K ATA LO G K L U B U
P R AW DA D O B RO P I Ę K N O

e ktoś,
Czy jest jeszcz
kto nie słyszał
o ks. Dolindo
Ruotolo?
więcej na s. 12

nowość

9990
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5990

M1826

kalendarze

2
KALENDARZ 2023

KALENDARZ 2023
DLA MIASTA I WSI

Najpiękniejsze słowa świętych
i doktorów Kościoła
s. 304 · 141 × 204 · zintegrowana

s. 448 · 165 × 235 · miękka

s. 302 · 208 × 290 · miękka

K04704

3990

365 STRON ŻYCIA 2023

3690

NOWOŚĆ

K04875

K04862

31

3500

NOWOŚĆ

90

2490

2390

KALENDARZ 2023
ROLNIKÓW
s. 302 · 208 × 290 · miękka

KALENDARZ 2023 BRATKI

K04863

s. 124 · 110 × 180 · twarda

NOWOŚĆ

K04864

NOWOŚĆ

2990

2790

3500

3190

KALENDARZ 2023 CHABRY

KALENDARZ 2023 RÓŻE

s. 124 · 110 × 180 · twarda

s. 124 · 110 × 180 · twarda

K04865

NOWOŚĆ

2990

2790

K04866

NOWOŚĆ

2990

2790

Układ tygodniowy zapewnia sporą ilość miejsca na notatki. Rogi Dzięki twardej oprawie i szytemu grzbietowi kalendarz nie
stron zdobią motywy kwiatowe z polichromii Stanisława Wy- zniszczy się w czasie codziennego użytkowania. Delikatnie krespiańskiego z krakowskiej bazyliki św. Franciszka z Asyżu. Z tyłu mowy, spulchniony papier ułatwi robienie notatek, a zamieszznajduje się dużo miejsca na zapiski.
czona w środku wstążka ułatwi ich organizację.

Zamów teraZ:
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·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

polecamy

4

Piotr Krasny

KOŚCIOŁY DREWNIANE W POLSCE
s. 272 · 240 × 320 · twarda

nowość

19900

14990

M1944

Drewniane świątynie stanowią ważny element krajobrazu ar- popularyzację budowle z XIX i XX wieku. Autor nie skupił się na
chitektonicznego Polski. W połowie wieku XIX w Europie Środ- budowlach z południa Polski, dowartościowanych wpisaniem
kowej budownictwo drewniane było traktowane wręcz jako części z nich na listę UNESCO, ale poszukał interesujących przyarchitektoniczna manifestacja tożsamości narodowej, a jedno- kładów na terenie całego kraju. Obok kościołów o szczególnie
cześnie gwałtownie malała liczebność tych obiektów. Polskie wysokiej klasie artystycznej prezentuje również świątynie spełsakralne budownictwo drewniane uległo więc swoistej mitolo- niające specyficzne funkcje i dostosowane do nich kształtem
gizacji, być może z tego powodu wzbudza nadal w naszym kra- architektonicznym.
90 M1665
ju wiele emocji i zainteresowania.
14900

99

Najstarsze zachowane kościoły drewniane na ziemiach polskich
pochodzą z XV i XVI wieku. Prezentują jednolite rozwiązania architektoniczne, wypracowane i udoskonalane w poprzednichstuleciach. Są drobną częścią dawnego krajobrazu sakralnego
budownictwa drewnianego w Polsce.
Niemniej Autorowi, profesorowi Piotrowi Krasnemu, udało się
niełatwe zadanie wybrania około 60 reprezentatywnych przykładów tego budownictwa. Lista świątyń, które Autor przedstawia, jest dobrana w przemyślany sposób i reprezentatywna
dla dorobku drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Obejmuje ona także mniej znane, ale z pewnością zasługujące na

Zamów teraZ:

9900

5990

M1247
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polecamy

5

lOrenz marti – dziennikarz, felietonista, współpracownik redakcji religijnej szwajcarskiego radia. Jako pisarza szczególnie interesował go związek między życiem codziennym a duchowością, między filozoficznymi spostrzeżeniami a konkretną mądrością. Jego zmysł obserwacji, poczucie humoru
i sprawne pióro nadają jego tekstom egzystencjalną głębię i jednocześnie lekkość. Mieszkał i pracował w Bernie. Zmarł w 2020 roku.

nowość

2490

3490

M1959

Lorenz Marti

JAK MISTYK SZNURUJE BUTY?
Ślady duchowości w codziennym życiu
s. 224 · 120 × 190 · miękka

„Wyobrażam sobie – pisze Lorenz Marti – że niektórzy mistycy wiążą buty z ogromną
uwagą i spokojem, traktując tę drobną czynność jako ćwiczenie duchowe. Inni z kolei, jak ja, wolą to mieć jak najszybciej z głowy. Od tych pierwszych mogę się uczyć,
z tymi drugimi czuję się związany. Pierwsi mnie wyprzedzają. Drudzy są mi bliscy”.
W poszukiwaniu śladów duchowości w konkretnym życiu autor zabiera nas w fascynującą podróż. Mając za przewodników chrześcijańskich myślicieli, filozofów, żydowskich kaznodziei i mnichów z Dalekiego Wschodu, wyrusza… do kuchni, supermarketu, biura i na dworzec. Pokazuje, że duchowość to umiłowanie codzienności,
prozaiczne czynności, jak mycie naczyń czy pisanie, które wykonywane na sposób
mistyczny – zmieniają wszystko. Marti nie daje gotowych odpowiedzi – pyta, obserwuje, nienachalnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami, ponieważ refleksja nad poważnymi życiowymi pytaniami pojawia się zawsze w momencie, w którym się aktualnie
znajdujemy. Nawet podczas niecierpliwego sznurowania butów.
Craig Keener

Henryk Bejda

o. Piotr Różański SP

CUDA DZISIAJ

CZYŚCIEC ISTNIEJE
NAPRAWDĘ

Sąd, niebo, czyściec, piekło

s. 208 · 135 × 200 · miękka

s. 144 · 135 × 200 · miękka

Nadprzyrodzone działanie Boga
we współczesnym świecie

DOKĄD PO ŚMIERCI

s. 400 · 140 × 200 · miękka

K04918

nowość

69

90

64

K04919

90

Czy nadprzyrodzone działanie Boga, o którym
czytamy na kartach Ewangelii i Dziejów Apostolskich, rzeczywiście można odnaleźć we
współczesnym, racjonalnym i sceptycznym
świecie? Profesor Craig S. Keener z ogromną
wnikliwością i rzetelnością przedstawia przekonujące dowody na to, że cuda, które opisywali pierwsi chrześcijanie, ponad wszelką
wątpliwość wydarzają się dzisiaj i to naprawdę
bardzo często.

nowość

34

90

32

90

Szukasz odpowiedzi na najtrudniejsze pytania: Czy czyściec w ogóle istnieje? Jeśli tak, to
jak wygląda? Jakie jest położenie tych, którzy
w nim się znajdują? Co myślą, co czują, czy cierpią? Dochodzenie jest tym bardziej frapujące,
że poglądy i nauczanie Kościoła konfrontuje
z relacjami osób, którym Bóg uchylił rąbka tajemnicy, objawiając, czym jest czyściec.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

K04920

nowość

29

90

2790

Czy sąd ma miejsce zaraz po śmierci człowieka
czy dopiero na końcu czasów? Czy los człowieka, który umiera w stanie grzechu ciężkiego,
jest definitywnie przesądzony? Czy w niebie zachowamy wspomnienia z ziemskiej egzystencji? Czy męża i żonę po drugiej stronie życia
nadal będą łączyć więzi rodzinne? To tylko niektóre z wielu pytań, z którymi mierzy się autor.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

boże narodzenie
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nowość

2990

1290

M1475

3590

3290

K04917

3990

2990

M1894

2499

K04867

s. 60 · 200 × 285 · twarda

s. 64 · 215 × 305 · twarda

s. 392 · 140 × 202 · miękka

s. 96 · 205 × 230 · miękka

KOLĘDY POLSKIE Z DVD

KOLĘDY DLA CAŁEJ
RODZINY + CD

Marta Kowalczyk

TRADYCJE BOŻEGO
NARODZENIA
W POLSCE

Unikalny śpiewnik Kolędy polskie –
bogato ilustrowany arcydziełami
mistrzów świa towego malarstwa – zawiera teksty dwudziestu jeden najpiękniejszych pieśni bożonarodzeniowych wraz
z ich zapisem nutowym. W książce
przeczytamy, gdzie i kiedy narodziła się tradycja śpiewania kolęd,
które z nich są najstarsze, a które
powstały całkiem niedawno oraz
co o kolędach mówił nasz papież,
św. Jan Paweł II. Do albumu dołączona jest płyta DVD z popularnymi kolędami.

Przed Państwem zbiór 26 najpiękniejszych kolęd z nutami i akordami na gitarę. Kolędy te może
zaśpiewać lub zagrać (na pianinie bądź na gitarze) cała rodzina.
Główna linia melodyczna opracowana została z myślą o użytkownikach, którzy nie mają zaawansowanych umiejętności
muzycznych – zapis nutowy jest
przejrzysty i wygodny do zastosowania.

NIECH TE ŚWIĘTA
NIE BĘDĄ MAGICZNE...
Teologia, historia i obyczaje
świąt w Polsce
Rutyna wkrada się nie tylko do naszej codzienności, ale również do
tych chwil, które powinny być wyjątkowe – do naszego świętowania.
Rytuały są ważne, bo budują ciągłość między pokoleniami, dają
poczucie bezpieczeństwa, ale równocześnie usypiają naszą wrażliwość na to co niezwykłe, nieprzewidwalne, cudowne. A przecież
takie właśnie są Święta.

Boże Narodzenie to magiczny czas,
na który wielu z nas czeka przez
cały rok. Blask choinkowych lampek, zapach tradycyjnych potraw,
dźwięki kolęd, spotkania z najbliższymi-już samo wspomnienie
obrzędów praktykowanych podczas tych świąt przynosi błogość
i napawa radością. Warto przygotować się do tego niezwykłego
czasu i lepiej poznać związane
z nimi tradycje.

LAMPION ADWENTOWY DREWNIANY
9 × 9 × 14 cm

nowość

2499

K04868

3500

3190

K03569

s. 80 · 210 × 250 · miękka

s. 80 · 220 × 250 · twarda

KALENDARZ
ADWENTOWY

24 OPOWIEŚCI
ADWENTOWE

Ekowskazówki i świąteczne
Czekając na Jezusa
projekty
Ta piękna książka dla dzieci jest
Kalendarz adwentowy składa się kolekcją 24 zupełnie wyjątkowych
z 24 projektów na każdy dzień opowieści adwentowych i wigilijgrudnia. Wśród proponowanych nych, które poniekąd pełnią funkprojektów można znaleźć crackery cję kalendarza adwentowego.
z rolek po papierze toaletowym, Codziennie w grudniu możemy
papierowe ozdoby na choinkę, wieczorkiem usiąść z naszymi połańcuch z masy solnej, czy pier- ciechami i przeczytać im opowianikową choinkę. W ten adwent danie związane z Bożym Naropołącz tradycyjne przygotowania dzeniem i tym samym umilić czas
świąteczne z oryginalnymi pomy- oczekiwania na Wigilię. Książka
słami na to, jak zorganizować je zawiera zarówno klasyczne histoz troską o środowisko.
rie, jak i te bardziej zaskakujące.

Zamów teraZ:

nowość

3690
D01383

dą
Wewnątrz lampka z dio
imitująca świecę

LED

Lampion roratni dla dzieci wykonany z płyty HDF, elegancko
wykończony i daje piękne ciepłe światło. Lampion jest gotowy
do użycia – zawiera w zestawie baterie.

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

Irma Kozina

ART DÉCO

SECESJA

Historia, sztuka,
ludzie

Na styku nowego
i starego świata

s. 240 · 241 × 330 · twarda

s. 240 · 241 × 330 · twarda

nowość

nowość

9490

9900

9900

9490

K04869

K04870

Secesja, styl nowoczesny – to najczęstsze, chociaż nie jedyne,
określenia dla nowoczesnego ruchu artystycznego, który zdominował kulturę wizualną przełomu XIX i XX wieku. W albumie
Secesja, bogato ilustrowanym kompendium wiedzy o tej epoce, scharakteryzowano nurt i jego tło historyczne, najwybitniejszych twórców, zróżnicowanie geograficzne oraz wszelkie dziedziny życia, w jakich styl się objawił.

Nowy język plastyczny, jakim było art déco, powstał na skutek zmęczenia ograniczeniami i restrykcjami okresu wojennego.
Artyści odczuwali potrzebę tworzenia opartego na dekoracyjności oraz bogactwie wzorów i materiałów. Ich twórczość łączyła
pewne cechy tradycji z innowacjami inżynieryjnymi ery maszyn.
Prezentowany album to bogato ilustrowana opowieść o świecie lat dwudziestych, trzydziestych i czterdziestych XX wieku.

Agnieszka
Widacka-Bisaga

NORWID
Rysunek

nowość

s. 240 · 241 × 330 · twarda

2990

nowość

2790

2990

K04871

Jeden z czwórki wielkich romantyków, Cyprian Kamil Norwid,
był nie tylko wybitnym poetą, pisarzem i dramatopisarzem, lecz
także znakomitym rysownikiem i malarzem, czego dowodem
jest niezwykły zbiór prac tuszem, piórem, kredką i akwarelą.
Ten wszechstronnie utalentowany artysta za pomocą kilku lapidarnych linii wirtuozersko odwzorowywał otaczającą go rzeczywistość – niekiedy idyllicznie, innym razem dowcipnie lub
nawet ironicznie – zawsze jednak prezentując doskonały warsztat rysunkowy.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

2790

K04872

nowość

2990

2790

K04873

s. 64 · 140 × 190 · twarda

s. 64 · 140 × 190 · twarda

Agnieszka Widacka-Bisaga

Agnieszka Widacka-Bisaga

RAFFAELLO SANTI

PAUL CÉZANNE

Malarstwo Światowe
Rafael Santi to jeden z głównych
przedstawicieli włoskiego renesansu. Był niezwykle utalentowanym artystą. Od najmłodszych
lat uczył się malarstwa, najpierw
pod okiem ojca, finalnie u Pietro
Perugino, którego styl naśladował
w początkach swojej kariery. Santi był człowiekiem bardzo religijnym, przyjaźnił się z humanistami
i jeszcze za życia został okrzyknięty geniuszem.

Malarstwo światowe
Paul Cézanne nazywany jest często ojcem wszystkich malarzy
ze względu na nowoczesne pojmowanie sztuki oraz twórczość,
która połączyła impresjonizm
z kubizmem. Malarstwo Cézanne’a charakteryzują proste formy
i kolorowe płaszczyzny, co sprawia wrażenie geometrii i architektonicznego stylu. Obraz artysty „Gracze w karty” był do 2017
roku najdrożej sprzedanym dziełem sztuki w historii.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Izabela Wojtyczka

NAJPIĘKNIEJSZE
ZAMKI I PAŁACE
ŚWIATA

nowość

nowość

s. 96 · 335 × 240 · twarda

nowość
34

90

32

2090

Piękny album, który jest przewodnikiem po najwspanialszych
budowlach na kuli ziemskiej. Na jego kartach znajdują się
m.in. położony wśród malowniczych alpejskich szczytów średniowieczny zamek Hohenwerfen oraz niemiecki zamek Neuschwanstein, a także krzyżacka twierdza w Malborku. Również
na kontynencie azjatyckim można podziwiać przepiękne zamki i pałace, m.in. dawny chiński pałac cesarski nazywany Zakazanym Miastem, a także Wielki Pałac Królewski w Bangkoku.

K04832

1890

1990

s. 96 · 170 × 240 · twarda

K04833

s. 64 · 212 × 277 · twarda

Monika Korolczuk

Jarek Majcher

PERŁY ŚWIATA

SKARBY UNESCO

Piękny album, w którym zamieszczono opisy i zdjęcia wybranych
obiektów, wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego
i przyrodniczego UNESCO. Zaprezentowano tu m.in. urzekające
swoim widokiem czerwone dachówki, przykrywające białe, wapienne domostwa malowniczego
Dubrownika, okazałe budowle
Awinionu, czy zachwycające zabytki Akropolu.

Nasza Polska
Nasza Polska. Skarby UNESCO to
album dla wszystkich miłośników
pięknych miejsc i wspaniałych
zabytków. W publikacji zamieszczono opisy i zdjęcia wybranych
obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego
i przyrodniczego UNESCO znajdujących się w obrębie polskich
granic. Całość uzupełniają piękne,
malownicze fotografie.

90

K04831

1990

Agnieszka Nożyńska-Demianiuk

WIELCY
KOMPOZYTORZY

nowość

nowość

s. 96 · 213 × 277 · twarda

Książka dla
wszystkich
miłośników
muzyki

1990

1890

K04835

nowość

31

29

90
K04836

Można tu znaleźć informacje m.in. o Georgu Friedrichu Händlu –
niemieckim kompozytorze późnego baroku, Karolu Szymanowskim – najsłynniejszym polskim kompozytorze, o Piotrze
Czajkowskim – słynnym rosyjskim kompozytorze i pianiście,
Witoldzie Lutosławskim – wybitnym polskim kompozytorze
XX w., który wyniósł polską muzykę do rangi światowej oraz
o wielu innych wybitnych twórcach, którzy zapisali się w historii
dzięki swoim niepowtarzalnym dziełom.

Zamów teraZ:

2390

K04837

Jarosław Górski

s. 80 · 215 × 280 · twarda

CUDA TECHNIKI

Agnieszka Nożyńska-Demianiuk

Nasza Polska

POLSKIE PIEŚNI
PATRIOTYCZNE

s. 64 · 212 × 277 · twarda

90

2590

Nasza Polska. Cuda techniki to
album dla wszystkich miłośników najwspanialszych osiągnięć
technicznych i architektonicznych w Polsce. W publikacji zamieszczono informację o lokalizacji omawianego zabytku, jego
charakterystykę, wiadomości
dotyczące powstania i tego, jak
obiekt zmieniał się wraz z upływem lat oraz ciekawostki. Całość
uzupełniają piękne, malownicze
fotografie.

Pieśni narodowe obecnie przypominają najważniejsze momenty
naszych dziejów, a w okresie
ograniczonej wolności dodawały
Polakom otuchy i wlewały w serca
nadzieję na odrodzenie kraju.
W książce zamieszczono teksty
najważniejszych pieśni hymnicznych, pokrótce przedstawiono historię ich powstania i to jak przez
lata je modyfikowano, dostosowując do panujących czasów.

