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ofeRta ważna do 15.01.202 2 R.
lub do wyczeRpania zapasów

SusanTassone

JEZUS MÓWI
DO FAUSTYNY
I DO CIEBIE
więcej na str. 3

nowość

4990

4290

M1870

Prezenty do każdego zamówienia z Katalogu!
→ zob. str. 2

ZAMÓW:

zamówienia powyżej 129 zł – dostawa GRatis!

12 259 00 03

721 521 521

bok@klubpdp.pl

gratisy

2

Drodzy przyjaciele KLUBU PDP!
Dobra książka jest najlepszym towarzyszem podczas zimowych wieczorów.
Dlatego po raz kolejny wybraliśmy dla Państwa tytuły, które nie tylko wzbogacą
życie wewnętrzne i duchowe, ale pozwolą na chwile relaksu i wytchnienia od codzienności.
Szczególnie polecamy nasze premiery: Jezus mówi do Faustyny i do Ciebie (str. 3),
ks. Dolindo Ojcze Nasz (str. 11), A.K. Emmerich Nauczanie i cuda Chrystusa Pana (str. 10),
Jeśli to jest kobieta (str. 48), Nie ma czasu na wymówki (str. 52)
oraz najnowszą książkę abp. Grzegorza Rysia Czy Kościół ma sens (str. 80).
Ponadto wśród nowości: ♥ świąteczne zestawy prezentowe z misją, ♥ torby bawełniane z misją,
♥ produkty sióstr Klarysek Kapucynek, ♥ produkty braci Kapucynów,
♥ produkty na bazie drzewa herbacianego.
Życzymy każdemu z Was, aby spędził czas świąteczny w spokoju,
zdrowiu i radości wśród najbliższych.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Wesołych Świąt!

W P R E Z E N C I E D O T W O J EG O Z A M ÓW I E N I A
GRATIS
do zamówieŃ
PowyżeJ 129 zł

GRATIS
do zamówieŃ
PowyżeJ 200 zł

GRATIS
do Każdego
zamówienia

J A K Z A M AW I AĆ ?
lub 721 521 521
PRZEZ INTERNET: bok@klubpdp.pl · www.klubpdp.pl

NAJSZYBCIEJ:

12 259 00 03

NA DOŁĄCZONEJ KARCIE ZAMÓWIENIA

nie trzeba naklejać znaczka!
Koszt dostawy: 12 zł. Dla zamówień powyżej 129 zł
na terenie Polski – dostawa GRATIS!

Czas realizacji zamówień do 14 dni.
PRZESYŁKI DOSTARCZAMY:

kurierem (FedEx), Pocztą Polską, do Paczkomatów
PŁATNOŚĆ: za pobraniem lub wpłata na konto Wydawnictwa M,

ING Bank Śląski,
nr rachunku: 33 1050 1445 1000 0090 8137 1669

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Wydawnictwo M, Klub PDP,

al. Słowackiego 1/6, 31-159 Kraków
BIURO OBSŁUGI KLIENTA PRACUJE:

od pn. do pt., w godz. 8.00–16.00

Informacja RODO dostępna na www.klubpdp.pl
OSOBISTY ODBIÓR — PO WCZEŚNIEJSZYM ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA:

Magazyn Wydawnictwa M, ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków
Zdjęcia umieszczone w katalogu z przyczyn technicznych (kolorystyka, opakowanie, druk itp.)
mogą odbiegać od wyglądu produktu znajdującego się w sprzedaży.

zamów teraZ:

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

polecamy
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SusanTassone

spis treści

JEZUS MÓWI DO FAUSTYNY I DO CIEBIE
s. 440 · 140 ×2 02 · miękka

nowość

4290

4999

M1870

Pan Jezus ukazywał się Świętej Siostrze
Faustynie, ale wszyscy jesteśmy adresatami Jego słów. Codzienne rozważania i modlitwy zawarte w tej książce pomogą Ci
słyszeć słowa Jezusa i żyć nimi tak, jakby
zostały wypowiedziane bezpośrednio do
Ciebie. Kolejne stronice odkrywają przed
Tobą miłosierdzie, miłość i troskę Jezusa,
którymi obdarza Cię nieustannie – dzień
po dniu, każdego dnia w ciągu roku.
Korzystając z tej książki, dowiesz się m.in.:
jak rozwijać swoją modlitwę, aby była
mocniejsza, głębsza i skuteczniejsza, jak
zwiększyć swoją świadomość i odpowiedź
na natchnienia Ducha Świętego, jak pokonać pokusy (wszystkie!), jak Twoja rodzina może doświadczyć uzdrowienia przez
tajemnicę Miłosierdzia Bożego, w jaki
sposób Koronka do Bożego Miłosierdzia może odpowiadać na wszystkie Twoje potrzeby, w tym
przezwyciężenie rozpaczy, nawrócenie grzeszników, ułagodzenie gniewu Bożego, pocieszenie umierających i znalezienie pocieszenia pośród cierpienia.

365 STRON ŻYCIA
Terminarz 2022
s. 448 · 165 × 235 · miękka

Dziewiąta edycja bestsellerowego kalendarza
i poradnika zawiera: praktyczne rady, proste
przepisy na smakowite dania i desery – każdego dnia,miejsce do notowania oraz zapisywania
wydarzeń i rocznic rodzinnych, codzienne listy
zakupów, z którymi można się udać do sklepu,
informacje, kto jest patronem dnia, a także, kto
kiedy obchodzi imieniny, ciekawostki, prawdy
wiary, sentencje, użyteczne rady, ciekawostki
oraz sentencje,godziny wschodów i zachodów
Słońca oraz Księżyca, ewangeliczne motta dnia
oraz niedzielne Ewangelie z komentarzami.

nowość
Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

1990

1890

2 Gratisy
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63 trawiEniE
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K04224

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

ethiopian cross
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Herbata Ethiopian Cross

Herbata Ujamma

Skład: rooibos, honeybush,
owoc jarzębiny, jabłko, liść
lipy, trawa cytrynowa,
aromat cytrynowy

75 g

D01125

Herbata Tuko pajoma

Skład: rooibos, skórka
pomarańczy, płatki
słonecznika,aromat
pomarańczowy

D01126

Herbata Afya

Skład: rooibos, kwiat
hibiskusa, skórka cytryny,
aromat miodowo-lipowy

D01127
lą
ne kompozycje zadowo
Specjalnie przygotowa
aty
ych koneserów herb
najbardziej wymagając

1990

Kawa z Etiopii – z miejsc,
gdzie sięgają korzenie
chrześcijaństwa
Ethiopian Cross jest kawą
o orzechowym posmaku
z nutami drzewnymi i lekko
owocowym aromatem.
Wyróżniającą cechą tej kawy
jest delikatny pikantny
posmak, co czyni ją jeszcze
bardziej pobudzającą
i zaskakującą.

Zamów teraZ:

Czas spędzony przy filiżance
dobrej kawy jest okazją do refleksji
i pomocy drugiemu człowiekowi.

4990

2500

2500

D00083
ziarnista 500 g

D00081
ziarnista 250 g

D00080
mielona 250 g

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

ethiopian cross
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Krówki niebiańskie Ethiopian Cross
D00733

D00734

19

90
500 g

1290 990

200 g

y z dzieciństwa

Smak, który pamiętam

Czekolada do picia Ethiopian Cross

Czekolada w tabliczkach Ethiopian Cross
Mleczna
z truskawką

Ciemna klasyczna
z maliną

D00309

Mleczna
z czarną porzeczką

D00499

D00501

Ciemna 60%
z wiśnią

Ciemna 60%
z żurawiną

Mleczna
z truskawką

D00502
Ciemna klasyczna

D00308

D00304

D00305

Ciemna 60%
z prażonymi migdałami

2490

D00174

200 g

1890

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

ethiopian cross
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KUPUJĄC PRODUKTY ETHIOPIAN CROSS
WSPIERASZ MISJĘ PALLOTYŃSKĄ W ETIOPII
Etiopia boryka się z licznymi problemami ekonomicznymi i społecznymi.
Jak zwykle najbardziej narażoną i bezbronną grupą są dzieci.
Stają się ofiarami biedy, głodu, przemocy, rozbicia rodzin,
utraty rodziców. Nie mając innego wyjścia
często migrują do miast i lądują
na ulicy, gdzie próbują przetrwać,
niejednokrotnie już na zawsze pozostając
na marginesie społeczeństwa. Dzięki
współpracy z Wydawnictwem M
środki finansowe uzyskane ze sprzedaży kawy, herbaty, czekolady
i krówek zostały, jak co roku,
przekazane na misje.

Zapraszamy do tego, by poprzez wspieranie
projektów misyjnych budować z nami
lepsze jutro dzieci z Etiopii.

Torba materiałowa Ethiopian Cross
38 × 42 × 8 cm – rozszerzone dno · materiał – 100% bawełna · długość uchwytu – 70 cm

D01272

1990

nowość

Czarna

n Cross
ukty Ethiopia
Kupując prod
ndację
Pallotyńską Fu
sz
a
g
a
m
o
sp
w
tti.pl, która
Misyjną Salva społeczne
nia
wspiera działa
Etiopii
prowadzone w

D01273

1990

nowość

Kremowa

Torba materiałowa na ramię z rozszerzonym dnem (aż 8 cm szerokości!). Nadaje
jej to ładnego wyglądu i zwiększa pojemność. Zmieści ona dużo więcej niż płaska
torba. Jest to torba z linii Premium.

Zamów teraZ:

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

ethiopian cross
Zestaw prezentowy Ethiopian Cross ze świeczką
Zestaw prezentowy składa się z:

▸
▸

kawy mielonej 250 g
czterech czekolad w tabliczkach:
• mleczna z czarną porzeczką

• mleczna z truskawką
• ciemna z żurawiną
• ciemna z prażonymi
migdałami

▸
▸

czekoladowego ciasteczka
świeczki woskowej
ręcznie robionej przez
Siostry Klaryski Kapucynki
z Krakowa

12990

D01300

nowość

Zestaw prezentowy Ethiopian Cross z torbą
Zestaw prezentowy składa się z:

▸
▸

kawy ziarnistej 250 g
czterech czekolad w tabliczkach:
• mleczna z czarną porzeczką

• ciemna z wiśnią
• mleczna
z truskawką

• ciemna

z prażonymi
migdałami

D01299

▸

czekolady pitnej
ciemnej klasycznej

▸

torby bawełnianej
ETH jasnej

12990

nowość

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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wspieramy siostry

8

ŚWIECE ŚWIĘTECZNE
Około 20 cm

2490

nowość

D01276

Kolor przy zamówieniu
wybierany losowo

nowość

2490
D01277

Mniszki Klaryski Kapucynki należą do kontemplacyjnego zakonu Świętej Klary. Najważniejszą zasadą ich życia jest naśladowanie Chrystusa.
Oddajemy Chwałę Stwórcy pracą własnych rąk. Poza pracami domowymi
zajmujemy się uprawą naszego ogrodu. Trudnimy się także haftem artystycznym, wykonujemy ręcznie szaty
liturgiczne (stuły, ornaty), sztandary, różańce ze sznurka. Wytwarzamy
również same świece z parafiny, którą uzyskujemy z przetopienia używanych wcześniej świec. Dzięki temu świece, które
służyły np. przy ołtarzu, otrzymują drugie życie, a jednocześnie są unikalne – nie ma dwóch identycznych świec –
Mniszki Klaryski Kapucynki.

nowość

MNISZY SYROP Z LIPY
200 ml

Kupując świece i syrop,
wspierasz działalność
zakonu Mniszek Klarysek
Kapucynek w Krakowie

2000

2000
D01278

ŚWIECA
ŚWIĘTA
RODZINA
Około 20 cm

D01246

ej
ć w okresach zwiększon
wa
so
sto
na
oż
m
y
lip
z
Syrop
czo
bienia i grypę, pomocni
zapadalności na przezię
h
lu i infekcji oddechowyc
sz
ka
,
eń
bi
zię
ze
pr
iu
an
w zwalcz

2490
D01176

Działanie syropu lipowego

✔ wspomaga leczenie przeziębień,

poprzez działanie napotne oraz
osłonowe związków śluzowych
✔ wspiera prawidłowe trawienie,
gdyż pobudza wydzielanie
soków trawiennych
✔ działa uspokajająco oraz nasennie,
za sprawą olejków eterycznych
✔ łagodzi stany zapalne w obrębie skóry,
pomaga w jej pielęgnacji
✔ dzieała moczopędnie, z uwagi na
obecne w nim terpeny powodujące
delikatne podrażnienie kanalików nerkowych

Zamów teraZ:

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

bracia kapucyni
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MYDŁO W PŁYNIE
Z BALSAMEM KAPUCYŃSKIM
O ZAPACHU
NATURALNYM

SZAMPON DO WŁOSÓW
KAPUCYŃSKI
O ZAPACHU
NATURALNYM

300 ml

250 ml

D01257

1990

30 g

nowość

Naturalne mydło w płynie z Balsamem Kapucyńskim dokładnie oczyszcza skórę nie powodując jej podrażnienia
ani wysuszenia. Wyraźny
i delikatny zapach świadczy o zawartości Balsamu
Kapucyńskiego, tradycyjnego wyciągu z ziół i żywic wspomagającego regenerację naskórka. Codzienne stosowanie gwarantuje
zachowanie miękkiej i delikatnej skóry o zdrowym
kolorycie.

KREM DO RĄK
Z BALSAMEM
KAPUCYŃSKIM

150 ml

80 ml

D01255

2490

1790

konnej receptury

Seria Męska – według za
95% składników
pochodzenia naturalnego. Balsam
delikatnie łagodzi i zapobiega podrażnieniom po
goleniu wrażliwej
męskiej skóry.

nowość

KREM KAPUCYŃSKI
Z BALSAMEM
KAPUCYŃSKIM
I PROPOLISEM
50 g
90
D01256

17

2490
D01261

Działanie

KAPUCYŃSKI
BALSAM
PO GOLENIU

2490

nowość

Nadaje włosom zdrową
kondycję, blask i właściwy
wygląd. Dzięki Balsamowi Kapucyńskiemu szampon koi także skórę głowy łagodząc podrażnienia
i usuwając wypryski. Pożądane efekty osiąga się
poprzez regularne stosowanie. Naturalny zapach
Balsamu Kapucyńskiego
gwarantuje poczucie świeżości żywicznego wyciągu.

D01260

D01254

ŻEL KAPUCYŃSKI
EXTRA Z BALSAMEM KAPUCYŃSKIM
I PROPOLISEM

92% składników pochodzenia
naturalnego. Intensywnie regeneruje i pielęgnuje skórę rąk. Zawiera balsam kapucyński, tradycyjny wyciąg z ziół i żywic.Krem
do rąk nadaje skórze elastyczność i jędrność. Zapobiega przesuszeniu i rogowaceniu naskórka.
Łagodzi podrażnienia. Delikatny,
świeży zapach.

nowość

nowość

✔ łagodzi

miejsca
po ukąszeniach owadów
✔ przyspiesza naturalne
procesy regeneracji
naskórka
✔ łagodzi podrażnienia
i wypryski
✔ wygładza popękaną
skórę

Dzięki zawartym w żelu dwóm
aktywnym składnikom skutecznie regeneruje tkankę, przyspiesza gojenie ran oraz zapobiega
zakażeniom. Działanie ekstraktów z aloesu i propolisu korzystnie działa w przypadku odmrożeń,
owrzodzeń i odleżyn. Korzystnie działa w przypadku żylakowych owrzodzeń podudzi. Jest
on wzbogacony wyciągami z ziół,
które posiadają właściwości przeciwzapalne, do stosowania w nerwobólach, pomocniczo w bólach
gośćcowych.

MYDŁO KAPUCYŃSKIE Z BALSAMEM
KAPUCYŃSKIM I PROPOLISEM
150 g, 6×16 g

nowość

Zawartość Balsamu Kapucyńskiego sprawia, że krem łagodzi
podrażnienia, przyśpiesza naturalne procesy regeneracji naskórka poprawiając ogólny stan skóry. Preparat doskonale
się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy. Nadaje skórze
zdrowy koloryt i blask.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

nowość

nowość

1590

1590

D01258

D01259

Mydło na bazie naturalnych składników: wiór roślinnych i propolisu, z dodatkiem balsamu kapucyńskiego – wyciągu z ziół i żywic.Doskonałe do każdego rodzaju skóry. Delikatnie myjąc łagodzi podrażnienia i wspomaga proces
regeneracji naskórka. Przywraca skórze zdrowy koloryt i blask

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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nowość

3490

3990

M1867

bł. Anna Katherina Emmerich

NAUCZANIE I CUDA
CHRYSTUSA PANA
Znaki królestwa Bożego
s. 320 · 140 × 202 · miękka

Królestwo Boże

jest wśród nas!

Wizje zawarte w niniejszym tomie – zamykającym serię Nauczanie i cuda Chrystusa Pana – obejmują dalszy
ciąg podróży misyjnych Pana Jezusa, w czasie których
nauczał On o królestwie Bożym i objawiał swoją moc
poprzez liczne cuda. Pasjonujące, szczegółowe opisy
i uzupełnienia dobrze znanych historii pozwolą czytelnikowi przenieść się w samo centrum ewangelicznych wydarzeń. Będzie mógł on wraz z Apostołami
zobaczyć przemienienie na górze Tabor, stanie się
świadkiem wskrzeszenia Łazarza, dowie się, dlaczego
Zacheusz miał zejść z drzewa, a także przysłucha się
słowom Jezusa na temat małżeństwa.
Bł. Anna Katharina Emmerich – mistyczka i wizjonerka, obdarzona stygmatami, beatyfikowana przez
Jana Pawła II w 2004 roku. Jej szczegółowe wizje, spisane przez Klemensa Brentano, obejmują kilkadziesiąt
tomów. Dotyczą życia Jezusa, Maryi, Józefa i ich krewnych oraz Apostołów.

bł. Anna Katharina Emmerich

bł. Anna Katharina Emmerich

NAUCZANIE I CUDA
CHRYSTUSA PANA

NAUCZANIE I CUDA
CHRYSTUSA PANA

Początki znaków

Podróże misyjne

s. 344 · 140 × 202 · miękka

s. 512 · 140 × 202 · miękka

3990

3490

4490

M1703

3990

M1866

P O L EC A MY RÓW N I E Ż I N N E K S I Ą Ż K I

2990

2490

2990

M1719
s. 288 · 140 × 202 · miękka

2490
M1883

s. 192 · 140 × 202 · miękka

Zamów teraZ:

2490

1990
M1670

s. 176 · 176 × 202 · miękka

2990

2490
M1740

s. 320 · 176 × 202 · miękka

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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ks. Dolindo Ruotolo

OJCZE NASZ
s. 128 · 130 ×190 · miękka

Ksiądz Dolindo Ruotolo rozważa tekst Modlitwy Pańskiej,
dając nam nie tylko wskazówki, jak ja odmawiać, ale
odrywając bogactwo poszczególnych próśb w niej zawartych. To jest jednak dopiero wstęp do głębszych refleksji
na temat sensu modlitwy, jej charakteru, jej istoty. Stawia
w centrum tych rozważań naszą relację z Bogiem, zachęca
do przeanalizowania obrazu Boga, jaki w sobie nosimy,
dzieli się własnym doświadczeniem modlitwy. We właściwy sobie sposób wyjaśnia niedostępną rzeczywistość
duchową za pomocą prostych odniesień do codzienności
i zostawia szereg praktycznych wskazówek, jak pogłębić
swoją modlitwę, jak sprawić, by słowa „Ojcze nasz” stały
się wezwaniem naszego życia.

nowość

Określenie „Ojciec” ujawnia nam nieskończoną dobroć Pana
i niszczy diabelską sugestię, byśmy uważali Boga za Kogoś
straszliwego, surowego, bezlitosnego, oddalonego od nas
i prawie odseparowanego od naszego życia. Należy z bólem wyznać, że rodzaj ludzki jeszcze się nie uwolnił od tej
kłamliwej sugestii, która zatruwa całą naszą egzystencję…
Fragmęt książki
90
90

14

19

M1912

P O L EC A MY RÓW N I E Ż I N N E K S I Ą Ż K I

1999

1490

1999

M1851
s. 128 · 130 × 190 · miękka

2990

1990
M1829

s. 176 · 140 × 202 · miękka

1490

1999

Z114

s. 112 · 130 × 190 · miękka

1990

3490

Z123

2490
M1882

s. 316 · 140 × 202 · miękka

Darmowa Dostawa oD 129 zł

1999

M1778

s. 144 · 130 × 190 · miękka

3490

1490

s. 336 · 140 × 202 · miękka

·

1490

599

M1898
s. 128 · 130 × 190 · miękka

3490

M1841
s. 64 · 100 × 140 · miękka

2490

1990

Z122
s. 256 · 140 × 202 · miękka

400

1490
M1614

s. 128 · 130 × 190 · miękka

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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ks. Zbigniew Sobolewski

WIELKA KSIĘGA ORĘDOWNIKÓW
Modlitwy do świętych na każdy dzień
s. 928 · 210 × 280 · twarda

Imponujący zbiór modlitw w układzie kalendarza liturgicznego na uroczystości, święta, wspomnienia, dedykowane Matce Najświętszej, świętym i błogosławionym.
Zawiera biogramy naszych orędowników, a także modlitwy, litanie i nowenny za ich przyczyną. Jest swoistym
zaproszeniem do obcowania ze świętymi każdego dnia
oraz do naśladowania ich wytrwałości, zapału i zaangażowania. Ucieszą się z niego szczególnie osoby pragnące wzbogacić swoją modlitwę, pogłębić swoją wiarę,
a także relację z Bogiem.Bogactwo treści oraz piękna
szata graficzna sprawia, że to wydanie jest ponadczasowe i może stać się wspaniałą
pamiątką na całe życie, podarowaną, np. z okazji ślubu,
ważnej rocznicy, urodzin,
bierzmowania lub
Pierwszej Komunii.

nowość

18000

16990

K04141

Ludwik Maria
Grignion de Montfort

PRZEDZIWNY
SEKRET RÓŻAŃCA
ŚWIĘTEGO

nowość

s. 200 · 85 × 140 · zintegrowana

nowość
25

90

24

90

K04142

Klasyka mistrza duchowości o pięknie modlitwy różańcowej, jej
pochodzeniu, owocach i cudach, jakie Pan Bóg zdziała za pomocą Różańca Świętego oraz o sposobie jego właściwego odmawiania. Św. Ludwik na początku XVIII wieku przypomniał
w swoim dziele niezliczonym rzeszom katolików na całym świecie ogromną ważność tej modlitwy. Jego pisma pozwalają głębiej zrozumieć wartość Różańca świętego i stanowią zachętę,
by odmawiać go z większą gorliwością i z większym duchowym
pożytkiem.

Zamów teraZ:

2900

2690

K04098

1590

K04143

s. 512 · 165 × 235 · twarda

red. Jarosław Błażusiak

Hubert Wołącewicz

ZACHOWAJ NAS, PANIE

PANIE, BŁOGOSŁAW
TEN DOM

Modlitwy w czasie zarazy
i epidemii

Modlitewnik dla rodziny
Zbiór modlitw do wykorzystania
przy różnych okazjach – w radościach i zmartwieniach, w zdrowiu
i chorobie – indywidualnych i rodzinnych – od narodzin po śmierć.
W pierwszej części modlitewnika
znajduje się kompendium wiary
katolickiej, a także zestawienie
podstawowych modlitw. W dalszej części Czytelnik znajdzie litanie modlitwy i błogosławieństwa
na różne okoliczności.

s. 128 · 100 × 150 · twarda

Modlitwy i litanie do św. Rocha
oraz św. Rozalii – patronów od
morowej zarazy. „Spraw o Boże,
(…) aby za sprawą tychże świętych
Patronów oblicze naszej ziemi zajaśniało pokojem iście chrześcijańskim, miłością Boga i bliźniego,
aby wszyscy w pokoju i miłości
pracując dla chwały Bożej, z tej
ziemi ucisku w śmierci spokojnej
przeszli do niebieskiej Ojczyzny”.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Vinny Flynn, Erin Flynn

MSZA ŚWIĘTA I ADORACJA
EUCHARYSTYCZNA
Modlitwy i rozważania
s. 208 · 120 × 180 · zintegrowana

Autorzy podpowiadają jak odkryć i otworzyć się na prawdziwą
obecność Boga w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła. W swojej książce odpowiadają na podstawowe dla
każdego wierzącego pytanie: Czy jako katolicy potrafimy w pełni
korzystać z kryjących się w niej skarbów naszej wiary? Vinny Flynn
przeprowadza czytelnika przez kolejne części liturgii Mszy Świętej
i pomaga na nowo odkryć ich głęboki sens. Uczy, jak przy pomocy
prostych modlitw – zarówno tych tradycyjnych, jak i zupełnie
współczesnych – otworzyć się na prawdziwą obecność Boga w Eucharystii oraz w czasie adoracji i codziennym życiu.
Vinny Flynn – pisarz katolicki, lider ruchu Posługa Uzdrawiania
MercySong. Jest autorem wielu bestsellerów, m.in. 7 tajemnic spowiedzi, 21 sposobów modlitewnego uwielbienia oraz 7 tajemnic
Bożego Miłosierdzia. Jest także utalentowanym muzykiem i popularnym mówcą.

nowość

3490

2990

K04144

po biblii
najczęściej
czytana
książka
na świecie

1890

1490

M1890

1490

790

M1667

1990

1890

K04100

1500

K03880

s. 384 · 115 × 160 · miękka

s. 208 · 115 × 160 · twarda

s. 280 · 108 × 168 · twarda

s. 576 · 90 × 125 · twarda

Tomasz à Kempis

o. Stanisław Maria Kałdon OP

O NAŚLADOWANIU
CHRYSTUSA

NOWENNA
POMPEJAŃSKA

KWIAT
EUCHARYSTYCZNY

Popularny poradnik życia chrześcijańskiego, który jest najczęściej czytaną po Biblii książką na
świecie. Z jego stron siłę moralną
czerpali Mickiewicz, Słowacki,
Norwid, Prus, Tuwim. Polacy zabierali go do obozów i łagrów, czytali w lasach, ukrywając się przed
UB. Tłumaczenie o. Wiesława Szymony OP otrzymało wyróżnienie
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2006.

Modlitwa, która zmienia życie
Modlitewnik zawiera bogaty wybór modlitw maryjnych, związanych z modlitwą różańcową:
nowennę i litanie do Matki Bożej Pompejańskiej, nabożeństwo
15 sobót różańcowych, litanię dominikańską do odmawiania we
wszelkich utrapieniach, antyfony
i godzinki, obietnice Maryi dla
czcicieli różańca, modlitwy zawierzenia i wiele innych.

CZTERDZIEŚCI
NAJPIĘKNIEJSZYCH
NOWENN

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Dziewięciodniowe nabożeństwa,
które można odprawiać w ciszy
własnego serca lub przed Najświętszym Sakramentem. Zanoszone w konkretnych intencjach
pomagają wyprosić u Boga, najczęściej za wstawiennictwem
świętych, wybrane łaski.

