
modlitwy, wiary i wyobraźni.

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a

Listy w niebieskich kopertach

Grzegorz Sokołowski

Moja korespondencja z Aniołem
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Brat Moris
Wierzę w Kościół 

• ISBN 63-60040-20-6
• Format 130x200 mm
• Stron 224
• Rok wydania 2006
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

Z powodu Jezusa i Ewangelii
Brat Moris

Brat Moris, znany w Polsce między innymi jako autor książek Żyć kontemplacją 
w sercu świata i Wierzę w Kościół, tym razem przedstawia opowieść zupełnie 
inną, osobistą: wraz z nim wracamy do początków drogi, która zaprowadziła 
go do wspólnoty Małych Braci Jezusa – i do Polski. Towarzyszymy mu w piel
grzymce do Chartres, gdy przeżył prawdziwe nawrócenie, podczas pierwszego 
pobytu wśród małych braci w Berre i nowicjatu w oazie El Abiodh Sidi Szeikh 
(Algieria). Widzimy go w białym fartuchu w marokańskim szpitalu, jako piel
grzyma w Rzymie i studenta teologii w Tuluzie, na misji w Afryce Środkowej 
i wreszcie – wśród najbiedniejszych na warszawskiej Pradze.  

Brat Moris opisuje swoje spotkania z Małymi Braćmi, życie w skromnych wa
runkach fraternii, wrażenia po zetknięciu się z  kulturą muzułmańską, liczne 
podróże i  niezwykłą, ciepłą atmosferę wspólnoty Małych Braci Jezusa. Jego 
wspomnienia układają się w  barwną opowieść, pełną zabawnych anegdot  
i poważnych refleksji. 

• ISBN 978-83-61989-20-2
• Format 130x200 mm
• Stron 420
• Rok wydania2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,90 zł

Brat Moris
Żyć kontemplacją  
w sercu świata

• ISBN 978-83-60040-02-7
• Format 120x195 mm
• Stron 184
• Rok wydania 2005
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

Brat Moris
Za Jezusem  
z Nazaretu

• ISBN 978-83-61989-87-5
• Format 130x200 mm
• Stron 180
• Rok wydania 2012
• Wydanie II
• Oprawa broszurowa

24,90 zł
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tłum. Maria Żurowska



Thomas Merton  
 W stronę jedności. 
Dzienniki i pisma  

z Alaski

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

o. Robert  
De Grandis SSJ

Uzdrowienie przez 
Eucharystię

• ISBN 978-83-60040-67-6
• Format 130x200 mm
• Stron 232
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,00 zł

Ludovic Lécuru  
 7 darów  

Ducha Świętego

• ISBN 978-83-60040-76-8
• Format 130x200 mm
• Stron 164
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

Thomas Merton
 Modlić się  

Psalmami. Gdy 
otwieramy Biblię

• ISBN 978-83-60040-62-1
• Format 130x200 mm
• Stron 130
• Rok wydania 2008
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

22,00 zł29,00 zł

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

bez walizki

• ISBN 978-83-60040-98-0
• Format 130x200 mm
• Stron 240
• Rok wydania 2009
• Wydanie I w tej edycji
• Oprawa broszurowa

29,00 zł

Thomas Merton  
 Mądrość pustyni

• ISBN 978-83-60040-26-3
• Format 130x200 mm
• Stron 112
• Rok wydania 2007
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

tłum. Andrzej Wojtasik

tłum.  Andrzej Wojtasik

tłum. Mariusz Bigiel SJ

tłum. Magdalena Foss-Kita

tłum. Ryszard Zajączkowski

tłum. Andrzej Wojtasik

Best-
seller

Best-
seller
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Brat Wawrzyniec  
od Zmartwychwstania

O praktykowaniu 
Bożej obecności 

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

22,00 zł

Ogień Ducha Świętego
św. Serafin z Sarowa

Ogień Ducha Świętego to  jedno z najważniejszych dzieł rosyjskiej ducho
wości. Stanowi zapis rozmowy, jaką ze św. Serafinem z Sarowa, o którym 
mówi się, że jest dla prawosławia tym, czym św. Franciszek z Asyżu dla 
chrześcijaństwa zachodniego, przeprowadził jego wierny uczeń – Mikołaj 
Aleksandrowicz Motowiłow (1809–1879). Serafin w  rozmowie objaśnia 
swą duchowość, którą można streścić jego własnymi słowami: „Celem ży
cia chrześcijanina jest nabycie Ducha Świętego”. Właśnie poprzez otwarcie 
się na Bożego Ducha człowiek może już na ziemi żyć jak w Królestwie Nie
bieskim. Słowa świętego Starca są niewyczerpaną skarbnicą przenikliwych 
duchowych refleksji. Odbija się w  nich doświadczenie kilkudziesięciu lat 
życia w heroicznej ascezie i głębokiej modlitwie, jego słynna umiejętność 
„rozeznawania duchów”, ale przede wszystkim pokora i  świadomość, że 
mądrość i umiejętności człowieka nie znaczą wiele, że budować można tyl
ko na tym, co jest darem Bożej łaski. 