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

Luba Ristujczina

IKONY
I OBLICZA
WSCHODU

SKARBY
ŚWIATA
s. 256 · 242 × 335 · twarda

Teologia piękna
i światła
s. 440 · 210 × 280 · twarda

nowość

nowość

13990

14900

6190

K04783

Publikacja przybliża Czytelnika do tajemniczej rzeczywistości,
jaką jest ikona – znak obecności Boga pośród ludzi. Aby namalować ikonę, twórca powinien być nie tylko artystą, ale i teologiem kontemplatykiem. Autor ukazuje wielowiekowy dorobek
chrześcijańskiej tradycji ikonograficznej, opierając się na źródłach biblijnych i hagiograficznych. Opowiada o typach ikon,
ich symbolice, funkcji w liturgii prawosławnej i w osobistej pobożności, wspierając swą opowieść reprodukcjami najpiękniejszych dzieł.

5990
K04834

Skarby świata to piękny album prezentujący szeroki przekrój
światowej sztuki od czasów najdawniejszych po współczesność.
Można tu znaleźć informacje o twórcach poszczególnych epok,
piękne, kolorowe reprodukcje i krótkie opisy dzieł oraz kierunków i nurtów, które królowały w danej epoce. Nie zabraknie też
zachwycających budowli, które przetrwały do dzisiaj i są świadkami tego, jak kształtowała się historia świata.

Dawid Masło

PRZYRODA
POLSKA
s. 368 · 241 × 300 · twarda

19995

nowość

11990

12900

K04838

W naszym kraju nie brakuje fascynujących o każdej porze roku
dzikich zakątków, w których niepodzielnie rządzi natura. Przyroda polska to zbiór pasjonujących opowieści o sekretach flory
i fauny. W kolejnych rozdziałach autor zabiera nas na długą wędrówkę przez cztery pory roku, prezentując oszałamiające bogactwo życia toczącego się wśród traw, liści, kwiatów, w koronach drzew i na dnie lasu, w ptasich gniazdach, podziemnych
norach, pod kamieniem na dnie rzeki, w stawie czy nad jeziorem.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

18990

K04700

2499

2299

K04622

s. 448 · 250 × 336 · twarda

s. 60 · 205 × 295 · twarda

Bartłomiej Kaczorowski

ZIEMIA ŚWIĘTA

DWORY, ZAMKI
I PAŁACE POLSKI
W książce znajduje się sto opisów
dawnych siedzib pańskich, rezydencji ziemiańskich i szlacheckich, które dawniej świadczyły
o prestiżu i w mniejszym lub
większym stopniu na stałe wpisały się w historię Polski. Znajdują się tutaj szczegółowe opisy
zarówno najstarszych budowli
z okresu średniowiecza, takich
jak zamki królewskie na Wawelu
czy w Warszawie, jak i pałace
z późniejszych epok.

U źródeł chrześcijaństwa
Album to podróż do źródeł chrześcijaństwa. Prezentuje nie tylko
najważniejsze postacie biblijne,
ale również najważniejsze miejsca opisane w Starym i Nowym
Testamencie. Czytelnik odnajdzie
w nim piękne zabytki architektury sakralnej, zachwycające krajobrazy, to niebywałe przeżycie religijne i duchowe.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

modlitwa

10

ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
30 spotkań z Jezusem
s. 128 ·130 × 190 · miękka

3200

2490

1490
M1638

Adorować Pana, to wielbić Go i składać Mu dzięki. To pamiętać
o Nim, przebywającym w pobliskiej świątyni czy kaplicy – oczekującym na nas z tęsknotą, Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię – mówi do nas
Jezus. Zawarte w książce teksty, wybrane z pism różnych Świętych, uczą nas pięknego języka dialogu z Bogiem – najlepszym
Ojcem, najwierniejszym Przyjacielem i serdecznym Bratem. Nastrojowe kolorowe fotografie ułatwiają medytację.

2990

K01732

1690

K03880

s. 512 · 120 × 170 · twarda

s. 576 · 90 × 125 · twarda

ks. Jan Sikorski

KWIAT
EUCHARYSTYCZNY

BREWIARZ
DLA ŚWIECKICH
Jutrznia, Nieszpory, Kompleta
Brewiarz dla świeckich jest wydrukowany na papierze biblijnym,
wyposażony w trzy kolorowe
tasiemki do zaznaczania oraz
wkładkę na twardym papierze
z Pieśnią Zachariasza i Pieśnią
Maryi. W Dodatku znajdziemy:
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu
NMP, Litanię Loretańską, Litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Litanię do św. Józefa, Litanię do Miłosierdzia Bożego.

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.

Jolanta Broś

MODLITEWNIK
DO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ
s. 116 · 100 × 140 · miękka

1990

nowość

23

50
K04773

Przekazujemy w Państwa ręce ten modlitewnik, aby zainspirować do zgłębiania tajemnicy Trójcy Świętej. Ruch Wspólnotowej Drogi Krzyżowej to inicjatywa zachęcająca do rozważania
męki Zbawiciela w duchu jedności Trójcy Świętej przez cały rok,
a nie jedynie w okresie Wielkiego Postu. Zatrzymanie się pod
krzyżem wraz z Matką Boga i modlitewna refleksja nad jednością Ojca i Syna w Duchu Świętym może pomóc w codziennym
przemienianiu swojego życia.

Zamów teraZ:

K04629

s. 112 · 105 × 155 · miękka

Justyna Wojtkowiak

ARCHANIOŁ MICHAŁ
Poznawaj i módl się
Św. Michał jest symbolem walki
z szatanem. Stawia się go jako
wzór rycerza i wojownika zwalczającego zło. To jemu przyznawane
jest pierwszeństwo w hierarchii
anielskiej. Poza tym jest on przewodnikiem dusz i waży je, badając
złe i dobre uczynki człowieka stającego przed sądem Bożym. W modlitewniku znajdziemy: modlitwy
Świętego Michała, modlitwy za
Jego wstawiennictwem, Jego życiorys i anegdotki na Jego temat.

2490

1490

M1943

s. 128 · 130 × 190 · miękka

Iwona Józefiak ocv

ROK Z MARYJĄ

Nabożeństwo
pierwszych sobót
miesiąca
Łaska związania z objawieniami
w Fatimie ciągle trwa i owocuje.
Jeśli ktoś uważa, że wydarzenia
fatimskie należą już do przeszłości, to bardzo się myli. Wystarczy
wspomnieć słowa ks. Luciano
Guerra – wieloletniego rektora fatimskiego sanktuarium – „Fatima
nie powiedziała ostatniego słowa.
Fatima będzie wielkim znakiem
naszych czasów”.

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

modlitwa

s. 64 · 100 × 140 · miękka

399

599

M1919

s. 64 · 100 × 140 · miękka

599

399

M1924

3490

2490

M1914

s. 64 · 100 × 140 · miękka

399

599

11

s. 64 · 100 × 140 · miękka

M1932

s. 64 · 100 × 140 · miękka

399

599

M1889

s. 64 · 100 × 140 · miękka

599

399

M1920

3490

2490

M1930

599

399

M1908

3290

2490

M1863

s. 64 · 100 × 140 · miękka

399

599

M1728

s. 64 · 100 × 140 · miękka

599

399

M1688

3990

2990

M1915

s. 288 · 115 × 160 · twarda

s. 288 · 115 × 160 · twarda

s. 272 · 115 × 160 · twarda

s. 256 · 115× 160 · twarda

św. Alfons Maria de Liguori

św. Ludwik Maria Grignion
de Montfort

MYŚLI O MODLITWIE

bł. o. Maria Eugeniusz

Z pism Starców
z Pustelni Optyńskiej
Prawosławny klasztor znany jako
Pustynia Optina stał się w XIX w.
ważnym ośrodkiem duchowym
przyciągającym rzesze pielgrzymów zauroczonych sposobem
życia i modlitwą świątobliwych
mnichów. Ich nauczanie było proste, przekonujące i zakorzenione
w wielowiekowej tradycji. Głosili, że modlitwa dzieli się na dwa
etapy – pierwszy z nich to modlitwa ustna, drugi wyższy poziom
określano jako modlitwę serca.

Modlitewnik zawiera teksty świętych: Efrema Syryjczyka, Makarego Egipskiego, Bazylego Wielkiego, Jana Chryzostoma i innych
wybitnych mistrzów modlitwy.
Zbiór ten daje możliwość zetknięcia się z duchowością autorów
oraz przekazuje ich doświadczenie modlitwy. Zawiera modlitwy
poranne oraz wieczorne, a także
kanony, czyli hymny modlitewne
poświęcone pokucie, wychwalaniu Matki Bożej i świętych.

MEDYTACJE
DLA CZCICIELI
MĘKI PAŃSKIEJ

TRAKTAT
O PRAWDZIWYM
NABOŻEŃSTWIE
DO NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY

Prezentowana książka składa się
z trzech tekstów: Rozważań męki
Pańskiej według opisu Ewangelistów, Miłości dusz, Ćwiczenia
Przygotowanie królestwa
drogi krzyżowej. Podstawą wydaJezusa Chrystusa
nia są ich XIX-wieczne przekłady, Traktat o prawdziwym nabożeńodpowiednio uwspółcześnione, stwie... to najwybitniejsze dzieło
lecz z poszanowaniem dla tłu- św. Ludwika – mistrza życia dumacza przybliżając w ten sposób chowego. Po raz pierwszy został
czytelnika do czasów świętego wydany w 1842 r., a obecnie truAlfonsa Marii de Liguoriego.
dno zliczyć jego wydania.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

MODLITEWNIK
BIZANTYJSKI

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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ks. dolindo ruotolo

ks. dOlindO ruOtOlO (1882-1970), neapolitański kapłan, który miał dar widzenia rzeczy
przyszłych, wnikania w ludzkie dusze, a także bilokacji. Znany przede wszystkim ze spisanej pod
natchnieniem modlitwy: „Jezu, Ty się tym zajmij”. Pozostawił po sobie wiele pism, w których bardzo przystępnym, współczesnym językiem wyjaśniał Pismo Święte i naukę Kościoła.

nowość

9990

5990

M1826

ks. Dolindo Ruotolo

NAZWANO MNIE DOLINDO,
CO OZNACZA BÓL
Autobiografia
s. 920· 165 × 235 · miękka ze skrzydełkami

życia, ozdoby, jakiejkolwiek własności. Tak więc po mojej śmierci nie znajdzie się nikt, kto powie: «W nim było
dobro». Nie! Tylko Ty, mój Boże, tylko Ty jesteś dobrem,
a ja wierzę, że widać to było w moim życiu, zbudowanym
z Twej wielkości i mojej nędzy...”.
Autobiografia księdza Dolindo Ruotolo jest niewątpliwie
arcydziełem duchowości, psychologii i introspekcji z żywymi i głębokimi akcentami, które odsłania duszę tego
pobożnego, pokornego i skromnego kapłana. Zadziwia
czytelników swoim przykładem godnego podziwu zawierzenia i wierności Bogu oraz Kościołowi, pomimo niespokojnych okoliczności swojego życia. We wstępie do dzieła
Czy jest jeszcze ktoś, kto nie słyszał o ks. Dolindo Ruotolo? bp Vittorio Maria Costantini napisał: „Jeśli uważna lektura
Pewnie nieliczni, bo ten niezwykle skromny neapolitański autobiografii pozwoli nam dostrzec Dzieło Boga (rozwikapłan skradł serca nie tylko swoich rodaków, ale jest jające się pomimo ogromnego niezrozumienia, a czacoraz bardziej znany i kochany w Polsce, Słowacji, Ame- sem nawet trudności piętrzonych w dobrej wierze przez
ryce... Do neapolitańczyków, którzy przybywali do San niektórych członków kościelnych instytucji), najpierw
Giovanni Rotondo, aby spotkać się z Ojcem Pio, święty będziemy zdumieni, a potem zdamy sobie sprawę, że
kapucyn mawiał: „Po co wy przyjeżdżacie z Neapolu do ks. Dolindo, wspierany przez Boga, kroczy samodzielnie
San Giovanni Rotondo? Macie u siebie Księdza Dolindo, wybraną drogą, na której kiełkują kwiaty i rodzą się wspaktóry jest świętym kapłanem!”.
niałe owoce, wbrew wszelkim ludzkim przewidywaniom”.
Wśród licznych i cennych dzieł Księdza Dolindo Ruotolo,
jego autobiografia należy do najbardziej oczekiwanych,
M1956
kochanych i poszukiwanych. Zaczął ją pisać w roku
90
3990
1923 pod wpływem wielokrotnie powtarzanych i natarczywych próśb swojego spowiednika, i kontynuował do
roku 1925. Tak pisał o tej pracy: „Wola Boża – powiadał –
s. 392 · 120 × 190 · miękka
zmusza mnie do pisania o sobie, odkrywania moich łachks. Dolindo Ruotolo
KWIATKI
KSIĘDZA
manów… Mówię o sobie, ale tylko po to, aby wykluczyć
DOLINDO
siebie ze wszystkiego, ponieważ jestem nicością, a ludzie
wiedzą, że wszystko przypisuję Bogu, sam uważając się
za takiego, jakim jestem: pozbawionego intelektu, serca,

29

Zamów teraZ:
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ks. dolindo ruotolo

2490

1490

M1935

2490

1490

M1934

2490

1490

13

M1912

2499

1490

M1898

s. 128 · 130 × 190 · miękka

s. 128 · 130 × 190 · miękka

s. 128 · 130 × 190 · miękka

s. 128 · 130 × 190 · miękka

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

OSIEM
BŁOGOSŁAWIEŃSTW

OWOCE I CHARYZMATY
DUCHA ŚWIĘTEGO

OJCZE NASZ

7 DARÓW
DUCHA ŚWIĘTEGO

Zapraszamy na stronę poświęconą ks. Dolindo, gdzie można zapoznać się
z ciekawostkami o jego życiu, rozważaniami, modlitwami i cudami – www.dolindo.org.pl

M1851

24

90

14

Z114

90

24

90

s. 128 · 130 × 190 · miękka

s. 144 · 130 × 190 · miękka

ks. Dolindo Ruotolo

NA TRUDNE DNI

14

M1778

90

24

90

14

39

90

2990

s. 128 · 130 × 190 · miękka

s. 256 · 140 × 202 · miękka

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

Przemysław Janiszewski

GŁĘBOKA PRZEMIANA
SERCA

MYŚLI NA KAŻDY
DZIEŃ

NADZIEJA W CZASACH
BEZNADZIEI

w szkole Maryi

Lekcje ufności Księdza Dolondo

M1762

2990

M1936

90

M1882

1990

3490

Z123

2490

3490

Z122

2490

3490

s. 256 · 140 × 202 · miękka

s. 160 · 140 ×202 · miękka

s. 336 · 140 × 202 · miękka

s. 316 · 140 × 202 · miękka

Aleksandra Zapotoczny

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

STUDNIA KS. DOLINDO

TAK WIDZIAŁEM
NIEPOKALANĄ

KTO UMRZE, ZOBACZY

PRZYBĄDŹ
DUCHU ŚWIĘTY

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Czyściec i raj

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

2490

wiara i duchowość

14

NIEZBĘDNIK
BIBLIJNY
s. 512 · 158 × 222 · twarda

Właśnie tego
brakuje dziś
czytelnikom
Biblii

nowość

9900

8990

s. 400 · 150 × 220 · miękka

nowość

K04874

4290
K04850

Gdy słyszymy ,,Ziemia święta", zazwyczaj nasze myśli wędrują do współczesnego Izraela i obecnej Autonomii Palestyńskiej.
Na tych terenach miało miejsce najwięcej wydarzeń opisanych
w Biblii. Jednak karty świętej księgi prowadzą nas także po wielu
miejscach, które obecnie leżą na terenach Egiptu, Libanu, Syrii,
Grecji, Turcji, Włoch, Iraku, czy Jordanii. Niniejsza książka jest zaproszeniem do intelektualnej podróży po tych miejscach. W podróż tę wyruszymy wraz z bohaterami biblijnych opowiadań.

ks. Piotr Pawlukiewicz

Jan Twardowski

SZCZĘŚCIE
JEST BLIŻEJ
NIŻ MYŚLISZ

MYŚLI
NA KAŻDY
DZIEŃ

s. 288 · 136 × 199 · twarda

s. 424 · 115 × 165 · twarda

ukamy.
Wszyscy go sz
m,
Nie wszyscy ta
gdzie trzeba

4499

MIEJSCE
BIBLIJNE
NA KAŻDY
DZIEŃ ROKU

4490

Niniejsza publikacja została pomyślana jako pomoc dla tych
osób, które zdecydują się na osobistą czy prowadzoną we wspólnocie lekturę Biblii. Zawiera ona podstawowe informacje o Piśmie św., o historii biblijnej, zwyczajach religijnych, uwarunkowaniach społecznych i politycznych dawnego Izraela oraz
krajów ościennych, po których – w pewnym zakresie – oprowadzają nas autorzy natchnieni. Książka, napisana bardzo klarownym językiem naszpikowana jest grafiką: tabelami, schematami, mapami i fotografiami.

nowość

Mariusz Rosik

4199

4990
K04816

Szczęście odmieniamy w ciągu swojego życia przez wszystkie przypadki. Szukamy go, dążymy do niego, życzymy go sobie nawzajem, czasami nawet go sobie zazdrościmy. Ks. Piotr
Pawlukiewicz każe nam spojrzeć na nie z zupełnie innej strony. W mocnych, trafiających prosto do serca, słowach zwraca
uwagę na to, co w życiu najważniejsze, jak zwykle nie stroniąc
od charakterystycznego dla siebie humoru. Co decyduje o tym,
czy czujemy się szczęśliwi? Czy pieniądze mogą jednak zapewnić nam szczęście?

Zamów teraZ:

nowość

4690
K04844

Myśli na każdy dzień są zachętą, by jak mówi Autor, odnowić naszego ducha, bo ten duch czasem drzemie i ziewa jak babcia na
wiosnę. Refleksje i modlitwy zawarte w tej książce, czytane dzień
po dniu, pełnią rolę przewodnika po życiu z jego najtrudniejszymi pytaniami. Pokazują źródła nadziei, dają spokój wiary i wprowadzają humor dyskretnego uśmiechu. Wiele tu odwołań do
Ewangelii, zwłaszcza do tych miejsc, które dla ks. Twardowskiego były ważne, które dla niego samego stanowiły drogowskaz.