Książeczka zawiera rozważania,
modlitwy, przykłady w temacie
Eucharystii Katolickiej. Uwielbienia, adoracje i rozmyślania o Najświętszym Sakramencie. Modlitwy: w czasie Mszy św., Komunii
św., przed i po Spowiedzi św., Oficjum Tercjarskie, Koronkę franciszkańska, różne najważniejsze
Nowenny, Różaniec, Nieszpory,
Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale itd.
Jest to reedycja wydania z 1936 r.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Święty Augustyn

PAŃSTWO BOŻE
s. 1312 · 135 × 200 · twarda

nowość

9900

9490

Święty Augustyn (354-430) – filozof, teolog, początkowo niechętny chrześcijaństwu, skłaniający się do manicheizmu by
po chrzcie w 387 roku stać się kapłanem,
później biskupem Hippony, a wreszcie zwalczającym wszelkie herezje Ojcem Kościoła, którego wpływ
intelektualny na chrześcijaństwo porównać można jedynie
do św. Tomasza. Do czasów Tomasza był Augustyn najważniejszą intelektualnie postacią Kościoła.
Państwo Boże jest traktatem (składającym się z 22 ksiąg napisanych w latach 413–427 w którym Augustyn nie tyle przeciwstawia, co ukazuje różnicę między doczesnym państwem
świeckim a Państwem (Królestwem Bożym) wiecznym,
które ostatecznie zatriumfuje. Widać tu niewątpliwie wpływ
Platona i jego Państwa, jednak tak naprawdę Augustyn
opiera całą swą koncepcję na Piśmie Świętym. Ale nie jest
też wcale tak, by Cesarstwo Rzymskie było dla Augustyna
jedynie królestwem szatana, a Kościół państwem Bożym.
Państwem Bożym zdaje się być raczej ogół dobra na świecie, a państwo świeckie wcale królestwem szatana nie jest.
K04102

św. Ludwik z Grenady

WYBÓR PISM
WIERZĘ
W BOGA...
ORAZ DEKALOG
s. 200 · 140 × 202 · miękka

2990

2790

K04018

s. 176 · 130 × 200 · twarda

2990

2490

Zamów teraZ:

8190

K04132

s. 712 · 160 × 235 · miękka

św. Alfons Maria de Liguori

ks. Dawid Pietras

REGUŁY ŻYCIA
CHRZEŚCIJANINA

NADZWYCZAJNA
FORMA
RYTU RZYMSKIEGO

Wraz z dwoma kazaniami
To praktyczny podręcznik, w którym św. Alfons poucza, jak rozwijać cnoty chrześcijańskie i walczyć
Dzieła św. Ludwika z Grenady są arcydziełami nie tylko ze z pokusami. Przybliża sposób odwzględu na klarowność nauczania, ale także na czytelny i prze- mawiania modlitwy myślnej, pokonywujący język. Cenili je bardzo m.in. papież Grzegorz XIII, rannej czy pokutnej. Ta „instrukśw. Karol Boromeusz, św. Franciszek Salezy, czy św. Teresa z Avi- cja obsługi” pomimo upływu setek
lat nie straciła na aktualności. Dziś,
la. Niniejszy Wybór pism zawiera napisane bardzo przystępnym w czasach zamętu w Kościele,
językiem objaśnienia najistotniejszych części nauki chrześci- św. Liguori daje receptę na to, jak
jańskiej: Credo, czyli Składu Apostolskiego oraz Dekalogu czyli oczyścić serca z grzechu i podążać
wiernie wąską ścieżką zbawienia.
Dziesięciu Przykazań Bożych.

M1860

8900

W czasach, gdy słyszymy z różnych stron o możliwych ograniczeniach w sprawowaniu liturgii
w starszej formie rytu rzymskiego
oraz uczestnictwa w niej wiernych,
pojawia się książka, która w sposób bardzo hojny udostępnia nam
wiedzę na temat tego, co stanowi
o statusie doktrynalnym i prawnym tradycji katolickiej. Ponad
700 stron uporządkowanych informacji i interpretacji.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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św. Jan Chryzostom

KATECHEZY CHRZCIELNE
Homilie katechetyczne do tych,którzy
mają być oświeceni oraz do neofitów
s. 224· 140 × 202 · miękka

Jan Chryzostom w 397 roku został konsekrowany
na biskupa Konstantynopola. Jego bezkompromisowa wierność Ewangelii przysporzyła mu szybko
wielu wrogów. Otwarcie bowiem piętnował nadużycia dworskich duchownych – często pozbawiał
urzędów tych, którzy sprawowali je niegodnie. Gdy
wszedł w spór z cesarzową Eudoksją, został pozbawiony urzędu i skazany na banicję.
Niniejszy tom prezentuje najstarsze kompletne katechezy św. Jana Chryzostoma. Były one wykładem
teologii pozytywnej – bez elementów polemicznych. Głoszone były bez zacietrzewienia, językiem
bardzo przystępnym i dlatego trafiały do serc słuchaczy. Piękno i urok tych prostych i zarazem głębokich utworów zachwycają także współczesnych
czytelników.

nowość

3490

2990

M1846

P O L EC A MY RÓW N I E Ż I N N E K S I Ą Ż K I

3990

1990

2990

M1869
s. 264 · 140 × 202 · miękka

2490
M1716

s. 192 · 140 × 202 · miękka

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

4490

3990

2490

M1186
s. 320 · 140 × 202 · miękka

1490
M1321

s. 140 · 140 × 202 · miękka

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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wiara i duchowość
ks. Józef Tischner

nia

i wielkie pyta
Głęboka wiara era
n
ks. Józefa Tisch

WIARA LUDZI WOLNYCH
s. 192 · 140 × 202 · miękka

Jak wierzyć w świecie, który żongluje
iluzjami? Czy kierować się sumieniem,
jeśli inni idą na kompromis? Dlaczego
Bóg tak często milczy wobec naszego
cierpienia? Ile w Jego oczach warte są
nasze starania i nasza praca? Powrót do
refleksji księdza Józefa Tischnera pobudza
do myślenia, do wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny
i przyjęcia postawy zaufania. Filozof z Łopusznej wciąż fascynuje i pokazuje wiarę jako drogę do prawdziwej wolności.
Skoro [Chrystus] mógł zmienić wodę w wino, mógł także odwrotnie, lecz tego nie uczynił. Skoro mógł uciszyć burzę, mógł
ją także obudzić, lecz tego nie uczynił. Skoro mógł przywrócić
wzrok, mógł także oślepić tych, którzy pluli Mu w twarz, lecz
tego nie zrobił. Mógł odebrać mowę tym, którzy Go niesłusznie
oskarżali, skoro głuchoniememu przywrócił mowę.

nowość

4290

3990

K04145

ks. Józef Tischner

ks. Józef Tischner

NADZIEJA
MIMO
WSZYSTKO

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE
s. 320 · 140 × 205 · twarda

s. 224 · 140 × 205 · twarda

Nieznane teksty
ks. J. Tischnera,
które pokazują,
że świat może być
lepszy niż myślisz

3990

3690

K03559

Nadzieja nie jest po prostu optymizmem. Jest raczej wiarą, że
człowiek będzie umiał rozwiązywać spory, które sam tworzy,
że wyjdzie z nich mądrzejszy, że w ostateczności nawet jego
gniew okaże się twórczy. Nie jest nadzieją wmawianie sobie, że
wszystko będzie dobrze. Tischner patrzy na przykład tych, którzy wcześniej mieli nadzieję i którzy według niej żyli. Z nadziei
wyrastała ich zdolność do poświęceń, do wyrzeczenia się siebie, do heroizmu.

Zamów teraZ:

Zbiór 21 tekstów
a
ks. J. Tischner
k
na XXI wie

4499

4199

K03782

Dla wielu słuchaczy i czytelników ks. Tischner stał się właśnie
takim przewodnikiem. Miał on w sobie niezwykły dar przyciągania ludzi. Przez swoje teksty nadal uczy nas patrzenia na świat,
w którym sprzeczności nie znikają, ale mogą się harmonizować.
Skłania do refleksji nad tym, co jest naprawdę ważne. Przekonuje, dlaczego należy dbać o wolność i jak z niej mądrze korzystać.
Z myśleniem jest tak jak z chodzeniem: najpierw człowiek trzyma
się ręki matki, a potem odkrywa, że już sam potrafi.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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abp Grzegorz Ryś

abp Grzegorz Ryś

CZYSTA
EWANGELIA

WEŹ
I SŁUCHAJ

Duchowa podróż
ze świętym
Franciszkiem

O piśmie, które
staje się słowem
s. 208 · 140 × 202 · miękka

s. 288 · 140 × 202 ·
zintegrowana

2990

2490

M1868

3990

Dzisiaj Pismo Święte w życiu niejednego chrześcijanina staje
się martwą literą. Co zrobić by pozostało żywym Słowem Boga,
K04146
które zmienia życie? Książka abp Grzegorza Rysia to klucz do
Autor zabiera nas w podróż śladami jednego z najważniejszych czytania i rozumienia Pisma Świętego. Autor nie skupia się na
ludzi w historii Kościoła – św. Franciszka. Przybliża życiorys błyskotliwej i efektownej retoryce. Nie streszcza znanych fragświętego i odkrywa przed nami jego duchowość. Prowokuje nas mentów Biblii lecz pokazuje moc Chrystusa, który przez swodo wyłamania się z „porządku” współczesnego świata i zaufa- je Słowo oświetla rzeczywistość, w której się poruszamy. Jezus
nia Bogu oraz Kościołowi.
nigdy nie zostawia nas samych w momentach doświadczenia.

nowość

4290

Rod Dreher

Joël Pralong

ŻYĆ BEZ
KŁAMSTWA

SIŁA
SŁABOŚCI

Jak wytrwać
w chrześcijańskiej opozycji

Logoterapia
w perspektywie
małej drogi
terezjańskiej

s. 320 · 130 × 200 · miękka

s. 160 · 125 × 195 · miękka

nowość

nowość

3790

3990

2990

K04150

J. Ratzinger w słynnym proroctwie z 1969 r. zapowiedział, że
chrześcijan czekają trudne czasy. Kilkadziesiąt lat później alarmował, że kryzys duchowy Zachodu jest poważniejszy od upadku Imperium Rzymskiego. To dzieje się dziś na naszych oczach.
Jak się temu przeciwstawić? „Jeśli chcemy przetrwać, musimy
wrócić do korzeni wiary, być Kościołem bez kompromisów”– pisze autor. Czujność wielu katolików i chrześcijan została uśpiona.
W sercach wyznawców Chrystusa musi zapłonąć ogień wiary.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

2790
K04149

Autor przeżył rozpacz i kryzys egzystencjalny w piekle nazistowskich obozów śmierci. Odnalazł jednak w sobie coś silniejszego
niż śmierć: instynkt przetrwania, który go ocalił i pomógł odkryć
duchowy cel przewyższający cierpienie. Teresa z Lisieux również
przeżyła wiele stanów depresji nerwowych i egzystencjalnych,
ale zebrała siły ducha, żeby się w nich nie pogrążyć. Życie w zakonie było jej drogą do Boga. Dziś, tych dwoje świadków nadziei
może nam pomóc w trudnej, duchowej walce.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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wiara i duchowość
ks. Jerzy Bagrowicz

...ZARADŹ MEMU
NIEDOWIARSTWU!
Rozmowy o wierze
s. 180 · 150 × 210 · miękka

nowość

1090

nowość

2300

2190

K04147

Anna Czajkowska WDC,
Irena Złotkowska WDC

K04154

Rozważania ks. Bagrowicza to próba odpowiedzi na wątpliwości i pytania o sens
wiary w Boga. Mogą też być dla czytelnika
wyzwaniem do rewizji sposobu wierzenia
i wezwaniem do skuteczniejszej realizacji
wiary w życiu codziennym. Autor zastanawia się w nich nad przeżywaniem wiary w życiu
osobistym i społecznym. Skłania czytelnika do postawienia sobie pytań: czy wierzysz w Boga,
czy wierzysz Bogu oraz czy naprawdę chcesz zawierzyć siebie Bogu. Równocześnie zachęca do
zmierzenia się z własnymi wątpliwościami, do stawiania odważnych pytań i szukania na nie odpowiedzi, tak aby dojrzewać w wierze.

W KRĘGU WIECZNOŚCI
Śmierć, sąd Boży, niebo,
piekło, czyściec
s. 88 · 117 × 165 · miękka

W naszym myśleniu o rzeczach
ostatecznych jest dużo przesądów,
które nie pomagają nam w budowaniu dobrej relacji z Panem Bogiem. Autorki w oparciu o Pismo
Święte i Katechizm Kościoła Katolickiego oraz pisma i doświadczenia mistyków przybliżają czytelnikom zagadnienia dotyczące
śmierci, sądu Bożego, nieba, piekła
oraz czyśćca.

Marek Donaj OSA

UTRACENI
Zapiski kapelana szpitalnego
s. 100 · 124 × 195 · miękka

Mówią, że mężczyźni nie płaczą, a kapłani szybko
oswajają się z cierpieniem i śmiercią. Być może
w wielu przypadkach tak, ale moje doświadczenia
są zgoła odmienne. Choć widywałem je codziennie,
nie potrafiłem się do nich przyzwyczaić.
Augustianin, kapelan krakowskiego hospicjum opisuje
swoją pracę w szpitalu i pokazuje, że każde cierpienie ma
konkretne imię. To opowieść o utracie, pamięci, o spotkaniach z drugim człowiekiem, które stają się przestrzenią dla
obecności Boga. Autor wspomina swoje szpitalne rozmowy
z ks. Józefem Tischnerem, prof. Andrzejem Szczeklikiem czy
Czesławem Miłoszem. Pogodne anegdoty przenikają się
tutaj z medytacjami o wierze, bólu i największej chorobie
człowieka – miłości. Autor udowadnia, że pożegnanie nie
jest końcem, a człowieczeństwo nigdy nie podlega śmierci.

nowość
Zamów teraZ:

3499

3199

K04148
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ks. M. Dziewiecki,
ks. F. Płaczek

Peter Hitchens

WŚCIEKLI
NA BOGA

NAWRÓĆ SIĘ
I BĄDŹ
SZCZĘŚLIWY!

O tym, jak ateizm
doprowadził mnie
do wiary w Boga

Przewodnik
po sakramencie
pokuty i pojednania

s. 184 · 140 × 202 · miękka

s. 280 · 145 × 205 · miękka

nowość
2990

nowość

2790

3990

K04151

Każdy z nas potrzebuje dobrej spowiedzi, czyli sakramentu, który uwalnia nas od wszystkiego, co przeszkadza nam kochać i cieszyć się życiem. Dlatego błogosławieni ci, którzy decydują się
na spowiedź, czasem nawet po dziesiątkach lat trwania w grzechach ciężkich. Dla człowieka zagubionego stanowi to punkt
zwrotny, który ratuje życie każdemu, kto udręczony jest złą
przeszłością. Autorzy książki prosto i w przystępny sposób opisują warunki dobrego przygotowania się do spowiedzi i owocnego korzystania z tego sakramentu.

3699
K04152

Świadectwo nawrócenia autora, ateisty i sceptyka, który stracił
wiarę jako nastolatek z powodu osobistej tragedii. Przepełniony gniewem spalił swoją Biblię, przekonany, że uwalnia się od
szkodliwej religii i rozpoczyna wyzwolone życie jako ateista. Po
wielu latach doświadczeń jako korespondent podróżujący po
byłym bloku komunistycznym doszedł do wniosku, że ateizm
stanowi jedną z najbardziej niebezpiecznych ideologii w historii
ludzkości. Opisując swój powrót do Boga, przekonuje, że wiara jest najlepszym antidotum na prowadzący donikąd utopizm.

René Voillaume

Margaret M.
Trosclair SOSM

ECHA
NAZARETU

CZY WIERZYSZ,
ŻE JEZUS
MOŻE CIĘ
UZDROWIĆ?

Duchowa biografia
Karola de Foucauld
s. 352 · 140 × 202 · miękka

Życie i dzieło o. Petera
Mary Rookeya OSM
s. 200 · 140 × 202 · miękka

3490

2990

M1878

Książka jest świadectwem trudnych poszukiwań drogi do Boga.
Może stać się pomocą dla wszystkich, którzy czują się zagubieni
i szukają drogi do odnowienia życia wewnętrznego, ponieważ
życie Ewangelią w dzisiejszym świecie jest ciągle możliwe. Życie
ojca Karola de Foucauld może być wskazówką dla nas współczesnych – niecierpliwych, żyjących w pośpiechu, pożądającychnatychmiastowego sukcesu – że czasami na dobre owoce trzeba
dłużej poczekać, a uboga, ofiarna, pełna zrozumienia i współczucia dla innych droga chrześcijanina może być pasjonująca.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

2990

2490

M1885

W swojej książce Margaret Trosclair – założycielka wspólnoty Pomocnicy Maryi należącej do świeckiego zakonu serwitów – zebrała wywiady z o. Peterem, z których wyłania się obraz niezwykle charyzmatycznego kapłana obdarzonego wielkim
darem uzdra-wiania, a równocześnie zadziwia-jąco skromnego człowieka. O tym, jak ważna i skuteczna była jego posługa,
świadczą licznie przy-toczone historie konkretnych osób.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

20

wiara i duchowość
ks. Jan Frąckowiak

bp Stefan Oster

WIARA

CREDO

Praktyczny
przewodnik

Żyć wyznaniem
wiary każdego dnia

s. 144 · 150 × 225 · miękka

s. 432 · 145 × 205 · miękka

,
Prawdy wiary
ie
p
o
ch
na który
ł
ió
ra się Kośc

nowość
2500

nowość

2390

3990

K04153

3490
K04225

Książka dla każdego, kto chciałby się dowiedzieć, jak radzić sobie z kryzysami w wierze. Jak wierzyć w Boga, którego nie widzimy i nie umiemy potwierdzić, czy w ogóle istnieje. Może wszystko to nieprawda i nie warto się tym zajmować? Autor przyznaje,
że wiara nie jest czymś łatwym ponieważ dotyczy spraw, które
często nie mieszczą się nam w głowie i nie mamy szans się do
niej przygotować. Przez to często nas zaskakuje, ale dzięki temu
staje się jeszcze bardziej niesamowita.

Autor, jest wyraźnym głosem broniącym prawd wiary i nauczania Kościoła. Nie boi się wypowiadać w najbardziej zapalnych
kwestiach, które stały się głównymi tematami drogi synodalnej jak podejście do związków jednopłciowych, związków niesakramentalnych, celibatu i kapłaństwa kobiet. Nie popiera jednak modernizacji katolickiego nauczania, ale pokazuje wartość
i mądrość wiary i Tradycji Kościoła, dlatego często jest krytykowany przez środowiska liberalne.

Marc Foley OCD

NOC CIEMNA
Doświadczenie psychiczne
i rzeczywistość duchowa
s. 354 · 125 × 195 · miękka

Książka Marca Foleya OCD jest przewodnikiem
po ścieżkach wiodących do pełni życia, ukazanych w Nocy ciemnej. Autor analizuje
kluczowe pojęcia z hiszpańskiego oryginału,
ukazując znaczenie, jakie miały w czasach św. Jana
i jakie mają obecnie. Aby zilustrować omawiane zagadnienia,
zamieszcza w swej książce inspirujące cytaty z pism rozmaitych autorów, dawnych i współczesnych.
Przy próbie czytania Nocy ciemnej św. Jana od Krzyża doświadcza się najrozmaitszych reakcji. Jest tak w przypadku
każdego, kto poszukuje mądrości na drodze do Boga, dlatego
taka lektura to przedsięwzięcie wymagające głębokiego zaangażowania. Potrzeba nam przewodników, którzy przeprowadzą nas poprzez subtelności i zawiłości pism mistycznych.

nowość
Zamów teraZ:

3490

2990

K04226
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Benedykt XVI

KOMPLET – BENEDYKT XVI

Benedykt XVI

s. 1500 · 140 × 205 × 205 · twarda

ŚWIADKOWIE
PANA
Twórcy pierwotnego
Kościoła
s. 160 · 124 × 194 · twarda

jsce
Jak znaleźć mie
we wspólnocie
Kościoła?

26900

nowość

23990

3290

3490

K04270

K04105

Papież Benedykt XVI w swoim cyklu katechez wraca do korzeni chrześcijaństwa. Przypatrując się Pawłowi, Szczepanowi, BarSeria książek Benedykta XVI przybliża nas do zrozumienia ta- nabie, Pryscylli i Akwili oraz innym postaciom, wskazuje, jakie
jemnic wiary i kondycji współczesnego świata. Ratzinger moc- zadania może pełnić we wspólnocie każdy wierzący. Szuka odno stąpa po ziemi, a jego myśl jest zakorzeniona w konkrecie powiedzi na najbardziej palące pytania: o niezasłużone cierpiechwili. Ujawnia się on jako prawdziwy teolog, którego zadaniem nie, wartość rodziny i małżeństwa oraz rolę kobiet w Kościele.
jest nie tylko kontemplacja rzeczywistości wiecznej, ale też mą- Najważniejszą rzeczą jest postawienie w centrum własnego żydre i głębokie widzenie obecnego stanu rzeczy.
cia Jezusa Chrystusa.

8990

8490

K04019

3490

3390

K04111

3490

3390

K04110

6990

6490

K04117

s. 684 · 146 × 235 · twarda

s. 216 · 150 × 220 · miękka

s. 232 · 150 × 220 · miękka

Franco Manzi

Eric J. Bargerhuff

Eric J. Bargerhuff

Andrew Schumann

LISTY ŚW. PAWŁA

WERSETY BIBLIJNE

LOGIKA TALMUDU

Z licznych listów Apostoła Narodów włączonych do kanonu
Pisma Świętego wyłania się jego
wyraźna sylwetka. Dogłębna lektura jego dzieł nie prowadzi jednak
do powstania kolejnej tradycyjnej
biografii św. Pawła, ale do powstania biografii teologicznej Apostoła.
Zresztą i on sam pisał swoje życie
niczym autobiografię teologiczną:
jako misjonarz i teolog uczynił
z niego wiarygodny „dyskurs”
o Chrystusie.

Które wyrwane z kontekstu są
często błędnie interpretowane
Celem książki jest przedstawienie,
jak niektóre wersety biblijne są
błędnie interpretowane. Zdarza
się, że schematy interpretacyjne,
utarte przez dziesięciolecia czy
nawet przez wieki, nieuwzględniające kontekstu, doprowadziły
do tego, iż pewne biblijne frazy
zaczęły nabierać w powszechnym
rozumieniu znaczenia oderwanego od tego, w jakim znajdują się
w Bożym Słowie.

OPOWIADANIA
BIBLIJNE

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Które wyrwane z kontekstu są
często błędnie interpretowane
Autor zwraca szczególną uwagę
na to, że całe Pismo św. jest świadectwem o Chrystusie i pokazuje,
że w takim właśnie kontekście należy je odczytywać. Przedstawione
zasady interpretacji tekstu biblijnego pomogą nam odczytywać
Słowo Boże w sposób rozumny
oraz właściwie je odnosić do realiów życia.

s. 320 · 163 × 240 · miękka

Książka A. Schumanna jest
wszechstronnym studium logiki
talmudycznej, czyli schematów
rozumowania w Talmudzie. Autor
nie tylko rekonstruuje we współczesnym języku korpus logiczny
znajdujący się w Talmudzie, ale
także dokonuje porównania jego
otoczenia filozoficznego zarówno
z myślą grecką jak i chrześcijańską. Analiza przedstawiona przez
A. Schumanna pozwala lepiej zrozumieć kulturę duchową Żydów.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Marta Kowalczyk

NIECH TE ŚWIĘTA
NIE BĘDĄ MAGICZNE...
Teologia, historia i obyczaje
świąt w Polsce
s. 392 · 140 × 202 · miękka

i tajniki
wa przed nam
Autorka odkry
lsce –
dzonych w Po
o
ch
b
o
t
ią
św
12
arodowych
religijnych i n

3990

3490

Rutyna wkrada się nie tylko do naszej
codzienności, ale również do tych chwil,
które powinny być wyjątkowe – do naszego
świętowania. Te same czynności, przygotowania, rytuały… Są ważne, bo budują
ciągłość między pokoleniami, dają poczucie bezpieczeństwa, stałości.
Ale usypiają też naszą wrażliwość
na to co niezwykłe, nieprzewidywalne, cudowne – a przecież właśnie
takie wydarzenia świętujemy podczas
tych uroczystości.
M1894

MODLIĆ SIĘ
MSZĄ ŚWIĘTĄ

Timothy P. O'Malley

LITURGIA
I NOWA
EWANGELIZACJA

s. 224 · 140 × 202 · miękka

Praktykowanie
sztuki ofiarnej miłości
s. 256 · 140 × 202 · miękka

nowość
4290

3990
K04156

Celem każdej liturgii jest aktywne uczestniczenie w Bożej miłości oraz odnowienie osobistej relacji z Bogiem. Autor proponuje,
aby spojrzeć na przebieg mszy świętej w nowy sposób – czynnie
uczestnicząc w dziele nowej ewangelizacji. Nie ogranicza się tutaj do teoretycznych rozważań, ale daje praktyczne rady, z których mogą skorzystać zarówno świeccy, jak i duchowni. Bowiem
pełne, świadome i czynne uczestnictwo w liturgii nie polega na
gorliwym, zewnętrznym odprawianiu rytuałów, ale na zanurzeniu się w historię zbawienia, którą objawia nam liturgia.

Zamów teraZ:

nowość

3690

3490

K04155

Dlaczego na Zachodzie czyni się znak krzyża od lewej do prawej strony? Kto przed chrześcijaństwem używał zawołania Kyrie eleison? Czy podczas Modlitwy Pańskiej wierni mogą rozkładać ręce, podobnie jak robi to celebrans? Autorzy tłumaczą takie
aspekty mszy świętej, które często umykają naszej uwadze. Podkreślają, że nie chodzi o to, aby w czasie liturgii wypełnianie rytuału było oddzielone od modlitwy, ale żeby modlić się liturgią,
czyli wszystkie słowa modlitw, śpiewy, gesty były zaangażowane w odbiór bogactwa liturgicznych symboli.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Maria Miduch

MĘŻCZYŹNI
WYBRANI
PRZEZ BOGA
Dzieje rodu św. Józefa
s. 208 · 124 × 194 · miękka

3890

3690

K04107

2100

1900

K01277

s. 338 · 140 × 208 · twarda

s. 306 · 130 × 200 · miękka

Anna Olechno

Jan Dobraczyński

GODZINA ŚWIĘTA

CIEŃ OJCA

Teksty do rozważań
Godzina święta jest czasem, w którym jednocząc się z cierpiącym
Chrystusem, jednoczymy się zarazem z Jego Matką. Książka zawiera
ponad 30 tekstów do rozmyślań
na godzinę świętą autorów uznanych, świętych i mistyków ubiegłych wieków oraz wstęp i liczne
dodatki (m.in. rozważania drogi
krzyżowej, zegar Męki Pańskiej,
przestrogę św. Teresy od Jezusa
oraz 33 dni z Sercem Jezusowym
i artykuł o Jego kulcie).

Bestsellerowa książka Jana Dobraczyńskiego, ukazująca postać
św. Józefa, opiekuna Najświętszej
Rodziny. Poddany próbie posłuszeństwa wobec Boga, akceptuje
w swoim życiu rolę cienia Ojca.
Książka przedstawia wartości,
które nigdy nie tracą na znaczeniu. Należą do nich: cierpliwość,
miłość i odpowiedzialność za rodzinę. Tytuł od wielu lat należy do
klasyki literatury religijnej.

nowość
3490

3290
K04157

Pogmatwane życiorysy, skrywane rodzinne tajemnice, przemilczane historie. Często wydaje nam się, że trudna przeszłość rodziny to zbędny balast. Gdy przyjrzymy się rodowodowi świętego Józefa, to odkryjemy wiele takich rodzinnych skandali i liczne
powody do wstydu. Jednak św. Józef doskonale wiedział, że błędy przodków nie determinują jego życia, a ich historie są dane
przez Boga po to, aby mógł wyciągnąć z nich lekcję dla siebie
i dostąpić zaszczytu bycia ojcem dla Bożego Syna.