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

19,90 zł

tłum. Jarosław Sołtys

tłum. ks. Henryk Paprocki

Martin Pradère
Iść prosto do nieba 

z Małą Tereską

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

24,90 zł

AnneFrançoise Vater
Wprowadzenie do 
modlitwy i adoracji

• ISBN 978-83-60040-75-1
• Format 130x200 mm
• Stron 256
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

29,00 zł

tłum. Monika Bartnicka-Gustowska tłum. Monika Bartnicka-Gustowska



Bystrzaki

C.J. Simister

• ISBN 978-83-61989-51-6
• Format 140x200
• Stron 340
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

Naucz swoje dziecko
tajników twórczego myślenia!

Jak rozwinąć niezwykły umysł  
twojego dziecka

Nowość

D u c h o w o ś ć  /  R e l i g i a

Szukasz książki, która podpowie ci, jak wycho
wać twoje dziecko na  kreatywnego, pełnego wiary 
we własne siły człowieka? Bystrzaki to poradnik dla 
rodziców pragnących pomóc dziecku jak najlepiej 
wykorzystać jego możliwości i  umiejętności. Poka
zuje, jak rozwijać wyobraźnię, spostrzegawczość  
i wytrwałość dziecka, a także jak stymulować u ma
lucha samodzielne myślenie i kształcić ducha odkryw
cy. Zabawy, gry i ćwiczenia, które proponuje autorka 
książki, nie tylko rozwijają dziecko intelektualnie, ale 
też pozwalają Ci zbudować z nim prawidłowe relacje. 

C.J. Simister kieruje awangardowym pro
gramem kształcącym umiejętność myślenia, 
który przygotowuje dzieci do życia w  szybko zmie
niającym się i  pełnym wyzwań świecie, wycho
dzącym poza kontekst szkolnych egzaminów. Ma 
czternastoletnie doświadczenie w pracy nauczycielskiej  
z dziećmi w różnym wieku, zarówno w szkołach pry
watnych, jak i  państwowych, dyplom ekonomisty 
Uniwersytetu Cambridge oraz ukończone studia ma
gisterskie w  zakresie reformy szkolnej na  London’s 
Institute of Education. Simister jest autorką licznych 
książek i  artykułów, między innymi podręcznika dla 

szkół zatytułowanego How to  Teach Thinking and 
Learning Skills: A practical Programme for the Whole 
School (Paul Champan Publishing 2007). Mocno wie
rzy, że najmniej konstruktywne wykorzystanie hula
hoop to kręcenie nim, i żywi nadzieję, iż – jeśli zdołamy 
nauczyć dzieci samodzielnego myślenia – czeka nas 
świetlana przyszłość.  

NieKONWeNCJONALNA LOgiKA  
– PrZyKłADOWe ćWiCZeNie

Wymyśl zdanie, które nikomu nie przyszłoby do głowy,  
i  wyznaczcie sobie z  dzieckiem zadanie jak najskutecz-
niejszego przekonania siebie nawzajem, że to  znakomity 
pomysł! To genialne ćwiczenie zdolności komunikacyjnych 
i  szybkiego myślenia lateralnego, ponieważ wymaga wy-
łączenia konwencjonalnej logiki i  spojrzenia na  sytuację 
pod całkowicie innym kątem. A zatem – jak przekonałbyś 
kogoś, że: 

• wszystkie sklepy powinny znajdować się pod ziemią?
• każda rodzina powinna posiadać żyrafę?
• przeglądanie się w lustrze powinno być zakazane?

Starszym dzieciom wyznacz limit czasowy,
na przykład jedną minutę.

tłum. Joanna Kuliś

D z i e c k o 27
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Simone Cave 
dr Caroline Fertleman  

 Nauka nocniczka
dla chłopców

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

Isabelle Filiozat 
 W sercu emocji 

dziecka

• ISBN 978-83-60040-71-3
• Format 140x200
• Stron 324
• Rok wydania 2009
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

19,90 zł

29,90 zł

Simone Cave 
dr Caroline Fertleman  

 Nauka nocniczka
dla dziewczynek

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

19,90 zł

tłum. Ryszard Zajączkowski

Gina Ford
Najlepsze porady  
dla niemowlęcia  

i maluszka

• ISBN 978-83-61989-53-0
• Format 130x200
• Stron 170
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

Gina Ford
Pierwsze potrawy 
twojego dziecka

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

24,90 zł
24,90 zł

Mariola Wołochowicz 
 Porozmawiaj 

ze mną

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

17,90 zł

tłum. Edyta Stępkowska

tłum. Edyta Stępkowskatłum. Edyta Stępkowska

tłum. Edyta Stępkowska



Dzięki tej książce dowiemy się, skąd brała się wie
dza medyczna Hildegardy.
Najistotniejszą różnicą między nią a  współczesną 
nauką jest to, że źródło wiedzy średniowiecznej 
uzdro wicielki było nadnaturalne, pochodzące z cu
downych, udzielanych jej przez Boga wizji.
Niemożliwe jest bowiem, aby ta  średniowieczna 
mniszka zdołała sama dotrzeć do wiedzy, którą z mo
zołem odkrywa dopiero współczesna medycyna.
W książce nie mogło zabraknąć nowa torskich me
tod leczenia najbardziej uciążliwych chorób, trapią
cych ludzi od wieków. 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
 miażdżyca
 schizofrenia i depresje
 ból
W tym roku św. Hildegarda, największa uzdrowiciel
ka średniowiecza, uznana została za Doktora Ko
ścioła. Korzystajmy wszyscy z ogromnego skarbu, 
ofiarowanego nam przez Boga za pośrednictwem 
tej średniowiecznej świętej!
Dr Gottfried Hertzka był lekarzem, który jako pierw
szy odkrył dla współczesnej medycyny rewolucyjne 
metody terapeutyczne opracowane przez średnio
wieczną mistyczkę, św. Hildegardę z  Bingen. On 
właśnie był nauczycielem znanego w  Polsce spe
cjalisty od  medycyny Hildegardowej, dr. Wigharda 
Strehlowa, autora licznych bestsellerów. 