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

wiara i duchowość
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EWANGELIA 2023

Silvano Fausti

ROZWAŻAJ I GŁOŚ EWANGELIĘ

Droga, Prawda i Życie mała

4 tomy: Mateusz s. 534,
Marek s. 588, Jan s. 840
Łukasz s. 576

s. 512 · 108 × 149 · miękka

oprawa twarda
K04761

146 × 208 · miękka

1300

oprawa miękka

K04709

24990

1600

22990

K04762

Książki są owocami wieloletnich doświadczeń i refleksji nad
Ewangeliami. To komentarze zgodne ze starożytną metodą lectio divina, gdzie głównym założeniem jest skupiona i przepełniona modlitwą lektura szukająca w Słowie Tego, który mówi, by
wejść z Nim w dialog i coraz doskonalej za Nim podążać. Prezentowane komentarze pomagają czytelnikom wniknąć w misterium Słowa, które stało się ciałem w Jezusie Chrystusie.

o. Hugolin
Langkammer OFM

TEOLOGIA
BIBLIJNA
STAREGO
I NOWEGO
TESTAMENTU

Ewangelia 2023. Słowo na każdy dzień jest propozycją dla osób,
które Słowo Boże pragną uczynić swoim codziennym pokarmem duchowym, tęsknią za żywą i mocną relacją z Jezusem, odczuwają, że ich modlitwa stała się powierzchownym rytuałem
bez głębi i ducha. Każdy kto chce, aby Ewangelia stała się jego
codzienną modlitwą, karmiła umysł, serce i wolę, znajdzie w tej
propozycji wydawniczej doskonałe narzędzie i pomoc.

Michał Wojciechowski

SYNOPSA
CZTERECH
EWANGELII
s. 528 · 130 × 200 · twarda

s. 416 · 175 × 245 · twarda

nowość

6290

6500

nowość
16000

K04846

Niniejsza książka ma służyć jako podręcznik pomocny do studium biblijnego i teologicznego. Jest więc bardziej przeznaczona
dla studentów, katechetów, kapłanów pracujących w duszpasterstwie, ale i dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje własne zainteresowania Pismem św. Z powyższych racji dyskusje akademickie ograniczone zostały do minimum. Zamiast
przypisów podano dla ewentualnego dalszego studium, zwłaszcza pewnych trudniejszych tematów, obszerny spis literatury.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

14990
K04845

Synopsa należy do najważniejszych narzędzi pracy biblisty. Zestawia obok siebie w szpaltach teksty Ewangelii, żeby ukazać to,
co w nich wspólne, i to, co stanowi o ich odrębności. Pozwala
w łatwy sposób odszukać teksty paralelne Ewangelii. Już w starożytności Euzebiusz z Cezarei wynalazł sposób szybkiego znajdowania miejsc paralelnych czterech Ewangelii. Profesjonalni
bibliści posługują się synopsami w oryginalnym języku Ewangelii, czyli starożytnej grece.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Juliana z Norwich

OBJAWIENIA
BOŻEJ MIŁOŚCI
s. 216 · 168 × 238 · twarda

7990
ra
Mistyczka, któ
głosiła światu
ym
prawdę o Boż
szcze
je
u
zi
miłosierd
yną
st
u
przed św. Fa

3990

5990

M1872

4490

5990

M1718

3490

s. 544 · 168 × 238 · twarda

s. 304 · 168 × 238 · twarda

Święta Brygida Wielka

Święta Weronika Giuliani

OBJAWIENIA

DZIENNIK ŻYCIA
WEWNĘTRZNEGO

M1931

Juliana z Norwich jest uważana za jedną z najważniejszych mistyczek i teolożek obok św. Katarzyny ze Sieny i św. Teresy z Ávila. Żyła w XIV wieku w Anglii. Kiedy w 1373 roku ciężko zachorowała i była przekonana o zbliżającej się śmierci, otrzymała
szesnaście cudownych objawień, po których wyzdrowiała i stała się pustelnicą. Wizje te, opatrzone jej komentarzem, znane są
dzisiaj jako Objawienia Bożej miłości. Księga ta zawiera pełne nadziei przesłanie, że jesteśmy kochani przez Boga i że czuwa nad
nami Jego opatrzność.

4990

3490

M1720

4990

3490

M1717

s. 416 · 168 × 238 · twarda

s. 416 · 168 × 238 · twarda

Maria od Jezusa z Ágredy

Święty Bonawentura

OBJAWIENIA O MĘCE
PAŃSKIEJ

MEDYTACJE O ŻYCIU
CHRYSTUSA

ks. Piotr Karpiński

Cyryl Aleksandryjski

ROZPALIĆ
WIARĘ

KOMENTARZ
DO PIERWSZEGO
LISTU
ŚW. PAWŁA

Szkice do Listu
do Rzymian
s. 224 · 124 × 194 · miękka

s. 264 · 145 × 205 · miękka

nowość
3690

34

90

K04876

Żywiołem, który rozpala wiarę, jest ogień słowa Bożego rozniecający ludzkie serca. Człowiek nim owładnięty płonie i zapala
innych. Ogień ten trzeba jednak stale w sobie podsycać, dlatego ks. Piotr Karpiński zabiera czytelnika w podróż przez opowieść o wierze zawartą w Liście do Rzymian św. Pawła. Autor
daje pierwszeństwo Słowu – tak, by mówiło ono z siebie i według swojej logiki prowadziło czytelników do Boga. By otwierało ich na nowe życie w Duchu Świętym.

Zamów teraZ:

nowość
4995

4795
K04848

Komentarz Cyryla do Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Koryntian to dzieło o niezwykle zróżnicowanej treści, oferujące doskonałą kopalnię wiedzy dla każdego, kto chciałby nauczyć się
i doświadczyć, jak po mistrzowsku można aktualizować biblijne
przesłanie. Cyryl Aleksandryjski to jeden z najważniejszych teologów epoki patrystycznej. Przekład poprzedzony został obszernym wstępem i jest opatrzony szczegółowymi objaśnieniami.

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

ks. prof. Marek
Starowieyski
Jan Maria Szymusiak

PROROCTWO
DZISIAJ

NOWY
SŁOWNIK
WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIEGO
PIŚMIENNICTWA

Praktyczne zasady
korzystania
z charyzmatu
proroctwa
s. 312 · 125 × 195 · miękka

nowość

4690

4990

K04775

Bóg nigdy nie przestał mówić do człowieka. Owa komunikacja między Stwórcą a stworzeniem zachodzi na wielu płaszczyznach i w wielu formach. Jedną z nich, zananą od starożytności
jest bezpośredni dialog Boga z człowiekiem, lub komunikacja
przez pomocnika, którym jest prorok. Kim jest ten niezwykły pośrednik między Bogiem a człowiekiem? Kim byli starotestamentalni prorocy? Jak rozpoznać charyzmat prorocki? Jakie są formy
prorokowania dzisiaj w Kościele? Jak rozeznawać wolę Bożą?

s. 1140 · 170 × 240 · miękka

nowość

28500

24990

K03472

To jedyne tego typu dzieło na polskim rynku wydawniczym,
a zarazem unikalne w skali światowej. Jego zakres tematyczny
obejmuje okres od czasów apostolskich do Soboru nicejskiego II (787). Publikacja stanowi summę współczesnej wiedzy
o literaturze wczesnochrześcijańskiej. Obszerne, wyczerpujące hasła i bogate informacje bibliograficzne czynią ten słownik
nieocenioną pomocą dla patrologów, religioznawców, teologów
oraz dla studentów teologii, historii, filologii i religioznawstwa.

ks. Jean-Michel
Gleize

PRAWDZIWY
IZRAEL
I FAŁSZYWY
JUDAIZM
s. 232 · 135 × 205 · miękka

1390

nowość

5490

5600

K04774

Niniejsza publikacja precyzyjnie wyjaśnia naukę katolicką odnośnie do tzw. „kwestii żydowskiej” w sposób wolny od teologicznie absurdalnych ale politycznie poprawnych błędów II Soboru Watykańskiego. Autor książki wyprowadza wnioski przy
użyciu metody scholastycznej, która została praktycznie zarzucona przez współczesnych komentatorów, ponieważ wymaga
niezwykłej – jak na dzisiejsze standardy nauk społecznych – logiki i precyzji wypowiedzi.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

K04547

5490

5190

K04444

s. 240 · 140 × 120 · twarda

s. 136 · 185 × 260 · twarda

KOMPENDIUM
KATECHIZMU
KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

Jesus Gil, Joseangel Dominguez

Dzieło to prezentuje w prosty
i interesujący sposób całość orędzia chrześcijańskiego, ukazując
zagadnienia wiary chrześcijańskiej przeznaczone współczesnego człowieka. Kompendium z odwagą podejmuje wielkie problemy
współczesności, odwołując się do
rozwoju nauk, roli sumienia oraz
praw człowieka. Dzieło w solidny
sposób ukazuje dzisiejsze chrześcijaństwo.

WROTA BIBLII
Chronologie historii zbawienia
od Abrahama do czasów obecnych. Mapy najistotniejszych wydarzeń z historii ludu Bożego aż
do pierwszej ekspansji Kościoła.
Grafiki objaśniające każdą z ksiąg
tworzących Stary i Nowy Testament według kanonu katolickiego. Wrota Biblii stają się więc uzupełnieniem dostępnych wydań Pisma Świętego, oraz do wszelkich
materiałów dydaktycznych związanych ze Słowem Bożym.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Thomáš Špidlik SJ

DOŚWIADCZENIE
DUCHOWE
Spotkanie wschodu
i zachodu
s. 216 · 124 × 194 · miękka

4999

4699

K04644

s. 352 · 135 × 192 · twarda

14400

13490

s. 1168 · 142 × 220 · twarda

Paweł Śpiewak

MIDRASZE
Księga nad księgami
Midrasze to zbiór niezwykłych
rozważań dotyczących pierwszej
księgi Biblii, a zarazem pierwszej
księgi żydowskiej Tory – Bereszit,
czyli Księgi Rodzaju. „Midrasze
bywają zarówno poważne, jak
i zabawne. Niektóre rodzą się nie
z potrzeby religijnej, lecz z potrzeby opowiadania i słuchania
historii (…). Bez nich suchy tekst
Tory przypomina jesienne drzewo.
Nabiera barwy, gęstości, głębi, gdy
obrasta midraszami”.

ctwo
Zgłębiaj boga
ycji
ukryte w trad
echnego
sz
Kościoła pow

K04410

TORA
Pięcioksiąg Mojżesza
Autorem pierwszego tłumaczenia Pięcioksięgu z języka hebrajskiego na polski był polski rabin
i kaznodzieja, Izaak Cyklow. Pracował nad nim przez blisko trzy
dekady. Wydanie Tory w języku
polskim było ważnym wydarzeniem w życiu polskiej społeczności żydowskiej. Wielu polskich
Żydów nie znało świętego języka,
więc przekład Izaaka Cyklowa był
dla nich jedyną możliwością studiowania Pięcioksięgu i zachowania więzi z tradycją przodków.

nowość

3890

3690

K04765

Ten sam Duch ożywia wszystkich, którzy szukają oblicza Chrystusa. Takie przekonanie towarzyszyło kard. Thomášowi Špidlikowi – jezuicie i wybitnemu teologowi, którego fascynowała
tradycja chrześcijańskiego Wschodu oraz duchowość św. Ignacego – człowieka-symbolu Kościoła Zachodniego. Poznaj ponadczasową myśl wschodnich pustelników, ascetów i mistyków
oraz Świętego z Loyoli. Wyrusz w podróż ku odkrywaniu tajników chrześcijańskiej medytacji.

Euzebiusz z Cezarei

HISTORIA
KOŚCIOŁA
O męczennikach
palestyńskich
s. 400 · 145 × 205 · miękka

4990

4690

K04721

3490

2490

M1249

s. 608 · 140 × 200 · miękka

s. 256 · 130 × 190 · miękka

ks. prof. Waldemar Chrostowski

ks. prof. Waldemar Chrostowski,
Tomasz Rowiński

BÓG, BIBLIA, MESJASZ
Pasjonująca rozmowa Grzegorza
Górnego i Rafała Tichego z ks.
prof. Waldemarem Chrostowskim
wprowadza nas w świat Biblii oraz
w samo sedno relacji chrześcijańsko-judaistycznych. Przez pryzmat drogi życiowej katolickiego
kapłana, a zarazem wybitnego naukowca, uczestniczymy w wielkiej
przygodzie duchowej i intelektualnej: poznajemy meandry współczesnej biblistyki, zagłębiamy się
w fascynujący świat biblijnego
Izraela i starożytnej interpretacji
Pisma Świętego.

4990

4690

K04653

KAMYK Z PROCY
DAWIDA
Jak czytać Pismo Święte?
Książka ks. prof. Chrostowskiego
poświęcona podstawowym zagadnieniom dotyczącym lektury
Biblii. Jeden z najwybitniejszych
polskich biblistów odpowiada
w tej publikacji na tak istotne pytania jak: Czym jest Pismo Święte?
Jak rozumieć natchnienie i bezbłędność Biblii? Na czym polega
historyczność ksiąg biblijnych?

Zamów teraZ:

Historia Kościoła. O męczennikach palestyńskich Euzebiusza z Cezarei jest chronologicznie pierwszym i najważniejszym dziełem
historiograficznym w Kościele. Przeważająca część informacji, jakie posiadamy na temat Kościoła pierwszych wieków pochodzi właśnie spod pióra Euzebiusza. Jego dzieło to coś znacznie więcej niż historia Kościoła. Jako archiwista z zamiłowania,
starał się najstaranniej zachować dokumenty źródłowe. Dzięki temu udało się precyzyjnie odtworzyć etapy formowania się
Nowego Testamentu, czy wykluwanie się struktur kościelnych
na terenach misyjnych.

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

Małgorzata
Terlikowska

DLACZEGO
BÓG NADAJE
ŚWIATU SENS

TWARZĄ
W TWARZ
Dziesięć dróg
modlitwy

Jak wiara i nauka
wzajemnie
się uzupełniają

s. 264 · 140 × 200 · miękka

s. 252 · 140 × 200 · miękka

nowość

nowość

4690

4990

4890

K04770

Jak wiara w Boga wpływa na nasze rozumienie świata? Czy stoi
ona w sprzeczności z najnowszymi odkryciami naukowymi?
Dlaczego to właśnie Bóg nadaje sens wszystkiemu? Zdaniem
autora ani człowieka, ani Boga nie można ujmować wyłącznie
w kategoriach intelektu. Sięga on po cztery klasyczne argumenty za istnieniem Boga – z przyczyny, sensu, moralności i celowości – ale przedstawia je w zupełnie nowej odsłonie. W swojej reinterpretacji nie tylko dowodzi spójności chrześcijaństwa, ale też
ukazuje wielkość osoby ludzkiej.

4590
K04849

Mistrzowie duchowości chrześcijańskiej uczą, że modlitwa jest
nie tyle kwestią jakiejś określonej, niezawodnej metody czy zaplanowanych działań, ile przemieniającym doświadczeniem Ducha Świętego, który mieszka w sercu człowieka. Ta książka to
prawdziwa uczta dla ducha i intelektu – zapis dziesięciu rozmów Małgorzaty Terlikowskiej z duchownymi o różnych drogach i formach modlitwy. Rozmówcy wyjaśniają, na czym polegają poszczególne rodzaje praktyki modlitewnej.

ks. Prof. Janusz
Królikowski

MOC DUCHA
ŚWIĘTEGO
s. 264 · 143 × 205 · twarda

2490

1990

M1958

s. 104 · 140 × 202 · miękka

2990

1990

M1847

s. 184 · 140 × 202 · miękka

abp Grzegorz Ryś

Maggie Green

CZY WIARA MA SENS?

KLUB ŚW. MONIKI

Na czym polega nieomylność papieża? W jaki sposób powinno się
traktować relikwie? Jak katolicy
powinni zachowywać się w stosunki do osób homoseksualnych?
Jak się modlić, aby Bóg nas wysłuchał? Jakie jest stanowisko
Kościoła wobec wschodnich metod kontemplacji i medytacji? Jak
poznać, że to, co słyszę w swoim
sercu, to głos Boży, a nie mój?

Jak czekać, miećnadzieję
i modlić się za bliskich, którzy
odeszli od wiary
Jeśli ktoś z Twoich bliskich odszedł od Boga, to ta książka jest
właśnie dla Ciebie. Na kolejnych
stronach autorka Maggie Green
dzieli się swoim doświadczeniem
walki o wiarę własnego dziecka –
pisze o porażkach i błędach, które
popełniła, ale też o tym, co zaczęło
owocować. Z jej zapisków przebijają mądrość i dojrzałość.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

5900

5490

cjalnie
To książka ofi
o nadopuszczona d
, ale też
uczania religii
do czyprzeznaczona
ania,
tania, rozmyśl
się
zastanawiania
cow
ia
i stosowan
u
dziennym życi

K04636
Zdobywanie religijnej wiedzy nie kończy się wraz z przyjęciem Pierwszej Komunii Świętej czy po przyjęciu sakramentu
bierzmowania. Poznawszy podstawy, powinniśmy potem stale
odnawiać i pogłębiać znajomość prawd wiary i Słowa Bożego.
Książka ks. prof. Królikowskiego to kompendium wiedzy o Duchu Świętym, o znaczeniu Jego darów i ich rozumieniu w świetle
Ośmiu Błogosławieństw. To przewodnik dla wszystkich wierzących, a w szczególności tych, którzy czują się zagubieni w dobie
rozwoju technologicznego i technicznego.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Magda Grabowska

NIEZAPOMNIANE
Bohaterki Biblii.
Księgi prorockie
s. 220 · 125 × 195 · miękka

nowość
29

28

90

90

K04766

To opowieść o życiu biblijnych kobiet. Zwyczajnych, a momentami nadzwyczajnych, dzięki którym możemy przeobrażać własne myślenie i działanie. Podróżując po Starym Testamencie
przyjrzymy się słynnym dziejom m.in. Rachab, Debory, Batszeby i Dalily. Poznamy też bezimienne bohaterki, które zwykle pozostają w cieniu: młodą służącą żony wodza Naamana, kobietę
z Tekoa, kobietę z Abel. One wszystkie uczą nas czegoś o czasach biblijnych i działaniu proroków, o Bogu i o nas samych.