Marek Pietrachowicz

Aleksandra Polewska

PSYCHOTERAPIA
EWANGELIĄ

PALEC BOŻY
Cuda, które
zmieniły bieg
historii

Boża strefa
zrozumienia

s. 256 · 140 × 202 · miękka

s. 240 · 155 × 230 · miękka

nowość

3990

3490

K04227

Psyche to dusza. Therapeia to leczenie. Oto najkrótszy opis publicznej działalności Chrystusa – uzdrawianie duszy ludzkiej.
A jednak we współczesnym języku psychoterapia utraciła swój
religijny i duchowy wydźwięk. Stała się synonimem zbioru praktyk dokonywanych przez zawodowego psychologa wobec pacjenta, aby pomóc mu osiągnąć równowagę i psychiczny rozwój.
Czy zatem psychologia i Ewangelia wskazują nam dwie rozbieżne drogi? A może tylko jedna z nich wystarcza, żeby dojść do
celu jakikolwiek by on był.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

nowość

3490

3290

K04158

Książka napisana z detektywistyczną pasją, odsłania kulisy cudownych wydarzeń z wielką historią w tle. Opowieści te wciągają od pierwszej do ostatniej strony, ale ich najważniejszym walorem jest umocnienie wiary w to, że Bóg czuwa i nie zostawia nas
samymi sobie. Autorka niczym najlepszy śledczy bada historię zdarzeń, w które w sposób nadzwyczajny wkroczył Stwórca
i zmienił losy ludzi, państw, a niekiedy i całego świata. W swojej książce przedstawiła mnóstwo faktów, które udowadniają, że
tylko nadprzyrodzona Moc mogła zapobiec katastrofie.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Lee Martin
McDonald

Waldemar Chrostowski –
przekład i wstępy

KANON
BIBLII

KSIĘGA
DWUNASTU

Źródła, przekaz,
znaczenie

s. 368 · 165 × 235 · twarda

Prorocy mniejsi

s. 640 · 165 × 235 · twarda

nowość
16000

14990
K04229

Historia kanonu ksiąg świętych Starego i Nowego Testamentu
jest niezwykle ważna i fascynująca. Jego kształtowanie się nie
było jednorazowym aktem ani odgórnie narzuconą decyzją, lecz
owocem żmudnego wielowiekowego procesu, który odbywał
się najpierw w obrębie biblijnego Izraela, a następnie Kościoła
apostolskiego i judaizmu rabinicznego. Księgi święte powstały
z wiary i dla wiary, a więc tak samo istotne jak zapisy, było ich
przekazywanie z pokolenia na pokolenie, a także indywidualne
oraz wspólnotowe czytanie i rozważanie.

nowość

12000

10990

K04163

Księga Dwunastu (Prorocy mniejsi) to początek monumentalnego dzieła ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. Niniejsza publikacja stanowi początek projektu przewidującego przełożenie na język polski i wydanie całej Biblii Hebrajskie w oparciu
o Biblia Hebraica Quinta Książka zawiera m.in. wprowadzenia
ukazujące historie najważniejszych przekładów Biblii, postaci
i nauczanie dwunastu proroków mniejszych na tle historii biblijnego Izraela oraz chrystologię Księgi Dwunastu oraz marginalia
z odniesieniem do odpowiednich miejsc w Nowym Testamencie.

Guy Zeller, Jolle Zeller

BOŻA WIZJA DLA RODZINY
s. 352 · 135 × 205 · miękka

Książka ta opisuje niezwykle ważną rolę rodziny w kształtowaniu następnego pokolenia oraz w rozwoju Kościoła i społeczeństwa. Zachęca rodziców i daje wiele praktycznych wskazówek,
jak dzięki łasce Bożej możemy uczynić z naszych rodzin świątynie, dynamiczne i zjednoczone drużyny oraz źródła błogosławieństwa dla innych. Jezus powiedział do Zacheusza siedzącego na drzewie: „Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.
Pragnie On teraz zatrzymać się u nas w naszych rodzinach.
Zejdźmy zatem i pospieszmy otworzyć Mu drzwi!

nowość

3990

Zamów teraZ:

3790

Zrozumieliśmy, że największym wyzwaniem nie jest to, co my
robimy z dziećmi w niedzielę w kościele (choć nadal jest to rzecz
ważna i niełatwa), ale by przekazać
rodzicom wizję i wyposażyć ich
w narzędzia pomocne do
tego, by mogli praktykować wiarę w swoich
własnych domach
rodzinnych.
K04178
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ks. Jesús M. Silva Castignani

ODZYSKAĆ NIEWINNOŚĆ
Droga do czystego serca
s. 200 · 130 × 200 · miękka

za późno,
Nigdy nie jest
yste serce!
by odzyskać cz
Żyjemy w świecie agresywnego ataku na rodzinę i inne wartości. Nieprzyjaciel upodobał
sobie szczególnie sferę seksualności. Bałagan w tej
dziedzinie wprowadzany jest od przedszkola. Są ofiary.
Liczni tracą dziewictwo w bardzo młodym wieku. Czują się
przegrani życiowo, nie widzą nadziei. Autor książki przywraca
młodym tę nadzieję. Pokazał, że z największego upadku można
powstać, odzyskać czystość i dziewictwo serca. Ksiądz Jesús
Maria Silva Castignani wysłuchał wielu poruszających historii
młodych ludzi i stworzył program, który pomaga odzyskać utraconą niewinność. Dzięki modlitwom, wskazówkom i konkretnym technikom poznamy drogę do uzdrowienia i odzyskania
czystości serca. Z lektury książki dowiemy się też jak podnieść się
z upadku w dziedzinie seksualności i jak odmienić swoje życie.

nowość

3290

2990

K04159

nowość

1490

1290

K01327

3495

3395

K04029

1090

K04160

nowość

1990

1890

K04161

s. 184 · 115 × 170 · miękka

s. 384 · 120 × 180 · zintegrowana

s. 52 · 100 × 150 · miękka

s. 80 · 120 × 180 · miękka

René Lejeune

Mimmo Armiento

Cyprian z Kartaginy

Józef Maria Kaźmierczak

365 DNI Z MOIM
ANIOŁEM STRÓŻEM

DZIENNICZEK
WDZIĘCZNOŚCI

O CIERPLIWOŚCI

Czy chcesz się zaprzyjaźnić ze
swoim Aniołem Stróżem? Twój
Anioł ma imię. Kocha Cię i raduje
się razem z Tobą, płacze, kiedy Ty
płaczesz. Jest przy Tobie od Twojego urodzenia aż do przejścia na
tamten świat. Będzie Ci towarzyszył przez całą wieczność. Krótkie
rozważania na każdy dzień przybliżą Cię do poznania tego niezwykłego wysłannika Boga.

#365
Naukowo udowodniono, że praktykowanie wdzięczności pod koniec każdego dnia poprawia jakość życia, sprawia, że stajemy
się bardziej pogodni i łatwiej nam
realizować cele, które sobie stawiamy. Ten Dzienniczek jest jednak wyjątkowy! Obok wszystkich
wymienionych zalet dodatkowo
pomaga w nawiązaniu codziennej relacji z Bogiem w naszym codziennym życiu.

O CZYSTOŚCI
NA PRZYKŁADZIE
ŚW. MAKSYMILIANA
KOLBEGO

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Duchowe dzieło miało na celu
przywrócenie zgody i uspokojenie
rozjątrzonych umysłów w czasie
sporów, które powstały między
wiernymi. Św. Cyprian żył i pisał
w III wieku wśród ognia prześladowań a swoją naukę opieczętował męczeństwem. Jego pisma cenione m in. przez św. Augustyna
oświecały umysły, zagrzewały
serca i podnosiły je od rzeczy znikomych do Boga.

Czystość jest darem Bożym, łaską,
owocem działania Ducha. Duch
Święty uzdalnia odnowionego
wodą chrztu do naśladowania
czystości Chrystusa. Praktykowanie cnoty czystości tradycja łączy
z miłością do Maryi. Ta zasada
znalazła odzwierciedlenie w życiu
św. Maksymiliana Kolbego, niezastąpionego przewodnika na drodze dojrzewania świętości.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Janusz Kręcidło MS

KOMENTARZ DUCHOWY
DO EWANGELII ŚW. JANA
s. 214 · 130 × 190 · twarda

Książka ta zrodziła się z duchowej lektury Ewangelii św. Jana, wspartej wieloletnim naukowym poznawaniem tego dzieła.
Jest ona świadectwem wiary autora, a jednocześnie kopalnią egzegetycznej i teologicznej wiedzy. Stanowi
duchowy i egzegetyczny komentarz, otwierający przed czytelnikiem skarbiec biblijnej duchowości. Czytelnik głodny
biblijnej wiedzy znajdzie w niej również wszechstronne
wprowadzenie w bogactwo kultury świata śródziemnomorskiego czasów Nowego Testamentu. Liczne nawiązania do
historycznych wydarzeń oraz życia religijnego i społecznego
tamtego czasu ułatwią czytelnikowi osobiste spotkanie Jezusa – Słowa Bożego w zapisanym słowie Ewangelii.

nowość

3990

3690

K04162

EWANGELIA 2022
Droga, Prawda i Życie duża
s. 512 · 145 × 205

nowość

2590

K04112

Propozycja dla tych, którzy chcą zaprosić Boga i Jego
słowo do swojego życia, którzy pragną poszukiwać Jezusa Chrystusa w swojej codzienności i doświadczać
Jego umacniającej łaski.
Książka zawiera pełny tekst Ewangelii na każdy dzień
roku, odnośniki do czytań biblijnych, informacje
o świętach i uroczystościach kościelnych. Każdy fragment Ewangelii opatrzony został krótkim rozważaniem, które wprowadza w refleksję nad przeczytanym
Słowem i pomaga je zrozumieć.
Autorem rozważań do Ewangelii 2022 jest paulin o. Michał Legan, znany z rekolekcji i krótkich komentarzy do
Ewangelii, głoszonych w Internecie Kilka słów o Słowie.
Na końcu umieszczony został dodatek zawierający różne modlitwy chrześcijanina. Obok codziennych modlitw znajdują się tu wybrane litanie, modlitwa różańcowa, nabożeństwo Drogi krzyżowej, tekst Gorzkich
żali oraz Komplety brewiarzowej modlitwy na zakończenie dnia.

Miękka okładka

Twarda okładka

Zamów teraZ:

nowość

3000

K04113
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Roman Brandstaetter

JEZUS Z NAZARETHU
s. 1568 · 168 × 238 · twarda

9990

8990
M1367

3490

bestseller
Ewangelia krok po kroku – od Narodzin aż po Zmartwychwstanie.
Jedna z najbardziej niezwykłych książek jakie kiedykolwiek w życiu czytałem.
Kochani, bardzo, ale to bardzo, z całego serca, Wam tę książkę polecam.
Ojciec Adam Szustak
Niezwykła powieść o życiu Jezusa z Nazarethu, przesycona duchem psalmów, duchem Biblii,
duchem starej poezji semickiej. Cztery Księgi w wydaniu dwutomowym. Zadziwiający portret
psychologiczny Chrystusa – Boga i Człowieka – zachwycił Czytelników atmosferą miejsca, czasu i tradycji żydowskiej. Pisarz zawarł w powieści całe dotychczasowe doświadczenie literackie,
swoje przeżycia religijne oraz żywą wiarę w Jezusa – Mesjasza.

MYŚLI O MODLITWIE
Z pism Starców z Pustelni Optyńskiej

OPOWIEŚCI PIELGRZYMA
Modlitwa Jezusowa

2990

M1231

s. 368 · 165 × 235 · twarda

Roman Brandstaetter

KRĄG BIBLIJNY
Zbiór esejów, opowiadań i innych
krótkich form poświęconych tematyce biblijnej. Zawiera także
fragmenty ksiąg biblijnych w przekładzie Autora, artykuły egzegetyczne oraz wybór z korespondencji pisarza. Z jego tekstów wyłania
się postać człowieka, który żyje
Słowem Bożym na co dzień. Czytelnik może nie tylko prześledzić
jego drogę rozmiłowania w Biblii, ale również na nowo odkryć
i zrozumieć wiele tekstów Pisma
Świętego.

Arsenij Trojepolski

s. 272 · 115 × 160 · twarda

3200

2990

M1863

s. 520 · 115 × 160 · twarda

3990

2190

M1711

5900

5490

K04130

s. 520 · 156 × 232 · twarda

Dirk Ansorge

KRÓTKA HISTORIA
TEOLOGII
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

S0251

4790

7190

Prawosławny klasztor znany jako Pustynia
Optina stał się w XIX w. ważnym ośrodkiem
duchowym przyciągającym rzesze pielgrzymów zauroczonych sposobem życia mnichów. Ich nauczanie było proste, przekonujące i zakorzenione w wielowiekowej tradycji.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

komplet

Praktyczne wprowadzenie do Modlitwy Jezusowej. Autor opisuje przeżycia XIX-wiecznego pielgrzyma, wędrującego po sanktuariach Rosji, który dzielił się z innymi osobami doświadczeniem modlitwy, polegającej na przyzywaniu Imienia Jezusa.

·

Pierwsze na rynku polskim jednotomowe wydanie przewodnika po
dziejach teologii chrześcijańskiej.
Autor odkrywa przed czytelnikami zarówno jasne, jak i ciemne
karty historii Kościoła.Opisuje
najważniejsze postacie, wydarzenia i prądy teologiczne. Uwzględnia przy tym kontekst historyczny
i uwarunkowania interpretacyjne
panujące w opisywanych epokach.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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C.S. Lewis

SMUTEK
s. 120 · 130 × 200 · twarda

nowość

3990

3490

K04230

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 kilku latach walki
z rakiem. Smutek jest książką do bólu szczerą i poruszającą. Pisany w formie dziennika bez dat jest relacją z kolejnych tygodni
po odejściu ukochanej kobiety, pożegnaniem z nią, opowieścią
o wyobcowaniu w środowisku przyjaciół, przygotowaniem na
własną śmierć, rozpaczliwą próbą zaakceptowania Boskich
wyroków. Autor stawia czytelnika przed najważniejszymi pytaniami w życiu: konfrontuje go z cierpieniem po utracie ukochanej osoby, z doświadczeniem śmierci, zwątpieniem. Jest to
jednocześnie książka, która unika prostych odpowiedzi i staje
się dla czytelnika nadzwyczajnym, empatycznym towarzyszem
w przeżywaniu smutku i żałoby.

ks. Stefan Wyszyński

MIŁOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ
SPOŁECZNA
Rozważania społeczne
s. 640 · 150 × 210 · twarda

2990

2490

M1324

2490

K03877

s. 264 · 140 × 202 · miękka

s. 236 · 145 × 205 · miękka

Maria Simma, Nicky Eltz

Bonawentura Meyer

UWOLNIJCIE NAS STĄD

OSTRZEŻENIE
Z ZAŚWIATÓW

O duszach czyśćcowych
Mistyczka, która od 1940 roku
doświadczała widzeń dusz czyśćcowych opisuje niewiarygodne
wręcz historie przekazane jej przez
dusze – jak żyli za życia, w jaki sposób zginęli, dlaczego znaleźli się
w czyśćcu, czego pragną i potrzebują po śmierci. Często na prośbę
zmarłych przekazywała informacje rodzinom, prosząc o modlitwę
i odprawianie mszy św. w intencji
ich bliskich.

Szokujące wyznania potępionych
aniołów i ludzi, dotyczące obecnej
sytuacji Kościoła i świata, przekazane podczas publicznych egzorcyzmów przy specjalnym błogosławieństwie biskupa. Treść tej
książki wstrząsnęła Europą.

nowość

4990

4590

K04228

Autorowi Miłości i sprawiedliwości społecznej zależało na ocaleniu prawdy o człowieku, spełniającym się w swej pracy i tworzonych przez siebie strukturach życia społecznego. Lektura zbioru
Jeśli rządzący Kościołem i narodami studiów społecznych autorstwa Stefana Wyszyńskiego utrwawraz z rządzonymi nie nawrócą się
la w nas stanowisko, bazujące na nauce społecznej Kościoła, że
do Mojego Boskiego Syna, to ostrzeargumentacja
w dyskusji o osobie opiera się o rozum i prawo
żenia dawniejsze staną się strasznaturalne.
I
tylko
ono stanowi trwały i niezafałszowany obraz
liwą rzeczywistością.
wspólny naturze każdej istoty ludzkiej.

Zamów teraZ:
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Mitch Pacwa SJ

MARYJA
Matka i Królowa
s. 232 · 130 × 200 · miękka

nowość

3290

2990

K04164

Maryja jest najwspanialszym wzorem wiary dla Kościoła. To
dzięki Niej zbliżamy się do Chrystusa. Znany jezuita – o. Mitch
Pacwa – zaprasza katolików do ponownego poznania Matki
Najświętszej. Przeprowadza czytelnika przez kolejne fragmenty
Pisma Świętego oraz doktryny Kościoła katolickiego, aby wytłumaczyć najważniejsze wydarzenia z życia Maryi.
♣ Na czym polega kluczowa rola Maryi w historii zbawienia?
♣ Jak bardzo znacząca była Jej obecność na weselu
w Kanie Galilejskiej?
♣ Co oznaczają słowa Jezusa skierowane do Niej na Kalwarii?
Każdy rozdział książki zawiera studium do refleksji, pytania pomocnicze do indywidualnego lub grupowego rozważania oraz
miejsce na notatki.

nowość

3490

32

90

K04165

Tomasz P. Terlikowski

LA SALETTE
Objawienia, które wstrząsnęły Kościołem
s. 240 · 130 × 200 · miękka

1990

1490

Czy Kościół ocaleje? 9 września 1846 roku,
w małej alpejskiej miejscowości La Salette,
dwójce pasterzy objawiła się Maryja, by przekazać orędzie dla świata. Przesłanie wstrząsnęło Kościołem. Jednak najważniejsze jest
to, że te objawienia wypełniają się na naszych oczach. Jakie słowa skierowała do ludzi Matka Boża w tym miejscu? Dlaczego
Płacząca Pani objawiła się właśnie tej dwójce dzieci?

M1893

s 128 · 130 × 190 · miękka

Iwona Józefiak OCV

PŁACZĄCA MATKA
Z LA SALETTE
I DĘBOWCA
Czy słowa Matki Bożej wypowiedziane do dwojga pastuszków
przed blisko 200 laty mogą być
dzisiaj wskazówką dla naszego życia? Jeszcze jak! Autorka przybliża
nie tylko okoliczności objawienia
w La Salette, ale przede wszystkim ukazuje, jak bardzo aktualne
jest Orędzie Płaczącej Matki – tu
i teraz.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

Tomasz P. Terlikowski w dogłębny sposób
analizuje historię i treść objawienia
z La Salette. Podążając za słowami
Maryi, podkreśla potrzebę wejścia na drogę nawrócenia, którą szczególnie dziś powinniśmy
kroczyć.

·
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ZWYCZAJNE ŚWIĘTE KOBIETY
s. 240 · 135 × 205 · miękka

olny

mego nie jest zd
Czyż do tego sa y z nas?
żd
i powołany ka

Historie wyjątkowych, świętych kobiet, Polek: Karoliny
Kózkówny, Marianny Biernackiej, Stanisławy Leszczyńskiej,
Cecylii Grabosch, Natalii Tułasiewicz, Hanny Chrzanowskiej, Wiktorii Ulmy, Anny Jenke, Jadwigi Zamoyskiej i Janiny
Woynarowskiej. Pochodziły one z różnych środowisk, z dużych miast i wiosek, z bogatych i bardzo skromnych rodzin,
miały różne ambicje i plany. W swojej zwyczajności podjęły
niezwykle inspirującą, odważną drogę. Niektóre z nich, pod
wpływem konieczności wyboru, dokonały bohaterskich
czynów. Ich niezwykłość polega na tym, że uczciwie wykonywały zwykłe życiowe obowiązki i zawsze stawiały Boga
na pierwszym miejscu. To inni ludzie, którzy je znali, mogli ocenić ich drogę jako stopniowe, codzienne zanurzanie
w świętości.

nowość

2995

2795

K04166

Judyta Pudełko PDDM, Anna Maria Pudełko AP

NIE ZA BLISKO, NIE ZA DALEKO
Z Rut i Noemi o dobrych relacjach
s. 136 · 145 × 205 · miękka

Warsztaty, które prowadzą s. Anna Maria Pudełko AP
(psychopedagog z powołania) oraz s. Judyta Pudełko PDDM (biblistka) pomagają w odkrywaniu i poznawaniu samej siebie oraz objaśniają Pismo Święte na
miarę XXI wieku. Autorki zapraszają na wspólną podróż
z Noemi i Rut w poszukiwaniu dobrych kobiecych relacji.
Przedstawiona w książce historia przyjaźni tych dwóch
niezwykłych kobiet pokazuje, że mamy ogromną przestrzeń do budowania relacji. Podkreśla, że budując trwałe
więzi, należy oprzeć je na prawdzie i zaufaniu. Dzięki dobrej komunikacji doświadczamy łączności z samym sobą,
Bogiem, innymi i budujemy więzi rodzinne, przyjacielskie,
koleżeńskie, zawodowe, społeczne. Jak to zrobić? Podpowie nam ta lektura, w której jest również miejsce na zapisanie własnych przemyśleń.

nowość
Zamów teraZ:

2495

K04179
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Elżbieta Wiater

MISTYCZKI I WOJOWNICZKI
Kobiety, które zmieniały Kościół
s. 224 · 140 × 202 miękka

chane w Bogu

ko
. Waleczne. Za
Dzielne. Mądre

Żyjące za klauzurą mniszki i światowej sławy opatki. Zamknięte w pustelniach rekluzy i pielgrzymujące po Europie
mistyczki. Zamożne, wykształcone królowe i ubogie analfabetki. Dziewice zachowujące czystość nawet po ślubie
i kobiety, które wybrały życie żon oraz matek. Prorokinie
w zbrojach i pokutnice w szorstkich włosienicach. Święte
kobiety wieków średnich miały różne oblicza, ale łączyło je
jedno: silna i nieugięta wiara w Boga. To one zmieniały bieg
historii i oblicze Kościoła.
Scholastyka, Joanna d’Arc, Hildegarda z Bingen, Dorota
z Mątów, Katarzyna ze Sieny, Jadwiga Andegaweńska i wiele
innych – trzydzieści kobiet, trzydzieści historii, jeden Bóg.
Nie ma znaczenia, kim jesteś – jeśli Chrystusowi tak się podoba, może cię posłać, byś głosiła słowo.

nowość

3690

3490

K04167

Magda Grabowska

NIEZAPOMNIANE
Bohaterki Biblii. Pięcioksiąg
s. 300 · 140 × 202 · miękka

nowość

2990

2790

K04168

Spotkania z bohaterkami Biblii to odkrywanie prawdy
o własnej kobiecej tożsamości, wpisanej w nasze radości
i smutki, wątpliwości i nadzieje. Autorka prowadzi nas
poprzez historie bohaterek ksiąg biblijnych, od Ewy przez
Sarę, Hagar, córki Lota, Rebekę, Leę i Rachelę. Pojawiają
się też te mniej znane: Dina, Tamar, Szifra i Pua. Przedstawia je nam jak przyjaciółki, wprowadzając nas w kontekst
codziennych zmagań, z jakimi się mierzyły. Gdyby Biblia
była pisana do dziś, na tej liście znalazłybyśmy się Ty i ja.
Dzięki historiom życia starotestamentalnych kobiet zwyczajnych, a momentami nadzwyczajnych możemy przeobrażać własne myślenie. Uczymy się rozpoznawać Bożą
obecność w każdym zdarzeniu codzienności. Pomagają
nam w tym pytania zachęcające do refleksji umieszczone
na końcu każdego rozdziału.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·
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Lorenzo Da Fara

OJCIEC PIO
s. 392 · 230 × 295 · twarda

nowość

14990

13990

K04171

Minęło ponad 100 lat od narodzin Ojca Pio i historia,
którą każdego dnia w milczeniu i trudzie piszą ludzie
swoim życiem, stała się z wolna historią pisaną przez
historyków, utrwalaną w książkach, niosącą na sobie
niezgłębione piętno Opatrzności.
Francesco Forgione, który stał się Ojcem Pio po święceniach kapłańskich, urodził się 25 maja 1887 roku
w izdebce przy Vico Storto Valle, w dzielnicy Castello,
najstarszej i najuboższej części Pietrelciny. Tu Francesco spędził dzieciństwo. Często przychodził się modlić
w starym kościele parafialnym, a kiedy kościół był zamknięty, siadywał na kamieniu i modlił się, dopóki nie
zawołała go mama. Nierzadko umawiał się z zakrystianinem, by ten zamykał go w kościele... i tak, przez
nikogo nie widziany, pozostawał sam na sam z Bogiem.

Zdzisław Józef Kijas

DZIESIĘĆ PANIEN MĄDRYCH
Męczenniczki Elżbietańskie

nowość

1690

s. 192 · 129 × 208 · miękka

Męczeństwo wpisane jest w bieg historii Kościoła od jego początków. Przez wieki chrześcijanie z miłości do Chrystusa gotowi byli
oddawać życie. Wśród nich znalazły się bohaterskie siostry ze Zgromadzenia Sióstr św.
Elżbiety. 19 czerwca 2021 r. Ojciec Święty
Franciszek wydał dekret o męczeństwie siostry M. Paschalis Jahn i dziewięciu towarzyszek i pozwolił na ogłoszenie ich błogosławionymi.

K04232

s. 128 · 110 × 180 · miękka

ks. Bogumił Gacka MIC

ŚWIĘTY JOHN HENRY
NEWMAN

Autor w interesujący i oryginalny sposób
przybliża sylwetki sióstr, które z entuzjazmem odpowiedziały na wezwanie Chrystusa. Kiedy w 1945 r. na tereny Dolnego Śląska
i Opolszczyzny wkroczyła Armia Czerwona,
grabiąc mienie, mordując ludność cywilną
i dokonując gwałtów, siostry w obronie wiary i czystości swojej oraz innych kobiet poniosły śmierć męczeńską.

Motto kardynała „Serce mówi do
serca” pozwala nam zagłębić się
w jego sposób rozumienia życia
chrześcijańskiego jako powołania do świętości. Ksiądz Bogumił
Gacka MIC w swym głębokim
studium dotyczącym Johna Henry'ego Newmana pisze o jego drodze do świętości, o personalizmie,
o samym świętym.

nowość
Zamów teraZ:

3490

3190

K04231
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BIBLIA DOMOWA W OBWOLUTACH
OKOLICZNOŚCIOWYCH
s. 1416 · 200 × 285 · twarda

99

90

59

00

M1801

Biblia
bez dedykacji
w obwolucie
ślubnej

9990

10990

M1757
Biblia z dedykacją
–

5900

M1545

M1766
Biblia domowa w obwolucie
z wizerunkiem św. Jana Pawła II

PISMO ŚWIĘTE
STAREGO I NOWEGO
TESTAMENTU
DUŻE LITERY

9590

3990

5900

BIBLIA Z KOMENTARZAMI JANA PAWŁA II

M1224

5990

6900

NOWY
TESTAMENT

komplet 3 tomów

s. 1456· 240 × 320 · twarda

BIBLIA W TŁUMACZENIU
Z JĘZYKÓW ORYGINALNYCH –
BP KAZIMIERZ ROMANIUK

s. 3396 · 165 × 235 ·
twarda ze złoceniami

✤ Duża czytelna
czcionka

✤ Twarda skóropodobna oprawa
ze złoceniami

✤ Biblijne ilustracje
Gustave’a Doré.