Cudowna medycyna  
św. Hildegardy z Bingen

Dr Gottfried Hertzka

• ISBN 978-83-61989-99-8
• Format 140X200
• Stron 240
• Rok wydania 2012
• Wydanie pierwsze
• Oprawa broszurowa

29,90 zł

Lecznicze porady dotyczące walki  
z chorobami nowotworowymi,  

serca, płucnymi i reumatycznymi 
oraz o poprawie ogólnej kondycji 

zdrowotnej

...Doktora Kościoła.
Bóg leczy poprzez naturę

tłum. Edyta Panek

29

Nowość
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Św. Hildegarda z Bingen.
Medycyna dla kobiet

dr Claus Schulte-Übbing

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

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

• ISBN 978-83-61989-65-3
• Format 140x200 mm
• Stron 280
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

tłum.Edyta Panek

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

W książce znajdziecie:

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

składają się na program zdrowego życia ze św. Hildegardą.

• ISBN 978-83-61989-60-8
• Format 145x205 mm
• Stron 640
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa
• Rok wydania 2011

39,90 zł

Żywność, która leczy 
dr Wighard Strehlow

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

tłum. Edyta Panek

Best-
seller



Wiedza lecznicza  
św. Hildegardy z Bingen od A do Z

dr Wighard Strehlow

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

św. Hildegardy z Bingen,
• alfabetyczny spis chorób i dolegliwości, który pomoże ci łatwo 

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

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

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

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

29,90 zł

tłum.  Edyta Panek

Jak być zdrowym od stóp do głów

Program zdrowia  
św. Hildegardy z Bingen

dr Wighard Strehlow

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  
– można podawać je nawet dzieciom czy kobietom w ciąży,

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

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

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

29,90 zł

Dawne lekarstwa na współczesne choroby

tłum. Ryszard Zajączkowski

z D R o w i e 31



z D R o w i e

Św. Hildegarda z Bingen.  
Medycyna na każdy dzień

dr Wighard Strehlow

Pierwsza z serii książek dr. Wigharda Strehlowa, najbardziej znanego spe
cjalisty zajmującego się opracowywaniem spuścizny św. Hildegardy, średnio
wiecznej przyrodniczki i lekarki.

Czy chcesz cieszyć się dobrym zdrowiem i  swoją wrodzoną, natural
ną witalnością? Zadbać o  prawidłowe żywienie całej rodziny i  odnaleźć  
harmonię ciała i  umysłu? Oto praktyczny przewodnik po medycy
nie świętej uzdrowicielki z  Bingen, która wykorzystując moc tkwiącą  
w  naturze, stworzyła kompleksowy program leczenia. Tradycyjne leki 
Hildegardy mogą, jak przekonuje dr Strehlow, w  sposób znacznie mniej 
inwazyjny niż nowoczesne środki farmakologiczne walczyć z wieloma dole
gliwościami o podłożu fizycznym i psychicznym. 

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

24,90 zł

tłum.  Ryszard Zajączkowski

Żywność – naturalne lekarstwo
prof. dr Michael Hamm

Jak zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia raka i chorób serca, wpro
wadzając do diety określony produkt? Jakie zmiany powinieneś uwzględnić, 
by pozbyć się dolegliwości trapiących cię już teraz albo uniknąć ich w przy
szłości? Co zyskujesz, wprowadzając do diety np. zieloną herbatę, jogurt 
albo truskawki?

Prof. Michael Hamm pokazuje, jak przez drobne zmiany w codziennych po
siłkach możemy dłużej cieszyć się zdrowiem, poprawić sprawność fizyczną 
i zwiększyć odporność organizmu. Dzięki radom zawartym w tej książce mo
żesz poprawić jakość swojego życia!

Prof. dr Michael Hamm jest dietetykiem specjalizującym się w  odżywia
niu sportowców, poradnictwie dietetycznym i w profilaktyce chorób. Pra
cuje m.in. jako ekspert do spraw odżywiania dla czasopism „Fit for Fun” 
oraz „My Life”, wykłada także w  Wyższej Szkole Nauk Stosowanych  
w Hamburgu.