2990

2790

K04168

6900

6490

K04763

s. 300 · 140 × 202 · miękka

s. 280 · 165 × 235 · twarda

Magda Grabowska

ks. prof. Waldemar Chrostowski

NIEZAPOMNIANE

KOBIETY W PIŚMIE
ŚWIĘTYM

Bohaterki Biblii. Pięcioksiąg
Spotkania z bohaterkami Biblii
to odkrywanie prawdy o własnej
kobiecej tożsamości, wpisanej
w nasze radości i smutki. 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.

Ewa, Sara, Anna, Miriam czy Estera – jakże często słyszymy te
imiona. Są one nierozerwalnie połączone z Pismem Świętym i całą
historią Zbawienia. Ale kim są
postacie kryjące się za tymi imionami? Autor przedstawia sylwetki
16 niezwykłych kobiet odgrywających ważną rolę w Piśmie Świętym. Niejednokrotnie reprezentują
one to, co w człowieku najlepsze:
wierność, cierpliwość, miłość, roztropność, oddanie czy troskliwość.

Elżbieta Kindelmann

PŁOMIEŃ
MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO
SERCA MARYI
s. 456 · 145 × 205 · miękka

3900

2990

M1904

8990

7990

M1941

s. 254 · 140 × 202 · miękka

s. 528 · 165 × 235 · miękka

Agnès Brot,
Guillemette de la Borie

Mieczysława Faryniak

BOHATERKI BOGA
Nieznane historie kobiet, które
wyszły z cienia krużganków
i dotarły na krańce świata
Mało znana historia francuskich
zakonnic, które w XIX w. w imię
swojej wiary i z zamiłowania do
wyzwań opuściły klasztory i ruszyły w świat. W kornetach i z różańcami jako paszportami przemierzały setki kilometrów, aby
służyć rdzennym mieszkańcom,
tworzyć szkoły, szpitale, struktury
pomocy społecznej.

jej
Płomienia mo
gę
o
miłości nie m
bie
już dłużej w so
ać.
powstrzymyw
u
m
Pozwólcie
zapłonąć!
Matka Boża do
E. Kindelmann

TCHNIENIE DUCHA
ŚWIĘTEGO
Pamiętnik Pani ze Skałki
Pamiętnik Tchnienie Ducha Świętego został napisany przez pustelniczkę i mistyczkę Mieczysławę
Faryniak, która złączyła swoje
życie z Dursztynem na prawie 50
lat. Pobyt w tej wiosce traktowała
jako specjalną misję. Całkowicie
oddana Bogu, prowadziła pustelnicze życie w skrajnym ubóstwie.
Równocześnie dzieliła z mieszkańcami ich codzienne doświadczenia,
trudy i radości.

Zamów teraZ:

nowość

4490

4290

K04788
Dziennik duchowy Elżbiety Kindelmann, węgierskiej mistyczki,
która w latach 1961–1983 otrzymywała orędzia od Jezusa i Maryi, jest przestrogą dla współczesnego świata. Mistyczka zapowiedziała pewne wydarzenie, które wstrząśnie światem. Sprawi ono, że ludzie się opamiętają, i stanie się początkiem nowego
rozdziału w dziejach świata. Bóg pragnie dziś zbudować świętą
armię dusz, aby pomóc nam w walce prowadzącej do zwycięstwa tych, którzy są mocni w wierze.
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David Steindl-Rast

WDZIĘCZNOŚĆ
SERCE
MODLITWY

nowość

Droga do pełni życia
s. 232 · 145 × 205 · miękka

4490

4290

K04638

1595

s. 310 · 125 × 195 · miękka

4190

3990

K04630

David Steindl-Rast OSB to ceniony mnich, pisarz i mówca.
W swojej bestsellerowej książce pokazuje, jak żyć w pełni. Kluczowy jest tu związek między modlitwą a poczuciem wdzięczności za wszystko, co nas otacza. Zostaliśmy stworzeni, aby błogosławić wszystko co istnieje, bez żadnego innego powodu. Kiedy
błogosławimy rzeczy po prostu dlatego że są, żyjemy pełnią
życia. Niezwykle ważna jest także świadomość i umiejętność
wglądu w rzeczywistość, odkrywania łaski w codziennym życiu i życie w nieustannym kontakcie z Bogiem.

s. 64 · 115 × 165 · miękka

Karol de Foucauld

Anna Maria Pudełko AP

DZIENNIK DUCHOWY

ZRÓBCIE WSZYSTKO,
COKOLWIEK WAM
POWIE. RÓŻANIEC
CODZIENNY

Nocny podróżnik
Z okazji kanonizacji, oddajemy
do rąk czytelnika duchowe dzieło
świętego. Jest to duchowy dziennik, zawierający najbardziej osobiste zapiski Karola de Foucauld.
Nocny podróżnik przypomina
wędrówki pod rozgwieżdżonym
niebem Sahary, jest też miejscem
bezpośredniego spotkania z Bogiem. W tomie zawarte są zapiski
zarówno z okresu pielgrzymek do
Rzymu, przebywania w Nazarecie,
Bni-Abbs i Tamanrasset.

o. H. Dziadosz SJ

Młodość to czas wielu ważnych
odkryć: zainteresowań, zdolności,
talentów, marzeń, pragnień, przyjaźni, miłości Młodość to czas odkrywania bezcennego daru, jakim
jest samo życie, z którego możesz
uczynić wspaniały dar! Twoimi
przewodnikami w odkrywaniu tajemnicy życia, jego radości, sensu,
wartości i piękna, są Maryja i Jezus.

o. Filip Buczyński OFM,
Tomasz P. Terlikowski

SKOSZTUJCIE
I ZOBACZCIE

Z BOGIEM
TRZEBA
SIĘ KŁÓCIĆ

Ćwiczenia duchowe
Św. Ignacego Loyoli
jako droga chrześcijańskiego
wtajemniczenia

O pomocy, przeprowadzaniu na drugą stronę
i osobistych cudach

s. 240 · 210 × 150 · twarda

s. 320 · 130 × 200 · miękka

nowość

32

3490

90

K04776

Bóg obdarował Ignacego darem zrozumienia, czym jest chrześcijańskie życie, i dlatego przyszły święty najpierw sam przebył długą drogę wtajemniczenia. Niniejsze rozważania mają nam pomóc
zobaczyć, w jaki sposób przebiega owo wtajemniczenie, jak poszczególne tygodnie rekolekcji wprowadzają w misterium chrześcijaństwa. Doświadczenie to jest procesem, podczas którego
Bóg prowadzi człowieka, nieraz zagubionego, do dojrzałej wiary i dawania świadectwa zwycięstwa Chrystusa nad grzechem.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

K04847

nowość

4290

3990

K04785

Ojciec Filip Buczyński OFM już ponad trzydzieści lat wypełnia
swoją misję, służąc nieuleczalnie chorym dzieciom, a także ich
rodzicom. W Lubelskim Hospicjum im. Małego Księcia pomaga im w walce z chorobą i towarzyszy w odchodzeniu z tego
świata. Jako psychoterapeuta i psychoonkolog wspiera małych
pacjentów, a ich rodzicom daje oparcie w procesie wychodzenia z żałoby. W poruszającej rozmowie opowiada Tomaszowi
Terlikowskiemu o swojej fascynacji św. Franciszkiem, kulisach
prowadzenia hospicjum, walce o życie każdego człowieka oraz
o sensie cierpienia.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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bp Athanasius
Schneider,
Aurelio Porfiri

MSZA
KATOLICKA
Jak przywrócić
centralne miejsce
Boga w liturgii
s. 336 · 145 × 205 · miękka

ks. Marcello Stanzione

O GODNYM
PRZYJMOWANIU
KOMUNII
ŚWIĘTEJ
Aniołowie nauczają
nas właściwego sposobu przystępowania
do Eucharystii
s. 112 · 130 × 200 · miękka

nowość
49

90

46

90

K04840

nowość
2490

2390
K04841

Czy msza święta zostanie zdegradowana i obdarta z tego, co boskie? Jesteśmy dziś świadkami coraz częstszego profanowania
Mszy Świętej. Wielu ludzi pragnie ją unowocześnić, dostosować
do wymagań świata i uatrakcyjnić. Autorzy przypominają nam,
że msza jest najwyższą formą chrześcijańskiej modlitwy i powinniśmy ją sprawować z jak największą czcią. Dziś, gdy zmagamy
się z wieloma nadużyciami liturgicznymi, ważne jest, by na nowo
odkryć duchowe bogactwo, które skrywa w sobie Eucharystia.

Postępująca laicyzacja oraz kryzys Kościoła katolickiego, a także pandemia koronawirusa, doprowadziły do zmian w sposobie
przyjmowania Komunii Świętej. Ksiądz Marcello Stanzione, wybitny angelolog, zagłębia się w nauczanie Kościoła o Komunii
Świętej i związane z nią tradycje. Autor konfrontuje ze sobą sposoby jej przyjmowania oraz wnikliwie opisuje skutki wprowadzanych zmian. Odwołując się też do treści Anielskich Objawień,
przekazanych mistykom, ukazuje piękno i istotę Eucharystii.

ks. Józef Gaweł SCJ

ADORACJE
Z PISMEM
ŚWIĘTYM
s. 88 · 110 × 185 · miękka

3200

2990

K04760

s. 172 · 145 × 205 · miękka

4990

4690

K04712

s. 392 · 145 × 205 · miękka

ks. Hieronim Powodowski

Sohrab Ahmari

LITURGIA

NIEZERWANA NIĆ

czyli opisanie Mszy Świętej
i jej obrzędów
Dzieło to zostało napisane przez
krakowskiego archiprezbitera
ks. Hieronima Powodowskiego na
początku XVII wieku w czasach zagrożenia herezją protestantyzmu,
ale też stanowiąc odpowiedź na
wątpliwości wielu katolików czym
w istocie jest Msza święta, jakie są
jej cele i jak chrześcijanin powinien
przeżywać Najświętszą Ofiarę. Te
pytania pozostają aktualne również w dzisiejszych czasach.

Odkrywanie mądrości tradycji
w czasach chaosu
Autor, w swojej przełomowej
książce przywołuje wielkie postaci chrześcijaństwa i stawia
dwanaście głębokich pytań, na
które postępowy i nowoczesny
świat unika odpowiedzi. Sohrab
Ahmari, odwołując się do Tradycji i mądrości naszych przodków,
splata w całość niezwykle ważne
lekcje. To one pomogą nam wejść
w mrok dzisiejszych czasów ze
światłem niosącym nadzieję.

Zamów teraZ:

nowość
1990

1890
K04764

Klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, chcemy wyrazić
pełnię swojego uwielbienia, wdzięczności i zaufania do Boga.
Adoracje to wspaniała pomoc dla wszystkich, którzy chcą pięknymi słowami wyrazić, co czują w sercu. Atutem książki jest
możliwość prowadzenia adoracji w oparciu o wskazany fragment Pisma Świętego, co pozwoli nie tylko na wypowiedzenie
naszych słów ku Najwyższemu, lecz także będzie sposobnością
do wsłuchania się w to, co mówi do nas Stwórca.

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

Edmund Szaniawski MIC

UCIEKŁAM
OD SZATANA

ŚWIĄTYNIA
BOGA CZY
KAPLICZKA
DIABŁA?

Moja walka
o wyrwanie
się z piekła

s. 168 · 136 × 205 · miękka

s. 232 · 135 × 205 · miękka

nie
Poznaj działa
m
ry
diabła, o któ
j
nigdy wcześnie
nie słyszałeś

nowość

nowość
3000

2890
K04877

3495

K04878

Historia prawdziwa. Autorka nie próbuje przedstawić się w pięknym świetle, nie zamierza nas zwodzić ani zdobyć naszej sympatii. Z rozbrajającą szczerością pragnie służyć Prawdzie, kierując
się miłością do bliźnich. Chce przyczynić się do ratowania życia
innych nie tylko w wymiarze fizycznym. Przypomina nam, że
nasza dusza jest polem walki. Z jednej strony jest Bóg, który nas
kocha i chce nas zbawić, z drugiej nieprzyjaciel, który zazdrosny o tę miłość dąży do tego, by nas doprowadzić do zatracenia.

Niniejsze opracowanie jest przedstawieniem nauki św. Ojca Stanisława o przeciwniku Boga i ludzi, o ratunku, jaki przychodzi
od Boga, o podjęciu walki duchowej i o szczególnej obronie, którą jest Niepokalana. Celem owej walki jest zaś, zachowanie, odnowienie, przyozdobienie, uświęcenie ludzkiego serca, aby stało
się przepiękną świątynią Boga, a nigdy kapliczką diabła. Inspiracją do napisania tej książki, stały się słowa św. Stanisława: Kto
więc postępuje dobrze, jest znany jako świątynia Boża, kto źle
ten jest kapliczką diabła.

Pitre Brant

WPROWADZENIE DO
ŻYCIA
DUCHOWEGO
s. 392 · 140 × 200 · miękka

4495

4195

K04713

3995

3695

s. 236 · 175 × 195 · miękka

s. 384 · 125 × 180 · miękka

KSIĘGA PSALMÓW

br. Piotr Kwiatek,
s. Anna Maria Pudełko

z notatnikiem i skrutacją
Wyjątkowe wydanie Księgi Psalmów z najnowszego przekładu
Biblii Paulistów. 150 podanych
przejrzyście i czytelnie tekstów,
z odnośnikami biblijnymi i miejscem na własne notatki. Wstęp
br. Piotra Kwiatka OFMCap zawiera 7 kluczy do rozważania
Księgi Psalmów, opis sposobów
modlitwy psalmami, wprowadzenie w skrutację, czyli inspirującą
metodę rozważania Biblii, w której każdego z nas indywidualnie
prowadzi samo słowo Boże.

365 DNI W RYTMIE
PSALMÓW
Rozważania powstały w dwugłosie. Siostra Maria Pudełko AP i brat
Piotr Kwiatek OFMCap dzielą
się z nami bogatym doświadczeniem duchowym. Ta poręczna
książeczka jest codziennym towarzyszem na drodze rozwoju
i modlitwy. Autorzy oprócz treści
do rozważań dają czytelnikowi
wsparcie duchowe, wzmocnienie
wiary, nadziei i miłości.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

oPraktykuj duch
im
o
wość, jaką sw
azał
uczniom przek
Jezus Chrystus!

K04548

·

nowość

6490

6190

K04780

W poszukiwaniu duchowości, której rzeczywiście nauczał Jezus, Brant Pitre w charakterystycznym dla siebie stylu sięga do
żydowskich korzeni tego nauczania i konfrontuje je z pismami
ojców Kościoła i świętych. Rezultat tych poszukiwań jest imponujący. Otrzymujemy odkrywcze wyjaśnienia fragmentów
Ewangelii, uderzające swą trafnością reguły życia duchowego
oraz przystępne i napisane z ogromną pasją wyjaśnienia klasycznych zagadnień duchowości chrześcijańskiej.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Sarah Young

o. José María
Solé Romá CMF

JEZUS SŁUCHA

SERCE JEZUSA
RATUJĄCE ŚWIAT

W poszukiwaniu
pokoju, radości
i nadziei

Objawienia Matki
Bożej i św. Michała
Archanioła

s. 432 · 120 × 180 · miękka

s. 160 · 130 × 200 · miękka

ąNajnowsza ksi
ng –
żka Sarah You
ia
autorki św
towych
bestsellerów

nowość

3990

36

nowość
2990

2790
K04843

90
K04842

Znajdziesz tu 365 wyjątkowych, opartych na Piśmie Świętym
modlitw na każdy dzień roku. Dzięki nim zawierzysz wszystkie swoje sprawy Bogu i otworzysz serce na Jego zbawczą miłość. Kiedy czujesz się zagubiony, a w twoich myślach pojawia
się coraz więcej niepokoju, książka Jezus słucha pomoże ci na
nowo odnaleźć ciszę, nadzieję i radość. Możesz mieć pewność,
że w tych krótkich modlitwach odnajdziesz na nowo drogę do
kochającego Ojca.

Hiszpańska służebnica Boża siostra Filomena Ferrer była gorliwą orędowniczką nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego. Chrystus powierzył jej misję polegającą na szerzeniu
nowiny o Jego miłości, a także na podejmowaniu nieustającej
modlitwy i pokuty za grzechy świata. Życie duchowe mistyczki
i proroctwa, które zostały jej objawione przez Matkę Bożą i św.
Michała Archanioła, przypominają nam, że musimy uciekać się
do największego źródła łaski i pokoju – Boskiego Serca Jezusa.

Roman Brandstaetter

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

M1367

9990

5990
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Ojciec Adam Sz

bestseller

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.

Zamów teraZ:

3990

2290

M1231

7990

4490

M1871

s. 368 · 168 × 238 · twarda

s. 560 · 168× 238 · twarda

Roman Brandstaetter

Francisco Fernández-Carvajal

KRĄG BIBLIJNY

ŻYCIE JEZUSA

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.

według Ewangelii
Książka jest owocem wnikliwej
lektury czterech Ewangelii. Napisana została z perspektywy człowieka głęboko wierzącego, kontemplującego oblicze Jezusa i pragnącego dzielić się świadectwem
wiary. Skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Pomaga
czytelnikom w poznawaniu Chrystusa i zaprzyjaźnianiu się z Nim.
Rozważania autora są przenikliwe,
ale mają również wymiar bardzo
praktyczny.

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

KIEDY MIŁOŚĆ
PUKA DO
DRZWI
s. 232 · 135 × 205 · miękka

3990

37

90

K04643

4690

43

i
Zbiór opowieśc
ty
o
ln
ó
z życia Wsp
Baranka

K04621

90

s. 256 · 150 × 200 · miękka

s. 464 · 140 × 200 · miękka

Grzegorz Kasjaniuk

Tomasz P. Terlikowski

GIETRZWAŁD

JASNA GÓRA

160 objawień Matki Bożej
Duchowa stolica Polski.
dla Polski i Polaków
Biografia
na trudne czasy
Tysiące uzdrowień, pielgrzymi
Gietrzwałd to jedyne w Polsce z najdalszych zakątków świata
i jedno z dwunastu na świecie, i legendy, które rozpalają wyobramiejsc Objawień Najświętszej źnię milionów wierzących. Czy
Maryi Panny – oficjalnie uzna- klasztor w Częstochowie nawienych przez władzę kościelną. Był dził sam Mesjasz? Kto namalował
to jedyny na świecie taki wywiad ikonę Czarnej Madonny? Kto na
z Maryją, łączący doczesność najważniejszym dla Polaków obz wiecznością. Matka Zbawiciela razie pozostawił dwie rysy. Terliobjawiła się wizjonerkom aż sto kowski opowiada o Jasnej Górze
sześćdziesiąt razy.
z dociekliwością badacza i z nieskrywaną fascynacją .