Ewangelia według św. Mateusza

30

160 105
M1422Jezusa do Prawa i Proroków: 5,17–20
Stosunek

STARY
TESTAMENT

19990

14990

ego
nie Biblii – Pisma Święt
Okolicznościowe wyda
mentu z komentarzami
Starego i Nowego Testa
św. Jana Pawła II
wa ze złoceniami
Elegancka twarda opra

✤ Błogosławieństwo
św. Jana Pawła II

00

M1407

90

Niech wam się nie wydaje, że przyszedłem, aby znieść Pra80 po to,
00 by je znosić, lecz aby
wo i Proroków. Przyszedłem
komplet 199nie
18
je wypełnić. Zaprawdę mówię wam: Dopóki niebo i ziemia
S0179
nie przeminą, nie będzie też opuszczone ani jedno „i”, 90co 90
199
więcej, nawet ani jedna kropka nad „i” nie zmieni się, dopóki149
M1293
19 Tak więc kto by sam
nielitery
zostanie
wypełnione
duże
· wielkość
czcionki 1:1 całe Prawo.
złamał choćby jedno z najmniejszych przykazań i zachęcał
Darmowa
Dostawa
oD 129
zł będzie
·
Prezent
Do KaŻDeGo
zamówienia!
innych, aby
podobnie
czynili,
uważany
za najmniej17

119

dla dzieci
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Bogusław
Zeman SSP

Charlotte
Grossetete

EWANGELIA
DLA DZIECI
2022

ŚWIĘCI
15 niezwykłych
historii życia.
Od Piotra Apostoła do Matki
Teresy z Kalkuty

s. 256 · 145 × 205 · miękka

Kolejna odsło
d
ó
na przyg
Zuzi i Antka
j
w fascynujące
podróży
po świecie
Ewangelii

2995

nowość

K04234

Publikacja zawiera: teksty Ewangelii na niedziele i święta całego roku, odnośniki do Pisma Świętego, ciekawe historie o Zuzi
i Antku, pozwalające zrozumieć słowo Boże oraz różnorodne zadania dla dzieci (labirynty, rebusy, krzyżówki, gry, kolorowanki)
inspirowane Ewangelią. Ta książka to zaproszenie dla rodziców,
dziadków i najbliższych osób, aby zabrali dzieci w niezwykłą
drogę, na której mogą spotkać, poznać i pokochać Pana Jezusa.

s. 96 · 230 × 270 · twarda

To bardzo
dobra lektura
dla młodych
czytelników,
a
jak i przydatn
la
d
pomoc
katechetów
i nauczycieli
religii

nowość

2900

2790

K04172
Autorka przedstawia 15 sylwetek świadków Chrystusa. Są to
m.in. Piotr Apostoł, Joanna d'Arc, Jan Bosko, Maksymilian Kolbe czy Matka Teresa z Kalkuty. Młodzi czytelnicy zapoznają się
z biografią oraz charyzmatem owych wybitnych postaci zarówno
poprzez żywe opowiadanie ilustrujące jakiś charakterystyczny
epizod z ich życia, jak i historyjkę obrazkową w formie komiksu.

Sergio Cariello, Doug Mauss
Willem de Vink

BIBLIA KOMIKS

1 28 nowych stron
z dodatkowymi
opowieściami

s. 832 · 176 × 267 · twarda

JEZUS
MESJASZ
Najwspanialsza
historia
wszech czasów
s. 64 · 193 × 243 · miękka

9990

6990

Biblia
bez dedykacji

M1900

Historia Jezusa
przedstawiona w formie
komiksu

9990

7990
M1905
Biblia
z dedykacją

nowość

1990

1890

K04233

idealna

Za sprawą wyrazistych obrazków i krótkich, ale bardzo treściksiążka
wych, starannie przygotowanych tekstów, przenosimy się w czana prezent
sy Jezusa. Wraz z Nim wędrujemy drogami dawnego Izraela
i ścieżkami Biblii, spotykając apostołów i uczniów i przyglądając się cudom czynionym przez Jezusa. W książce znalazły się
również objaśnienia pojęć religijnych i dodatkowe informacje Biblia komiks przedstawia wydarzenia ze Starego i Nowego
Testamentu – od stworzenia świata, aż do Apokalipsy św. Jana.
o Zbawicielu, apostołach i faktach historycznych.

Światowy bestseller!

Zamów teraZ:

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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ASTROFIZYKA DLA MALUCHÓW

ENCYKLOPEDIA W PYTANIACH
I ODPOWIEDZIACH

s. 24 · 197 × 197 · twarda

Świat wokół nas

Chris Ferrie, Julia Kregenow

s. 160 · 206 × 283 · twarda

nowość

2900

2790

K04174

nowość

4995

4495

Astrofizyka dla maluchów w serii „Uniwersytet Malucha” to koK04237
lorowa i przystępna odpowiedź na pytanie, jak fizyka i chemia
wpływają na ciała niebieskie. Maluchy (i dorośli!) dowiedzą się Książka zaprasza dzieci do wspaniałego świata wiedzy. Encykloczegoś więcej o naszym wszechświecie. W końcu nigdy przecież pedia to fascynujące kompendium zawierające pytania i odponie jest za wcześnie, żeby zostać astrofizykiem!
wiedzi z różnych dziedzin.
Agnieszka Nawrot

Agnieszka Nawrot

Agnieszka Nawrot

ENCYKLOPEDIA
HISTORIA

ENCYKLOPEDIA
BIOLOGIA

ENCYKLOPEDIA
GEOGRAFIA

s. 800 · 170 × 245 · twarda

NOWOŚĆ

K04175

4899

s. 632 · 170 × 245 · twarda

4699

Podczas nauki historii niezbędna jest publikacja, w której można znaleźć najważniejsze
informacje bez konieczności sięgania do dziesiątek książek czy podręczników. Taką pozycją
jest Encyklopedia szkolna – historia, ogromne
kompendium wiedzy z całego zakresu nauki
historii, wzbogacone w mapy i rysunki.

NOWOŚĆ

K04176

4899

4699

Ogromne kompendium ważnych haseł ze
wszystkich obszarów biologii, wraz z dokładnymi wyjaśnieniami, przykładami, rysunkami
i zdjęciami. Dzięki niej można szybko i sprawnie przypomnieć sobie wiadomości, których
potrzebujemy w danym momencie, albo poszukać dodatkowego wyjaśnienia tego, co
sprawia trudność podczas nauki.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

s. 680 · 170 × 245 · twarda

NOWOŚĆ

K04177

3499

3299

W encyklopedii są zawarte wszystkie potrzebne informacje, liczne zdjęcia i wykresy
oraz najnowsze dane liczbowe. Omówione zostały państwa i organizacje międzynarodowe.
Rozwinięto zagadnienia z geografii fizycznej
i społeczno-ekonomicznej. Wyjaśniane są problemy z zakresu kartografii oraz zagadnienia
gospodarcze, społeczne, demograficzne.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Hans Christian Andersen
Ilustracje – Vladyslav Yerko

KRÓLOWA
ŚNIEGU
s. 32 · 235 × 305 · twarda

uda -Trzebiatowska

Książkę poleca Marta Żm

3990

3490

M1916

Do naszego zbioru książek dołączyła właśnie ponadczasowa baśń
o przygodach Gerdy i Kaja, ich przyjaźni i zmaganiach z Królową
Śniegu, klasyka dziecięcej literatury. Największym atutem tego wydania są ilustracje, z których każda jest małym dziełem sztuki idealnie odzwierciedlającym sens, wrażliwość i magię całej baśni. Nie
wiem jak u Was, ale u nas książka z ilustracjami jest chętniej wybierana przez dzieci. Każdy obraz pobudza ich wyobraźnie i pomaga stworzyć w głowie świat, który malujemy im głosem, czytając
np. do snu. Polecam to wydanie Waszej uwadze.
Marta Żmuda -Trzebiatowska

Esther Van den Berg

DOBRANOC,
PCHŁY NA NOC!
s. 32 · 225 × 305 · twarda

4500

4390

K03938

s. 176 · 210 × 265 · twarda

DOBRANOCKI
Z CAŁEGO ŚWIATA

nowość

1990

1890

K04173

Oto przed Państwem biedronka Kropeczka, tajna kontrolerka snu. Właśnie przybyła
do przytulnego hotelu dla owadów, by sprawdzić, czy wszyscy we właściwy sposób
szykują się na nocny odpoczynek: czy umyli zęby, zrobili siusiu, czy przeczytali bajkę na
dobranoc… Ciekawe, jaki wynik da wieczorna inspekcja Kropeczki… Książkę polecamy
wszystkim małym śpiochom, a także tym maluchom, które trudno zagonić do łóżka.

Zamów teraZ:

Opowieści do czytania
przed snem
Ilustrowany zbiór bajek z różnych
kultur i zakątków świata – od
Szkocji po Japonię. Choć tak różne,
wszystkie są jednakowo ciekawe,
pełne przygód i niezapomnianych
postaci. Nie ma w nich niczego,
co mogłoby przestraszyć lub zaniepokoić najmłodszych przed zaśnięciem. Starannie dobrane opowieści na kilka chwil przenoszą
dzieci do krainy wyobraźni, aby
zapewnić im słodkie sny.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Frances Hodgson Burnett

MAŁA KSIĘŻNICZKA

s. 192 · 190 × 245 · twarda

s. 192 · 190 × 245 · twarda

Specjalna
i
edycja klasyk
literatury to
książki, które
warto mieć
w swojej domowej biblioteczce i do
których
warto wracać

nowość
4990

nowość

4590

4900

K04236

K04235

Piękne, nastrojowe baśnie, idealne na długie zimowe wieczory.
W mroźnej scenerii rozgrywają się przygody pewnego nieprawdopodobnego skąpca, zaczarowanego dziadka do orzechów,
bałwanka marzącego o ciepłym piecu, bożonarodzeniowej choinki, nieszczęśliwej dziewczynki z zapałkami oraz groźnej Królowej Śniegu, małego Kaja i dzielnej Gerdy.

1090

K04042

1995

1895

4590

K04004

Specjalna edycja klasyki literatury to książki, które warto mieć
w swojej domowej biblioteczce i do których warto wracać. Sara
Crewe, wyjątkowo bystra i serdeczna uczennica londyńskiej
pensji miss Minchin, po śmierci ojca i utracie majątku z rozpieszczanej pupilki staje się zwykłą służącą. Pomimo wielu przeciwności dziewczynka się nie poddaje i postanawia postępować
tak, jak przystało na prawdziwą księżniczkę.

1695

1595

K04041

5990

K04038

s. 64 · 170 × 245 · miękka

s. 64 · 205 × 205 · twarda

s. 116 · 290 × 205 · miękka

s. 160 · 230 × 210 · twarda

Agnieszka Antosiewicz

ELEMENTARZ
MĄDREGO DZIECKA

Ewa Sajek, Małgorzata
Mianowska

Marian Falski, Janusz Grabiński

101 ZABAW – NAUKA
PRZEZ ZABAWĘ

Kultowy Elementarz Mariana Falskiego to jedyna pozycja na rynku,
która zawiera cały kurs nauki czytania i pisania w jednej książce. Po
raz pierwszy opublikowany został
w 1910 roku i zrewolucjonizował
metodykę nauki czytania w Polsce. Jest najdłużej funkcjonującym
elementarzem na świecie. Reprint
Elementarza z 1974 roku z nowymi
wspaniałymi ilustracjami Janusza
Grabiańskiego.

INSPIRUJĄCE BAJKI
Czy nuda zawsze jest zła? Co można zyskać, gdy pokona się strach?
Odpowiedzi na te i wiele innych
pytań można znaleźć w niniejszej
książce! To zbiór mądrych opowiadań, dzięki którym dzieci poznają wartość pozytywnego myślenia i zaczną wierzyć w siebie.
Historie napisane są przystępnym
dla dziecka językiem, a piękne ilustracje nie pozwalają oderwać od
siebie wzroku.

Świat jest fascynującym miejscem i powoduje, że dzieci ciągle
mają kolejne pytania dotyczące
praktycznie wszystkiego, co je
otacza. Przedstawiamy książkę,
która odpowiada na wiele z nich,
a dzięki swojej wszechstronności
zaciekawi każdego malucha. Są
tu informacje o kosmosie i Ziemi,
o Polsce i jej najważniejszych miastach, o polskich zwierzętach,
o porach roku i zjawiskach przyrody, o dobrych manierach i zasadach bezpieczeństwa.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Książka aktywizująca dla dzieci
w wieku 2-6 lat. Zadania ułożone
są tematycznie – w poszczególnych działach znajdują się m.in.:
labirynty, wyszukiwanki, łączenie
elementów, szukanie różnic. Zostały ułożone w kolejności od najprostszych do najtrudniejszych.
Ćwiczenia rozwijają wyobraźnię,
zdolności manualne i ćwiczą spostrzegawczość. W środku znajdują
się naklejki!

ELEMENTARZ

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Joshep Murphy

Robert Kiyosaki

POTĘGA
PODŚWIADOMOŚCI

BOGATY OJCIEC,
BIEDNY OJCIEC
Czyli czego bogaci
uczą swoje dzieci
na temat pieniędzy
i o czym nie wiedzą
biedni i średnia klasa

s. 286 · 130 × 190 · twarda

Jeden z najleupszych i najsk
ch
teczniejszy
poradników,
jakie kiedykolwiek napisano

nowość

3490

2990

K04239

Ta książka pomogła milionom ludzi na całym świecie osiągnąć
upragnione cele jedynie dzięki zmianie sposobu myślenia. Rewolucyjne techniki doktora Murphy'ego opierają się na sprawdzonej zasadzie: Jeśli uwierzysz w coś bez zastrzeżeń i możesz
to zobrazować w swoim umyśle, usuniesz podświadome przeszkody, które powstrzymują cię przed osiągnięciem upragnionego celu, a twoja wiara stanie się rzeczywistością.
Stefanie Stahl

JAK SIĘ
DOGADYWAĆ
MIMO RÓŻNIC?
Instrukcja obsługi
typów osobowości

s. 208 · 150 × 220 · miękka

ąPodręcznik ucz
ego
cy nowoczesn
podejścia do
zarabiania
pieniędzy

nowość

3400

3190

K04238

Bogaty ojciec, biedny ojciec – czyli czego bogaci uczą swoje dzieci
na temat pieniędzy i o czym nie wiedzą biedni i średnia klasa – od
kilku lat utrzymuje się na szczycie światowych bestsellerów biznesu. Autor, Robert Kiyosaki, otwiera nam oczy na świat, jakiego nie poznamy w szkole czy na studiach. Współczesna edukacja przygotowuje dzieci i młodzież do życia w świecie, który tak
naprawdę już nie istnieje.

Huub Buijssen

DEPRESJA
Poradnik
dla przyjaciół
i rodziny
s. 304 · 124 × 194 · miękka

s. 320 · 140 × 202 · miękka

nowość
4499

4190
K04180

Wydaje ci się, że jasno mówisz, o co ci chodzi, a mimo to nie
jesteś w stanie dogadać się z innymi? Wiedz, że są proste sposoby na to, by uzdrowić komunikację i unikać niepotrzebnych
sprzeczek. Razem z autorką przyjrzysz się mechanizmom, które
wpływają na twoje zachowanie. Zrozumiesz czemu ciągnie cię
do niektórych osób, a z innymi nie potrafisz się dogadać. Praktyczne wskazówki pozwolą ci ominąć przeszkody na drodze do
skutecznej komunikacji z osobami o innym typie osobowości
niż twój.

Zamów teraZ:

Jak pomóc oso
j
ce
ią
p
bie cier
na depresję?

nowość
3690

3490
K04181

Porady i strategie przedstawione w tej książce mogą pomóc
uniknąć załamania psychicznego i utraty nie tylko więzi z chorym, ale także własnej równowagi psychicznej. Depresja to podstępna i groźna choroba. Łatwo się maskuje i sieje wielkie spustoszenie. Nieleczona może prowadzić nawet do śmierci. Z jej
powodu cierpi nie tylko chorujący, ale również jego bliscy, którzy
zmagają się z poczuciem winy, odrzuceniem oraz bezradnością.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Robin Dunbar

Bohdan
T. Woronowicz

PRZYJACIELE

ZACHOWANIA,
KTÓRE MOGĄ
ZRANIĆ

O prawdziwej mocy
naszych najważniejszych relacji
s. 448 · 140 × 215 · twarda

O uzależnieniach
behawioralnych
i nie tylko
s. 560 · 145 × 205 · miękka

nowość

64

6990

nowość

90

K04182

5990

5490
K04183

Kogo nazwiemy przyjacielem? Dlaczego kobiety mają więcej
przyjaciół niż mężczyźni? Czy wirtualne znajomości mogą być
równie trwałe, jak te w świecie rzeczywistym? Jaka liczba przyjaciół jest wystarczająca i czy można mieć ich zbyt wielu? W ciągu
ostatnich lat badacze odkryli, jak ogromny wpływ ma posiadanie przyjaciół – nie tylko na nasze poczucie szczęścia, ale także na zdrowie, a nawet długowieczność. Nie umiemy żyć w odosobnieniu. Dlaczego więc dotyka nas plaga samotności?

Autor znany z publikacji dotyczących uzależnień, przede wszystkim od alkoholu, tym razem przekazuje wiedzę o uzależnieniach
niesubstancjalnych, czyli behawioralnych (od zachowań). Zajmuje się w tu m.in. zaburzeniami związanymi z Internetem, telefonem komórkowym, uzależnieniami od ćwiczeń fizycznych,
jedzenia i odżywiania, miłości i zaangażowania emocjonalnego,
polityki i władzy. Porusza także temat współuzależnienia, odwołując się do własnego doświadczenia klinicznego.
Agnieszka E. Taper

Barbara C. Unell,
Jerry L. Wyckoff

TWOJE
DZIECKO
W SIECI

JAK KOCHAĆ
SWOJE DZIECKO I WYZNACZAĆ
MU GRANICE

Przewodnik
po cyfrowym
świecie dla czasami
zdezorientowanych
rodziców

s. 400 · 140 × 203 · miękka

s. 272 · 143 × 205 · miękka

nowość

nowość

4190

4490

4490

4190

K04184

K04185

Wasze dziecko marudzi, ma napady złości albo nie chce jeść?
Każda Wasza prośba kończy się awanturą? Tysiące rodziców też
przez to przechodziło. Autorzy przygotowali praktyczne rozwiązania ponad 100 problemów związanych z wychowaniem dzieci.
Książka pokazuje, jak budować empatyczne relacje, okazywać
dzieciom wsparcie i zapewnić niezbędną ochronę; i jak jednocześnie radzić sobie z napadami złości. Co robić w sytuacjach
konfliktowych oraz jak zapobiegać przyszłym problemom.

Obowiązkowa lektura dla rodziców dzieci w każdym wieku!
Młodzi ludzie dużo szybciej w nim buszują, a rodzice i nauczyciele potrzebują narzędzi, by mądrze im towarzyszyć, dostrzegać
ewentualne zagrożenia i szybko działać. Jak reagować na cyberprzemoc? Gdzie szukać rzetelnych informacji na temat otaczającego nas świata i w jaki sposób unikać fake newsów? Znajdziesz tu dużą dawkę wiedzy, wiele ciekawych profili, linków
i rad, dzięki którym pokierujesz aktywnością dziecka online.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Marek
Groszkowski

Dorota Pająk-Puda

ZŁOTA
KRÓLOWA

HUSARIA
Skrzydlaci
wojownicy

Elżbieta
Łokietkówna

s. 320 · 241 × 300 · twarda

s. 420 · 145 × 205 · twarda

Próba opowie
w
só
dzenia lo
t
wielkich kobie
ch
y
n
zapomnia
przez historię

nowość

9995

8995

nowość

K04240

Husaria uznawana przez wielu za najlepszą formację kawaleryjską świata miała unikatową strukturę, służący w niej żołnierze
byli świetnie wyszkoleni, a jej głównym zadaniem na polu bitwy
było przełamanie sił wroga. Książka opowiada o fenomenie ciężkiej jazdy, jej wyjątkowej taktyce walki oraz ponadprzeciętnych
dowódcach. Omawia najciekawsze starcia, w których wygrywała i ponosiła porażki. To opowieść o wojownikach, których
nawet niewielka grupa potrafiła zmienić losy niejednej bitwy.

4490

3990

K04241

Elżbieta zna smak miłości, żałoby, straty i porażki, ale i moc
największych ludzkich namiętności: pieniędzy i władzy. Nie
dziwne więc, że dokonuje niemożliwego – zagnieżdża na Wawelu nową dynastię i królem Polski czyni niewiastę. Kim zatem
była Elżbieta Łokietkówna, córka Władysława Łokietka, siostra
Kazimierza Wielkiego, królowa Węgier, babka Jadwigi Andegaweńskiej, najpotężniejsza Polka w dziejach, o której wciąż milczą podręczniki?

Radosław Sikora

NIEZWYKŁE BITWY
I SZARŻE HUSARII
s. 336 · 165 × 235 · twarda

torii

ieniły bieg his

zm
Starcia, które

200 husarzy walczących w zwycięskiej bitwie pod Mohylewem z 30 000 wojsk moskiewskich. Bitwa pod Kircholmem, w której husarze pokonują nowoczesną armię europejską. Sułtan płaczący po przegranej pod Chocimiem,
gdzie 600 husarzy rozgromiło 10 000 żołnierzy wojsk
osmańskich. Husaria dokonywała na polach bitew rzeczy
niezwykłych. Zwyciężała w starciach, które wydawały się
nie do wygrania. Rozbijała szyki nieprzyjaciela. Nie obawiała nawet ognia artyleryjskiego. Wielokrotnie odmieniała losy Rzeczypospolitej, a nawet Europy. Radosław
Sikora po raz kolejny przybliża nam dzieje tej niezwykłej
formacji. Opowiada o bitwach, które przeszły do legendy,
opisuje niezwykłe zwycięstwa, ale też i prawdziwe przyczyny klęsk, które z rzadka, ale jednak się trafiały.

nowość
Zamów teraZ:

6999

6699

K04187
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Kamil Janicki

Kamil Janicki

DAMY
ZŁOTEGO
WIEKU

PAŃSZCZYZNA
Prawdziwa historia
polskiego
niewolnictwa

s. 576 · 143 × 205 · półtwarda

s. 384 · 150 × 210 · twarda

Czy polscy
chłopi byli
niewolnikami?

nowość

nowość

4690

4990

Bona Sforza, Barbara Radziwiłłówna i Anna Jagiellonka – trzy
nietuzinkowe kobiety, które żyły w epoce największej potęgi
Rzeczpospolitej. Dziś trudno nam nawet wyobrazić sobie ten
luksus i splendor. Jednak żadna z dam złotego wieku, mimo niewątpliwych sukcesów, nie zaznała trwałego szczęścia. W świecie zdominowanym przez mężczyzn wysoko urodzone kobiety
miały do dyspozycji trzy drogi: pozostać marionetką, dążyć do
otwartej konfrontacji lub też sprytem i manipulacją zdobywać
wpływy i realizować własne cele.

Paweł Jasienica

4590

4990

K04186

K04243

Dziś nadal mówi się o rzekomym przywiązaniu chłopów do
ziemi, ich poddaństwie i dalece wyolbrzymionej krzywdzie.
Kamil Janicki sprawnie rozprawia się z wizją sielankowej,
dawnej polskiej wsi. Według niego radości prowincjonalnego
życia były zarezerwowane tylko dla dziedzica i zarządcy jego
majątku. Dla chłopów zostawała marna egzystencja bez
perspektyw na przyszłość, a jedyną rzeczą, jaką mogli uczynić
w takiej sytuacji, to po prostu zbiec.

4990

4690

K03948

Antoni Gołubiew

BOLESŁAW CHROBRY
Szło nowe

OSTATNIA
Z RODU

s. 592 · 145 × 205 · twarda

s. 336 · 147 × 208 · twarda

Antoni Gołubiew

BOLESŁAW
CHROBRY
Puszcza

Historia życia
ki
Anny Jagiellon

s. 576 · 145 × 205 · twarda

nowość
43

39

00

90

K04246

4990

4690

K03699

nowość

Antoni Gołubiew

BOLESŁAW CHROBRY
Złe dni

Książka przedstawia postać Anny Jagiellonki na tle dziejów XVwiecznej Rzeczypospolitej za panowania dwóch ostatnich Jagiellonów. Anna, wychowana na renesansowym dworze, zdominowana przez silną osobowość matki, ponad dwie trzecie swego
długiego żywota spędziła na uboczu historii, będąc świadkiem
intryg, walk o reformę państwa i Kościoła, sporów o władzę. Dopiero po bezpotomnej śmierci brata, spadkobierczyni potężnego
rodu, obdarzona tytułem Infantki, wyszła z cienia.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

s. 432 · 145 × 205 · twarda

K04242

4490

4190

Trzytomowe monumentalne dzieło o początkach polskiej państwowości. Powieści historyczne w doskonały sposób oddają koloryt epoki,
a postacie historyczne zostały opisane w brawurowy sposób. Wątki historyczne splatają się z fikcyjnymi, tworząc wyjątkową fabułę. Autor posługuje się językiem stylizowanym na średniowieczny, ale jednocześnie
zrozumiałym dla współczesnego czytelnika.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Marek Świerczek

Piotr Korczyński

KRUCJATA 1935

PRZEŻYŁEM
WOJNĘ...

Wojna, której nigdy
nie było

Ostatni żołnierze
walczącej Polski

s. 464 · 165 × 240 · miękka

s. 352 · 158 × 225 · miękka

sa,
Ostatnia szan
ć
a
ch
by posłu
żołnierzy walczącej Polski

nowość
4990

4690
K04189

Autor opierając się na kompletnie nowych dokumentach udowadnia, że MSZ II Rzeczpospolitej było kierowane przez sowieckich agentów. Agentów tak cennych, że byli osobiście przedstawieni Stalinowi. Marszałek Piłsudski chciał na kilka miesięcy
przed śmiercią ocalić Rzeczpospolitą i pójść wspólnie z Hitlerem na wschód. Czy polsko-niemiecka wyprawa na Moskwę
w połowie lat 30. mogła uchronić świat przed II wojną światową i zawłaszczeniem połowy kontynentu europejskiego przez
komunizm?

Simon Sebag
Montefiore

nowość

4499

4199

K04190

Na wojnie byli szeregowcami lub co najwyżej podoficerami, którzy wielkie bitwy zapamiętali z perspektywy okopu czy wieży
czołgowej. Byli dobrymi żołnierzami, bo kochali życie i mieli
szczęście. O sobie mówią skromnie: „Nie jestem żadnym bohaterem. Bohaterami są ci, którzy zginęli”. Oto opowieść o nich samych i towarzyszach broni, którym się nie udało.