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

24,90 zł

Co nam szkodzi, a co nam pomaga?

tłum. Ryszard Zajączkowski

Best-
seller



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

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

29,90 zł

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

• ISBN 978-83-61989-47-9
• Format 130x200
• Stron 350
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

tłum. Barbara Amarowicz
tłum. Beata Kamińśka

Best-
seller

Best-
seller

Mogę schudnąć
Tobiasz Wilk, Agnieszka Płaneta

• ISBN 978-83-61989-81-3
• Format 140x200
• Stron 280
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

Dr Chantal Tse
Kuchnia  

antyrakowa

Prof. Michael Hamm
Stop dla raka

Przepisów na sukces w odchudzaniu nie brakuje, ale który wybrać? Poznaj 
wady i  zalety popularnych diet (m.in. diety Dukana, diety kopenhaskiej, 
diety 1000 kalorii) i  dowiedz się, które mechanizmy naprawdę działają, 
a  które są mitem. Tylko dzięki metodzie łączącej najlepsze ich elementy 
możesz wybrać drogę właściwą dla ciebie i pozbyć się zbędnych kilogra
mów na  dobre. Oto cała prawda o  odchudzaniu, okraszona mnóstwem 
niskokalorycznych przepisów na pyszne potrawy!
Mogę schudnąć to praktyczny i napisany przystępnym językiem poradnik, 
który pomoże ci:

 • uporządkować podstawową wiedzę z zakresu dietetyki,  
 • zdobyć najważniejsze informacje na  temat świadomego, skutecznego 
i bezpiecznego odchudzania,

 • samodzielnie oszacować efektywność kolejnej „diety cud” oraz ocenić 
jej wpływ na twój organizm,

 • przygotować smaczne i dietetyczne dania.

33

Best-
seller



z D R o w i e

Petra Hirscher
Czas kiszonych 

ogórków

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

24,90 zł

Co jeść podczas ciąży?
dr Rana Conway

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

omówieniem problemu,
• porady dla przyszłych matekwegetarianek i tych będących 

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

w rozsądny sposób się jej pozbyć po porodzie.

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

29,90 zł

tłum. Edyta Panek

tłum. Tomasz Fortuna

Chantel Hobbs
Metoda 1 dnia

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

29,90 zł

Chantel Hobbs
Nie używaj słowa 

dieta

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

29,00 zł

tłum. Tomasz Tesznar tłum. Barbara Janur



z D R o w i e

A kiedy zabrakło wina...

o. Paweł Sambor OFM

Miłość, która rodzi się pomiędzy mężczyzną  
a  kobietą, przychodzi do nich jako dar, ogarniając 
ich swym światłem, ogrzewając swym ciepłem. 
Jest to  miłość zakochania, która jak pierwsze 
wino Kany Galilejskiej rozwesela serce zakocha
nych. Niemniej jednak po pewnym czasie wspól
nego świętowania zaczyna tego wina brakować.  
Małżonkowie zamiast blasku zakochania doświad
czają ciemności niedoświadczania i  nieodczuwa
nia. Radosne i  lekkie spojrzenie ustępuje miejsca 
troskom, rozlicznym nieporozumieniom i  poczuciu 
rozczarowania.

Doświadczenie kryzysu w  miłości jest jak ogar
niająca ciemność nocy, która zabiera nam sprzed 
oczu cel podróży oraz odwagę kontynuowania 
podjętej drogi. Ale ciemność nocy, gdy jest przy
jęta w  wierze i  zaufaniu, nie jest mrokiem pozo
stawiającym człowieka samemu sobie. Ma ona 
moc objawiania prawdy o  nas samych, o  na
szych pragnieniach i  nadziejach, ale również  

o głęboko skrywanych ranach. Ciemność nocy może 
stać się dzięki postawie pokory i zaufania Bogu do
świadczeniem wiary, przestrzenią, w której przema
wia do nas Bóg, Ten, który nas prowadzi i uzdrawia.

(fragment książki)

O. Paweł Sambor OFM, który od  kilku lat prowa
dzi rekolekcje dla małżeństw, w  swojej książce 
skupia się właśnie na  tym późniejszym okresie 
w  związku małżeńskim, gdy pierwsze „odurze
nie” zaczyna ustępować miejsca zwykłemu życiu 
wraz ze  wszystkimi jego problemami. Wino się 
kończy, zostaje tylko woda. Jezus jednak obiecuje 
małżonkom nowe wino, cudownie przemienione  
z „wody codzienności”, lepsze niż poprzednie. Jest 
nim małżeńska duchowość, prawdziwa istota sa
kramentu małżeństwa, czyli mocna i głęboka więź 
pobłogosławiona przez Syna Bożego. 

• ISBN 978-83-61989-77-6
• Format 130x200
• Stron 192
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

24,90 zł

W każdym małżeństwie,  
niezależnie od stażu, może  
dokonać się cud przemiany  

wody codzienności  
w wino prawdziwego szczęścia!

Nowość

W poszukiwaniu  
duchowości małżeńskiej

35



Myriam Terlinden
Wziąć ślub czy tylko 
razem zamieszkać?

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

Sylwester Szefer
Małżeństwo? 77xtak!  
Małżeńskie historie  

o przebaczeniu

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

24,90 zł

Przebaczyć 77 razy znaczy przebaczać zawsze. 
Bez nieustannego, wzajemnego przebaczenia 
małżonkowie się rozchodzą. W świecie, w którym 
rozwód traktuje się często jako naturalną dro
gę rozwiązania problemów w  małżeństwie, mąż 
i  żona potrzebują szczególnie mocnej miłości, ale 
także rad, jak kształtować relacje z  drugą oso
bą. A  mądrej miłości nie da się przecież nauczyć 
ani w  szkole, ani na  kursach przedmałżeńskich.  
Trzeba się jej uczyć całe życie. 