Kristen Clark,
Bethany Baird

nowość

3495

K04879

Zachowując wraz z Maryją słowo Boże, mali bracia i małe siostry
Baranka wyruszają na spotkanie z tymi, których Opatrzność
stawia na ich drodze, a szczególnie z naszymi braćmi ubogimi. Niosąc jak zapaloną lampę światło Słowa, którego ciemności ogarnąć nie mogą, rozniecają oni iskierki nadziei zasiane
w sercach ludzkich przez Ducha Świętego. W ten sposób głoszą
wszystkim Dobrą Nowinę o zmartwychwstałym Baranku, który
zraniony, nigdy nie przestaje kochać.

Piotr Wołochowicz

BOSKA MIŁOŚĆ
Od zakochania
do małżeństwa

KU PEŁNI
MIŁOŚCI
s. 272 · 135 × 205 · miękka

s. 336 · 135 × 205 · miękka

Może źle
patrzyliśmy
na zjawisko
zwane miłością

Biblijny model
małżeństwa
i rodziny

nowość
nowość

3495

3395

Dlaczego w kulturze, która ma obsesję na punkcie miłości i romansu, tak trudno jest nam znaleźć satysfakcjonującą miłość,
która jest trwała? W tej wnikliwej, zachęcającej i całkowicie
szczerej książce autorki dzielą się radykalnie lepszym i odświeżająco biblijnym podejściem do nawigacji w twoim życiu miłosnym.
Podejmują takie tematy, jak prawdziwa miłość, celowe relacje,
seks, granice i samotność. Boska Miłość zabierze cię w podróż
do odkrywania dobrego i oryginalnego Bożego planu na miłość.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

3495

K04880

3395
K04881

Książka przedstawia Boży zamysł małżeństwa i rodziny wprowadzony w praktykę. Autor na własnym rodzinnym przykładzie
daje czytelnikom wiele inspiracji do zastosowania w życiu. Piotr
Wołochowicz z żoną Mariolą przeżyli ponad 34 lata w małżeństwie, wychowali troje dzieci. Przez cały czas z powodzeniem
realizowali biblijny model rodziny. Na ich doświadczeniach inni
mogą się uczyć, jak żyć po Bożemu w dzisiejszym świecie.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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o. Jerzy Szyran

ks. Marcello Stanzione

W NIEBIE

ANIOŁOWIE
I MISTYCY

Opowiadania
nie z tej ziemi

Niebiańskie duchy
w wizjach świętych
Kościoła

s. 128 · 115 × 185 · miękka

s. 304 · 130 × 200 · miękka

Czy aniołowie
byli obecni
ch?
w życiu święty

nowość

2290

2490

nowość

K04781

Jak jest w niebie? To wielka tajemnica, którą każdy wierzący
chciałby odkryć. Ale czy nie wyobrażamy sobie nieba już teraz?
Czy będzie jak w rajskim ogrodzie? Czy spotkamy swoich bliskich? Opowiadania nie z tej ziemi zostały zainspirowane widokiem zagubionego człowieka naszych czasów, który nie potrafi
określić sensu i celu swojego życia. A przecież dla każdego chrześcijanina tym celem jest właśnie niebo. Autor, z pewną dozą dystansu i poczucia humoru, zaprasza do intrygującej wędrówki.

3990

3690

K04789

Wielu świętych nawiązywało niezwykłe relacje ze swoimi Aniołami Stróżami. Do św. Józefa anioł przyszedł we śnie. Św. Franciszek z Asyżu przywoływał niebiańskie istoty podczas walk
duchowych. Jana Bosko w sytuacjach zagrożenia życia bronił
anioł pod postacią… psa. A o. Pio uważał, że anielscy przyjaciele chronią nas nawet wtedy, gdy postępujemy niewłaściwie.
Ksiądz Marcello Stanzione przywołuje w swojej książce świadectwa obecności aniołów w życiu pięćdziesięciu świętych Kościoła katolickiego.

Grzegorz Fels

WIELKIE
CUDA
ANIOŁÓW
s. 360 · 150 × 230 · miękka

ch
Anioły na pola
ska
ń
ia
bitew. Nieb
i.
husaria w akcj
Jak aniołowie
bronią Polski?

nowość

49

90

46

90
K04767

Anioły – tajemnicze duchowe istoty, pojawiające się niespodziewanie z pomocą w trudnych chwilach naszego życia. Pełnią rolę
Bożych posłańców i zwiastunów woli Najwyższego. Wolne, rozumne – lecz niematerialne, stworzone przez Boga jeszcze przed
Adamem. Opiekują się nie tylko poszczególnymi osobami, ale
też trzymają pieczę nad całymi narodami i wspólnotami kościelnymi. Również w dzisiejszych czasach.

Zamów teraZ:

2990

2790

K04626

s. 184 · 130 × 200 · miękka

1490

1390

K01327

s. 184 · 115 × 170 · miękka

Marcello Stanzione

René Lejeune

ŚW. MICHAŁ
ARCHANIOŁ

365 DNI Z MOIM
ANIOŁEM STRÓŻEM

Czy św. Michał jest Aniołem Stróżem papieża i przewodnikiem
zmarłych dusz? Dlaczego nazywa
się go aniołem cudownej wody?
I jakie przesłanie zostawił nam
w XXI wieku? Święty Michał Archanioł jest nazywany pogromcą
demonów. To właśnie do niego papież Leon XIII zwraca się w specjalnie ułożonej modlitwie z prośbą
o ochronę świata przed szatanem.
Dziś szczególnie powinniśmy prosić o opiekę tego archanioła.

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.
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OFM Conv Albert
Wojtczak

PROBOSZCZ
Z ARS

ANIELA
SALAWA

s. 416 · 160 × 210 · twarda

s. 432 · 129 × 208 · miękka

Najlepsza
biografia
!
Anieli Salawy

a

Dar i tajemnic

nowość

nowość

5690

6500

4490

K04882

Najlepsza i najobszerniejsza biografia świętego Jana Marii Vianneya, opracowana na podstawie akt procesu kanonizacyjnego
oraz ogromnej liczby dokumentów i świadectw. Ta biografia
cieszyła się wielkim uznaniem Jana Pawła II, który w książce
Dar i tajemnica wyznał: „Od czasów kleryckich żyłem pod wrażeniem postaci Proboszcza z Ars, zwłaszcza po lekturze książki ks. Trochu”. Wydanie zawiera list Papieża św. Jana Pawła II
Św. Jan Maria Vianney – wzór dla wszystkich kapłanów.

4190
K04883

Chociaż nie miała wykształcenia, to jednak odznaczała się nadzwyczajną inteligencją i zrozumieniem mechanizmów życia duchowego. Autor rysuje jej postać z oddaniem i dbałością o najmniejszy szczegół. I daje dobrą radę: „Kto zaś jest w jakikolwiek
potrzebie, komu ciężko i trudno żyć, niech z wiarą, lecz pokornie, z intencją uczciwego życia prosi dobrą Anielę, a przekona
się, że autor niniejszej książki napisał prawdę, nie tylko gdy chodzi o ziemskie jej życie, lecz także o jej możne wstawiennictwo
u Boga”.

nowość
1890

1190

M1890

2490

1490

M1909

3490

1990

M1927

6900

6390

K04884

s. 384 · 115 × 160 · miękka

s. 120 · 120 × 190 · miękka

s. 208 · 140 × 202 · miękka

s. 310 · 152 × 240 · miękka

Tomasz à Kempis

Ludovic Frère

bł. o. Maria Eugeniusz

ks. Tomasz Białoń

O NAŚLADOWANIU
CHRYSTUSA

POCHWAŁA
CIERPLIWOŚCI

USŁYSZEĆ CISZĘ
WEWNĘTRZNĄ

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.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd
się bierze niecierpliwość? Chcąc
się wyleczyć z braku cierpliwości
lub poczynić choćby niewielki
krok w tym kierunku, trzeba najpierw poznać jego przyczynę. Autor w lekki, ale nie banalny sposób
przeprowadza nas przez psychologiczne i duchowe mechanizmy
powodujące niecierpliwość. Razem z nami powoli odkrywa i kontempluje świętą cierpliwość Boga
w Piśmie Świętym.

Modlitwa wiąże się postawą ewangelicznego dziecka. Strony tej
książki są skierowane do dziecka
Bożego, które jest w każdym z nas.
Są praktycznym przewodnikiem
modlitwy wewnętrznej, napisanym przez człowieka, który sam
żył modlitwą. Bł. Maria Eugeniusz
chroni czytelnika przed niewłaściwymi oczekiwaniami wobec
modlitwy, związanymi z poszukiwaniem różnych doświadczeń intelektualnych czy emocjonalnych.

WIERZYĆ
W CHRYSTUSA
I CIERPIEĆ DLA NIEGO
WEDŁUG LISTU
DO FILIPIAN

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Jak wiara przemienia cierpienie
i w jaki sposób cierpienie przemienia wiarę? W jaki sposób obydwa doświadczenia mogą być
rozumiane jako łaska Chrystusa?
Podjęte rozważania mogą pomóc
czytelnikowi w zrozumieniu zależności między wiarą a cierpieniem,
wpływu wiary na przeżywanie
cierpienia i odwrotnie.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Ugolino
z Montegiorgio

Anne Bernet

ŚWIĘTY
AMBROŻY
I JEGO CZASY

KWIATKI
ŚWIĘTEGO
FRANCISZKA

s. 384 · 160 × 235 · miękka

s. 312 · 144 × 200 · twarda

najJest to jedna z
ch,
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ie
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ie
k
książek, ja
literatura
Leopold Staff
(tłumacz)

nowość

4990

nowość
5000

4890
K04777

4690

K04772
Ponadczasowy zbiór legend i opowieści o życiu Biedaczyny
z Asyżu i jego uczniów. Od stuleci znajduje się w światowym
kanonie literatury pięknej. Książka powstała w języku łacińskim
w XIII wieku. Opowieści o św. Franciszku oczarowały czytelników na wszystkich kontynentach. Łagodność, prostota, oraz
niepowtarzalna atmosfera cudów Świętego żyjącego w zgodzie
z Ewangelią i dostrzegającego Boga w każdym stworzeniu, stały
się inspiracją dla wielu pokoleń ludzi żywej wiary.

Nigdy wcześniej żaden duchowny nie miał ani odwagi ani nawet
pomysłu, aby tak dzielnie stawać przeciwko władzy doczesnej,
ponieważ nigdy wcześniej żaden polityk i członek elit intelektualnych Cesarstwa Rzymskiego nie został biskupem. Niestety, po
dziś dzień polski Czytelnik nie dostał żadnego opracowania ani
biograficznego, ani opisującego poglądy teologiczne i polityczne św. Ambrożego. Niniejsza książka współczesnej francuskiej
pisarki Anne Bernet zapełnia tę lukę.

Ryszard Kempiak SDB

JÓZEF
Z NAZARETU,
MĄŻ MARYI
I OJCIEC
JEZUSA
s. 495 · 170 × 240 · miękka

3490

nowość

8500

8290

K04771

Rozważania biblijne o Józefie opierają się głównie na tekstach
zaczerpniętych z Ewangelii dzieciństwa św. Mateusza i św. Łukasza. Józef jest w nich ukazany jako syn Dawida, mąż Maryi,
ojciec Jezusa, człowiek posłuszny Prawu oraz człowiek czynu.
Autor wzbogacił refleksje o analizę tekstów biblijnych z uroczystości św. Józefa – Oblubieńca NMP (19 marca), ze wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika (1 maja) oraz ze święta Świętej
Rodziny z Nazaretu (niedziela w oktawie Bożego Narodzenia).
Całość jest poprzedzona obszernym wprowadzeniem w sztukę lectio divina.

Zamów teraZ:

3290

K04569

4490

4190

K04628

s. 232 · 130 × 200 · miękka

s. 368 · 155 × 230 · miękka

ks. Józef Niżnik

ks. Grzegorz Augustynik

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA

WANDA MALCZEWSKA

Bohater Chrystusowy
Przez cztery kolejne lata, dokładnie o 2.10 w nocy ks. Józef Niżnik
spotykał tajemniczą postać. Sparaliżowany strachem nie pytał,
kim jest jego gość. Znacznie później usłyszał: „Jestem św. Andrzej
Bobola. Zacznijcie mnie czcić
w Strachocinie”. Wiedział już, że to,
co go spotkało, nie było przypadkowe. Od wielu lat ks. Niżnik dzieli
się z wiernymi swoim duchowym
doświadczeniem i rozwija kult
św. Andrzeja

Proroctwa, wizje i życie
dla Polski
Wanda Malczewska, przez niektórych nazywana polską Katarzyną
Emmerich, mistyczka z Parzna,
otrzymała od Boga dar widzenia
przyszłych wydarzeń. Życie mistyczne Malczewskiej łączyło się
z ekstazami i wizjami. Dzięki nadprzyrodzonemu darowi zawsze
wiedziała, kto świętokradczo
usiłuje przystępować do ołtarza
i z tego powodu modliła się w intencji nawrócenia kapłanów.
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ks. Piotr Szweda

Nicola Scopelliti,
Francesco Taffarel

ADOLF HYŁA
Malarz Bożego
Miłosierdzia

ZDUMIENIE
BOGA

s. 1040 · 165 × 235 · twarda

Życie papieża
Lucianiego
s. 428 · 148 × 210 · miękka

nowość

nowość

18990

19990

5500

5190

K04779

K04778

Pierwsza pełna monografią Adolfa Hyły. Jego obraz Chrystus
Miłosierny jest najbardziej znanym polskim obrazem na świecie, jednak o samym artyście i jego działalności było niewiele
wiadomo. Autor książki – doskonały historyk, archiwista i dokumentalista – to jednocześnie humanista wrażliwy na rozumienie artystycznych i religijnych aspektów dzieł, które wyszły
z pracowni łagiewnickiego malarza. Dzięki temu powstało bardzo ważne dzieło w obszarze badań nad polską sztuką XX wieku.

Pontyfikat Jana Pawła I trwał błyskawicznie, ale te zaledwie
33 dni wystarczyło, by porwać serca milionów wiernych zafascynowanych jego zaraźliwym uśmiechem, prostotą, bezpośredniością jego anegdotycznych opowieści. W książce jest
pełna biografia Albino Lucianiego, która ujawnia tajemnice prostego człowieka o skromnym pochodzeniu, który poświęcając
się wielkodusznie swojej posłudze, został powołany do służenia
ludzkości i Kościołowi.

Graziella DeNunzio
Mandato

OJCIEC PIO
Spotkania z duchową
córką z Pietrelciny
s. 192 · 130 × 200 · miękka

Domenico Agasso

KSIĄDZ
AMORTH
WALCZY DALEJ
s. 272 · 130 × 200 · miękka

Świadectwo
i
duchowej córk
ojca Pio

nowość

34

90

32

nowość
3990

90
K04787

Jako bardzo młoda dziewczyna Graziella DeNunzio Mandato
poprosiła OJCA PIO, żeby został jej duchowym ojcem. Kapucyn zgodził się pełnić tę rolę, ale nawet jego duchowa córka
nie spodziewała się, że będzie ją wspierał i prowadził także po
swojej śmierci. Historie opowiedziane przez Graziellę oraz jej rodzinę, a także wyjątkowe świadectwa i modlitwy zamieszczone
w książce rzucają nowe światło na niezwykłą opiekę ojca Pio
nad tymi, którzy się do niego zwracają.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

3690
K04839

Kim był ks. Gabriele Amorth – egzorcysta, który uwolnił z diabelskich sideł kilkadziesiąt tysięcy ludzi? Jak wyglądało jego życie przed rozpoczęciem posługi egzorcysty? Jaką rolę w jego kapłaństwie odegrały objawienia w Medjugorje? I jak na jego życie
oraz posługę wpłynęły faszyzm i druga wojna światowa? Odpowiedzi na wszystkie te pytania szuka włoski dziennikarz Domenico Agasso, który w swojej książce odsłania kulisy życia najsłynniejszego egzorcysty naszych czasów.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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bp George Hay

WROGOWIE
ZBAWIENIA
Ciało, świat, diabeł
s. 112 · 130 × 200 · miękka

Poznaj wrogów
ienia
swojego zbaw
i stocz z nimi
wę!
ostateczną bit

nowość

2590

2790

K04784

W swojej książce bp Hay przygląda się trzem głównym wrogom
naszego zbawienia – ciału, światu i diabłu – i wskazuje konkretne niebezpieczeństwa, z którymi wierni muszą się codziennie
mierzyć. Choć książka została napisana wiele lat temu, nie traci aktualności. Dziś, w świecie, w którym katolicy są prześladowani z powodu wiary i wierności przekonaniom, nauczanie bp.
Haya ponownie może być wielką duchową inspiracją.

3490

1990

Z119

2990

1990

M1324

2590

2490

K04718

s. 160 · 146 × 208 · miękka

2900

2790

K04719

s. 194 · 130 × 197 · miękka

Andy Collins

Eugene Maurey

TAJEMNICE ŻYCIA
POZAGROBOWEGO

EGZORCYZMY

Czy śmierć to definitywny koniec
naszego istnienia? Czy też przejście do lepszego świata? Książka
odpowiada na najbardziej nurtujące każdego człowieka pytania,
dotyczące śmierci, czyśćca, piekła
i nieba. Autor snuje refleksje nad
sensem ziemskiego żywota, jego
kruchością i ułomnością. Przekonuje, że nasz byt nie kończy się na
cmentarzu. Uważa, że godność
człowieka przewyższa nieskończenie inne złudne wartości.

4290

3990

K04611

Jak uwolnić od ducha
osobę opętaną
Książka ta mówi o egzorcyzmach
oraz oczyszczaniu ludzi, nad którymi władzę przejął zły duch. Nie
dotyczy demonów czy też diabłów.
Autor poprowadzi Cię ścieżką,
o której istnieniu dotąd nie wiedziałeś. Odkrywając ją, będziesz
się uczył czym jest opętanie , jak rozpoznawać takie stany i w jaki
sposób radzić sobie z nimi. Poznasz świat zwany Drugą Stroną,
oraz prawa nim rządzące.