Gregor Ziemer

STALIN
Dwór czerwonego cara
s. 560 · 150 × 235 · twarda

JAK WYCHOWAĆ
NAZISTĘ
Reportaż o fanatycznej
edukacji
s. 272 · 125 × 205 · twarda

Przełomowa
biografia
Stalina i ludzi o
zeg
z jego najbliżs
otoczenia

ed tym,
Ostrzeżenie prz
ć
co może się sta

nowość
4499

nowość

7999

7499

K04191

Siedemdziesiąt lat po śmierci Stalin pozostaje obiektem mrocznej fascynacji. Skala jego zbrodni jest niewyobrażalna. Siał postrach na równi wśród wrogów, jak i przyjaciół. I choć mógł czuć
się samotny, otoczony pochlebcami nigdy nie był sam. Znakomite dzieło opiera się na niepublikowanych wspomnieniach,
wywiadach ze świadkami wydarzeń i nowych dokumentach archiwalnych. To jedna z najważniejszych książek, jakie powstały
na temat Józefa Stalina i Rosji Sowieckiej.

Zamów teraZ:

4199
K04192

W 1939 roku Gregor Ziemer, dyrektor Szkoły Amerykańskiej
w Berlinie, dociera do klinik położniczych, szpitali sterylizacyjnych, izb dla noworodków. Uczestniczy w lekcjach, przygląda się
szkoleniom członków Jungvolk i Hitlerjugend, obserwuje nocne
rytuały inicjacyjne. Poznaje od podszewki etapy nazistowskiej
edukacji i machinę formowania nowego człowieka. Wstrząsająca opowieść o tym, jak kilka lat indoktrynacji może zmienić
cywilizowane niemieckie społeczeństwo w zbiorowość zaprogramowanych robotów.
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Vivien Spitz

Max Hastings

DOKTORZY
Z PIEKŁA
RODEM

WIETNAM
Epicka tragedia
1945-1975
s. 1020 · 165 × 240 · twarda

Przerażające
świadectwo
nazistowskich
eksperymentów
na ludziach
s. 308 · 160 × 230 · twarda

nowość

5190

5490

nowość

K04194

Wstrząsająca opowieść o niemieckich eksperymentach medycznych prowadzonych na więźniach obozów koncentracyjnych.
Autorka była w gronie dziennikarzy relacjonujących przebieg
Procesów Norymberskich, podczas których świat poznał szokującą prawdę o zbrodniach oprawców w białych fartuchach.
Na podstawie tych relacji powstała książka szczegółowo omawiająca zbrodnie popełnione rzekomo w imię nauki i patriotyzmu. To świadectwo deprawacji ludzkiej natury i ostatecznego
tryumfu sprawiedliwości.

12990

11990

K04193

Najpełniejszy obraz wojny w Wietnamie. Sugestywna i obiektywna opowieść o jednym z najgłośniejszych konfliktów XX wieku. Mało która wojna do dziś budzi tyle kontrowersji i pytań.
Mało która cieszyła się takim zainteresowaniem ze strony twórców kultury – artystów, fotografów, piosenkarzy. Max Hastings
rysuje szerszą perspektywę, zaczynając opowieść wraz z końcem drugiej wojny światowej. Jego opowieść jest historią ludzi –
żołnierzy, oficerów wywiadu, polityków, dziennikarzy, cywilów.

Daniel Jonah Goldhagen

GORLIWI KACI HITLERA
Zwykli Niemcy i Holokaust
s. 718 · 145 × 205 · miękka

nowość

8200

7490

K04244

Uważana przez jednych za najważniejszą pracę dotyczącą
Holokaustu, a dyskredytowana przez innych, ta książka
podejmuje temat wcześniej pomijany przez historyków.
Goldhagen zadaje proste pytanie, kim konkretnie byli
Niemcy, których rękami dokonał się Holokaust. Odpowiedź
opiera na przebadanym przez siebie ogromie dokumentacji w postaci powojennych zeznań sprawców. Dochodzi do
wniosku, że eksterminacji dokonywali zwykli Niemcy, dla
których była ona czymś naturalnym z powodu głęboko zakorzenionych antysemickich przekonań. Zdaniem Goldhagena
antysemityzm, powszechny wśród Niemców co najmniej
od XIX wieku, był przyczyną ich jawnej lub skrytej akceptacji nazistowskiego programu ostatecznego rozwiązania,
czyli eksterminacji europejskich Żydów. Autor dowodzi na
podstawie zgromadzonych danych (drastycznych, niekiedy
wprost szokujących), że wbrew rozpowszechnionym poglądom ludobójcy działali dobrowolnie i bezinteresownie, prześladując i mordując Żydów dosłownie do ostatnich dni wojny.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·
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Price Bill

Jerzy Rostkowski

HISTORIA
SZACHÓW
W 50
RUCHACH

PODZIEMIA
III RZESZY
Tajemnice Książa,
Wałbrzycha
i Szczawna-Zdroju

s. 224 · 170 × 230 · twarda

s. 304 · 150 × 225 · twarda

nowość
5700

nowość

5290

4990

K04188

K04245

Szachy są jedną z nielicznych gier o zasięgu globalnym. Aby poznać ich historię, trzeba sięgnąć do korzeni i cofnąć się w czasie. Gra przeszła 1500-letnią ewolucję ściśle splecioną z przełomowymi zmianami kulturowymi, politycznymi i religijnymi
w dziejach ludzkości. Nic zatem dziwnego, że szachy cieszą się
tak wielkim szacunkiem ze względu na swoje dziedzictwo i za
piekielną złożoność. Historia szachów w 50 ruchach przedstawia w kolejnych pięćdziesięciu rozdziałach ewolucję szachów.

4690

Laboratoria, które pracowały nad bronią jądrową i rakietami
balistycznymi, zbiory muzealne, broń Werwolfu, złoto banków
Rzeszy – to tylko część frapujących dolnośląskich sekretów,
Dolny Śląsk to kraina tajemnic i na poły mitycznych skarbów
III Rzeszy. Ukrytych w podziemiach starych zamków, w kopalnianych korytarzach, niekiedy w samych centrach dużych miast.
Zamaskowane, do dziś dyskretnie pilnowane są przez budzących lęk zagadkowych „strażników” i polskie służby specjalne.

Wojciech Roszkowski

HISTORIA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Świętości, upadki i nawrócenie
s. 632 · 165 × 235 · twarda – tom 1

7900

7290

K04121

s. 664 · 165 × 235 · twarda – tom 2

7900

7490

K04047

s. 600 · 165 × 235 · twarda

7900

7290

K03946

W dwutomowej serii Historia chrześcijaństwa autor opisuje zarówno
budowniczych, jak i niszczycieli zachodniej cywilizacji, rozprawiając się
z wieloma utartymi przez wieki dyskredytującymi opiniami. Dowodzi,
że nasza cywilizacja od początku zmagała się z zagrożeniami inicjowanymi od środka i z zewnątrz i zawsze znajdowała sposób na pokonanie
kryzysu. Książki napisane są niezwykle rzetelnie, a dzięki lekkości stylu
autora, czyta się je jak powieści przygodowe. Dodatkowy atut stanowią
ilustracje, w postaci dzieł najwybitniejszych mistrzów malarstwa.

Zamów teraZ:

7990

7490

K04051

s. 560 · 165 × 240 · twarda

Bohdan Urbankowski

Borys Sokołow

BOHATEROWIE
I ZDRAJCY

STRASZLIWE
ZWYCIĘSTWO

Wspólna pamięć narodu
Wiele wspaniałych postaci z naszej historii przewija się na kartach
tej książki. Są wśród nich: najpopularniejszy w Europie poeta polskiego baroku Sarmata Maciej
Kazimierz Sarbiewski, artyści, myśliciele, działacze i wielcy wodzowie jak Chodkiewicz, Żółkiewski,
Kościuszko, aż po Piłsudskiego.
Są to wspaniali bohaterowie, wykazujący się na wielu polach: walki,
sztuki i intelektu.

Prawda i mity
o sowieckiej wygranej w drugiej wojnie światowej
Borys Sokołow, „autor wykluczony”, zwolniony z uczelni za krytykę Putina, rozprawia się z rosyjskimi mitami dotyczącymi udziału
ZSRR w II wojnie światowej i epoki Stalina. Opisuje przebieg działań wojennych i najważniejszych
bitew. Podejmuje próbę bilansu
militarnego, ekonomicznego i politycznego lat 1939–1945.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Herbert Oleschko

DIABŁY
w legendach polskich
s. 312 · 165 × 235 · twarda

6990

5990

M1880

Diabły – wrogowie Boskiego ładu, wichrzyciele i buntownicy. Nieustannie piętrzą
przeszkody, aby szkodzić ludziom i zdobyć jak najwięcej dusz. Od kilku wieków coraz
częściej powątpiewa się w ich istnienie, a to dla nich sytuacja wymarzona. Prezentowane tu legendy – będące kontynuacją Aniołów w legendach polskich – osadzone są
w konkretnej przestrzeni historycznej, powiązane z prawdziwymi wydarzeniami i osobami kształtującymi dzieje Polski, co pozwala lepiej zrozumieć poszczególne opowieści i oświetlić ich konteksty. Przede wszystkim jednak skłaniają do refleksji nad udziałem niewidzialnych mocy w kulturze materialnej oraz duchowej naszego narodu.

PATRONAT
Herbert Oleschko

S0252

ANIOŁY

10980

13980

komplet

w legendach polskich
s. 304 · 165 × 235 · twarda

6990

5990

M1879

W niniejszej pracy autor dzieli się z czytelnikami głębokim przekonaniem o istnieniu i działaniu aniołów miejsc (państw, miast i regionów), zgodnie z nauką biblijną
oraz z pismami ojców Kościoła. Legendy zaprezentowane w tym tomie są osadzone
w konkretnej czasoprzestrzeni oraz powiązane z wydarzeniami i osobami kształtującymi dzieje Polski. Szerokie tło historyczne i odwołania do źródeł pozwalają czytelnikowi lepiej zrozumieć poszczególne opowieści, naświetlając ich bogate konteksty i rozmaite uwarunkowania.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·
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publicystyka i reportaż
ks. Janusz Królikowski

NIE MAMY PRAWA
MILCZEĆ!
Apologia Kościoła
s. 368 · 140 × 200 · twarda

Autor zwalcza stereotypy ukształtowane przez wrogów
naszej wiary oraz medialne pomówienia wywierające
wpływ na opinię publiczną. Pokazuje prawdziwe
rodowody nacjonalizmów i antysemityzmu złośliwie
przypisywanych Kościołowi. Dowodzi, że wiele państw
w Unii Europejskiej można dziś nazwać wyznaniowymi,
a tym panującym wyznaniem staje się wojujący ateizm.
Przeciwko chrześcijanom, zwłaszcza przeciw katolikom,
skierowany jest zmasowany, a także brutalny i ordynarny
atak. W tej sytuacji nie mamy prawa milczeć! Nie mamy
prawa ustępować, rezygnować, poddawać się zniechęceniu
poza naszym wygodnictwem nie istnieją zresztą żadne
prawdziwe powody, by temu ulegać. Ta niezwykle aktualna,
a przy tym barwnie napisana książka, wzbogacona
licznymi ilustracjami wzmacniającymi sugestywność
przekazu, wyjaśnia i analizuje uderzające w Kościół
czyli w nas, wiernych destrukcyjne zjawiska społeczne.

nowość
Sławomir Koper

HISTORYCZNE
ARCHIWUM X
Tajemnicze zgony
znanych Polaków

5900

5490

K04269

ks. Roman
Piwowarczyk

ARKA NOEGO
ODNALEZIONA
s. 360 · 150 × 210 · miękka

s. 352 · 150 × 230 · miękka

nowość
4490

4190

nowość
5990

5490

K04195

K04196

Czy można po stuleciach, mając jedynie dostęp do archiwów
znaleźć nowe dowody czyjegoś zabójstwa? Czy warto brać się za
bary z narodowymi mitami? Opowieści o wciąż niewyjaśnionych
zgonach czternastu znanych Polaków. Stefan Batory – tyfus,
nerki, czy rosyjska trucizna? Jan Lechoń – kto pomógł wypaść
poecie z okna i – dlaczego? Bolesław Bierut – moskiewski sposób
odsuwania od władzy. Autor udowadnia, że historia może być
pasjonująca i że wciąż czeka na swoje historyczne archiwum X.

Przez całe stulecia biblijna opowieść o potopie była traktowana
jak legenda. Aż nagle na początku XXI wieku grupa śmiałków
z Hongkongu zainteresowała się anomalią magnetyczną skrytą
pod lodowcem góry Ararat. Okazało się, że pod wielką zmarzliną, ukrywa się gigantyczna konstrukcja wykonana z drewna.
Badacze dostali się do jej wnętrza, które okazało się monstrualnych rozmiarów łodzią – z wieloma poziomami i pomieszczeniami. Dlaczego media milczą o tym odkryciu?

Zamów teraZ:
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Leszek Ślazyk

Izabella
Wit-Kossowska

CHINY
WEDŁUG
LESZKA
ŚLAZYKA

HISTORIA
KAWY
Czyli opowieść
o najważniejszym
napoju świata

s. 464 · 165 × 240 · miękka

s. 208 · 190 × 245 · twarda

Jak odkryto
st
kawę? Gdzie je
jej ojczyzna?
Kto oszalał na
ejej punkcie i cz
za
ęc
zi
d
mu zaw
s?
globalny sukce

nowość

4690

4990

K04197

nowość

4900

4490

K04247
Chiny są zupełnie inne, niż to głoszą fachowcy od Chin. Moja Tańczące kozy, wirujący mnisi, boskie interwencje i czysty przyksiążka ma być źródłem wiedzy, impulsem do dalszego eksplo- padek – Historia kawy w fascynujący sposób wprowadza w zarowania informacji na temat Chin. Bez wszystkich ideologicz- wiłe i pełne tajemnic losy najważniejszego napoju świata. Wino
nych dopalaczy, które pozbawiają nas możliwości rzetelnej oce- islamu, czarne złoto, czarodziejski trunek, „(…) który ma czarny. Skąd się wzięły dzisiejsze Chiny i na czym polegał największy ność węgla, przejrzystość bursztynu, Zapach moki i gęstość
błąd Donalda Trumpa? Jak Chiny radzą sobie z epidemią i dla- miodowego płynu” – jak pisał o nim Adam Mickiewicz. Histoczego tak dobrze? Jak wieśniacy z Chin podbili cały świat, a ten ria kawy zabiera w podróż do kresu kawowego poznania, za któsię nawet nie zorientował?
rym pozostaje już tylko… znów ją skosztować.

Barry Lopez

ARKTYCZNE MARZENIA
s. 524 · 150 × 230 · miękka

nowość

4900

4490

4990

K04248

Arcydzieło literatury, niepowtarzalna i zapierająca
dech w piersiach opowieść o dalekiej Północy i jej cudach od skarłowaciałych lasów,
zorzy polarnej i skutych lodem mórz, po
woły piżmowe, niedźwiedzie polarne i narwale. Lopez przybliża historię rdzennych
Inuitów i często zakończone tragicznie wyprawy śmiałków marzących o eksploracji
lodowych wybrzeży. Pochyla się również
nad niespodziewanymi zmianami, jakie
może wywoływać w człowieku, jego marzeniach i pragnieniach ten surowy krajobraz, jak działa na jego wyobraźnię i całkowicie wywraca sposób postrzegania świata.
Z niezwykłą sprawnością rozpościera obraz
krainy, gdzie wschody i zachody słońca stanowią raczej wydarzenie sezonowe, a nie
codzienne zjawisko.

K04127

s. 320 · 145 × 205 · twarda

Waldemar Łysiak

DÓŁ
Dół to spojrzenie Łysiaka na „tu
i teraz” i wyciągnięcie przez niego
istotnych wniosków z tego co widzi, co czyta i co słyszy. To perfekcyjne opisanie teraźniejszości. Autor analizuje współczesny świat,
jego poprawność polityczną i lewicowy zjazd w dół. Tłumaczy tendencje i uzmysławia pewne fakty,
na co dzień umykające naszej percepcji. Dostrzegając upadek norm
moralnych, wieszczy nadejście
ciężkich czasów pozbawionych
spoiwa, jakim jest wiara i rodzina.

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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Sara Daniel, Benoît Kanabus

JEŚLI TO JEST KOBIETA
Chrześcijanka. niewolnica Państwa Islamskiego
Sprzedawana, wykorzystywana,torturowana
s.264 · 140 × 202 · miękka
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To nie jest powieść. To prawdziwa historia Marie, chrześcijanki o blond włosach i zielonych oczach, mieszkającej od urodzenia w Iraku. W czasie działań wojennych
w Iraku w 2014 roku dżihadyści porywali kobiety, więzili
je, torturowali, gwałcili i odsprzedawali kolejnym właścicielom. Marie jest jedną z nich. Żołnierze Państwa Islamskiego po zdobyciu jej rodzinnego miasta, zabrali ją wraz
z dwiema siostrami i umieścili w domu dla niewolników,
gdzie przebywało już pięćdziesiąt innych kobiet. To wtedy
Marie stała się sabaya – niewolnicą. Następne dwa lata
jej życia regulowane było przez „podręcznik niewolnicy
seksualnej” – oficjalny dokument wydany przez jeden
z departamentów Państwa Islamskiego. Jego lektura jest
wstrząsająca. Taka jest też historia Marie. Mistrzowsko
opowiedziana, nie daje wytchnienia w czasie lektury.
Dzięki niej inaczej patrzymy na statystyki i doniesienia
z tego regionu świata – za każdą liczbą i za każdym newsem kryje się dramat kolejnej „Marie”.

M1902

P O L EC A MY RÓW N I E Ż I N N E K S I Ą Ż K I
s. 368 · 140 × 202 · miękka

Eva Schloss

AFTER AUSCHWITZ
Przejmujące świadectwo
przetrwania przyrodniej
siostry Anne Frank

3990

2990

M1838

2490

1990

M1805

s. 248 · 140 × 202 · miękka

Ewelina Karpińska-Morek

SOSZKA
Wojna się dzieciom nie
przywidziała

Zamów teraZ:
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Magdalena
Wolińska-Riedi

Anna Bimer

CHCIAŁEM
BYĆ PIOSENKARZEM

Z WATYKANU
W ŚWIAT
Tajemnice papieskich podróży

s. 280 · 160 × 226 · twarda

s. 320 · 140 × 205 · miękka

lePierwsza nieza
żna biografia
o
artysty po jeg
śmierci

Magdalena
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y
po raz kolejn
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odsłania sekre
Watykanu
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Ile kosztuje lot z papieżem? Dlaczego na pokładzie papieskiego
samolotu zawsze musi być odpowiedni zapas makaronu i parmezanu? Kto pilnuje papieskiego paszportu? Gdzie buddyści gorąco oklaskiwali papieża? Dlaczego pewna zbyt pochopnie wysłana do Europy Matka Boża musiała szybko zmienić w Rzymie
samolot? I jak wygląda praca reporterki w mieście, do którego
przyjeżdża papież i w którym właśnie trzęsie się ziemia?

Andrzej Brzeziecki,
Małgorzata Nocuń

ARMENIA

nowość

4990

4690

K04199

Krzysztof Krawczyk był obecny na polskiej scenie muzycznej
przez niemal sześćdziesiąt lat - jako członek zespołu Trubadurzy,
a przez prawie pół wieku jako artysta solowy. Obdarzony niezwykłym barytonowym głosem piosenkarz wypromował wiele przebojów, pracował z cenionymi artystami z Polski i świata,
koncertował. Równie barwne jak życie zawodowe było jego życie prywatne.

Łukasz Garbal

WEDLOWIE

Karawany śmierci

Czekoladowe
imperium

s. 232 · 133 × 225 · miękka

s. 496 · 160 × 210 · twarda
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Niegdyś potężne imperium od Morza Kaspijskiego po Morze
Śródziemne, dzisiaj zubożałe państewko. Ten mały naród z bogatą tradycją piśmiennictwa, kultury i sztuki żyje dzisiaj wspomnieniami czystek, wojny i prześladowań, nieustannie ożywia
pamięć o karawanach śmierci i ludobójstwie. Trudne sąsiedztwo naznaczone konfliktami zbrojnymi, napięcia polityczne,
emigracja zarobkowa to zaledwie kilka przeszkód, które spowalniają rozwój Armenii, stawiając ją wśród najbiedniejszych
republik poradzieckich.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·
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Carl Wedel przyjechał do Warszawy z Berlina i w 1851 roku
otworzył przy ulicy Miodowej swoją pierwszą cukiernię. Emil,
a później Jan Wedlowie, przedstawiciele kolejnych pokoleń tej
dynastii, zmienili niedużą cukiernię w potężną fabrykę i osiągnęli sukces na niebywałą skalę. Autor przenosi nas do pracowni dziewiętnastowiecznych mistrzów cukiernictwa, dawnych
manufaktur czekolady, do gabinetów warszawskich fabrykantów i hal fabrycznych, a przy okazji opowiada słodko-gorzki kawałek naszej historii.
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Joseph Conrad

Fiodor Dostojewski

JĄDRO
CIEMNOŚCI

IDIOTA
s. 656 · 145 × 205 · twarda

s. 160 · 145 × 205 · twarda
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Jądro ciemności to opowieść o podróży do kresu cywilizowanego świata i wytrzymałości własnej wyobraźni. Marlow podróżuje rzeką, parostatkiem, przez pełną niebezpieczeństw
afrykańską dżunglę, by dotrzeć do legendarnego agenta kolonii – Kurtza. Podróż do serca dżungli, pełna okrutnych epizodów
zmienia bohatera, stając się w istocie wyprawą do najmroczniejszych zakątków własnej duszy. A spotkanie z Kurtzem wieńczy
dotyk obłędu, zbliżając bohatera do tytułowego jądra ciemności.

4690
K04200

Jedna z najwybitniejszych powieści Dostojewskiego, najgłębiej
badająca mroczne tajniki duszy, a zarazem wzywająca do wytrwania w poszukiwaniu piękna jej wnętrza, chrześcijańskiej caritas, miłości współczującej i wybaczającej. To zarazem arcydzieło portretów kobiecych, Nastazji Filipownej i Agłai Iwanownej,
pomiędzy których uczucia rozdarte jest serce księcia Myszkina.
To przypowieść o bezgranicznym opętaniu miłością, która może
doprowadzić wręcz do unicestwienia osoby kochanej...

Helena
Mniszkówna

Zofia Kossak

KONSPIRACYJNA
„WERONIKA”

TRĘDOWATA
s. 594 · 145 × 205 · twarda

s. 480 · 150 × 210 · twarda
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Historia miłości trudnej, a jednocześnie doskonałej, zmysłowej
i duchowo idealnej, a zakończonej tak, jak kończyły się największe romanse wszechczasów – śmiercią. Zasługą Mniszkówny
było to, że klasyczną formułę romansu ubrała w kostium narodowy i przeniosła w realia ostrych sporów o podziały i nierówności społeczne. Mezalians był jednym z najważniejszych tematów literatury polskiej dziewiętnastego wieku. Po II wojnie
światowej powieść stała się wręcz legendarna.

Zamów teraZ:
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4500
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Czym była okupacja i jakie emocje mogła przekazać nam jedna z najlepszych pisarek XX wieku, pozostając w samym centrum epokowego, tragicznego przeżycia? Sięgnijcie po świadectwo chwili, ubrane w najwyższej klasy prozę. Sprawdźcie reakcję
Zofii Kossak na rzeczywistość, na którą nie wyraziła zgody w sercu. Tutaj słowo i czyn stoją blisko siebie. A niezłomność rysuje
się jako integralna postawa autorki. Jej autentyczność w umiłowaniu Polski, wolności i wartości chrześcijańskich zachwyca.
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Carlos Ruiz Zafon

Magda Knedler

MIASTO
Z MGŁY

NARZECZONE
CHOPINA

s. 224 · 145 × 205 · miękka

s. 464 · 142 × 202 · twarda

Ostatnia książka Noblisty
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Najnowsza książka Carlosa Ruiza Zafona, jest poszerzeniem literackiego świata „Cmentarza Zapomnianych Książek”. W każdym z opowiadań jest charakterystyczna atmosfera jego najbardziej znanych utworów – delikatny smutek, dystans i zaduma.
Młody chłopak odkrywa, że chce zostać pisarzem. Gaudí, płynący na pokładzie transatlantyku zachwyca się parą i światłem –
materią. Dziwny dżentelmen zachęca Cervantesa do napisania
książki, jaka jeszcze nigdy nie powstała.

Fryderyk Chopin blady, chudy, z charakterystycznym nosem, ale
ma w sobie coś, co sprawia, że kobiety nie mogą mu się oprzeć.
Skandalizująca George Sand, uwodzicielska Maria Wodzińska,
młodziutka śpiewaczka Konstancja Gładkowska i bogata Jane
Stirling. Każda szaleńczo w nim zakochana. Każda oddałaby za
niego serce. Pasjonująca powieść o poplątanych ścieżkach miłości, płomiennych namiętnościach, salonowych plotkach i uczuciach, które nie dają o sobie zapomnieć.