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

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

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

ze wstępu o. Ksawerego Knotza OFM Cap

26,90 zł

tłum. Krzysztof Chodacki

tłum. Edyta Stępkowska

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

• ISBN 978-83-61989-55-4
• Format 140x200 mm
• Stron 480
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

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

34,90 zł
26 zł

Best-
seller

Best-
seller

Linda Dillow,  
Lorraine Pintus

Intymne sprawy
Ksawery Knotz,  

Sylwester Szefer
Nie bój się seksu



Książka Tylko dla kobiet. Przewodnik po tym, co kry-
je się w duszy mężczyzny Shaunti Feldhahn stała się 
międzynarodowym bestsellerem. Czy jednak serca 
kobiet również nie kryją swoich tajemnic? Czy męż
czyźni nie powinni postarać się zrozumieć z nich nieco 
więcej? Na powyższe pytania odpowiada książka Tyl-
ko 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 nie
go rozumiana.

Prawda o  życiu wewnętrznym mężczyzny, którą 
twój życiowy partner chce, byś poznała. Czy zdarzy
ło 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? 
W szczerej rozmowie, jak kobieta z kobietą, Shaunti 
Feldhahn zabiera cię pod powierzchnię, w głąb we
wnętrznego życia mężczyzn. 

tłum. Kazimierz Bocian

Więzy i więzi
Bill i Lynne Hybels

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

29,90 zł

Jak stworzyć udany związek

tłum.  Dominika Kurek

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

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

24,90 zł

Best-
seller

tłum. Kazimierz Bocian

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

24,90 zł

Shaunti Feldhahn
Tylko dla kobiet

Jeff i Shaunti Feldhahn
Tylko dla mężczyzn
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Best-
seller



miłość i szacunek
Emerson Eggerichs

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

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

• ISBN 978-83-60040-51-5
• Format 140x200 mm
• Stron 384
• Rok wydania 2012
• Wydanie II poprawione
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

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

tłum. Ryszard Zajączkowski

Emerson Eggerichs
Język miłości  
i szacunku

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

34,90 zł

tłum. Tomasz Fortuna

Marie i Michel Mornet
Kiedy dziecko  

każe na siebie czekać

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

Madeleine Lowe
Przestań całować żaby

• ISBN 978-83-61989-34-9
• Format 130x200 mm
• Stron 200
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

26,90 zł 29,90 zł

tłum. Krzysztof Chodacki
tłum. Aleksandra Motyka

Best-
seller

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

Bestsellerowy 
poradnik 

nie tylko dla 
singielek

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

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

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

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

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

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

ISBN 978-83-61989-34-9
cena: 29,90 zł



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

t. II: Africanus. Wojna w Italii

Santiago Posteguillo
Cykl AFRICANUS

Dostępne także w pakiecie:

• ISBN 978-83-61989-71-4
• Format 145x205 mm
• Stron 450
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

49,90 zł

t.I: Africanus. Syn konsula

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

• ISBN 978-83-61989-86-8
• Format 145x205
• Stron 590
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

34,90 zł

tłum. Patrycja Zarawska
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t.I

t. II

ZA OBA TOMY

TYLKO



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

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

Juniper Berry i tajemnicze drzewo
M.P. Kozlowsky

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

29,90 zł

Marzenia bywają niebezpieczne!
Ilustrował Erwin Madrid, autor grafik  
do filmów Shrek 2® i Madagaskar®

tłum. Anna Papiernik

tłum. Krzystof Mazurek

Best-
seller

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

Aubrey Flegg

Skrzydła nad Delft

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

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

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

32,00 zł



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

Powieści Marcela Pagnola to we Francji klasyka humorystyki, a ironiczne, ale 
jednocześnie ciepłe i  nacechowane zrozumieniem podejście do życiowych 
dramatów i  perypetii zapewnia jego dziełom niesłabnącą popularność. 
Chwała mojego ojca i  Zamek mojej matki to  dwie pierwsze części cyklu 
Wspomnienia z dzieciństwa, w którym Marcel Pagnol powraca do rodzinnej 
Prowansji, krainy śpiewających cykad i słodkiego zapachu lawendy. Z czułą 
ironią kreśli niezapomniane portrety członków swojej rodziny: ojca Józefa, 
gorliwego wyznawcy Postępu, matki Augustyny, jowialnego wuja Juliusza 
i ukochanego brata Pawełka. Później staną się oni barwnymi pierwowzorami 
jego literackich i filmowych postaci… 

Wkraczając wraz z  autorem w  magiczną krainę dzieciństwa, śledzimy 
przygody małego bohatera: pierwsze wakacje na  wzgórzach, pierwsza 
przyjaźń, pierwsze polowanie, rodzinne sprzeczki i tajemnice…  

Chwała mojego ojca. 
Zamek mojej matki

Marcel Pagnol

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

ze skrzydełkami

34,90 zł

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

ze skrzydełkami

tłum. Małgorzata Paszke, Paweł Prokop

Best-
seller

29,90 zł

Marcel Pagnol
Żona piekarza

Marcel Pagnol
Czas tajemnic

• ISBN 978-83-61989-72-1
• Format 130x200 mm
• Stron 352
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

34,90 zł

Beztroskie lato, niezapomniany zapach tymianku 
i  lawendy, majestatyczny cień Taoumé: pozornie 
w życiu dorastającego Marcela niewiele się zmieni
ło, a jednak... Jego ukochany przyjaciel Lili nie może 
już całymi dniami wędrować z  nim po wzgórzach 
wśród ogłuszającej muzyki cykad, ponieważ poma
ga swojemu ojcu w pracy. Zaś sam Marcel poznaje 
Izabellę – i przeżywa swoje pierwsze młodzieńcze 
zauroczenie.