2490

K03877

s. 240 · 140 × 202 · miękka

s. 264 · 140 × 202 · miękka

s. 584 · 145 × 205 · miękka

s. 236 · 145 × 205 · miękka

Marcello Stanzione

Maria Simma, Nicky Eltz

ks. Robert Skrzypczak

Bonawentura Meyer

MARIA SIMMA

UWOLNIJCIE NAS STĄD

365 dni z przyjaciółką
dusz czyśćcowych
Mistyczka, która miała dar rozmawiania z duszami czyśćcowymi.
Przychodziły do niej, przekazywały swoje prośby o wstawiennictwo oraz przesłania do żyjących
krewnych. Opowiadały o swoim
doczesnym życiu, decyzjach,
których żałują i ich konsekwencjach. Dzięki tym spotkaniom
Maria Simma stała się gorącą
orędowniczką modlitwy za dusze
cierpiące w czyśćcu.

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.

MIĘDZY CHRYSTUSEM
A ANTYCHRYSTEM

OSTRZEŻENIE
Z ZAŚWIATÓW

Autor powracając do znamiennych zapowiedzi biblijnych, objawień maryjnych i spostrzeżeń
wybitnych współczesnych postaci, stara się odczytać konkretne
znaki czasów. Przywołuje wstrząsające nauczanie kard. Biffiego,
dostrzega, że Antychryst będzie
miał twarz pojednawczą. Wniesie
do świata wiele humanizmu, lecz
jednocześnie zrobi wszystko, by
samym sobą zakryć Chrystusa. Jak
się temu przeciwstawić?

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.

Zamów teraZ:

Jeśli rządzący Kościołem i narodami
wraz z rządzonymi nie nawrócą się
do Mojego Boskiego Syna, to ostrzeżenia dawniejsze staną się straszliwą rzeczywistością.
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44
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90

M1867

2490

3990

bł. Anna Katharina Emmerich

bł. Anna Katharina Emmerich

bł. Anna Katherina Emmerich

NAUCZANIE I CUDA
CHRYSTUSA PANA

NAUCZANIE I CUDA
CHRYSTUSA PANA

NAUCZANIE I CUDA
CHRYSTUSA PANA

Początki znaków
TOM 1

Podróże misyjne
TOM 2

Znaki królestwa Bożego
TOM 3

s. 352 · 140 × 202 · miękka

s. 512 · 140 × 202 · miękka

s. 320 · 140 × 202 · miękka

Mistyczka, dzięki której odnaleziono dom Maryi w Efezie
Bł. Anna Katharina Emmerich od najmłodszych lat bardzo prze- i zmartwychwstania Pana Jezusa. Dowiadujemy się z nich m.in.,
żywała sprawy wiary. W wieku 7 lat, przed pierwszą spowie- jak żyła Święta Rodzina, czy jak wyglądały podróże Pana Jezudzią, wzbudziła w sobie taki żal, że aż zemdlała. Gdy dorosła, sa w czasie głoszenia nauk. Odmalowana została również ze
wstąpiła do zakonu augustianek. Tam zaczęła doświadczać wi- wszystkimi szczegółami Jego bolesna Męka. Wizje Emmerich
dzeń i otrzymała stygmaty. Jej barwne wizje spisano w 40 to- były tak precyzyjne, że dzięki nim udało się odnaleźć m.in. dom
mach, które dotyczą głównie życia Maryi oraz nauczania, męki Maryi w Efezie.
bł. Anna Katherina Emmerich

bł. Anna Katharina Emmerich

bł. Anna Katharina Emmerich

MĘKA I ŚMIERĆ
CHRYSTUSA PANA

ŻYCIE MARYI

OD ZMARTWYCHWSTANIA DO
ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

s. 320 · 140 × 202 · miękka

M1910

s. 320 · 140 × 202 · miękka

3990

M1740

2490

2990

s. 176 ·140 × 202 · miękka

2190

M1670

2990

1990

M1719

3490

1990

M1883

M1929

2990

2990

1990
bł. Anna Katharina Emmerich

bł. Anna Katharina Emmerich

OD POCZĄTKU ŚWIATA
DO ARKI PRZYMIERZA

OBJAWIENIA O NARODZENIU
PAŃSKIM

bł. Anna Katharina Emmerich

ŻYCIE ŚWIĘTEJ RODZINY
W OBJAWIENIACH

s. 288 · 140 × 202 · miękka

s. 144 · 140 × 202 · miękka

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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·
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s. 192 · 140 × 202 · miękka

biblia

32

BIBLIA Z KOMENTARZAMI
ŚW. JANA PAWŁA II
W OPRAWIE SKÓRZANEJ

BIBLIA BURSZTYNOWA
Z KOMENTARZAMI ŚW. JANA PAWŁA II
W OPRAWIE SKÓRZANEJ

s. 1470 · 250 × 340 · twarda

s. 1456 · 240 × 320 · twarda
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Kolorowe, średniowieczne

Mapy Ziemi Świętej
To ekskluzywne wydanie Starego i Nowego Testamentu. Oprazostały
umieszczone
wa ze skóry naturalnej wykonana została ręcznie przez mistrza
Złota pieczęć
Ekslibris
na wewnętrznej stronie okładki
introligatorskiego. Oryginalny projekt z głębokimi tłoczeniami
skóry, w części złocony.
Pełny opis na stronie bibliabursztynOwa.pl

PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU
DUŻE LITERY

PISMO ŚWIĘTE
STAREGO TESTAMENTU

komplet 3 tomów

s. 1362 · 165 × 235 · miękka zintegrowana, złocenia

s. 3396 · 165 × 235 · twarda ze złoceniami

komplet 318

90

219

90
S0179

4990

• Duża, czytelna czcionka

1990

M1446

• Błogosławieństwo Jana Pawła II dla rodzin
wspólnie czytających Słowo Boże

• Elegancka twarda skóropodobna
oprawa ze złoceniami

• Wstążka stanowiąca zakładkę

30

• Biblijne ilustracje Gustave’a Doré

Ewangelia według św. Mateusza

• Wstępy do poszczególnych Ksiąg

• Przekład z języków oryginalnych –

bp KazimierzJezusa
Romaniuk do Prawa i Proroków: 5,17–20
Stosunek

Niech wam się nie wydaje, że przyszedłem, aby znieść Prawo i Proroków. Przyszedłem nie po to, by je znosić, lecz aby
je wypełnić. 18 Zaprawdę mówię wam: Dopóki niebo i ziemia
duże litery · wielkość
czcionkiteż
1:1 opuszczone ani jedno „i”, co
nie przeminą,
nie będzie
więcej, nawet
ani jedna kropkaWydanie
nad „i”
nie Testamentu
zmieni się,
dopóki
Starego
w oprawie
zinM1422
M1224
00
90
00
90
tegrowanej,
w
małym
formacie.
Przekład
19
249 179
69 zostanie
49
nie
wypełnione całe Prawo. Tak więc kto by sam
bpa Kazimierza Romaniuka – dokonany przez
złamał
choćby jedno z najmniejszych
przykazań
zachęcał
STARY TESTAMENT t. I i II
NOWY
TESTAMENT
jednego tłumacza
z językówi oryginalnych
s. 2612 · 165 × 235 · twarda ze złoceniami
s.innych,
784 · 165 × 235 · twarda
złoceniami
ciągu 35 lat.
aby zepodobnie
czynili, wbędzie
uważany za najmniejszego w królestwie niebieskim. I przeciwnie, kto będzie sam
Zamów teraZ:
tel. 12przykazania
259 00 03 ·i kom.
521 ·zostanie
www.klubpdp.pl
wypełniał
innym721je521
głosił,
uznany za
17

wielcy kompozytorzy

33

WIELCY KOMPOZYTORZY (2×CD)
opakowanie 14 × 12,5 cm

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu kolekcję dwunastu podwójnych płyt serii „Wielcy kompozytorzy”. Sięgając po nią,
decydują się Państwo na podróż w czasie do świata największych kompozycji muzyki poważnej, podczas której przepięknymi dźwiękami otoczą najsłynniejsi: Vivaldi, Handel, Bach,
Chopin, Beethoven, Grieg, Brahms, Dvorak, Ravel, Bizet, Orff,
Mussorgski, Borodin i wielu innych.

i lubianych przez wszystkich. To kompozycje, które
nucimy pod nosem podczas codziennych czynności, które znamy z filmów i reklam,
które wzruszają do łez i umilają czas.

Seria „Wielcy kompozytorzy” to wysokiej jakości nagrania
w wykonaniu najlepszych światowych orkiestr, pod kierunkiem najsłynniejszych dyrygentów. Utwory, które znajdują się na płytach to kanon najsłynniejszych dzieł, znanych
K04889

26

K04885

2690

90

K04891

26

90

K04888

2690

NOWOŚĆ
K04890

26

K04892

90

2690
NOWOŚĆ

K04894

26

K04896

2690

90

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

K04886

K04887

2690

2690

NOWOŚĆ
Darmowa Dostawa oD 129 zł

K04895

K04893

2690

2690

NOWOŚĆ
·
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PIŁKARZE
ŚWIATA

Marek Balon

POLSKA NA
MUNDIALACH

s. 64 · 210 × 297 · twarda

s. 120 · 205 × 295 · miękka

st
Piłka nożna je
jszym
najpopularnie
iecie
sportem na św

Jedziemy
do Kataru

nowość
3990

nowość

3590

4990

K04897

To wyjątkowe wydanie z pewnością zadowoli każdego fana tej
niezwykle widowiskowej dyscypliny. Prezentujemy tu postacie
ponad stu wybitnych gwiazd oraz młodych, obiecujących talentów. Oprócz licznych fotografii i ciekawostek z życia piłkarzy, umieściliśmy również dane dotyczące m.in. wartości rynkowej poszczególnych zawodników. Przejrzysta szata graficzna
sprawia, że książka jest atrakcyjna zarówno dla młodszych, jak
i troszkę starszych kibiców piłki nożnej.

4590
K04898

Ilustrowana historia wszystkich występów polskiej reprezentacji na mundialach od 1938 po wygrane eliminacje do mistrzostw
świata w Katarze 2022. Odkrywamy przed czytelnikami wiele
faktów, o których być może wcześniej nie mieli oni pojęcia. Śledzimy burzliwe kariery ,,wodzów” drużyn narodowych. Historia
rywalizacji na boisku, lecz także zakulisowych wydarzeń. Wielkie gwiazdy polskiej piłki reprezentacyjnej spotykają się w jednym miejscu i są na wyciągnięcie ręki, jak nigdy dotąd!

Jim Afremow

UMYSŁ
MISTRZA

nowość

Jak myślą
i trenują najlepsi
sportowcy świata

nowość

s. 288 · 152 × 227 · miękka

ortu
Co w świecie sp
odróżnia kilku
całej
najlepszych od
łych
rzeszy pozosta
zawodników?

5490

5090

K04899

2499

2399

K04900

s. 200 · 215 × 300 · twarda

s. 104 · 142 × 205 · miękka

PIŁKA NOŻNA

Jose Raul Capablanca

NAUKA GRY W SZACHY
Historia, mistrzostwa,
Ta klasyczna już publikacja do
gwiazdy, puchary
90
Znajdą tu Państwo m.in. opis za- dziś nie straciła nic na wartości.
sad gry, roli sędziego i trenera, Capablanca przedstawił w niej,
K04901
taktyki i sposobów poruszania się w typowy dla siebie, lakoniczny
po boisku, funkcji bramkarza czy i elegancki sposób, praktyczne zaW książce Umysł mistrza psycholog sportowy dr Jim Afremow historie futbolu, ewolucję stroju lecenia, dotyczących różnych eleprzedstawia metody treningowe, które stosuje w pracy z olimpij- i butów piłkarskich, opis rozgry- mentów i aspektów gry szachowej,
czykami, mistrzami świata oraz wieloma zawodowymi sportow- wek oraz występy Polaków na ilustrując je w pouczający sposób
własnymi partiami i fragmentami
cami: jak wejść w „strefę”, jak rozwijać się w zespole i jednocześnie mistrzostwach świata i Europy. pojedynków innych czołowych
zachować pokorę, jak robić postępy w danej dyscyplinie sportu Kibice znajdą w książce wiele mistrzów swojej epoki.
przydatnych informacji na temat
i utrzymać doskonałą formę przez długi czas, jak dopasować
ukochanej dyscypliny, zestawienia,
skuteczną rutynę przedstartową do własnych potrzeb, aby prze- rankingi i ciekawostki.

nowość

44

4190

zwyciężyć wszelkie przeciwności pojawiające się podczas startu.

Zamów teraZ:

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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ENCYKLOPEDYCZNY ATLAS ŚWIATA
s. 376 · 285 × 375 · twarda

19990

18990

WIELKI ATLAS
HISTORII
POLSKI

K04734

s. 576 · 240 × 340 · twarda

Uniwersalna
publikacja
i
dziejów Polsk

12990

11990

K02215

Dzieło obejmuje całą panoramę naszych dziejów: od momentu pojawienia się człowieka w tej części świata, aż do wydarzeń,
Bardzo szczegółowym mapom poszczególnych części świata – które wpływają na życie współczesnych Polaków. Okolicznow dodatku opracowanym w dość dużych skalach – towarzyszą ściowy charakter wydania książki podkreśla duży format oraz
starannie dobrane przez geografów fotografie z podpisami do- stylizowana elegancka oprawa z patriotyczną symboliką. Ważny
starczającymi dodatkowych informacji oraz opisy charaktery- element tej publikacji stanowią poczet władców do ostatniego
zujące kontynenty lub ich części, w tym państwa.
rozbioru oraz wykaz rządzących od 1918 roku do teraz.

słowniki

nowość

4990

4490

K04902

nowość

2795

2695

K04903

nowość

4700

4290

K04904

nowość

1799

K04916

s. 656 · 150 × 210 · twarda

s. 408 · 150 × 210 · twarda

s. 888 · 150 × 210 · twarda

s. 288 · 149 × 211 · twarda

SŁOWNIK
ORTOGRAFICZNY

Anna Popławska, Ewa Paprocka,
Mateusz Burzyński

SŁOWNIK ANGIELSKOPOLSKI, POLSKOANGIELSKI 3W1

SŁOWNIK
MATEMATYKA

Słownik zawiera 60 000 haseł
opracowanych z najwyższą merytoryczną starannością, jest
w pełni zgodny z najnowszymi
normami języka polskiego. Znajduje się tutaj szeroki wybór haseł,
w tym m.in. nazwiska, nazwy geograficzne i słownictwo najnowsze.
Publikacja została też rozszerzona
o funkcjonalny dodatek przedstawiający najważniejsze zasady polskiej ortografii każdą zasadę zilustrowano przykładem, co ułatwia
zrozumienie i zapamiętanie ich.

SŁOWNIK WYRAZÓW
OBCYCH
Zadaniem tego słownika jest sprostanie wymaganiom możliwie najszerszej grupy Czytelników. Autorzy Słownika skoncentrowali się
na słowach obcego pochodzenia,
które pojawiają się na lekcjach
języka polskiego, historii, biologii,
geografii, matematyki oraz praktycznie wszystkich pozostałych
przedmiotów. Wzięli także pod
uwagę najnowsze zapożyczenia,
które weszły do polszczyzny.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Słownik angielsko-polski, polsko-angielski to w dzisiejszych czasach publikacja niezbędna w każdym domu. Słownik zawierający
ponad 90 000 haseł, zwrotów
i znaczeń, rozszerzony o dwa funkcjonalne dodatki – zasady gramatyki angielskiej oraz rozmówki
polsko-angielskie. Największym
atutem słownika jest uproszczona
wymowa podana przy każdym haśle, co czyni tę książkę absolutnie
wyjątkową na rynku.

Słownik matematyka to najlepszy słownik dla uczniów, którzy
poszukują przystępnie zaprezentowanych wiadomości z zakresu
matematyki. Słownik jest dostosowany do podstawy programowej –
zawiera wszystkie informacje
wymagane w szkole. Przystępny
język, diagramy, rysunki, schematy oraz tabele pozwalają szybciej zapamiętać materiał.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Sergio Cariello, Doug Mauss

BIBLIA KOMIKS
s. 832 · 176 × 267 · twarda

12990

1 28 nowych stron
z dodatkowymi
opowieściami

7990

Biblia
bez dedykacji

M1900

3490

13990

8990
M1905
Biblia
z dedykacją

idealna
książka
na prezent

Światowy bestseller!
Biblia komiks przedstawia wydarzenia ze Starego i Nowego
Testamentu – od stworzenia świata, aż do Apokalipsy św. Jana.

3290

K03296

2995

K04795

s. 472 · 126 × 198 · twarda

s. 272 · 145×205 · miękka

Wybór ks. S. Klimaszewski

Bogusław Zeman

LEGENDY
CHRZEŚCIJAŃSKIE

EWANGELIA
DLA DZIECI 2023

Legendy chrześcijańskie zaczęły
powstawać już w pierwszych wiekach Kościoła jako barwne opowieści o życiu Jezusa, Matki Najświętszej, a później także świętych.
Niektóre z legend zawartych w niniejszym tomie pochodzą jeszcze
ze średniowiecza, inne zostały
napisane w wiekach późniejszych
bądź współcześnie. Obok legend
polskich Czytelnik znajdzie tu
ludowe i literackie opowieści
z kręgu kultury romańskiej.

Autor zaprasza młodych czytelników do rodziny bliźniaków: Zuzi
i Antka, którzy wspólnie z rodzicami i dziadkami próbują zrozumieć niedzielną Ewangelię. Publikacja zawiera: teksty Ewangelii,
odnośniki do Pisma Świętego, ciekawe historie o Zuzi i Antku, pozwalające zrozumieć słowo Boże,
oraz różnorodne zadania dla
dzieci (labirynty, rebusy, gry, kolorowanki) inspirowane Ewangelią.

TWÓJ
ANIOŁ
STRÓŻ

nowość

s. 12 · 178 × 248 · twarda

nowość

nowość
3290

2990
K04797

3490

3290

K04786

s. 56 · 200 × 245 · twarda

Dominique Pérot-Poussielgue,
Flore Moineau

ZAMKNIJ OCZY,
OTWÓRZ SERCE!

złocone puzzle

Twój Anioł Stróż to piękny upominkowy zestaw w ozdobnym
pudełku, idealny jako prezent z okazji świąt, urodzin, chrztu lub
innych ważnych uroczystości w życiu dziecka. Zawiera kartonową książeczkę z modlitwą Aniele Boży oraz wysokiej jakości
30-elementowe złocone puzzle, z których maluch ułoży postać
Anioła Stróża.