J.R.R. Tolkien

WŁADCA PIERŚCIENI
Tom 1-3
s. 1280 · 125 × 190 · twarda
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s. 320 · 125 × 195 · miękka

John Ronald Reuel Tolkien

HOBBIT, CZYLI TAM
I Z POWROTEM
Arcydzieło literatury fantasy.
Baśniowy, przemyślany w najdrobniejszych szczegółach fantastyczny świat oraz barwne postaci
i ich wspaniałe przygody. Bohaterem jest tytułowy hobbit, pełen
życzliwości dla świata, dobroci,
nieskory do męstwa, a przecież
odważny, poczciwy, sprytny. Autor
szuka w swej powieści odpowiedzi
na podstawowe pytania o źródła
dobra i zła.
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Niełatwo powiedzieć, na czym polega tajemnica uroku wywieranego przez Władcę Pierścieni.
Miał niewątpliwie rację C.S Lewis, pisząc: „Dla nas, żyjących w paskudnym, zmaterializowanym
i pozbawionym romantyzmu świecie możliwość powrotu dzięki tej książce do czasów heroicznych przygód, barwnych, przepysznych i wręcz bezwstydnie pięknych opowieści jest czymś niezwykle ważnym”. Równie istotna jest przyjemność, jaką Czytelnik czerpie z odkrywania złożonego, ale logicznie skonstruowanego uniwersum tej opowieści. Umożliwiają to dołączone do książki
mapy oraz obszerne dodatki.
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Książka Nie czas na wymówki. Zdrowe takiej niedbałości odczuwalne będą później. Często zmieniamy swoje
odżywianie dla zabieganych to ide- nawyki dopiero, gdy pojawią się u nas problemy zdrowotne, takie jak
alna pozycja dla tych, którzy w co- nadwaga, wzdęcia, czy zmiany skórne. Możemy jednak temu zapobiec.
dziennym ferworze zajęć często Przyjrzyjmy się swoim nawykom żywieniowym i zweryfikujmy je pod
zapominają, jak ważne jest pra- kątem specyfiki wykonywanej pracy. Na tej podstawie wprowadźmy
widłowe żywienie, ale jednocze- zmiany, które będą korzystne dla naszego zdrowia. Polecam książkę
śnie czują potrzebę zmiany i chcą przede wszystkim tym, którzy nie mają zbyt wiele czasu na zakupy, gozasięgnąć porad: jak zdrowo jeść towanie i nie chcą zamartwiać się, co podać rodzinie na obiad czy kolację.
nie spędzając w kuchni wielu go- To także przydatny poradnik dla tych, którzy zastanawiają się, co zabrać
dzin, nie marnując jedzenia. Pisząc ze sobą do pracy, by efektywnie ją wykonać, zapobiegać przemęczeniu
tę książkę myślałam szczególnie o tych, i znużeniu. Praca zajmuje lwią część naszego życia! Dlatego warto bliktórzy pracując całe dnie przy kompute- żej przyjrzeć się temu, co tak naprawdę wyznacza jej tryb – czyli zdrorze (jak ja sama) wieczorem orientują się, że są wiu. W książce tej wyjaśniam, dlaczego dane pożywienie jest tak istotne
głodni i zaczynają wycieczki do lodówki. Chcąc szybko zaspokoić głód, dla jakości pracy i dlaczego warto planować menu. Przepisy zawarte
sięgają po produkty, które są smaczne i dają uczucie sytości. Rzadko w publikacji będą inspiracją codziennych przygotowań, a smak płynący
jednak można określić je jako zdrowe i pełnowartościowe. Zazwyczaj są z potraw zachęci wszystkich niezdecydowanych do zmian codziennych
to inne produkty niż owoce, warzywa, pełne ziarno czy orzechy… Z re- nawyków żywieniowych.
guły nie służą one naszej kondycji fizycznej i psychicznej. Skutki uboczne
Milena Nosek

Milena Nosek

NIE CZAS NA WYMÓWKI
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dr Daniel G. Amen

Ewa Trusewicz

WSPIERAJ
SWÓJ MÓZG

CO CI LEŻY
NA SERCU

Odmładzaj się

Dieta w chorobach układu
krążenia

s. 376 · 150 × 225 · miękka
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Z publikacji dowiesz się, między innymi: Jak poprawić pamięć,
nastrój, możliwości koncentracji i zwiększyć zapas energii. Jak
zmniejszyć ryzyko choroby Alzheimera i innych form otępienia.
Co jeść, żeby przedłużyć sobie życie. Jak zmniejszyć widoczne
oznaki starzenia i sprawić, żeby skóra wyglądała piękniej i zdrowiej. Czym wspomagać mózg po urazach, udarach, wyjściu z nałogu albo zatruciu.
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W niniejszej książce chciałabym pokazać Ci zależności między
odżywianiem a występowaniem chorób układu krążenia. Chcę
rozprawić się z mitami krążącymi na ten temat oraz w prosty
sposób wytłumaczyć, czym się kierować przy wyborze produktów spożywczych. Dzięki tej książce dowiesz się, jak rozpoznać
objawy chorób sercowo-naczyniowych oraz jak polepszyć swoje
wyniki za pomocą właściwego sposobu odżywiania.

Ana Krysiewicz

dr Daniel G. Amen

NATURALNA
ODPORNOŚĆ

ZDROWY
UMYSŁ

s. 336 · 140 × 203 · miękka

s. 496 · 145 × 205 · miękka
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Naturalna odporność to praktyczny poradnik, w którym znajdują się wskazówki, jak przez dwanaście miesięcy w roku wspierać
układ odpornościowy całej rodziny. Czy warto podawać dzieciom multiwitaminę? Co jeść i pić, by uchronić się przed chorobą? Co powinna zawierać apteczka dziecka, a co dorosłego? Jaki
jest związek między stresem a odpornością? Jak w prosty sposób
przygotować domowe kiszonki i syropy? Które ze współczesnych
lub tradycyjnych sposobów na odporność faktycznie działają?

Autora podkreśla, że nadszedł czas przestać określać choroby
psychiczne jako choroby umysłu. Trzeba zacząć określać zaburzenia osobowości jako choroby mózgu. Ponieważ depresja,
zaburzenia kompulsywne, choroby Alzheimera czy Parkinsona,
napady lękowe czy agresji to tylko symptomy choroby tego organu. Autor wyjaśnia, że aby rozpocząć leczenie, trzeba dotrzeć
do źródła tych dolegliwości. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie szczegółowych badań. Podstawą są obrazowe badania
mózgu, badania krwi i toksykologiczne.
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Kellyann Petrucci

Teodor Książkiewicz

DIETA
BULIONOWA

ZIOŁOLECZNICTWO OJCÓW
BONIFRATÓW

s. 320 · 145 × 205 · miękka

s. 224 · 175 × 250 · twarda
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Ojcowie Bonifratrzy od ponad 400 lat leczą chorych i cierpiąSalma Hayek i Gwyneth Paltrow twierdzą, że jest najlepszą al- cych. Poradnik zawiera m.in.:
ternatywą dla botoksu. Halle Berry mówi, że to sekret jej urody, ▸ gotowe zestawy recept ziołowych
a drużyna L.A. Lakers zrobiła z niego swój oficjalny napój klu▸ sprawdzone sposoby na zachowanie dobrej formy
bowy. Czym jest ten niezwykły specyfik? To jeden z najstarszych
▸
szczegółowe zalecenia dietetyczne i porady kosmetyczne
i najbardziej skutecznych leczniczych pokarmów – bulion. Dzięki temu magicznemu pokarmowi oraz planowi żywieniowemu, ▸ tabele wartości odżywczych owoców, warzyw i produktów
zbożowych
który stworzyła dr Petrucci, ekspertka od utraty wagi i procesów
starzenia, schudniesz, odzyskasz zdrowie i atrakcyjność.
▸ słowniczek roślin leczniczych.

Teodor Książkiewicz

ZIOŁOLECZNICTWO
OJCÓW
BONIFRATRÓW
DLA DZIECI
s. 128 · 145 × 205 · miękka

7970

7690

K04089

3990

3790

K04087

s. 448 · 165 × 240 · miękka

s. 256 · 165 × 221 · twarda

Tom O'Bryan

Beata Anna Dąbrowska

JAK WZMOCNIĆ
SWÓJ MÓZG

KISZENIE
I FERMENTACJA
Z DR EWĄ DĄBROWSKĄ

Mózg to Twój najważniejszy organ. Powinieneś dbać o jego zdrowie i kondycję. Bóle głowy, utrata
pamięci, napady drgawek, nerwice, depresja to symptomy, powinny Cię zaniepokoić, zwłaszcza
jeśli zdiagnozowano u Ciebie także
chorobę autoimmunologiczną lub
cierpisz na stany zapalne. Książka
dostarczy wskazówek, skutecznych ćwiczeń i sposobów na poprawę pracy mózgu.

Domowe sposoby
Kiszenie i fermentacja z dr Ewą
Dąbrowską to kolejna książka pokazująca bogactwo kuchni roślinnej. Kiszonki wspomagają układ
odpornościowy i pokarmowy, ponieważ naturalny proces konserwowania nie pozbawia produktów ich składników odżywczych.
Dlatego fermentowana żywność
jest wyjątkowo zdrowa.

Zamów teraZ:

nowość

1995
K04209

400 lat tradycji zielarskiej Ojców Bonifratrów. Poradnik przedstawia m.in.: zagrożenia dla dzieci współczesną cywilizacją, porady utrzymania równowagi psychicznej i fizycznej, wskazówki
i zalecenia prawidłowego odżywiania, recepty ziołowe leczące
schorzenia i wzmacniające organizm.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

zdrowie
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Alan E. Baklayan

Dorothy Calimeris,
Lulu Cook

PASOŻYTY

PROSTA I SKUTECZNA DIETA
PRZECIWZAPALNA

Prawdziwa
przyczyna chorób
s. 292 · 145 × 205 · miękka

cesz
Pasożyty – ch
poradzić sobie
z problemem?
Samodzielne
leczenie nie
jest trudne!

nowość

4940

4790

K04255

Z książki dowiesz się, jak pasożyty wpływają na stan twojego
zdrowia oraz jak diagnozować ich obecność w organizmie. Jednocześnie poznasz skuteczne metody leczenia pasożytów i kuracje przeciwpasożytniczne, z których wiele możesz stosować
samodzielnie, jak choćby oczyszczanie organizmu i przeorganizowanie swojej diety tak, aby włączyć do niej preparaty prozdrowotne. Autor książki pokazuje, jak należy postępować w sytuacji, gdy diagnoza jest trudna, a dotychczas przyjmowane leki
nie działają skutecznie.

s. 184 · 165 × 240 · miękka

Jak leczyć
stany zapalne?
Odpowiedzą
będzie dieta
a
przeciwzapaln

nowość

5590

5990

K04256

Stan zapalny, szczególnie na początkowym etapie choroby, cechuje się długotrwałym, zwiększonym stężeniem krążących we
krwi cytokin prozapalnych. Najprostszym sygnałem, że w twoim ciele dzieje się coś niepokojącego jest złe samopoczucie, ból
mięśni i stawów czy uczucie ciągłego zmęczenia i brak witalności.
Te symptomy świadczą o tym, że właśnie tobie dedykowana jest
skuteczna dieta przeciwzapalna dla początkujących. Dowiedz
się, na czym polega prosta i skuteczna dieta przeciwzapalna.

Nicole Moshfegh

Jim Kwik

KSIĘGA
DOBREGO
SNU

MÓZG BEZ
OGRANICZEŃ
s. 400 · 145 × 205 · miękka

s. 232 · 165 × 240 · miękka

Czy jesteś
gotowy, aby
odkryć swoje
supermoce?

Zdrowy sen,
lepsze życie!

nowość
4440

nowość

4190

5950

K04257

Jeżeli cierpisz na zaburzenia snu, a stosowane do tej pory metody nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, koniecznie sięgnij
po tę książkę, która wesprze cię w leczeniu bezsenności. Znajdziesz w niej aż 75 sprawdzonych sposobów na zdrowy sen. Zostały one opracowane w oparciu o najnowsze badania z zakresu
psychosomatyki i terapii poznawczo-behawioralnej dla bezsenności. Niedobór snu może mieć wiele poważnych konsekwencji
dla zdrowia, dlatego nie można bagatelizować tego problemu.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

5490
K04258

Najlepszy na świecie trener mózgu właśnie wręcza Ci instrukcję
jego obsługi. Skorzystaj z niej, a dowiesz się, jak używać mózgu,
by zyskać nieograniczony potencjał, poprawić pamięć i koncentrację, uczyć się efektywniej i wiele innych! W tej przełomowej
książce Autor ujawnia oparte na nauce praktyki i sprawdzone
techniki, z których korzystają najlepsi na świecie, aby przyspieszyć naukę i uzyskać światowej klasy wyniki. Jim Kwik zdradzi
Ci sekret, który odmieni Twoje życie.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

zdrowa żywność
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BURSZTYN NA NALEWKĘ
WEDŁUG OJCA KLIMUSZKO
Butelka 200 ml · Bursztyn 25 g

Należy zalać 9

1990

Zastosowanie według
Zastosowanie
według ojca
ojca Klimuszki:
Klimuszki:

5 % spirytusem

D01160

✔ wspomaga odporność
✔ poprawia koncentrację
✔ działa antybakteryjnie i antyseptycznie
✔ działa przeciwzapalnie (na bóle reumatyczne)
✔ spowalnia proces starzenia się organizmu
✔ pomaga na wrzody żołądka i dwunastnicy
✔ wspomaga leczenie chorób tarczycy i sercowo-naczyniowych
Nalewka z bursztynu to produkt o niezwykłych właściwościach.
Bursztyn to skamieniała żywica sprzed setek lat.
Główną zaletą nalewki jest obecność bursztynu, którego wyciągi od
lat stosowane są w lecznictwie i przemyśle kosmetycznym.
CHIPSY JABŁKOWE
Bez skórki

D01205
bez cynamonu

100 g

890

✔ obniżają poziom

złego cholesterolu
✔ bez dodatku cukru
i sztucznych barwników
✔ duża zawartość błonnika
✔ spowalnia trawienie,
nadając uczucie sytości

Produkt polski

D01268
z cynamonem

890

Chipsy, są produkowane z naszych rodzimych, polskich owoców.
Zdrowa przekąska, z małą ilością kalorii i dużą zawartością
składników odżywczych, będzie idealnym rozwiązaniem zarówno dla łasuchów, jak i osób z brakiem pomysłu na podwieczorek. Suszone jabłka zachowują praktycznie wszystkie biologiczne i odżywcze zalety świeżych owoców.
ZESTAW KONFITUR – SMAKOWITY PREZENT

5990

5490

D01247

Zdrowy upominek

W kartoniku mieszczą się 4 słoiczki 200 g z konfiturami:
▸ morela ▸ minikiwi ▸ świdośliwa z maliną
Gospodarstwo zlokalizowane na obrzeżach
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego oraz
Puszczy Pyzdrskiej. Jego nazwa „Wójtostwo”

Zamów teraZ:

▸

jagoda kamczacka

jest historyczna. Od 30 lat specjalizuje się
w produkcji owoców o najwyższej zawartości
witamin, minerałów i przeciwutleniaczy.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

kosmetyki
Tea Tree płyn do płukania jamy ustnej
250 ml

57

Tea Tree pasta do zębów z rozmarynem
75 g

nowość

2090

1890

D01279

nowość

2490

2290

D01280

Działanie

✔ rozmaryn – ochrona przeciwpróchnicza
✔ olejek z drzewa herbacianego – działanie antybakteryjne
✔ mentol – zapewnia świeży oddech i działanie antybakteryjne

Działanie

✔ usuwa przykry oddech z ust
✔ posiada działanie antybakteryjne i przeciwpróchnicze
✔ zalecany jest w profilaktyce próchnicy, przy zapaleniu

Delikatna, lekko odświeżająca pasta do zębów bez fluoru na
bazie naturalnych składników oczyści Twoje zęby i jamę ustną
z osadów i niekorzystnej flory bakteryjnej. Pasta doskonale naZiołowy płyn bez fluoru, uzupełnia pielęgnację dziąseł. Przy- daje się do pielęgnacji wrażliwych i krwawiących dziąseł. Rowraca naturalne pH w jamie ustnej i zapewnia świeży oddech ślinne i mineralne składniki są bezpieczne i chronią jamę ustną
przez długi czas.
przed podrażnieniami. Posiada lekko miętowy smak.

i krwawieniu dziąseł
✔ redukuje osad nazębny

Tea Tree pasta do zębów z propolisem
75 g

D01281

2590

2390

Pasta na dzień i noc
75 g

nowość

Działanie

✔ pobudza

wydzielanie śliny,
co jest korzystne
dla śluzówki jamy
ustnej oraz powoduje
odnowę i regenerację jej nabłonka

nowość

Olejek z drzewa herbacianego jest najsilniejszym naturalnym
środkiem antyseptycznym. Występujące w paście dwa składniki
czynne: olejek i propolis wykazują działanie synergiczne, dzięki
czemu skuteczność ich działania antyseptycznego jest większa
niż każdego ze składników osobno. Rozmaryn wykazuje działanie przeciwbakteryjne, a mentol działa znieczulająco i zmniejsza podrażnienie błon śluzowych.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Działanie pasty na dzień

4290

3990

D01282

Działanie pasty na noc

✔ świeży oddech
✔ ochrona przeciw-

✔ wzmacnianie dziąseł i szkliwa
✔ zapobieganie osadzaniu się

✔ antybakteryjne
✔ wybielenie
✔ łagodzi podrażnienia

✔ ochrona przeciwpróchnicza
✔ antybakteryjne i ściągające
✔ łagodzi podrażnienia

próchnicza

kamienia

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

miód
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Miód lawendowy

UL

SZYSZKA

ANIOŁEK

GŁADKA

6 cm

10 cm

12 cm

18,5 cm

PLASTER
MIODU
18,5 cm

Co najmniej 1,2 kg

7990

1490

1490

1890

1190

1190

D00766

D00661

D00662

D00663

D00664

Miód leśny

Ś NY
LE

Co najmniej 1,2 kg

z pasie

D01088

M I ÓADmbrożego

Miód
spadziowy
Co najmniej 1,2 kg

a
ki brat . .

EN D O W
ÓD

Y

D01089

LAW

Świece z wosku pszczelego

M Iata Ambrożeg
i br
k
ie
s
a
zp
. .....

o

Działa przeciwutleniająco, przeciwzapalnie,
obniża ciśnienie krwi, uszczelnia naczynia
krwionośne. Jest polecany profilaktycznie
i wspomagająco przy infekcjach górnych i dolnych dróg oddechowych, stanach zapalnych
gardła czy nawet zapaleniu płuc. Osobom zestresowanym i przemęczonym pomoże uspokoić nerwy, ułatwi też zasypianie i relaks.

Miód
wrzosowy
D że g o
MIÓ
ta Ambro

Co najmniej 1,2 kg

bra

. .....

. . ..

6490
D00460

6490

D00461

9490

Stosowany jest przede wszystkim w stanach
wyczerpania fizycznego i psychicznego. Łączy
w sobie działania lecznicze miodów nektarowych i właściwości zdrowotne miodów spadziowych. Można go stosować przy infekcjach
górnych dróg oddechowych. Dzięki wysokiej
zawartości enzymów działa bakteriobójczo,
pomaga w leczeniu chorób skóry, a jego długotrwałe stosowanie podnosi odporność.

Powstaje ze spadzi, lepkiej substancji występującej na drzewach i krzewach. Ze względu na
wysoką zawartość biopierwiastków powinien
być stosowany jako odżywka w okresie rekonwalescencji u osób z hiperwitaminozą, anemią
oraz pracujących w warunkach szkodliwych
dla zdrowia. Ponadto działa w stanach zapalnych dolnych dróg oddechowych.

Ma barwę ciemnobrunatną, po skrystalizowaniu pomarańczową. Charakteryzuje się ostrym,
gorzkim smakiem. Lecznicze właściwości wykorzystywane są głównie przy schorzeniach
układu moczowego, kamicy nerkowej, zapaleniu jelit i biegunce. Ze względu na antyseptyczne właściwości warto sięgnąć po niego
w stanach zapalnych jamy ustnej.

Miód
faceliowy

Miód
akacjowy

Miód
gryczany

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

D że g o
MIÓ
ta Ambro
bra

. .....

D00265

4890

Miód faceliowy jest jasnożółty, ma przyjemny,
delikatny, lekko kwaśny smak. Doskonale
wzmacnia organizm, zapobiega przeziębieniom oraz stanom zapalnym górnych dróg oddechowych i zwalcza ich infekcje. Wspomaga
leczenie chorób układu pokarmowego: nieżytu
żołądka, wrzodów żołądka, problemów z wątrobą, trzustką i woreczkiem żółciowym.

Zamów teraZ:

D00264

5490

Pomocny w leczeniu wrzodów żołądka, dwunastnicy, zapalenia błony śluzowej oraz stanów skurczowych jelita cienkiego i grubego.
Zalecany przy leczeniu nadkwasoty żołądka,
zaburzeń przewodu pokarmowego i układu
trawiennego. Łagodnie wycisza niepokój wewnętrzny, ułatwia zasypianie, wzmacnia wyczerpany organizm. Może być stosowany przy
niektórych rodzajach cukrzycy.

D00458

5690

Polecany osobom narażonym na schorzenia
układu krwionośnego, np. miażdżycę. Zawiera
rutynę, która ma właściwości przyspieszające
gojenie ran zewnętrznych i wewnętrznych.
Zaleca się jego spożywanie przy złamaniach.
Ze względu na dużą zawartość magnezu
zalecany przy stanach wyczerpania nerwowego, korzystnie wpływa również na pamięć.
Pomocny w diecie antynowotworowej.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

Co najmniej 1,2 kg

i br
z pasiek
. .....

D00723

MN

D ożego
M IaÓ
ta Ambr

Miód
mniszkowy
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KO W
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Y

Co najmniej 1,2 kg

N

NI KO
W
ECZ
Y

Miód
słonecznikowy

SŁO

miód

o
D
MrIaÓta Ambrożeg

Miód
lipowy
D że g o
MIÓ
ta Ambro

Co najmniej 1,2 kg

bra

ieki b . .. ..
z pas
.

5490

D00722

. .....

5490

5490

D00459

Miód ze słonecznika charakteryzuje wielość
właściwości prozdrowotnych. Jest skuteczny
w leczeniu chorób związanych z układem krążenia, wątrobą oraz stanów zapalnych górnych
dróg oddechowych. Miód ten budzi również
zainteresowanie dermatologów, może być bowiem cennym wsparciem dla osób, które zmagają się z chorobami skóry.

Miód mniszkowy, czyli miód z mniszka lekarskiego, posiada wiele właściwości leczniczych.
Wspomaga układ trawienny, działa pozytywnie na wątrobę oraz żołądek, łagodzi jego nadkwasotę. Stosowany jest również w chorobach
serca i woreczka żółciowego, nerek, pęcherza,
w dolegliwościach reumatycznych oraz chorobach dróg moczowych.

Ma jasnożółtą barwę i ostry smak, z wyczuwalnym posmakiem lipy. Z szerokiej gamy właściwości miodu lipowego szczególnie ceni się te
wspomagające leczenie przeziębienia, grypy,
anginy, zatok oraz oskrzeli. Miód lipowy ma
działanie antybiotyczne, przeciwgorączkowe
i przeciwkaszlowe. Ułatwia zasypianie, łagodzi
stres i obniża ciśnienie.

Miód
malinowy

Miód
wielokwiatowy

Miód
rzepakowy

Co najmniej 1,2 kg

D że g o
MIÓ
ta Ambro
bra

Co najmniej 1,2 kg

D eg o
MrIaÓta Ambroż

Co najmniej 1,2 kg

b

. .....

D00266
Działa napotnie, rozgrzewająco, antyseptycznie i przeciwgorączkowo. Stosuje się go
w przeziębieniach, schorzeniach górnych
dróg oddechowych, nieżycie żołądka, jelit, niedokrwistości oraz prewencyjnie przy
miażdżycy. Wzmacnia układ odpornościowy
i wspomaga pracę serca.

Pierzga
100 g

4890

D00268

D00267

Dzięki łatwo przyswajalnym cukrom prostym Pomocny w leczeniu wątroby, trzustki, newspomaga mięsień sercowy. Pomocny przy rek, układu pokarmowego, wrzodów żołądka
chorobach wątroby i pęcherzyka żółciowego. i dwunastnicy. Polecany jest przy leczeniu schoOsobom uczulonym na pyłki pomaga znosić rzeń układu krążenia, niewydolności mięśnia
i uodparniać się na alergie. Ze względu na ła- sercowego i miażdżycy. Obniża ciśnienie tętnigodny smak, poleca się podawać go dzieciom cze krwi i wyrównuje niedobory potasu w orgaprzy leczeniu grypy, przeziębień, chorób dol- nizmie. Przyspiesza gojenie ran. W przypadku
nych dróg oddechowych.
oparzeń zapobiega tworzeniu się pęcherzy.

Pyłek
kwiatowy

Propolis –
kit pszczeli

200 g

50 g

PR

46

4690

90

. .....

OPOLIS

I
CZbEroLżego
Z
S
P
m
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ek i b
z pasi

D00455

3690

Mieszanina miodu, pyłku i mleczka pszczelego.
Działa wzmacniająco i regenerująco po przebytych zabiegach operacyjnych w stanach
pozawałowych, w spadku odporności, niedoborach witamin i składników mineralnych,
zapobiegawczo w leczeniu anemii. Wzmacnia
układ nerwowy, reguluje działanie układu trawiennego. Działa odtruwająco, przyspiesza odbudowę wszystkich komórek organizmu.

D00456

2790

Stanowi bogate źródło aminokwasów, mikroelementów, witamin i lekko strawnego białka
roślinnego. Wpływa pozytywnie na skład krwi,
normalizuje czynności jelit, obniża ciśnienie,
działa leczniczo na system nerwowy, reguluje
przemianę materii, polecany przy zapaleniu gruczołu krokowego i anemii. Ogranicza i hamuje
proces miażdżycy. Posiada właściwości detoksykacyjne, przez co działa antynowotworowo.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

D00457

2490

Propolis ma działanie antybakteryjne, antywirusowe, antygrzybiczne, przeciwzapalne, znieczulające oraz regenerujące. Można go skutecznie stosować przy wielu schorzeniach, między
innymi górnych dróg oddechowych, przewodu
pokarmowego, gruczołu krokowego, oparzeniach, odparzeniach oraz odmrożeniach.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

układ krążenia

60

Czerwona koniczyna

Circuvena™

90 kapsułek

90 kapsułek

Działanie

Działanie

✔ wsparcie układu

✔ łagodzi objawy procesu

odpornościowego
✔ uszczelnia i wzmacnia
naczynia żylne
✔ wsparcie krążenia żylnego

menopauzy
✔ pozytywnie wpływa
na układ krążenia
✔ zwiększa wytrzymałość
i elastyczność naczyń
krwionośnych

D01283

3990

3890

nowość

Wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi typowe objawy menopauzy, jak: uderzenia gorąca, zaburzenia snu, zmienny nastrój. Co szczególnie istotne, czerwona koniczyna ma korzystny wpływ na stan kości. Zmniejsza ryzyko osteoporozy, sprawia,
że kości są lepiej zmineralizowane i bardziej odporne na uszkodzenia i złamania. Regularna suplementacja ekstraktem z czerwonej koniczyny wpływa prawidłowe funkcjonowanie serca,
zwiększenie elastyczności naczyń krwionośnych, normalizację
ciśnienia krwi.

Ruszczyk kolczasty
90 kapsułek

6990

6690

Astaksantyna Plus
witamina E

Różeniec Bakopa Maka
30 tabletek

D01149

30 kapsułek

4790

nowość

D01284
Poprawia napięcie ścian i zastawek żylnych, zwiększa elastyczność naczyń, zmniejsza adhezję leukocytów i komórek wielojądrzastych do śródbłonka, usprawnia przepływ żylny, działa przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Hesperydyna
zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych, poprawia ich
napięcie, reguluje przepływ przyścienny elementów morfotycznych krwi, działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

2890

4490

D01222

4490

4190

D01100

Działanie

Działanie

✔ wspiera krążenie żylne
✔ zapobiega uczuciu ociężałych nóg

✔ neutralizacja toksyn

i wiązanie wolnych rodników

✔ zwiększa aktywność

układu immunologicznego
Kłącze ruszczyka znajduje zastosowanie w leczeniu chorób układu krążenia. Zawarte w nim ✔ ma właściwości przeciwzapalne
i przeciwmiażdżycowe
saponiny zwiększają napięcie ścian naczyń żylnych, poprawiają krążenie krwi, chronią struk- ✔ reguluje ciśnienie krwi
turę naczyń krwionośnych i limfatycznych,
ograniczają obrzęki. Ruszczyk wspomaga Astaksantyna zwiększa aktywność układu
także krążenie żylne i przyczynia się do ulgi immunologicznego. Ma także zastosowanie
w przypadku zmęczonych i ciężkich nóg.
w zwalczaniu chorób krążenia.