Popularność Marcela Pagnola, pisarza i  reżysera, 
we  Francji dorównuje sławie René Goscinny’ego. 
Pagnol adresuje swoje dzieła do nieco starszych 
czytelników, z  humorem i  charakterystyczną 
lekkością pióra przenosząc ich w  atmosferę 
pogodnej Prowansji. Okładki do wszystkich jego 
książek projektował JeanJacques Sempé, autor 
ilustracji do serii książeczek o przygodach Mikołajka.

tłum. Krzysztof Chodacki tłum.  Małgorzata Paszke
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Clive Staples Lewis

• ISBN 978-83 -61989-65-3
• Format 130x200 mm
• Stron 200
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

29,90 zł

Rozważania o Psalmach

Clive Staples Lewis

C.S. Lewis zaprasza czytelników do nietypowej lektury jednej z najpiękniej
szych ksiąg Pisma Świętego. rozważania o Psalmach to z  jednej strony 
świadectwo wnikliwych studiów biblistycznych, a z drugiej – niekłamanej 
fascynacji językiem i obrazowaniem Starego Testamentu. Porządkując swo
je wrażenia – „trudności” i „olśnienia” – zgodnie z wybranymi przez siebie 
tematami (natura, śmierć, złorzeczenia, oczarowanie w Psalmach), Lewis 
dotyka w  swojej interpretacji wielu kwestii, z  którymi zwykle zmaga się 
każdy czytelnik Księgi Psalmów. 

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

• ISBN 978-83-61989-39-4
• Format 130x200 mm
• Stron 208
• Rok wydania 2011
• Wydanie I     
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

29,90 zł

tłum. Magda Sobolewska

tłum. Aleksandra Motyka

Best-
seller

O modlitwie

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

Listy do Malkolma

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



Dopóki mamy twarze to niemal nieznane w Polsce arcydzieło C.S. Lewisa, 
autora Opowieści z Narnii; jego ostatnia powieść, napisana dla dorosłych 
czytelników.

W  starożytnej krainie Glome, gdzie czci się krwawą boginię Ungit, 
dorastają dwie królewskie córki: piękna i tak brzydka, że zakrywa twarz 
welonem. Gdy na królestwo spadają plagi i nieszczęścia, świątynia Ungit 
żąda krwawej ofiary ludzkiej, która miałaby odwrócić gniew bogini. Ofiara 
zostanie złożona tajemniczej Bestii, mieszkającej w  cieniu Szarej Góry. 
Oczy kapłanów Ungit zwracają się na mieszkańców Pałacu…

Dopóki mamy twarze to  historia miłości, opowieść o  walce między 
rozumem a pierwotnymi siłami, o prawdzie i  fałszu, wierze i  złudzeniu. 
To ostatnie słowo jednego z ojców gatunku fantasy jest wielką literaturą 
i arcydziełem mistrza wyobraźni, powieścią o  sensacyjnej akcji, pełną 
tajemniczości i  grozy. To historia wciągającą od pierwszej do ostatniej 
strony.

Dopóki mamy twarze
Clive Staples Lewis

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

ze skrzydełkami

34,90 zł

Zaskoczony Radością
Clive Staples Lewis

C.S. Lewis często, posługując się sylwetkami swoich bohaterów, poszu
kiwał odpowiedzi na najważniejsze dla siebie pytania – o naturę rze
czywistości, piękno, cierpienie, wiarę. Swoją własną historię opowiada  
w pasjonującej autobiografii z lekkością, która przywodzi na myśl jego 
najlepsze powieści. 
Zaskoczony radością to barwna opowieść o dzieciństwie i młodych la
tach pisarza. Jednak głównym tematem książki jest utrata wiary przez 
pisarza i  jego powrót do chrześcijaństwa. To opowieść o dylematach 
młodości, dojrzewaniu, wadzeniu się z Bogiem i odnajdywaniu na nowo 
„Radości”, jak Lewis nazwał swoją drogę poszukiwania wiary. 
Zaskoczony radością to wciągająca autobiografia duchowa oraz świa
dectwo wiary i nawrócenia, posiadające w sobie szczerość i siłę Wyznań 
św. Augustyna.

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

ze skrzydełkami

34,90 zł

Moje wczesne lata

tłum. Albert Gorzkowski

tłum. Magda Sobolewska

Best-
seller

Best-
seller
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Clive Staples Lewis

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

ze skrzydełkami

29,90 zł

Smutek
Clive Staples Lewis

Smutek C.S. Lewisa jest uznawany za najlepszą książkę dla ludzi 
przeżywających utratę bliskiej osoby, żałobę i cierpienie. Słynny pisarz, autor 
cyklu Opowieści z Narnii, napisał ją po śmierci ukochanej żony, Joy Gresham, 
która odeszła po dwóch i pół roku walki z rakiem. 