Zamów teraZ:

4490

4190

K04822

s. 252 · 145 × 207 · twarda

Jan Twardowski

ELEMENTARZ KSIĘDZA
TWARDOWSKIEGO

Dla najmłodszego, średniaka
Medytacje chrześcijańskie
i starszego
dla młodzieży
To pełen ciepła i humoru przewoDzięki książce młodzi chrześci- dnik, skupiony wokół cyklu żyjanie poznają sylwetki 12 świę- cia: dzieciństwa, dojrzewania,
tych. Nie jest to jednak klasyczne nawrócenia, modlitwy, miłości,
przedstawienie ich biografii, a za- rodziny, świąt, kapłaństwa, twoproszenie do odkrywania chrze- rzenia, przemijania. Przybliżający
ścijańskiej medytacji, zachęcające przy tym postać samego Autora.
dzieci do zaangażowania ducha, Lektura Elementarza może być pozmysłów i wyobraźni. Książkę mocą w poszukiwaniu odpowiedzi
można wykorzystać jako pomoc na najważniejsze pytania.
dydaktyczną na lekcje religii.

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

Vicki Howie

GDZIE JEST
DZIECIĄTKO?

BOŻE
NARODZENIE
Z KOLĘDAMI

Opowieść
o Bożym
Narodzeniu

s. 12 · 205 × 270 · twarda

s. 20 · 150 × 192 · twarda

nowość

nowość

3690

3990

3490

3290

K04790

K04791

Interaktywna książka z serii z piórem Kakadu, które uruchamia
zakodowane na stronach teksty i dźwięki. W tej pięknie zilustrowanej historii narodzenia Pana Jezusa młodzi czytelnicy będą
towarzyszyć przybyłym do Betlejem Maryi i Józefowi, a potem
podążą śladem pasterzy i Trzech Króli do stajenki. Dowiedzą się,
czym tak naprawdę są święta Bożego Narodzenia i jakie symbole dawnych wydarzeń zachowały się w naszej tradycji. Na uwagę zasługuje oprawa muzyczna z pięknymi polskimi kolędami.

Dzieci będą zachwycone tą barwnie ilustrowaną opowieścią o Bożym Narodzeniu! Zaprasza ona do wzięcia aktywnego udziału w odkrywaniu tajemnicy narodzin naszego Pana.
Otwierane okienka skrywają postacie związane z historią Bożego Narodzenia, a rymowanka zachęca do poznawania jej strona po stronie. To wspaniała propozycja świątecznego upominku
dla maluszka! Twarda oprawa ze złoceniami i kartonowe strony sprawiają, że ta piękna książeczka długo będzie cieszyć małego czytelnika.

Monika
Utnik-Strugała,

nowość

IDĄ ŚWIĘTA!

nowość

O Bożym
Narodzeniu,
Mikołaju i tradycjach świątecznych
na świecie
s. 176 · 195 × 254 · twarda

5600

nowość

5490

5199

K04792

Czy można wyobrazić sobie zimę bez Bożego Narodzenia, pełnego zapachów, smaków i niezapomnianych tradycji? Nie! Ale
czy rzeczywiście wszystkie je znacie i czy są takie same na całym
świecie? Znajdziecie tu odpowiedzi na takie pytania jak: dlaczego Boże Narodzenie obchodzimy 25 grudnia? Dlaczego organizuje się bożonarodzeniowe jarmarki? Czy wszystkie dzieci dostają prezenty tego samego dnia? Dlaczego ubieramy choinkę?
Kto wymyślił szklane bombki? Dlaczego buduje się bożonarodzeniowe szopki?

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

5390

K04793

4299

3999

K04794

s. 14 · 205 × 270 · twarda

s. 192 · 170 × 240 · twarda

Magdalena Młodnicka

Katarzyna Wierzbicka

GÓRALSKIE ŚWIĘTA
Z MANIĄ I TYNIEM

ELF DO ZADAŃ
SPECJALNYCH

To świąteczna opowieść, w której
bohaterowie, Mania i Tynio, spędzają święta na Podhalu. Choć
na początku nie są przekonani do
wyjazdu w góry, to okaże się, że
czeka tam na nich mnóstwo atrakcji: stoki narciarskie, Wigilia z góralską kapelą, kulig. Umieszczone
na każdej stronie okienka oraz ruchome elementy budzą ciekawość
czytelnika, rozwijają wyobraźnię
i dostarczają mnóstwo zabawy.

24 świąteczne opowiadania, które
można czytać przez 24 grudniowe
wieczory – od 1 grudnia do Wigilii –
lub jak normalną książkę! W wiosce Świętego Mikołaja trwają już
przygotowania: odbieranie listów,
produkcja zabawek, przygotowanie sań i sprawdzanie poziomu
grzeczności dzieci. Jednak pewnej
nocy w wiosce zjawiają się niespodziewani goście. Wygląda na to,
że w tym roku Boże Narodzenie
może okazać się katastrofą.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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nowość

3290

2990

K03579

3290

2990

K04798

nowość

3999

3699

K04802

s. 120 · 168 × 220 · twarda

s. 56 · 165 × 240 · twarda

s. 32 · 245 × 295 · twarda

2495

2395

K04685

s. 64 · 180 × 254 · twarda

Wanda Chotomska

Ignacy Krasicki

Paulina Płatkowska

Agata Kalina, Maria Szyfter

LEGENDY POLSKIE

BAJKI

Legendy są to takie pałeczki
w sztafecie pokoleń. Starsi przekazują je młodszym, żeby nie zaginęła pamięć o tym, co się dawno
temu zdarzyło. Każdy opowiada je
po swojemu – coś od siebie doda,
zmieni. Legendy, które znajdziecie
Państwo w tej książce, opowiedziała mi kiedyś babcia. A teraz
ja opowiadam je Wam. Starszym,
żeby przypomnieli sobie legendy
zasłyszane w dzieciństwie, młodszym – z prośbą, żeby przekazali je
następnym pokoleniom.

Ignacy Krasicki – wybitny poeta,
komediopisarz. Senator i książę,
arcybiskup gnieźnieński. Autor
wielu poematów, satyr i bajek.
Najbardziej znane, pełne humoru są „perełkami literackimi”
w swoim gatunku. Bajki Krasickiego w znakomitym opracowaniu ilustratora Jana Marcina
Szancera oddają i podkreślają
klimat epoki – ułatwiają również najmłodszym zrozumienie
utworów „Księcia Poetów”.

DZIADEK
DO ORZECHÓW

BAJKI LOGOPEDYCZNE
MISIA API

Klara co roku dostaje od ojca
chrzestnego wspaniały świąteczny
prezent. Tym razem jest to dziadek
do orzechów. Od tej chwili w jej
domu dzieją się niezwykłe rzeczy…
Opowiadanie Hoffmana żywe jest
w wyobraźni czytelników już od
200 lat. Teraz przedstawiamy je
w wersji dla najmłodszych, którzy
doskonale odnajdą się w magicznym świecie ożywionych zabawek
i ich zaczarowanych przygód.

Jeśli jeszcze nie znacie misia API, to
koniecznie zajrzyjcie do tej książki!
API to najlepszy przyjaciel każdego dziecka, wesoły, pluszowy
urwisek, który przeżywa liczne
przygody ze swoimi przyjaciółmi.
Towarzysząc dziecku przy każdej
bajce, pomoże wytrenować narządy artykulacyjne, wyćwiczyć
wszystkie głoski tak, że w szybkim czasie mowa dziecka stanie
się poprawna.

2790

2690

K04691

1590

K04687

s. 112 · 165 × 240 · twarda

s. 56 · 165 × 240 · twarda

Jan Brzechwa

Julian Tuwim

BRZECHWA DZIECIOM

JULIAN TUWIM
DLA DZIECI

Nie było w świecie lisa ponad lisa
Witalisa! Nie było też kaczki podobnej do kaczki-dziwaczki! Postacie wymyślone przez magika
wyobraźni. Świat stworzony przez
przyjaciela dzieci. Rytm wygrany
przez wirtuoza słowa. Mądrości
ubrane w bajki przez arcynauczyciela. Brzechwa dzieciom to klasyka, która nie ma sobie równych.
Wydanie, które ożywia literackie
wspomnienia.

Ruszaj z lokomotywą w podróż do
krainy mistrzowskiej poezji! Posłuchaj ptasiego radia, pomóż znaleźć okulary i wyciągnąć rzepkę.
Sprawdź, czy pan Maluśkiewicz
odnalazł wieloryba i o czym to zapomniał Słoń Trąbalski. Pozbieraj
rozsypane abecadło i... ciesz się
pięknem rymu i rytmu tych wspaniałych wierszy. Klasyka poezji
dziecięcej w barwnej oprawie!

Zamów teraZ:

1390

K04314

1995

K04686

s. 96 · 170 × 245 · twarda

s. 64 · 205 × 205 · twarda

NASZE POLSKIE
RYMOWANKI

Grzegorz Strzeboński

Zbiór ponadpokoleniowych wierszyków, piosenek i rymowanek,
które towarzyszą dzieciństwu
wszystkich Polaków – niektóre
nawet od kilkudziesięciu lat! Znali
je nasi rodzice i dziadkowie, w naszym dzieciństwie rozbrzmiewały
w domach i na podwórkach, teraz
więc czas, by przekazać je naszym
dzieciom.

ELEMENTARZ
DOBRYCH MANIER
Dobre maniery to podstawa! Ale
jak nauczyć się tych wszystkich
zasad? Z pomocą przyjdzie Elementarz dobrych manier – książka
zawierająca krótkie, zabawne
wierszyki przedstawiające sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Każdemu wierszykowi
towarzyszy kolorowa ilustracja lub
zdjęcie oraz komentarz z dodatkowym wyjaśnieniem – nie tylko,
jak się zachowywać, ale również
dlaczego.

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

BAJKI DO
PODUSZKI
Z CAŁEGO
ŚWIATA

nowość

nowość

s. 128 · 210 × 250 · twarda

3499

nowość

K04800

s. 320 · 135 × 215 · miękka

4199

4499

3299

K04799

Nie ma lepszego sposobu na sen niż bajka na dobranoc! Dzięki czytanym bajkom i baśniom dziecko przeniesie się do dalekich, odległych krain i pozna niezwykłych bohaterów. Krótkie
historie wyciszą dziecko, uspokoją i ułatwią mu zaśnięcie. Czas
spędzony razem podczas czytania bajek to bezcenne chwile
w relacjach rodzic-dziecko. Zbiór bajek dla najmłodszych, dostosowany fabułą i objętością opowieści do możliwości poznawczych oraz stopnia koncentracji dzieci w tym wieku.

3499

3299

K04801

s. 224 · 135 × 215 · miękka

Hans Christan Andersen

Bracia Grimm

BAŚNIE HANSA
CHRISTIANA
ANDERSENA

BAŚNIE BRACI GRIMM

Baśnie Andersena to wzruszające
opowieści od pokoleń czytane
dzieciom na całym świecie. Dzięki
nim poznajemy bohaterów, którzy zmagają się z przeciwnościami
losu – wyruszają na przykład w daleką podróż, aby ratować bliskie
im osoby albo szukać szczęścia.
W niniejszym zbiorze znalazły się
teksty, które są wiernym tłumaczeniem baśni wydanych prawie
200 lat temu.

Baśnie braci Grimm to opowieści
pełne magii i przygód – od pokoleń
czytane dzieciom na całym świecie. Dzięki nim poznajemy bohaterów, którzy zmagają się z przeciwnościami losu. Cieszymy się, gdy
dobro zwycięża, a niegodziwość
zostaje ukarana. W niniejszym
zbiorze znalazły się teksty, które
są wiernym tłumaczeniem baśni
wydanych ponad 200 lat temu.

Hans Christian Andersen, Ilustracje – Vladyslav Yerko

KRÓLOWA ŚNIEGU
s. 32 · 235 × 305 · twarda

3990

2490

M1916

Ponadczasowa baśń o przyjaźni i zmaganiach z Królową Śniegu.
Z pozoru lodowa, mroźna opowieść rozgrzewa serca czytelników,
wywołuje mnóstwo emocji, zmusza do refleksji i pozostaje na długo
w pamięci. Największym atutem książki są ilustracje, z których
każda jest małym dziełem sztuki.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·
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Gustave Le Bon

Morgan Housel

Lara Bryan, Hall Rose, Eddie Reynolds

PSYCHOLOGIA ROZWOJU
NARODÓW

PSYCHOLOGIA PIENIĘDZY

PSYCHOLOGIA
DLA POCZĄTKUJĄCYCH

s. 272 · 140 × 208 · twarda

s. 142 · 125 × 195 · miękka

K04857

nowość

16

00

nowość

4990

K04858

Książka traktuje o społecznościach, ich poczuciu przynależności do konkretnego narodu,
a także wykazuje, jak zmienia się rzeczywistość. Autor skupia się na różnych aspektach,
w tym na nauce i sztuce. Według niego, na
charakter narodowy ogromny wpływ wywiera historia. Mowa tu też o terroryzmie, który
mimo przemian i postępu, wciąż jest obecny
w społeczeństwach.

s. 128 · 180 × 245 · twarda

4490

Umiejętne obchodzenie się z pieniędzmi wcale
nie zależy wyłącznie od tego, co wiesz. Ważniejsze jest to, jak się zachowujesz. W Psychologii pieniędzy Morgan Housel – wielokrotnie
nagradzany autor – przedstawia 19 krótkich historii, w których opisuje różne dziwne sposoby
myślenia o pieniądzach, a także uczy, jak lepiej
zrozumieć jeden z najważniejszych tematów
w naszym życiu.

K04859

nowość

4490

4190

Pozycja dla wszystkich chcących wiedzieć, jakie mechanizmy nami kierują. Dla każdego,
kto szuka odpowiedzi na pytania: dlaczego się
różnimy, czym jest pamięć, jak powstają wspomnienia, i wiele, wiele innych. Książka pełna
ciekawych eksperymentów wyjaśniających
tajniki ludzkich wyborów. Po jej przeczytaniu
inaczej spojrzysz na otaczający świat i siebie.

filozofia
nowość

6700

6490

K04819

nowość

3700

3490

K04821

nowość

3900

3690

K04820

2990

2690

K04756

s. 576 · 140 × 208 · twarda

s. 160 · 125 × 195 · twarda

s. 264 · 122 × 194 · twarda

s. 134 · 126 × 200 · twarda

Immanuel Kant

Marek Aureliusz

Niccolo Machiavelli

Niccolo Machiavelli

KRYTYKA CZYSTEGO
ROZUMU

ROZMYŚLANIA

SZTUKA WOJNY
WEDŁUG
MACHIAVELLEGO

To jedna z najważniejszych nowożytnych prac filozoficznych. Zagadnieniem, które spaja wywód,
jest pytanie o podstawy wiedzy,
w szczególności o to, w jaki sposób możliwe jest poznanie płynące z czystego rozumu i jakie są
granice ludzkiego poznania. Mimo
upływu lat i nieco archaicznego
języka jest to rzecz nadzwyczaj
aktualna. Niezmiennie inspiruje,
mobilizuje i wskazuje ścieżkę do
poznania prawdy.

Poznaj osobiste myśli Marka
Aureliusza, cesarza antycznego
Rzymu, człowieka samotnego
i wolnego od rówieśników, który
zmaga się z potrzebą odnalezienia sensu w życiu. Jego wysiłki
i oczywiste męki są wzruszające,
a przede wszystkim głęboko
ludzkie. Jego refleksje krystalizują filozoficzną mądrość świata
grecko-rzymskiego.

Zamów teraZ:

Sukces, zarówno wieki temu, jak
i dziś, uzależniony jest od kilku
czynników – szczęścia, przedsiębiorczości, talentu oraz aktywności. Ważne, by opracować odpowiednią strategię i wykorzystać to,
co dostajemy od losu. Machiavelli
dzieli się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Jego wskazówki, kierowane pierwotnie do
wodzów wielkich armii, docenią
także współcześni menedżerowie.

KSIĄŻĘ
Cel uświęca środki
Niccolo Machiavelli napisał słynnego Księcia prawie pięć wieków
temu, zainspirowany osobą Cezara Borgii, syna papieża Aleksandra VI, włoskiego polityka, kardynała, księcia Romanii. Celność
nieprzebrzmiałych spostrzeżeń,
ich przenikliwość i złożoność sprawiły, że trzymacie Państwo teraz
w swoich rękach jedną z najważniejszych książek wszech czasów.
Koronną pozycję w dziejach filozofii społecznej.
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Robert A. Larmer

Marco Magrini

WIARYGODNOŚĆ CUDU

MÓZG

Rozważania na temat
zasadności wiary
w cuda

Podręcznik
użytkownika
s. 312 · 144 × 205 · miękka

s. 300 · 158 × 230 · miękka

nowość

4290

4490

nowość

4190

4490

K04805

K04768

Cud powinien – według Autora – zajmować centralne miejsce we współczesnych dyskusjach na temat Bożej sprawczości
i działania w świecie. Tymczasem jest to temat pomijany, traktowany jako coś kłócącego się z nowoczesną nauką. W odpowiedzi na te wątpliwości autor przeprowadza drobiazgowe analizy
dowodów wskazujących, że cuda miały miejsce w przeszłości
i zdarzają się do dzisiaj. Publikacja definiuje pojęcie cudu i analizuje rozważania o jego logicznej spójności.

Czy wiesz, że w swojej głowie masz urządzenie, które w każdej sekundzie może wykonywać do 38 milionów operacji i że
właśnie dzięki niemu podejmujesz nawet 35 tysięcy decyzji
dziennie? Czytając tę pełną informacji, a przy tym niezwykle
dowcipną książkę o mózgu, poznasz specyfikację techniczną
systemu i jego sposób działania, a także częste problemy związane z użytkowaniem. Uzyskasz też wiedzę na temat awarii, którym podlega czasem nasz mózg (autyzm, depresja, schizofrenia,
neurodegeneracja).