Zamów teraZ:

Działanie

✔ wpływa na zdolności umysłowe

i poznawcze
✔ pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego
✔ wpływa na prawidłowy metabolizm
energetyczny komórek
✔ wspomaga sprawność fizyczną i kondycję
✔ wspiera prawidłowe funkcjonowanie
serca i naczyń krwionośnych
✔ wykazuje właściwości antyoksydacyjne
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stawy i mięśnie
Chrząstka rekina

61

Siarczan glukozaminy

90 kapsułek

90 kapsułek

Działanie

✔ wsparcie

D01217

6990

prawidłowego
funkcjonowania
stawów
✔ wpływa na ogólną poprawę
kondycji chrząstki stawowej

6790

Działanie

✔ wspomaga lepsze
uwapnienie kości

3990

✔ wzmacnia kości i stawy

3890

nowość

D01285
wzmocnia chrząstkę stawową
Każdy staw jest wypełniony mazią stawową, która umożliwia
Chrząstka rekina jest suplementem uzyskiwanym ze sproszko- płynny ruch. Jednak trzeba pamiętać, że wraz z upływem czawanego, wysuszonego szkieletu rekina szarego. Siarczan chon- su nasze stawy ulegają osłabieniu. Również regularna aktywdroityny wspiera proteoglikany, które produkują maź stawową ność fizyczna ma znaczny wpływ na zdrowie kości oraz stawów.
(substancję międzykomórkową). Wapń wspomaga prawidłowe Siarczan glukozaminy to naturalny związek chemiczny będący
funkcjonowanie mięśni oraz przyczynia się do utrzymania zdro- składnikiem mazi stawowej, czyli substancji zmniejszającej tarwych kości.
cie w stawach.

Krzem proszek

Omułek zielonowargowy
60 kapsułek

100 g

3390

Kolagen na stawy
500 ml

3190

D00410

1990
D01143
Działanie

Działanie

✔ korzystnie wpływa

na układ naczyniowy

✔ chroni organizm przed miażdżycą
✔ usuwa złogi, czyli przyczynia się

do oczyszczania organizmu z toksyn

✔ działa przeciwzapalnie

Krzem jest pierwiastkiem, który zaraz po tlenie
najczęściej występuje w przyrodzie. Wpływa
on na zdrowie, ale również w dużej mierze na
urodę. Niedobory tego pierwiastka mogą prowadzić do miażdżycy, zapalenia stawów czy
stanów zapalnych w organizmie.

9490

✔ działa

przeciwzapalnie
i leczniczo na stawy
✔ poprawia ruchomość stawów
✔ reguluje tkankę kostną i stawową
✔ bierze udział w budowie tkanki łącznej,
chrząstek i płynów stawowych
Stawy, które poddawane są silnym obciążeniom podczas codziennej aktywności, pracy
fizycznej, uprawiania sportu, wymagają odpowiedniego wzmocnienia. Wyciąg z zielonych
małż nowozelandzkich to wyjątkowa odżywka
dla stawów i kości. Naturalny surowiec posiadający właściwości przeciwzapalne.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

9290

D01218
Działanie

✔ wzmacnia kości i stawy
✔ wzmocnia chrząstkę stawową
✔ wspomaga lepsze uwapnienie kości
Kolagen to podstawowy budulec wielu narządów, takich jak skóra, chrząstki, ścięgna, kości
i zęby. Bez niego poprawne funkcjonowanie
organizmu byłoby niemożliwe. Kolagen jest
między innymi jednym ze składników budujących tkanki chrzęstne, w tym stawy. Kolagen na
stawy zawiera wysoką dawkę kolagenu typu II.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

spokój ducha

62

Pamięć bez granic

Kozłek lekarski –
Waleriana

50 kapsułek

90 kapsułek

Działanie

✔ wspomaga pracę

D01219

4290

3990

układu nerwowego
✔ łagodzi objawy
demencji
✔ wzmacnia funkcje
poznawcze

Działanie

✔ ułatwia zasypianie
✔ wzmacnia pracę serca
✔ normalizuje ciśnienie krwi
✔ wspomaga zdrowie psychiczne
✔ wspomaga pracę układu pokarmowego

3590

Korzeń rośliny od dawna stosowany jest w zielarstwie tradycyjnym jako środek ułatwiający zasypianie. Użycie korzenia kozłD01286
ka lekarskiego sięga czasów starożytnej Grecji i Rzymu. Roślina
Suplement wspomagający pamięć i koncentrację. Wzmacnia była wówczas szeroko stosowana, a sam Hipokrates zalecał ją
funkcje poznawcze oraz przyczynia się do prawidłowego krąże- m.in. na ukojenie nerwów, pracę układu pokarmowego i zdronia krwi, co wpływa na wydajność mózgu. Ponadto wspomaga wie serca. Pomaga regulować impulsy nerwowe w mózgu i ukłazdrowie psychiczne – wspiera utrzymanie dobrego samopoczucia. dzie nerwowym, prowadząc do uczucia spokoju i wyciszenia.

3990

nowość

Sennio forte z melatoniną Wąkrotka azjatycka
30 kapsułek
(Gotu Kola)

Melisa
90 kapsułek

60 kapsułek

3090

1290

3290

2990

2990

D01221

D00408

D01145

Działanie

Działanie

Działanie

✔ ułatwia zasypianie i wycisza
✔ działa odprężająco i relaksująco

w stanach zniecierpliwienia,
rozdrażnienia i napięcia emocjonalnego
✔ pomaga utrzymać pozytywny nastrój
i funkcje poznawcze, a także wspiera
odpowiednią kondycję fizyczną
✔ przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia

Zamów teraZ:

✔ przyspiesza procesy myślenia
✔ poprawia pamięć i koncentrację
✔ wspomaga funkcje umysłowe

Ratunek dla mózgu i funkcji umysłowych.
Usprawnia współpracę lewej i prawej półkuli
i stanowi pożywkę dla mózgu – wzmacnia i regeneruje komórki mózgowe. Gotu Kola stymuluje centralny układ nerwowy – zwiększa
koncentrację, poprawia pamięć i umożliwia
lepsze przyswajanie wiedzy. Dlatego jest polecana przede wszystkim osobom, które chcą być
bardziej efektywne.

✔ ułatwia zasypianie
✔ poprawia funkcjonowanie układu
pokarmowego i oddechowego

✔ przeciwutleniające

Melisa jest stosowana dla poprawy nastroju
i funkcji poznawczych, ale jej potencjalne korzyści nie kończą się na tym. Melisa jest dobrze
znana ze swoich właściwości przeciwlękowych
i redukujących stres, a także regulujących
zdrowe cykle snu. Zielarstwo na całym świecie
korzysta z melisy w roli skutecznego środka na
wzdęcia i ogólną niestrawność. Olejki zawarte
w roślinie działają lokalnie na mięśnie gładkie
otaczające jelita rozluźniając je i ułatwiając
przepływ gazów.
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trawienie
Sylimaryna

Ruta zwyczajna

90 kapsułek

90 kapsułek

Działanie

Działanie

✔ pobudza wydzielanie

✔ usprawnia trawienie

kwasów żółciowych
✔ chroni wątrobę
✔ obniża poziom
cholesterolu

D01291

5990

63

oraz pracę całego
przewodu pokarmowego
✔ wpływa korzystnie
na komfort psychiczny
i dobre samopoczucie
✔ przyczynia się do ochrony
organizmu przed szkodliwymi czynnikami
środowiskowymi

5690

nowość

D01292

Sylimaryna zawarta w ostropeście plamistym odznacza się bardzo szerokim spektrum pozytywnego działania na komórki wątroby – ostropest przyczynia się do utrzymania jej w prawidłowej kondycji. Wspomaga także trawienie i oczyszcza organizm.
Dodatkowo ma pozytywny wpływ na serce i zwiększa odporność organizmu na trudne warunki środowiska.
zioła ojca klimuszki

Pij i chudnij

butelka szklana · 15 × 100 ml

4490

3990

nowość

Ziele ruty jest niezwykle pożądanym surowcem ze względu na
zdolność do utrzymania prawidłowego funkcjonowania jelit.
Działa rozkurczowo (spazmolitycznie) na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, wpływa korzystnie na mikrobiotę jelitową
oraz łagodzi liczne problemy trawienne. Suplementacja ekstraktu z ruty zwyczajnej jest naturalną metodą łagodzącą wzdęcia.

Chrom z zieloną herbatą

Cykoria podróżnik

30 kapsułek

90 kapsułek

9900
D00107

4290

2090

Działanie

✔ ułatwia utrzymanie

prawidłowej masy ciała
✔ wspomaga odchudzanie
✔ reguluje czynności przewodu
pokarmowego
Skondensowana mieszanina naturalnych owoców i ziół suszonych, rozdrobnionych i przygotowanych jako gotowy do wypicia napój, dosłodzony fruktozą (przyjazny dla cukrzyków),
w dyskretnych małych buteleczkach, które
możesz zabrać ze sobą wszędzie! Bardzo proste
w użyciu – wystarczy wypić jeden łyk napoju
przed posiłkiem.

D00680
Działanie

✔ pomaga w odchudzaniu
✔ konieczny dla diabetyków

Chrom – niezbędny pierwiastek w procesie metabolizmu glukozy. Bierze udział w procesach
regulacji stężenia cukru we krwi oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego. Jego niedostatek w organizmie jest równoznaczny z niedostatkiem insuliny. Preparat uzupełnia dzienne zapotrzebowanie na witaminę B6, cynk i chrom.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

3990

D01216
Działanie

✔ pomaga w odchudzaniu
i kontroluje wagę

✔ wspomaga wątrobę i jelita
✔ wspomaga serce i naczynia krwionośne

Cykoria podróżnik posiada wiele właściwości
korzystnie wpływających na nasze zdrowie.
Oczyszcza z toksyn wątrobę, wykazuje działanie przeczyszczające. Przyśpiesza spalanie
tłuszczu, pomaga w odchudzaniu i kontrolowaniu wagi ciała. Pobudza i reguluje wydzielanie soków trawiennych. Wywar z liści rośliny
usprawnia pracę serca.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

wzmocnienie i odporność

64

Olejek eukaliptusowy
roztwór 20%

Naturalny olejek
z drzewa herbacianego

50 ml

7 ml

Działanie

✔ redukuje napięcie nerwowe
✔ ma działanie
przeciwbakteryjne
i przeciwwirusowe

D01288

2490

nowość

Działanie

✔ do inhalacji przy katarze

i infekcjach dróg oddechowych

2490

D01287

✔ łagodny środek antyseptyczny na niewielkie

nowość

skaleczenia, oparzenia, otarcia, ukąszenia,
stłuczenia, użądlenia

Aromaterapia z zastosowaniem olejku eukaliptusowego koi
zmysły, uspokaja, rozluźnia i redukuje napięcie nerwowe. Olejek eukaliptusowy roztwór 20% ma działanie przeciwbakteryjne
i przeciwwirusowe dlatego należy go stosować pomocniczo przy
infekcjach górnych dróg oddechowych, katarze, kaszlu, zapaleniu zatok oraz bólach reumatycznych. Doskonale łagodzi ukąszenia owadów, oparzenia, rany i pęcherze.

Brahmi – Bacopa Monnieri
100 kapsułek

Ma bardzo szerokie spektrum działania. Dobrze wnika w skórę przy czym nie powoduje uszkodzenia tkanki. Posiada właściwości znieczulające i uśmierzające w przypadku ran, oparzeń
i owrzodzeń. Skuteczny w przypadku łojotoku, łupieżu, łuszczycy, trądziku, grzybic, paradontozy, infekcji jamy ustnej, itp. Przyspiesza gojenie opryszczki. Nadaje się do inhalacji przy katarze
i zapaleniu górnych dróg oddechowych.

Traganek – odporność
z korzenia

Dzika róża
90 kapsułek

100 kapsułek

5490

5290

5490

D01213

4990 nowość

D01290

3990
Działanie

✔ polepsza pamięć
✔ usprawnia pracę mózgu
✔ zwiększają zdolność koncentrację

3790 nowość

D01289
Działanie

✔ chroni serce
✔ reguluje poziom cukru we krwi
Brahmi wspomagapracę enzymów antyok✔ wspomaga układ odpornościowy
sydacyjnych. Wykazuje także właściwości
poprawiające zdolność uczenia się, pamięć,
koncentrację i zdolności poznawcze. Poprawia przewodzenie impulsów nerwowych oraz
zwiększa przepływ krwi w mózgu, nie zmieniając jednocześnie ciśnienia krwi.

Zamów teraZ:

Wykazuje właściwości przeciwutleniające,
zwalczają i usuwają wolne rodniki, a także mogą
pomóc w zapobieganiu chorobom serca i w niedoborze odporności. Wspomaga układ odpornościowy, wspiera funkcje wydalnicze nerek.

Działanie

✔ prawidłowe funkcjonowanie

przewodu pokarmowego
✔ zwiększenie ruchomości stawów
✔ wzmocnienie układu odpornościowego
Owoce dzikiej róży są niezwykle cenne ze
względu na wysoką zawartość witaminy C,
która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego. Witamina C utrzymuje nie tylko prawidłowe funkcjonowanie
układu nerwowego, ale także redukuje uczucie zmęczenia i znużenia.
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witaminy i minerały

65

Spirulina

Magnez + Cynk + B6

90 kapsułek

90 kapsułek

D01294

D01293

2990

2590

nowość

3490

3190

nowość

Działanie

✔ wspiera zdrowie

układu nerwowego

✔ wzmacnia układ

Działanie

✔ poprawia działanie

odpornościowy

✔ usprawnia metabolizm

układu odpornościowego
✔ działa przeciwmiażdżycowo
✔ działa przeciwnowotworowo

energetyczny

Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, wspomaga produkcję czerwonych krwinek, zmniejsza uczucie zmęczenia oraz regulują aktywność hormonalną.
Pomagają w funkcjonowaniu układów nerwowego i odpornościowego. Wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga zachować zdrową skórę, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie tarczycy i produkcję jej hormonów.

Witamina D 3 2000IU

Propolis Plus

60 kapsułek

60 kapsułek

✔ przyczynia się do prawidłowego

funkcjonowania mięśni, w tym mięśnia sercowego

Naturalny preparat mineralny składający się z pikolinianu cynku, cytrynianu magnezu i witaminy B6. Cynk wspiera układ
odpornościowy i mięśnie. Magnez odgrywa rolę w metabolizmie i zdrowiu mięśni oraz pomaga w zasypianiu. Witamina
B6 wzmacnia też układ nerwowy i usprawnia metabolizm energetyczny, pomaga zwiększyć poziom energii.

D00632

2990

Mumio – 40% kwasów
fulwowych „Eliksir życia”
90 kapsułek

5990

5790

D01198

21

90

18

Działanie

✔ wzmacnia

90

kości i stawy

D01122

✔ pomaga w redukcji wagi

Działanie

Działanie

✔ pomaga w prawidłowym

✔ zmniejsza znużenie organizmu
✔ wspiera układ odpornościowy

organizmu
funkcjonowaniu mięśni
Witamina C pomaga w prawidłowym funk✔ pomaga w prawidłowym funkcjocjonowaniu układu nerwowego, przyczynia
nowaniu układu odpornościowego
się do zmniejszenia znużenia organizmu. Cynk
✔ pomaga w prawidłowym wchłanianiu –
wspiera nasze funkcje poznawcze, poprawia
wykorzystywaniu wapnia i fosforu
stan skóry, włosów, paznokci i kości. Ma także
✔ pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
udział w prawidłowym metabolizmie węglo✔ pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów wodanów i kwasów tłuszczowych.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

✔ działa odmładzająco
✔ wykazuje działanie uodparniające
✔ wspomaga umysł i funkcje psychiczne
✔ wspiera metabolizm tłuszczów i cukrów

Naturalne bogactwo pierwiastków śladowych
spowodowało, że mumio od tysiącleci znane
jest w tradycjach ludowych jako doskonałe
źródło składników odżywczych dla ludzkiego
organizmu. Współczesna nauka poparła to założenie, identyfikując m.in. kwas fulwowy, którego duża ilość charakteryzuje shilajit.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

plastry

66

Plastry rozgrzewające Herbalex

Plastry oczyszczające
z konopiami Herbalex

1 sztuka

1 sztuka

D01183

990

990

890

D01106

Działanie

✔ mają korzystne
✔ przy dolegliwościach mięśni pleców

działanie także
na układ immunologiczny
i pozwalają przywrócić pełnię zdrowia
✔ poprawiają jakość snu, krążenia krwi i witalność organizmu

Plastry rozgrzewające wyróżniają się zawartością wyciągu
z kasztanowca. Plaster naklejony na skórę ogrzewa ją i powoduje jej delikatne zaczerwienienie, dzięki czemu ból jest mniej
dokuczliwy. Plastry działają nawet do 15 godzin, co pomaga pozbyć się bólów: pleców, karku i szyi, stawów. Ulgę odczuwamy
jeszcze długo po odklejeniu plastra.

Zanieczyszczenie organizmu może być przyczyną takich problemów zdrowotnych jak otyłość, biegunki i zaparcia, alergie, czy
bóle stawów. Plastry oczyszczające z konopiami to produkt, który pozwala skutecznie oczyścić organizm. Nakleja się je na podeszwę jednej i drugiej stopy na noc. Po odklejeniu, wyrzuca się
je rano wraz z usuniętymi toksynami.

Zastosowanie

i kręgosłupa, głównie w odcinku lędźwiowym i szyjnym

ochrona antynowotworowa
Hericium
(soplówka jeżowata)

Kurkumina Kadzidłowiec i imbir
90 kapsułek

60 kapsułek

D01200

D00877

3290

6490

6290

2990

Działanie

✔ chroni żołądek
✔ pobudza wzrost komórek nerwowych

Działanie

✔ wzmacnia odporność
✔ wspiera układ oddechowy
Posiada działanie przeciwnowotworowe. Jest stosowany w no- ✔ reguluje poziom cholesterolu
wotworach górnej i środkowej części przewodu pokarmowego ✔ ochrania układ sercowo-naczyniowy

i wątroby. Chroni i łagodzi błonę śluzową, dlatego jest stosowany
w zaburzeniach układu pokarmowego, takich jak: zapalenie żo- Wpływa korzystnie na odporność i jest doskonałym przeciwułądka, wrzody żołądka, zgaga, refluks. Używany jest również przy tleniaczem. Działa wzmacniająco na stawy i kości. Wspomaproblemach neurologicznych, takich jak demencja, choroba Al- ga układ pokarmowy, działając łagodząco i ochronnie na jelizheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane lub neura- ta. Wykazuje również pozytywny wpływ na pamięć i funkcje
stenia. Pobudza wzrost komórek nerwowych i wspomaga serce. umysłowe.

Zamów teraZ:
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Żel ze świetlikiem
i kolagenem

30 kapsułek

Luteina + DHA
60 kapsułek

20 ml

D00678

D00511

25

1990

90

D01208

4500

4390

Działanie

Działanie

✔ wzmacnia wzrok
✔ wspomaga ostrość widzenia
Preparat jest źródłem witaminy C i cynku.
Czarna jagoda i ekstrakt z kwiatów aksamitki
wzmacniają wzrok, wspomagają ostrość widzenia, zwłaszcza o zmroku. Cynk pomaga
w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.

✔ wspiera

Działanie

✔ łagodzi podrażnienia i obrzęki

prawidłowe widzenie

wywołane przez przemęczenie
i czynniki zewnętrzne

Żel polecany do codziennej pielęgnacji skóry
okolic oczu oraz powiek. Preparat łagodzi podrażnienia i obrzęki wywołane przez przemęczenie i czynniki zewnętrzne: nadmierne nasłonecznienie, wiatr, kurz, pyłki, dym papierosowy,
smog. Usuwa objawy świądu i pieczenia oczu.

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) i luteina tworzą potężne połączenie składników odżywczych, które dbają o zdrowy rozwój oczu i mózgu, zwłaszcza u niemowląt i dzieci. DHA jest
kwasem tłuszczowym omega 3, niezbędnym
do rozwoju mózgu podczas ciąży i wczesnego
dzieciństwa. Jest również związany z poprawą
zdrowia serca i lepszym wzrokiem.

układ moczowy
Żurawina z acerolą

Uro mannoza

60 tabletek

60 tabletek

D00246

20

Pokrzywa

D01146

29

90

60 kapsułek

90

Działanie

Działanie

✔ wspomaga utrzymanie prawidłowej
flory bakteryjnej dróg moczowych

D00972

1990

1890

Działanie

✔ działanie moczopędne
✔ naturalna ochrona nerek

✔ zwiększa wydalanie wody przez nerki
✔ przyczynia się do ochrony komórek

✔ moczopędne
✔ wzmacnia włosy

Rolą ekstraktu z żurawiny jest utrudnienie przylegania patologicznych bakterii do ścian dróg
moczowych. Skrzyp i pokrzywa tworzą naturalną ochronę układu moczowego, m.in. przez
działanie moczopędne, które wzmaga wypłukiwanie nadmiaru bakterii z dróg moczowych.

Wspomaga walkę z infekcjami dróg moczowych. Zalecany jest w przypadku zakażeń,
nie tylko zwalcza dolegliwości i ich przyczyny
(np. obecności wirusów czy bakterii), ale także
zapobiega nawrotom infekcji.

Bogactwo cennych dla zdrowia substancji: witamin, garbników, składników mineralnych
(wapnia, magnezu, potasu, fosforu, żelaza,
manganu i krzemu), a także barwników roślinnych: chlorofilu oraz beta-karotenu.

przed stresem oksydacyjnym

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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oraz ogranicza ich wypadanie
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68
mazidło klasztorne klimuszko

mazidło klasztorne klimuszko

Na żylaki

Cannabis żel SwissMedicus
ulga dla mięśni i stawów

150 ml

150 ml

200ml

Na kręgosłup i stawy

HIT!

HIT!

1990
D01108

35

D00228

00

Działanie

D00227

3500

3290

Działanie

✔ rozgrzewa i relaksuje
✔ poprawia ukrwienie
✔ rozluźnia spięte partie mięśni

✔ ulga dla nóg
✔ działa kojąco i relaksująco
✔ wspomaga procesy regeneracyjne

Mazidło ziołowe wspomaga, rozgrzewa i relaksuje skórę na plecach, kręgosłupie, kolanach, łokciach oraz zmęczone mięśnie lub
stawy, także w przypadkach pochodzenia reumatycznego. Stosowane regularnie, wpływa
na zmniejszenie dyskomfortu w stawach, ułatwiając ich ruchomość.

Ziołowe mazidło przynosi ulgę umęczonym
nogom. Ta klasztorna receptura z wykorzystaniem zbawiennego wyciągu naturalnego z winogron działa kojąco i relaksująco. Wzmocnieniu ulegają ścianki naczyń krwionośnych,
co wpływa na ich elastyczność. Działa również
pielęgnacyjnie i nawilżająco.

Żel z kasztanowcem,
miłorzębem i babką
lancetowatą

Końska maść z konopiami

Unikalny preparat zawierający olej z konopi
do masowania mięśni, stawów, ścięgien. Masaż żelem łagodzi zmęczenie mięśni i stawów.
Zapewnia miejscową poprawę krążenia, przez
co przyczynia się do zmniejszenia sztywności
i poprawy ruchomości stawów. Olej konopny
wzmacnia naczynia krwionośne.

250 ml

200 ml

2390
D00525

HIT!

D01105

2990
D01104

2990
Do delikatnych wcierań w skórę całego ciała,
Działanie
Działanie
a szczególnie miejsc z rozszerzonymi naczyn✔
usuwa
bóle
stawów
i
mięśni
✔ usuwa bóle kręgosłupa, stawów,
kami krwionośnymi (tzw. pajączkami) oraz
mięśni i spowdowane urazami
nóg u osób z żylakami i opuchnięciami, z uczu- ✔ pobudza krążenie w tkankach
ciem „ciężkości nóg”. Działa uszczelniająco na ✔ działa rozgrzewająco
✔ działa chłodząco
naczynia, wygładzając i uelastyczniając delikatną skórę. Stosowany systematycznie, ob- Maść wpływa na szybką regenerację stawów i daje im ulgę. Wykazuje bardzo szybkie działanie –
kurcza rozszerzone naczynia, likwiduje uczucie olejki eteryczne wchodzące w skład tego balsamu, natychmiast usuwają ból. Konopie to składnik,
zmęczenia i ciężkości nóg.
który wspomaga właściwości regeneracyjne maści i sprawia, że przynosi szybką ulgę.

Zamów teraZ:
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Franciszkański żel na stawy

Proftin – żel do stóp i paznokci

150 g

10 g

D01296

D01295

3490

3390

3290

nowość

nowość

Działanie

✔ odżywia płytkę paznokciową
✔ eliminuje ból mięśni i kostno-stawowy
✔ wzmacnia rozdwajające się i łamliwe paznokcie
wynikający z chorób, treningów, urazów
✔ przyspiesza wzrost silnej płytki paznokciowej
Żywokost, wraz z kamforą, mentolem i czarcim pazurem, to na✔ usuwa objawy infekcji grzybiczych stóp i paznokci
turalny środek miejscowy o działaniu przeciwbólowym i roz✔ łagodzi podrażnienia związane z infekcjami grzybiczymi
Działanie

grzewającym. Swoją skuteczność zawdzięcza zastosowaniu
naturalnych składników aktywnych, które dają szybką ulgę.Żel
rekomendowany jest w celu eliminacji bólów mięśniowych i kostno-stawowych. Zawarty w nim wyciąg z czarciego pazura powoduje rozluźnienie mięśni i zmniejsza dolegliwości bólowe.

Przeznaczony jest do pielęgnacji skóry stóp oraz paznokci. Dzięki zawartości dobroczynnego olejku z drzewa herbacianego (Tea
Tree Oil) – 50mg/g o właściwościach antybakteryjnych, antyseptycznych i przeciwzapalnych działa tak skutecznie.

Franciszkański krem do twarzy

Aloe Vera żel

50 g

45 g

D01297

2990

nowość

D01298

3390

nowość

Działanie

✔ łagodzi stany zapalne, nawilża, chłodzi i delikatnie ściąga
✔ przeciwdziała rozwojowi drobnoustrojów,

Działanie

przyspiesza regenerację ran

✔ nawilża, regeneruje oraz wygładza i odżywia skórę
Krem bazuje na wielu drogocennych składnikach aktywnych,
które za sprawą swojego synergicznego działania zapewniają optymalną skuteczność. Zastosowane do produkcji kremu
składniki mają pochodzenie naturalne. Zawarty w kremie skwalan jest naturalnym składnikiem ludzkiego sebum i odpowiada
za wzmocnienie struktury wodno-lipidowej skóry.