Smutek jest książką do bólu szczerą i poruszającą. Pisany w formie dziennika 
bez dat jest relacją z  kolejnych tygodni po odejściu ukochanej kobiety, 
pożegnaniem z  nią, opowieścią o  wyobcowaniu w  środowisku przyjaciół, 
przygotowaniem na  własną śmierć, rozpaczliwą próbą zaakceptowania 
Boskich wyroków. Autor stawia czytelnika przed najważniejszymi 
pytaniami życia: konfrontuje go z cierpieniem po utracie najbliższej osoby, 
z doświadczeniem śmierci, zwątpieniem. Jednocześnie w książce tej unika 
się prostych odpowiedzi, a  doświadczenie żałoby otwiera perspektywę 
nadziei i pocieszenia.

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

ze skrzydełkami

24,90 zł

tłum. Andrzej Wojtasik

tłum. Jadwiga Olędzka

Best-
seller

Problem cierpienia
Cierpienie dotyka każdego z nas: towarzyszy nam od dziecka, doznają go 
ludzie starzy. Wydaje się, że obok miłości jest najważniejszym tematem 
literatury. Z  problemem bólu fizycznego, psychicznego i  duchowego 
próbowały mierzyć się najbardziej fundamentalne dzieła światowej kultury, 
nic więc dziwnego, że odważył się na  to  również C.S. Lewis. Życie jego 
literackich bohaterów, takich jak Aslan czy Orual, naznaczone było piętnem 
bólu i  poświęcenia. Cierpienie to  również bardzo intymne doświadczenie 
samego Lewisa – trochę ponad trzy lata po ślubie pisarz stracił ukochaną 
żonę, Joy. 

Problem cierpienia to książka, która temat ten porusza w sposób całościowy. 
Lewis stara się opisać jedno z  najsilniejszych przeżyć znanych każdemu 
człowiekowi – cierpienie, którego przyczyną może być śmierć, odrzucenie, 
zdrada, ludzka złość, ale także choroba, doświadczenie czysto fizyczne. 
Problem cierpienia poszukuje także odpowiedzi na  pytanie, dlaczego 
człowiek doświadcza bólu w świecie stworzonym przez dobrego Boga. 

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



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

Krótko po zakończeniu wojny trzydziestoletniej w bawarskim Schongau 
dochodzi do serii brutalnych morderstw dzieci. Na ciałach ofiar wytatu
owane są czarnoksięskie symbole – mieszkańcy miasta widzą w nich dzie
ło Szatana. Rozpoczyna się polowanie na czarownice. 

Akuszerka Marta zostaje oskarżona o konszachty z diabłem i uznana za 
morderczynię, jednak kat, który za pomocą tortur ma wymóc na niej za
znania, nie wierzy w winę kobiety. Razem z córką Magdaleną i miejskim 
medykiem, Simonem, prowadzi śledztwo na własną rękę. Trop wiedzie 
bohaterów przez ponury labirynt dzielnic biedoty, wygodne salony miej
scowej elity i tajemnicze lochy z czasów ostatniej wojny. Czy Jakub Kuisl 
będzie zmuszony zamordować w majestacie prawa niewinną kobietę? Ile 
jeszcze dzieci będzie musiało zginąć, żeby przerażająca prawda wyszła 
na jaw?

Córka kata
Oliver Pötzsch

• ISBN 978-83-61989-63-9
• Format 140x200
• Stron 460
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

39,90 zł

Kryminał o kacie-detektywie 
napisany przez jego potomka

Hyperversum
Cecilia Randall

Rodzice ostrzegali cię przed spędzaniem całego wolnego czasu w wirtu
alnym świecie gier komputerowych? Mieli rację…

Sześcioro przyjaciół: Ian, Daniel, Jodie, Martin, Donna i Carl, wskutek ta
jemniczej burzy przenosi się poprzez zaawansowaną technologicznie grę 
RPG do XIIIwiecznej Francji. Droga powrotna wydaje się zamknięta na za
wsze, zatem muszą szybko nauczyć się, jak przetrwać w średniowiecznym 
świecie. Tymczasem już drugiego dnia trafiają do więzienia, schwytani 
przez znanego z  okrucieństwa szeryfa Jerome’a  Derangale’a  znanego 
jako Sanspitié… A to dopiero początek przygody. Oszałamiający świat 
średniowiecznych turniejów, pościgi i  pojedynki na  miecze, polowania, 
dworski przepych, spisek zdrajców korony i niemożliwa miłość… Teraz 
możesz przeżyć to naprawdę.