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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Naturalny żel aloesowy Aloe Vera o właściwościach kojąco-nawilżających z bardzo dużą zawartością aloesu. Doskonały kosmetyk do każdego typu cery. Żel jest bezwonny i beztłuszczowy, szybko wchłania się przez skórę oraz zmiękcza ją i nawilża.
Po nałożeniu tworzy na skórze delikatny film, który zapobiega
ucieczce wilgoci. Żel jest hipoalergiczny i może być stosowany
także u osób z wrażliwą skórą twarzy.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

hildegarda
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Zioła św. Hildegardy
z Bingen

8490

8990

D01131
Święta Hildegarda z Bingen była jedną z barwniejszych
postaci średniowiecza o niemałym wpływie zarówno
polityczym, jak i duchowym na ludzi tamtej epoki.
Dzisiaj znana jest głównie ze względu na zalecenia
medyczne, które – jak sama święta uważała –
spisała pod wpływem Bożych natchnień.
Wśród ziół polecanych przez św. Hildegardę znalazły
się takie jak: bertram, galgant czy dyptam. Stanowią
one ważny element proponowanej przez nią diety.
Pochodzące z różnych części świata zioła
charakteryzują się wyrazistym i specyficznym smakiem, a co najważniejsze
wpływają korzystnie na nasze zdrowie.

w
Zesta raw
p
y
3 p rz
ych
owan
z a p a kl n i a n y
w
zek
worec

Właściwości lecznicze bertramu:
✔ wspiera leczenie niedokrwistości
Addisona-Biermera

✔ wspomaga leczenie cukrzycy
✔ usuwa zaflegmienie
✔ wspiera leczenie demencji
i choroby Alzheimera

✔ łagodzi zaburzenia trawienia
✔ działa przeciwbakteryjnie,
przeciwwirusowo
i przeciwpasożytniczo

35 g
masa netto

50 g
masa netto

Właściwości lecznicze galgantu:
✔ wspomaga układ krążenia, usuwa bóle serca
✔ łagodzi bóle pleców i bóle reumatyczne
✔ likwiduje skurcze żołądka
✔ zapobiega zawałom i udarom
✔ pomaga przy migrenach,
bólach głowy

✔ poprawia trawienie
✔ wzmacnia serce
✔ obniża gorączkę

Miód rzepakowy
z wszewłogą górską –
zielem św. Hildegardy z Bingen
Co najmniej 400 g

Właściwości lecznicze dyptamu:
✔ wspomaga oczyszczanie i odtruwanie organizmu
✔ wspomaga trawienie oraz pracę wątroby
✔ wspomaga regenerację tkanek
✔ działa moczopędnie
✔ poprawia stan cery
✔ łagodzi kolki

40 g
masa netto

i refluks

5990

5690

D01056

Zamów teraZ:

Wszewłoga górska jest nazywana również ziołem św. Hildegardy, która w średniowieczu uchodziła za autorytet w dziedzinie ziołolecznictwa i uważała, że wszewłoga jest cenniejsza
niż złoto. Po latach badań prowadzonych przez współczesnych botaników teorie św. Hildegardy
potwierdziły się. Do przygotowania
prozdrowotnych specyfików wykorzystuje się korzeń tej rośliny.
Jego regularne stosowanie pozwala nie tylko udrożnić jelita,
ale przede wszystkim odbudować kosmki jelitowe. Preparaty
z wszewłogi pobudzają trawienie,
metabolizm, działają wykrztuśnie
i oczyszczają organizm. Mają właściwości moczopędne, przeciwreumatyczne i rozkurczowe, które pomagają w przypadku leczenia kamicy
nerkowej, dny moczanowej, czy reumatyzmu. Wyciąg z korzenia pobudza krążenie krwi, zwiększa libido, działa rozgrzewająco i wspiera
prawidłowe działanie wątroby.
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Alpine Spirytusowy Wyciąg
z 10 Alpejskich Ziół
z konopiami
90

Alpine Spirytusowy Wyciąg
z 13 Alpejskich Ziół
250 ml

19

250 ml

nowość

D01263

1990

nowość

D01262
Przeznaczenie

✔ bóle głowy i sztywność karku

Baza alkoholowa i zbilansowana zawartość substancji aktywnych
gwarantują szeroki i silny efekt, któremu
towarzyszy przyjemny efekt chłodzący.
Specjalna receptura wyciągu łączy relaksujące działanie olejków eterycznych
z dobroczynnym działaniem ekstraktów
ziołowych. Niektóre z tych ziół zawierają substancje, o których wiadomo, że
łagodzą bóle stawów, mięśni, kręgosłupa oraz pomagają w stanach reumatycznych i obrzękach stawów. Niektóre zioła zawierają również substancje, które
mogą pomóc w bólach głowy lub szyi,
a przy prawidłowym wdychaniu również rozluźnić drogi oddechowe.

(smarowanie, masaż i kąpiel)
✔ bóle stawów, mięśni i kręgosłupa (smarowanie oraz
kompresy)
✔ przeziębienie i katar (smarowanie klatki piersiowej, skropienie pościeli oraz
inhalacja)
✔ drobne urazy (dezynfekcja)
✔ obrzęk i uczucie „ciężkich
stóp” (smarowanie, okłady,
masaż)
✔ całkowite zmęczenie fizyczne (smarowanie, masaże
i kąpiele)
✔ masaże, kąpiele oraz okłady

Czarny bez

Noni

Morwa biała

Ostropest

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

D01141
D00423

D00422

21

36

90

2190

1990

90

D01087

2290

Działanie

Działanie

Działanie

✔ stymuluje
Działanie

✔ działa przeciwzapalnie
✔ stymuluje system
immunologiczny

Ma działanie rozgrzewające, napotne w chorobach przeziębieniowych, pomaga odkrztusić wydzielinę z oskrzeli. Wyciąg z kwiatów
można stosować do płukania
jamy ustnej i gardła.

system immunologiczny
✔ działa przeciwzapalnie
i antydepresyjnie
✔ ochrona antynowotworowa

Źródło witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Wspomaga witalność oraz funkcjonowanie układu
odpornościowego. Polecany jest
szczególnie osobom intensywnie
pracującym, uczącym się oraz obciążonym stresem.
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✔ obniża poziom
cukru we krwi

✔ wspomaga odporność
✔ działa antynowotworowo

Obniża wysokie ciśnienie, wykazuje właściwości antyoksydacyjne,
zapobiega wzrostom „niedobrego”
cholesterolu we krwi. Przyczynia
się zatem do redukcji uszkodzeń
miażdżycowych. Pomaga też chronić tkanki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

✔ zapobiega uszkodzeniom

wątroby i wspomaga funkcjonowanie pęcherzyka
żółciowego

Wspiera prawidłowe funkcjonowanie wątroby dzięki zawartości
sylimaryny, która stymuluje regenerację starych i wytwarzanie
nowych komórek, chroni przed
działaniem szkodliwych toksyn.
Działa również jako przeciwutleniacz, dzięki czemu pomaga chronić tkanki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Wielkie Jezioro Słone, zwane też „amerykańskim Morzem
Martwym“, leży w północnej części stanu Utah w USA. Jest to
największe słone jezioro na zachodniej półkuli o powierzchni
4400 km2, jest to w przybliżeniu powierzchnia ok. 90 jezior zaporowych Lipno.

Krople cynk i selen

Krople żelaza

50 ml

50 ml

dwa
Cynk i selen –
ielne
kamienie węg
oukładu odporn
ściowego

D01265

5490

5190

Ma trzy główne dopływy – rzeki Jordan, Weber i Bear. Te rzeki wypłukują naturalne minerały z okolicznych gór i przynoszą
ich do jeziora co roku ponad milion ton. W wyniku odparowywania minerały w jeziorze uzyskują wysokie stężenie. Zasolenie
jeziora wynosi 5–27 %, to znaczy jest dużo wyższe niż w morzu.
Dalsze odparowywanie jeszcze bardziej
stęża słoną wodę z jeziora, która w efekcie zawiera nie tylko ogromną ilość podstawowych minerałów, takich jak magnez,
ale również szerokie spektrum pierwiastków śladowych w ich naturalnej formie.
Jest znanym faktem, że witaminy i minerały bezpośrednio uzyskane z naturalnych
źródeł bywają dużo skuteczniejsze, niż wyprodukowane sztucznie, dlatego minerały
i pierwiastki śladowe uzyskane z Wielkiego Jeziora Słonego są tak wysoko cenione.

D01264

5490

5190

nowość

nowość

Liquid Zincum-Selenium
w kroplach zawiera ponad
70 minerałów i pierwiastków
śladowych występujących
w wodach Wielkiego Jeziora
Słonego (USA). Jest wzbogacony chelatem bisglicynianu cynku, który cechuje wysoka dostępność biologiczna, oraz organicznym źródłem selenu. Nadaje
się dla weganów i wszystkich, którzy potrzebują wzmocnić odporność. Cynk i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu w krwi, normalnej płodności
i reprodukcji, syntezie białek, utrzymaniu normalnego stanu kości, włosów, paznokci, skóry, oraz funkcji kognitywnych. Wspomaga też normalny metabolizm kwasów i zasad, sacharydów,
makroelementów, kwasów tłuszczowych, witaminy A. Selen
sprzyja prawidłowej spermatogenezie, normalnemu funkcjonowaniu tarczycy, ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zamów teraZ:

Liquid Ferrum zawiera ponad 70 minerałów
i pierwiastków śladowych
występujących w wodach
Wielkiego Jeziora Słonego (USA – Utha), z wysoką zawartością naturalnego magnezu. Zawiera
chelat bisglicynian żelaza, który cechuje wysoka dostępność biologiczna i tolerancja, oraz jest wysokiej jakości
źródłem żelaza. Wzbogacone witaminami B9 oraz B12.
Nadaje się dla sportowców i wszystkich, którzy potrzebują uzupełniać żelazo. Żelazo i witaminy wspomagają transport tlenu w ciele, produkcję czerwonych ciałek
krwi i hemoglobiny. Liquid Ferrum obniża zmęczenie
i wyczerpanie. Poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego i metabolizm przemiany energii, funkcje kognitywne – pamięć, koncentrację, skupienie uwagi, szybkość myślenia.
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Krople magnez

50 ml

D01267

5490

5190

nowość

Liquid Magnesium zawiera unikatowe źródło magnezu i innych ponad 70 minerałów
i pierwiastków śladowych występujących w wodach Wielkiego Jeziora Słonego (USA).
Wzbogacone wysoce przyswajalnym chelatem bisglicynianem magnezu, który cechuje wysoka biologiczna dostępność magnezu i witaminy B1 i B6. Nadaje się dla weganów,
sportowców i wszystkich, którzy potrzebują uzupełniać magnez. Magnez i witamina B6
sprzyjają eliminacji zmęczenia i wyczerpania, prawidłowemu metabolizmowi energetycznemu i proteinowemu oraz są niezbędne dla funkcjonowania układu nerwowego. Magnez wspomaga normalne funkcjonowanie mięśni, poprawia stan kości i zębów, sprzyja
równowadze elektrolitów. Jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i utrzymania kondycji psychicznej.

Krople minerały

50 ml
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D01266

5490

5190

Oryginalny, naturalny, jonowy, mineralny preparat z niską
zawartością sodu, wyprodukowany metodą naturalnego
stężania solarnego. Ważne minerały i pierwiastki śladowe są niezbędne dla szeregu codziennych procesów biochemicznych i fizjologicznych, które są podstawą naszego
zdrowia. Pomagają w formowaniu i utrzymaniu kości, pracy mięśni, przenoszeniu impulsów nerwowych, oraz uczestniczą w przemianie energii. Każda komórka w naszym ciele potrzebuje minerałów i pierwiastków śladowych. Wiele
artykułów spożywczych, które dziś konsumujemy, nie zapewnia dostatecznej ilości tych ważnych minerałów i pierwiastków śladowych. Ich poziom w organizmie może obniżać stres, wysokie tempo życia, zażywanie niektórych
leków, ale również sport i ruch.

nowość

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Zakwaszenie organizmu jest obecnie jedną z najniebezpieczniejszych chorób cywilizacyjnych, ponieważ zdrowie bezpośrednio zależy od równowagi między kwasowością i zasadowością naszego ciała. Zakwaszenie powoduje
większość chorób a należyte odkwaszenie i uzupełnienie
substancji mineralnych w ciele jest podstawą każdej terapii.
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74

Pościel – łowicka biała i czarna
160 × 200

Pościel zapakowana jest w ozdobną torbę,
którą można wykorzystać na różne sprawunki

Pełna kolorów pościel ożywi Twoją sypialnię i sprawi, że
każdego ranka będziesz mieć uśmiech na twarzy. Z nią
nigdy więcej już nie wstaniesz lewą nogą.

D01269

18990

16990 nowość
D01270

18990

16990 nowość
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W naszej pośc To idealny prezent!

ów !

✴ Ozdobiona wzorem inspirowanym łowickimi wycinankami
✴ Intensywne kolory i obustronny zadruk, przyjemny w dotyku materiał
✴ Doda koloru Twojej sypialni i wywoła uśmiech na twarzy obdarowanego

Pióro Wieczne Patriotyczne

Pióro Wieczne Mazurek

17 cm × 8,3 cm × 3,3 cm – etui

17 cm × 8,3 cm × 3,3 cm – etui

ją się
e charakteryzu
Produkty Duk
konaniem
starannym wy
ią
i niezawodnośc

Klips
z wytłoczonym
wizerunkiem
orła w koronie

Eleganckie etui
wyściełane
pluszową tkaniną,

Korpus wykonany
z mosiądzu pokrytego
czarnym lakierem

28990

26990

Skuwka zdobiona zapisem
nutowym
fragmentu
Mazurka
Dąbrowskiego

D01271

19990
D01110

Korpus wykonany
z mosiądzu pokrytego
czarnym lakierem
Eleganckie etui
wyściełane
pluszową tkaniną,

Zamów teraZ:

Klips
z wytłoczonym
wizerunkiem
orła w koronie

Pierścień skuwki malowany
w biało-czerwone barwy

Zestawy skadają się z:

✤ pióra wiecznego
✤ tłoczka
✤ ekskluzywnego etui
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Michał Heller

Daniel C. Dennett

NIESKOŃCZENIE WIELE
WSZECHŚWIATÓW

NATURA
UMYSŁÓW

Od Einsteina
do nieskończoności

Jak zrozumieć
świadomość
s. 184 · 145 × 220 · twarda

s. 228 · 125 × 195 · twarda

nowość

nowość

4190

4490

4990

4690

K04210

Co kryje się pod pojęciem „wieloświata”? Czy nasz wszechświat
jest tylko jednym z nieskończenie wielu? Gdzie kończy się nauka,
a zaczyna twórcza fantazja? Pytanie o wielość (wszech)światów
nie jest nowe, ale we współczesnej fizyce powróciło ze zdwojoną
siłą. Idąc tropem fizyków i filozofów, a także matematyków i logików, Michał Heller przygląda się „kontrowersyjnemu, ale metafizycznie prowokującemu” pojęciu, a właściwie różnym odmianom pojęcia wieloświata.

K04211

Wybitny filozof Daniel C. Dennett, poszukując odpowiedzi na
pytania o naturę naszego umysłu, łączy idee z zakresu filozofii, sztucznej inteligencji i neurobiologii. Starając się zrozumieć
świadomość, stawia szereg intrygujących, a czasem wręcz niepokojących pytań. Czy możemy wiedzieć, co naprawdę dzieje
się w umyśle innego człowieka? Czy to możliwe, że jesteś jedynym umysłem we Wszechświecie, a wszystko poza tobą jest jedynie bezwiednym mechanizmem?

David J. Linden

Julian Barbour

W ZAKAMARKACH MÓZGU

NOWA
TEORIA
CZASU

s. 360 · 135 × 215 · miękka

Punkt Janusa
s. 464 · 140 × 215 · twarda

nowość

nowość

4790

4990

7990

K04212

Zbiór intrygujących esejów autorstwa należących do światowej czołówki neuronaukowców, zawierający analizy dziwnych
i sprzecznych z intuicją aspektów funkcjonowania ludzkiego
mózgu. Autorzy poruszyli całą gamę interesujących tematów,
od osobowości przez percepcję, uczenie się i piękno po miłość
i seks, a nawet co neuronauka może powiedzieć o marketingu
i reklamie. A wszystko po to, by objaśnić biologiczne podstawy
naszego życia psychicznego i społecznego.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

7690
K04213

Wszechświat widziany oczami Barboura nie jest osuwaniem się
w degradację i Wielkie Otępienie, a wielkim stawaniem się, dążeniem ku pięknu. W wyjątkowej, naukowej, ale też zaskakująco osobistej książce Barbour zdaje relację z trwającego blisko
pół wieku procesu budowania teorii, która podsuwa odpowiedź
na pytanie o naturę czasu. W jego teorii kształtów kosmos jest
względem owego czasu symetryczny. Żaden kierunek nie zostaje wyróżniony. Nie ma początku ani końca.
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Ewa Giermek

Luba
Ristujczina

POLSKA
Wojny, bitwy
i powstania

JÓZEF
MEHOFFER

s. 128 · 205 × 285 · twarda

Geniusz
polskiej
secesji
s. 240 · 241 × 300 ·
twarda

nowość
3499

3199
K04136

Album zawiera chronologiczny przegląd najważniejszych wydarzeń historycznych, wojen i bitew, które miały znaczenie dla
ukształtowania się Polski oraz dla wywalczenia lub utraty jej niepodległości. Wydanie rozpoczyna się od opisu bitwy pod Cedzyną, a kończy na Bitwie Warszawskiej. W publikacji zaprezentowano również najwybitniejszych dowódców prowadzący
żołnierzy i powstańców do boju, znanych z patriotyzmu i oddania Ojczyźnie.

nowość

9900

8990

K04259
Autorka wydanego ze smakiem albumu w pełnej pasji opowieści prezentuje drogę twórczą Józefa Mehoffera. Książka pozwala prześledzić ewolucję stylu artysty i docenić jego oryginalny
wkład w rozwój polskiej sztuki. Zajmującej narracji towarzyszą reprodukcje mniej i bardziej znanych dzieł Józefa Mehoffera, a także współczesnych mu twórców.

Izabela Sieranc

Elżbieta Zenkteler

KARDYNAŁ
STEFAN
WYSZYŃSKI

W OGRODZIE
BIBLIJNYM
Atlas roślin
s. 128 · 240 × 330 · twarda

Prymas
Tysiąclecia
s. 80 · 241 × 300 · twarda

nowość

3995

3595

K04137
Okolicznościowy album z dużą ilością archiwalnych zdjęć z czasów posługi i młodości Prymasa Tysiąclecia. Kardynał Stefan
Wyszyński przez lata walczył o zachowanie niezależności Kościoła od władz komunistycznych, przygotował plan duszpasterski odrodzenia narodu polskiego i obchody Milenium Chrztu
Polski, wspierał działania robotników i rolników. Dla współczesnych pozostaje symbolem obrony prawdziwych wartości, wolnych od wszelkich presji ideologicznych i politycznych.

Zamów teraZ:

3990

3490

M1754

Bogato ilustrowany atlas ponad stu roślin z Bliskiego Wschodu
ukazanych w szerokim kontekście biblijno-kulturowym. Znajdziemy w nim nie tylko botaniczny opis gatunków i ich pochodzenie, ale także poznamy ich zastosowanie. Autorka ukazuje rośliny jako dary Stwórcy dla człowieka: drzewa dające cień
i cenny budulec, kwiaty oszałamiające zapachem, rośliny będące składnikiem wonnych olejków, lecznicze zioła, słodkie owoce.
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Fabio Scaletti

nowość

13000

Fabio Scaletti

LEONARDO

RAPHAELLO

s. 304 · 250 × 335 · twarda

s. 304 · 250 × 335 · twarda

11990

K04138

nowość

13000

11990

K04139

Autor przybliża historię Leonardo da Vinci przez przywołanie
rozmaitych jego arcydzieł, zarówno dzieł sztuki, jak i dokonań
w dziedzinie kartografii, botaniki, anatomii, wojskowości czy inżynierii dla którego sztuka i nauka nie były dwiema oddzielnymi
aktywnościami, ale stanowiły nierozdzielną parę. Zamieścił też
mniej znane dzieła, do tej pory ukrywane i kwestionowane. Ich
losy są często burzliwe i tajemnicze np. dzieje portretu La Bella
Principessa z renesansowej Sforziady.

Rafael od pokoleń cieszy się niesłabnącą popularnością. Analizując jego prace – od młodzieńczych po ostatnie, stanowiące
jego testament – możemy poznać cztery główne etapy w twórczości artysty: okres umbryjski pod kierunkiem Perugina, pobyt we Florencji pod urokiem Leonarda da Vinci, lata rzymskie
z nowinkami Michała Anioła, a za pontyfikatu Leona X fascynację antykiem. Autor uwzględnił też najnowsze badania dotyczące datowania oraz autorstwa przypisywanych Rafaelowi dzieł.

Przemysław Rudź

Luba Ristujczina

NIEBO

JAN
MATEJKO

s. 368 · 241 × 300 · twarda

Malarz polskich dziejów
s. 240 · 241 × 300 · twarda

nowość

9995

9495

K04220

Album Niebo to kompendium wiedzy o Wszechświecie. Zawarte
w nim informacje pozwolą poszerzyć wiadomości na temat historii Ziemi, jej budowy, geostref oraz innych obiektów Układu
Słonecznego. Czytelnicy dowiedzą się, jak powstaje tęcza, które
czynniki mają wpływ na zmiany klimatu oraz czym jest tajemnicze El Nino. Książka jest także niezastąpionym przewodnikiem
po kosmosie. Znajdują się w niej opisy oraz rysunki 55 konstelacji wraz z mapami nieba w poszczególnych miesiącach.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

nowość

9900

8990

K04260

Autorka, historyczka sztuki Luba Ristujczina, w pełnej pasji opowieści prezentuje fenomen Jana Matejki, opowiada o jego najsłynniejszych i tych mniej znanych dziełach, zachęcając, by za
pomnikową postacią malarza narodowych dziejów dostrzec
także człowieka z krwi i kości: męża i ojca, artystę i społecznika, walczącego nie tylko o uznanie, lecz także o nadanie sensu
własnej egzystencji.
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filozofia
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Leszek Kołakowski

ŚMIERĆ JAKO
WŁASNOŚĆ
PRYWATNA
s. 176 · 135 × 192 · twarda

Michał Heller,
Bartosz Brożek,
Jerzy Stelmach

SZKICE
Z FILOZOFII
GŁUPOTY
s. 144 · 125 × 195 · twarda

nowość
4299

3999

nowość
3490

K04215

K04214

Tematem kilkunastu tekstów – spośród których część nigdy nie
była publikowana – jest lęk przed śmiercią, a także możliwość
opanowania tego lęku, stawienia mu czoła. To bardzo zróżnicowane teksty, pokazujące wszechstronność Kołakowskiego jako
myśliciela, jak również jego głęboko ludzkie oblicze. Z równym
zaangażowaniem i przenikliwością pisze filozof erudycyjny esej
i list do nastoletniej czytelniczki, analizuje wielkie biblijne opowieści i wspomina tragicznie zmarłego przyjaciela.

Cornelius
G. Hunter

3290

Głupota to słowo posiadające w języku polskim 283 synonimy
występujące w co najmniej 28 różnych grupach znaczeniowych.
Zostały tu opisane wyłącznie „przypadki zawinione” wynikające z gnuśności, ewentualnie etycznej niegodziwości określonych osób, a nie przypadki, na które ktoś nie mógł mieć żadnego
wpływu. Szkice z filozofii głupoty to wyrafinowany intelektualnie, ale także zabawny zbiór traktatów, anegdot, swoisty „strumień świadomości” trzech uczonych.

Mircea Eliade

BÓG
DARWINA
Ewolucjonizm
i problem zła

TRAKTAT
O HISTORII
RELIGII
s. 542 · 145 × 205 · miękka

s. 228 · 160 × 230 · miękka

nowość
nowość
34

90

32

90

7000

6590
K04262

K04261

Autor odważnie argumentuje, że teoria ewolucji, posiada uwarunkowania teologiczne. W tle relacji naukowej znajduje się relacja o zmaganiach Darwina z pytaniami o Boga, rzeczywistość
i naturę Wszechświata. Hunter pokazuje jak Darwin, nie mogąc
pogodzić swojej koncepcji miłosiernego Boga z okrucieństwem,
rozrzutnością i dylematami przyrody, opracował teodyceę nazywaną teorią ewolucji. Pokazuje, że współczesna teoria ewolucji
wciąż wspiera się na metafizyce Darwina.

Zamów teraZ:

Imponująca bogactwem materiału prezentacja faktów religijnych, czyli tego, z czego składa się sfera sacrum jako odróżniona od sfery profanum. Autor nie bada zjawisk religijnych w perspektywie historycznej, lecz ogranicza się do omawiania ich jako
takich, to znaczy jako hierofanii, sytuacji doświadczania sacrum.
Zestawia i charakteryzuje hierofanie, w których przejawia się
świętość, odnajdując je w rozmaitych dziedzinach ludzkiego życia i obszarach przyrody.
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Jacques Le Goff

NARODZINY CZYŚĆCA
s. 590 · 145 × 205 · miękka

Czyściec – rzeczownik, purgatorium, jako trzecie miejsce zaświatów wszedł w obieg dopiero (już) w latach 70. XII wieku.
Choć nie ma o nim mowy w Biblii ani nie uznają go inne religie poza katolicką, jako koncepcja wyrósł z zapotrzebowania epoki. Dawał bowiem nadzieję żyjącym na zmianę losu
ich zmarłych i zwiększał rolę Kościoła jako pośrednika w tej
mierze. Idea czyśćca zhumanizowała ludzki los wobec perspektywy wiecznego potępienia, ale jednocześnie doprowadziła do kryzysu w Kościele jako ideowa podstawa nadużyć
aż po proceder płatnych odpustów. Le Goff kończy badania
na Boskiej komedii Dantego, lecz sensem swych poszukiwań
czyni aktualne do dziś pytanie, czy czyściec miał łagodzić
okrucieństwo piekła, czy raczej uczłowieczać absolut abstrakcyjnego raju.

nowość

7800

7290

K04263

Jean Delumeau

Georges Minois

HISTORIA
RAJU

HISTORIA
ATEIZMU

s. 356 · 145 × 205 · miękka

s. 758 · 144 × 210 · miękka

nowość

5390

5800

K04264

Umiejscowienie ziemskiego raju przez wieki wcale nie było jasne. Rajski ogród miał się znajdować na Dalekim Wschodzie,
w Afryce, a w czasach odkrywania Ameryk nawet w Ameryce
Południowej, by po tych wędrówkach osiąść w regionie Mezopotamii. Nawet jeśli od epoki oświecenia słabną te wizje i spekulacje, a poszukiwanie raju ziemskiego współcześnie zanikło,
może po części zastąpione przez zdobycze cywilizacji, to prawdopodobnie nadal tkwi w nas, choć w jakiejś innej, bardziej wysublimowanej formie.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

nowość

7600

7190

K04265

Lektura pozwoli zapoznać się nie tylko z procesem przemian postaw w najszerszym sensie ateistycznych, lecz także z ich subtelną analizą, która wydobywa niuanse ich historycznego i filozoficznego zróżnicowania. Minois nie stroni też od diagnozy
obecnego stanu ateizmu. Dochodzi do wniosku, że przynajmniej w Europie Zachodniej napięcie między wiarą a niewiarą
zanikło, a problem wiary (i niewiary) uległ rozmyciu.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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in
trudne pytania
Zadajmy sobie

Czy Kościół posiada prawdę objawioną i kto może to wiedzieć? Czy
można mieć bliski związek z Jezusem i jednocześnie kwestionować
Kościół? Czy istnieją granice dialogu
ekumenicznego? Czy można prowadzić życie chrześcijańskie bez
Kościoła?
W rozmowie z Piotrem Sikorą
abp Grzegorz Ryś mierzy się m. in.
z pytaniami dotyczącymi uwikłania
Kościoła w politykę i sojusz z władzą oraz negatywnego nastawienia
wielu hierarchów i księży do osób
o odmiennej orientacji seksualnej.
Pytania o Kościół w sytuacji, gdy
instytucja ta znajduje się w głębokim
kryzysie, pozostają dla wielu fundamentalne. Część z odchodzących od
Kościoła nie ma problemu z wiarą,
ale z instytucją, inni – choć w Kościele
pozostają – zmagają się z wyzwaniem
wierności i próbami zrozumienia grzechów strukturalnych, jakie dotykają
katolicyzm. I do jednych, i do drugich
skierowana jest ta książka. Piotr Sikora nie boi się trudnych i niewygodnych pytań, a arcybiskup Ryś nie
obawia się dawać na nie odpowiedzi.
Tomasz Terlikowski

nowość

2990

2490

M1925