• ISBN 978-83-61989-55-4
• Format 145x205 mm
• Stron 764
• Rok wydania 2011
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa

39,90 zł

Pierwszy tom bestsellerowej sagi. Daj się wciągnąć!
Zapraszamy na stronę książki: www.hyperversum.pl

tłum. Edyta Panek

tłum. Natalia Mętrak

Best-
seller

Best-
seller
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Jesús Bastante 
Liébana
Schizma

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

Pieśń łuków. Azincourt
Bernard Cornwell

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

To również książka o chwale, okrucieństwie i przeznaczeniu, oglądanych 
oczami młodego łucznika, Nicholasa Hooka, banity prześladowanego 
przez wspomnienia przeszłości, który podczas angielskiej inwazji 
na Francję poszukuje osobistego odkupienia. Wraz z nim dostajemy się 
w wir dramatycznych wydarzeń, które odbiły się echem w całej Europie. 
Udaje mu się przeżyć straszliwą masakrę pod Soissons, walczy przy 
oblężeniu twierdzy Harfleur i wreszcie musi stawić czoła największej armii 
wystawionej do tej pory przez w Europie Zachodniej na słynnym polu pod 
Azincourt. 

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

39,90 zł

Constanze Köpp
Najdalsza podróż

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

ze skrzydełkami

24,90 zł

Oto niezwykła opowieść nieuleczalnie chorej 
dziewczynki, opowiedziana z  „nieziemskiej 
perspektywy”. Przebywając w niebie, pod opieką 
anioła Archibalda, Franny wspomina swoje krótkie 
życie na ziemi, walkę z chorobą, dojrzewanie do 
umierania i niezwykły moment przejścia z jednego 
świata do drugiego. Obserwuje „z  góry” 
rodziców, siostrę oraz ukochaną przyjaciółkę 
Klarę, swojego „oswojonego Lisa”.

Schizma to  powieść o  wypadkach, które dopro
wadziły do największego rozłamu w dziejach Kościoła 
zachodniego, przedstawiona w  nowatorski sposób. 
O tym, jak o losach chrześcijaństwa zadecydowały nie 
publiczne dysputy i teologiczne argumenty, ale ludzkie 
namiętności, żądza władzy i  pragnienie zemsty. 
A  wreszcie spisek, trucizna i  sztylet skrytobójcy. To 
historia intryg snutych przez kardynałów i brutalności 
świeckich książąt. Książka o okrucieństwie i zdradzie. 

34,90 zł

tłum. Tomasz Tesznar

tłum. Karolina Stangel

tłum.  Edyta Panek

Best-
seller

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



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

Tomasz Gałuszka OP
Tomasza z Akwinu

Lectura Super  
Matheum cap. I–II. 

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

ze skrzydełkami

49,00 zł

Zbiór studiów zawierający materiały poświęcone sta
nowisku rozwijających się od XIII w. zakonów mendy
kanckich wobec różnorodnych kwestii ekonomicznych. 
Niniejszy tom obejmuje szeroki zakres zagadnień zwią
zanych z ekonomią. W części pierwszej prezentowane 
są studia omawiające poglądy teoretyczne; część dru
ga koncentruje się wokół kwestii praktycznych związa
nych z ziemskim bogactwem i ubóstwem.

Część historyków uznaje inkwizycję za sformalizowaną 
instytucję kościelną, która w imieniu papieża zwalczała 
w Kościele wszelkie przejawy nieortodoksji i nieposłu
szeństwa. Jednak w większości nowszych opracowań 
koncepcja była kwestionowana. Zwrócono w  nich 
uwagę, że pojęcia tego nie można odnosić do jakiejś 
sformalizowanej instytucji, która w średniowieczu zaj
mowała się zwalczaniem herezji.

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

59,00 zł

Praca zbiorowa
Mendykanci  

w średniowiecznym 
Krakowie

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

ze skrzydełkami

59,00 zł

Marek Miławicki OP
Polscy dominikanie 

na misjach w Chinach 
w latach 1937–1952

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

ze skrzydełkami

35,00 zł
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• ISBN 978-83-61989-33-2
• Format 165x235 mm
• Stron 392
• Rok wydania 2010
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa 

ze skrzydełkami

49,00 zł

Inter œconomiam 
cœlestem et terrenam.

Mendykanci  
a zagadnienia  
ekonomiczne

Paweł Kras (red.)
Inkwizycja Papieska  

w Europie  
Środkowo-Wschodniej



Anna Markiewicz (red.)
Atria caeli. Epitafia  

i nagrobki w kościele  
św. Jacka  

w Warszawie 

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

ze skrzydełkami

39,00 zł

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

Marek Miławicki OP
Dominikanie  

na ziemiach polskich  
w epoce nowożytnej 

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

ze skrzydełkami

49,00 zł

Anna Markiewicz (red.)
Kronika Fundacyjna 
Klasztoru Zakonu 
Kaznodziejskiego 

na Gródku w Krakowie

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

ze skrzydełkami

Wojciech Kucharski
Beatus Ceslaus natione 

Polonus. Dzieje  
kultu błogosławionego 

Czesława

• Format 165x235 mm
• Stron 400
• Rok wydania 2012
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

Małgorzata Habuda 
(oprac.)

Bibliografia  
piśmiennictwa  

o świętym  
Jacku Odrowążu

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

ze skrzydełkami

Sztuka w kręgu  
krakowskich  
dominikanów

• Format 165x235 mm
• Stron 800
• Rok wydania 2013
• Wydanie I
• Oprawa broszurowa  

ze skrzydełkami

24,90 zł

Zapowiedź

Zapowiedź Zapowiedź
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