Michael Dine

Ann-Sophie Barwich

DROGA DO
WSZECHŚWIATA

WĘCH

Podróż na skraj
rzeczywistości

Co nos mówi
umysłowi
s. 392 · 140 × 215 · miękka

s. 400 · 135 × 206 · twarda

nowość
59

99

56

99

nowość
7990

K04861

K04860

Książka opowiada o zdumiewających wynikach współczesnych
badań naukowych, które ujawniają naturę naszej rzeczywistości, często zaskakującą i zupełnie sprzeczną z naszą intuicją. Ta
książka to pełna przygód odyseja – aż na skraj naszej wiedzy
o Wszechświecie. Twoim przewodnikiem w tej podróży będzie
uznany autorytet – fizyk, który wniósł ogromny wkład w nasze rozumienie rzeczywistości. I najważniejsze: by wybrać się
w tę niezwykłą podróż, nie musisz brać ze sobą żadnego bagażu wiedzy!

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

7499

Żyjemy w świecie pełnym zapachów. Niektóre nas przyciągają, inne odpychają. Zapachy sprawiają, że się relaksujemy lub
stresujemy. Węch wpływa więc na nasze nastroje, upodobania,
a nawet na to, jak postrzegamy codzienność. Jak to możliwe, że
tak ważny zmysł był tak długo lekceważony przez badaczy? Autorka za pomocą licznych przykładów wyjaśnia mechanizmy
działania nosa, jego budowę i powiązania z mózgiem. Przeprowadza wywiady z ekspertami w dziedzinach neurobiologii, psychologii, medycyny.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Norman Davies

MAŁA EUROPA
Szkice polskie

nowość

17995

16995

K04733

s. 368 · 240 × 330 · twarda

3990

3790

s. 384 · 150 × 230 · twarda

K04806

s. 176 · 165 × 235 · miękka

Adam Dylewski

Stefan Cisek

ATLAS KRESÓW

GEOHISTORIA

Atlas Kresów zawiera mapy dawnych wschodnich terenów Rzeczypospolitej, 33 arkusze mapy
WIG w skali 1 : 300000 z lat 30. XX
w., a także trzy mapy dużych miast
(Wilno, Grodno, Lwów), z dokładnymi opisami, uzupełniającymi obraz kartograficzny. Dzieło
zmapowania niemal wszystkich
znanych obiektów oparto o szeroką kwerendę, przeprowadzoną
zarówno w informatorach historycznych, jak i współczesnych rejestrach oraz opisach zabytków.

Rzecz o granicach Polski
Książka przybliża historię Polski w kontekście geograficznym.
Przedstawia zmiany granic państwa polskiego na obszarach poszczególnych krain historycznych
na przestrzeni 1000 lat. Autor opowiada o tym, jak zabiegi militarne
czy dynastyczne oraz uwarunkowania polityczne wpływały na
przebieg granic w poszczególnych
okresach historycznych i pod rządami kolejnych polskich władców.

nowość
7499

6999
K04808

W zmieniającej się sytuacji geopolitycznej niezbędne jest świeże
spojrzenie na historię Polski. Norman Davies w swojej najnowszej książce udowadnia, że Polska po raz kolejny ma szansę odegrać w Europie kluczową rolę. Spoglądając w naszą przeszłość,
Norman Davies dowodzi, że w XXI wieku misją i powinnością
Polski jest przewodzenie w regionie i wspieranie tych, którzy
chcą dołączyć do europejskiej wspólnoty.

Witold Banach

Grzegorz Kucharczyk

CZARTORYSCY

POLSKA
HISTORIA
I TERAŹNIEJSZOŚĆ

czyli wieczna pogoń
s. 560 · 155 × 225 · twarda

W pogoni
,
za majątkiem
ą
n
pozycją, koro
!
i… szczęściem

nowość
6990

6490
K04817

Pogoń – nazwa herbu Czartoryskich, w trafny sposób oddaje historię tego wpływowego rodu. Autor książki podkreśla, że rodzina ta bardzo konsekwentnie dążyła do zdobycia magnackiego
prestiżu, przeprowadzenia reform państwa, a nawet zdobycia
tronu, które to osiągnięcia obrała sobie za cel. Pozycja ta w zaskakującym stylu ukazuje etapy ich drogi na polityczny szczyt,
z uwzględnieniem wielu przełomowych momentów, zarówno
dla członków książęcej familii, jak i całej Rzeczpospolitej.

Zamów teraZ:

s. 360 · 170 × 240 · twarda

nowość
5990

5690
K04811

Profesor Grzegorz Kucharczyk stworzył zarys dziejów Polski od
początków kształtowania się polskiej państwowości w X wieku
po czasy współczesne. Jest to historia narodu polskiego, który
trwał i rozwijał się nawet wtedy, gdy nie było państwa. Autor
ukazuje kształtowanie się narodu oraz to wszystko, co składa
się na jego dziedzictwo i tożsamość, w tym rolę chrześcijaństwa
i Kościoła katolickiego. Przybliża władców i bohaterów, losy kultury i myśli, aktywności społecznej i gospodarczej.
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Andrzej Chwalba,
Wojciech Harpula

CHAM I PAN
A nam, prostym,
zewsząd nędza?

nowość

s. 352 · 143 × 205 · miękka

5990

nowość

4690

4990

K04810

Nie jest to jednak leksykon dotyczący ludowej historii Polski.
Każdy z rozdziałów to wieloaspektowa i wciągająca opowieść
o historycznej roli oraz codziennej egzystencji ludzi, którzy stanowili trzy czwarte mieszkańców ziem Polski. Jakim zmianom
ulegał przez wieki los polskiego chłopstwa? Jak wyglądały codzienne zmagania „chama” z „panem”? Co chłopi jedli i pili? Kto
ich bił, kogo bili oni? W co wierzyli, kogo szanowali, kim pogardzali? W czym pokładali nadzieje?

5690

K04814

8900

Andrzej Nowak

Richard Pipes
Pipes opisuje narodziny i rozwój
Rusi, a potem Rosji od IX do końca
XIX wieku. Nie jest to proste wyliczenie faktów, dat i postaci, ale
przede wszystkim analityczne
studium relacji pomiędzy autorytarną, sprawowaną twardą ręką
władzą wielkich książąt i carów
a społeczeństwem ruskim/rosyjskim. Ta książka pozwala lepiej
zrozumieć współczesną Rosję
i mentalność Rosjan.

K04509

s. 400 · 165 × 235 · twarda

s. 356 · 160 × 240 · twarda

ROSJA CARÓW

8490

POLSKA I ROSJA
Sąsiedztwo wolności
i despotyzmu X-XXI w.
Dlaczego? – ciśnie się na usta za
każdym razem, kiedy zastanawiamy się nad historią Rosji oraz
relacji polsko-rosyjskich. Dlaczego
w dziejach Rosji jest aż do dziś tyle
brutalności, przemocy i zacofania?
W tej niezwykle aktualnej książce
wybitny znawca Rosji prof. Andrzej Nowak odsłania źródła rosyjskiej mentalności cofając się
aż do czasów powstania państwa
polskiego i Rusi Kijowskiej.

Niall Ferguson

Niall Ferguson

POTĘGA
PIENIĄDZA

CYWILIZACJA
Zachód i reszta
świata

Finansowa historia
świata

s. 476 · 165 × 240 · twarda

s. 408 · 165 × 240 · twarda

Historia świata
Zachodu
od Magellana
do Ronalda
Reagana!

Jedna ze stu
ch
najważniejszy
iej
tn
a
st
o
książek
dekady!

nowość

5690

5990

nowość

6990

6690

K04824

K04823

Jest to historia cywilizacji zachodniej opowiedziana od XV wieFerguson udowadnia, że ewolucja systemów finansowych jest ku po współczesność. Od XV wieku, bo wtedy Zachód „nabiera
równie istotna jak wynalazki czy rozwój wielkich cywilizacji. To rozpędu”, wychodzi na zewnątrz (wyprawy odkrywców), stawia
dzięki bankom renesans we Włoszech osiągnął tak bogatą formę, na naukę, dokonuje rewolucji: przemysłowych, społecznych i rea rynki papierów wartościowych miały wpływ na przebieg Wojny ligijnych. Fergusona interesuje, jak to się stało, że biedna, brudSiedmioletniej i Wojny Secesyjnej. Autor przekonuje, że właśnie na, prymitywna Europa, podzielona na królestwa, księstwa,
teraz powinniśmy szczególnie starać się zrozumieć potęgę eko- nadzwyczaj różnorodna – zdominowała świat, któremu kazanomii i udowadnia, jak przerażająco mało wiemy o pieniądzach. ła siebie naśladować, tak samo myśleć, tak samo się ubierać.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·
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Laurence Bergreen

W POSZUKIWANIU
IMPERIUM

nowość

Francis Drake,
Elżbieta I i burzliwe
początki brytyjskiego
imperium
s. 424 · 150 × 225 · twarda

Francis Drake,
liwe
Elżbieta I i burz
jpoczątki bryty
m
skiego imperiu

nowość

6900

6490

K04812

Autor przedstawia w tej barwnej opowieści niezwykłe życie
i przygody sir Francisa Drake’a, którego kunszt żeglarski zmienił bieg dziejów za panowania Elżbiety I. Potajemnie wysłany
przez nią w rejs dookoła świata, a później wezwany do ocalenia
Anglii przed hiszpańską Wielką Armadą, zdobył renomę, rabując statki na morzach całego świata. Oczarował młodą królową
Anglii, dla której urzeczywistnił to, co wydawało się niemożliwe.
Znacząco przyczynił się do powstania imperium brytyjskiego.

5990

5490

K04813

nowość

6990

6590

K04818

s. 330 · 165 × 235 · miękka

s. 520 · 160 × 230 · twarda

Henri Troyat

Ingrid Carlberg

PIOTR WIELKI

NOBEL

Geniusz i szaleństwo
Kim naprawdę był twórca Imperium Rosyjskiego? Budzącym podziw geniuszem, który słaby kraj
przekształcił w mocarstwo? Czy
przerażającym szaleńcem, który
bez wahania przelewał krew poddanych i własną ręką zadał śmierć
zbuntowanemu synowi? Gdyby
nie świadectwa historyczne,
można by sądzić, że car Piotr
I Wielki jest mitycznym tworem
ludowej wyobraźni, nie zaś autentyczną postacią z krwi i kości.

Wybuchowy pacyfista
Król dynamitu, o którego bogactwie krążyły legendy. Zbił fortunę
na wojnie, ale pragnął pokoju na
świecie. Pracowity wynalazca,
który napisał więcej wierszy niż
dzieł naukowych. Biznesmen,
który marzył o literackiej sławie,
ale nigdy nie odważył się wydać
książki. Alfred Nobel. Co sprawiło, że postanowił przekazać fortunę na rzecz przyszłych badaczy
i twórców?

Philip Line

Alain Demurger

WIKINGOWIE

RYCERZE
CHRYSTUSA

Wojownicy Północy
s. 320 · 165 × 235 · miękka

Zakony rycerskie
w średniowieczu
s. 440 · 165 × 235 · miękka

nowość
4990

4690
K04809

nowość
5999

5499
K04815

Od VIII do XI wieku wikingowie przemierzali Europę – napadali,
eksplorowali i kolonizowali – a swoją obecność zaznaczyli na- Alain Demurger proponuje czytelnikom syntetyczne spojrzenie
wet na Rusi i w Bizancjum. Mimo że do dziś słyną jako wspa- na historię zakonów rycerskich z szerszej perspektywy, przez
niali wojownicy, otacza ich wiele mitów na temat sposobów pryzmat czasów, które były świadkiem ich narodzin, rozkwitu,
walki. Książka opisuje działania wojenne wikingów na tle epo- przeobrażeń i upadku. Utworzenie zakonów o religijno-militarki, ich cele i taktykę. Przede wszystkim skupia się na praktycz- nym, a więc nowatorskim jak na tamte czasy charakterze, było
nych aspektach prowadzenia wojny w średniowieczu: organiza- odpowiedzią średniowiecznego chrześcijaństwa na wyzwania
cji armii wikingów, wyposażeniu, uzbrojeniu, metodach walki. i trudności, z jakimi przyszło mu się zmierzyć.

Zamów teraZ:
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Andrew H. Knoll

Gillen D'arcy Wood

ZIEMIA

KRAINA
WIECZNEGO
ZIMNA

Cztery miliardy
lat historii
w ośmiu rozdziałach

Wyścig do poznania
tajemnic ukrytych
w lodach Antarktydy

s. 232 · 140 × 215 · miękka

s. 320 · 140 × 215 · miękka

nowość
49

46

90

nowość

90

5990

K04804

Jak wyjaśnić powstawanie kontynentów, gór i dolin, trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów? W jaki sposób zrodziło się otaczające nas nieprzebrane bogactwo życia biologicznego? Historia
Ziemi ma większy rozmach niż hollywoodzkie hity kinowe, a występujące w niej zwroty akcji trzymają w napięciu bardziej niż
niejeden thriller. Andrew H. Knoll, wybitny geolog, przedstawia
nam wszechstronnie udokumentowaną, a zarazem przystępną
biografię Ziemi – epicką opowieść o 4,6 miliarda lat dziejów.

5690
K04803

Antarktyda, lodowe królestwo okalające biegun południowy,
zajmuje ważne miejsce w ludzkiej wyobraźni. Przez wieki kusiła odkrywców, jednak jej surowy klimat i trudno dostępne wybrzeża długo odpierały ataki ludzi. Dziś stawia nam nowe wyzwania. Naukowcy szukają ukrytych w lodzie i na dnie morskim
śladów przeszłości oraz monitorują wpływ globalnego ocieplenia na polarną czapę lodową, grożącą zatopieniem miast położonych na wybrzeżach całego świata.

Toby Wilkinson

POWSTANIE
I UPADEK
STAROŻYTNEGO
EGIPTU
s. 690 · 150 × 225 · twarda

5990

nowość

9490

9900

K04807

W tej znakomitej, bogato ilustrowanej historii starożytnego
Egiptu wybitny znawca tematu Toby Wilkinson opowiada o jednej z największych cywilizacji. Łącząc gawędziarski rozmach
z dogłębną znajomością hieroglifów oraz ikonografii władzy,
uwzględniając przy tym najnowsze wyniki badań (lub z nimi
polemizując), autor odsłania ukrytą pod pozorami niezmiennej monarchii nachalną propagandę, bezpardonowe rozgrywki polityczne, ale także wyjątkowe osiągnięcia architektoniczne i kulturowe.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

5490

K04196

s. 362 · 155 × 230 · miękka

4490

4290

K04661

s. 408 · 150 × 200 · miękka

ks. Roman Piwowarczyk

Thomas R. Martin

ARKA NOEGO
ODNALEZIONA

STAROŻYTNA GRECJA

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 gigantyczna łódź z wieloma poziomami
i pomieszczeniami. Dlaczego media milczą o tym odkryciu?

Od prehistorii do czasów
hellenistycznych
Historia starożytnej Grecji zawiera
ogrom fascynujących wątków,
Autor opisuje jej dzieje, poczynając od prapoczątków w epoce kamiennej, przez pierwsze wielkie
kultury, czasy wojen perskich i imperium ateńskiego, aż po podboje
Aleksandra Wielkiego. Skupiając
się na rozwoju greckiego państwa-miasta oraz kulturze Aten
i Sparty, autor tworzy panoramę
świata Hellenów.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Anita Czupryn

CUDA DZIEJĄ
SIĘ PO CICHU
O jasnogórskich
cudach i łaskach
s. 344 · 155 × 225 · miękka

4690

4390

K04680

s. 220 · 142 × 202 · miękka

3990

3690

Reporterskie
śledztwo
w sprawie
duchowego
serca Polski

K03467

s. 296 · 125 × 195 · miękka

Ulrich Nersinger

ks. Wiktor Szponar

SZPIEDZY WATYKANU

ŻYCIE PO ŚMIERCI

Tajne służby w Kościele
W swojej długiej historii Stolica Apostolska była uwikłana
w znacznie więcej działań szpiegowskich niż wywiad brytyjski,
a jej służby działały skuteczniej
niż Agent 007. Vatileaks, pluskwy
w Kaplicy Sykstyńskiej, niewyjaśnione zaginięcia i porwania… Watykan skrywa wiele mrocznych sekretów. Między służbami Kościoła
i agentami światowych mocarstw
trwa prawdziwa wojna cieni.

Teologiczne śledztwo
Obudziłam się pod białym prześcieradłem w szpitalnym prosektorium.
Według ankiet przeprowadzonych w ciągu ostatnich 40 lat, do
doświadczenia śmierci klinicznej,
przyznaje się od 4,2 do 5% społeczeństwa. Czy to możliwe, aby
kilka tysięcy przebadanych ludzi,
w różnym wieku, na przestrzeni
kilkudziesięciu lat, o różnych wierzeniach i światopoglądach, miało
tę samą halucynację albo byli ze
sobą w spisku?

nowość

4990

4690

K04769

Czy przed obrazem Jasnogórskiej Matki Bożej rzeczywiście dzieją
się cuda? Czy to właśnie przed tym obrazem zapadały najważniejsze decyzje dla historii Polski? Autorka dociera do nigdy nieopublikowanych jasnogórskich dokumentów i przeprowadza szereg rozmów z kronikarzem na Jasnej Górze, Ojcem Melchiorem
Królikiem OSPE, zwanym również Strażnikiem Cudów. Książka zawiera spis największych oraz najbardziej spektakularnych
cudów, które miały miejsce na Jasnej Górze w latach 1929-2016.

Witold Jurasz

DEMONY ROSJI
s. 304 · 140 × 230 · miękka

6400

6190

K04666

2990

2390

M1966

s. 456 · 165 × 240 · twarda

s. 176 · 140 × 202 · miękka

Sławomir Cenckiewicz

Tomasz Sakiewicz

AGENTURA

TESTAMENT
I RZECZYPOSPOLITEJ

„To nie jest jeszcze jedna książka
o agentach! To opowieść o konsekwencjach ich dawnych uwikłań i roli jaką odegrali w budowie
postkomunizmu. To także próba
odpowiedzi na fundamentalne
pytania: kto nie pozwolił im się
przyznać i dlaczego antykomunizm jest w Polsce sierotą?”.
Sławomir Cenckiewicz

Kulisy śmierci
Lecha Kaczyńskiego
i wojny na Ukrainie
Na ile historia Polski od czasów
Piastów wpływa na dzisiejsze wydarzenia, takie jak konflikt z Rosją
czy wojna w Ukrainie? Na ile wybory dokonane przez dwa różne
słowiańskie narody spowodowały,
że ich dzieje potoczyły się zupełnie inaczej? Dlaczego Stalin bał się
Piłsudskiego? Na te pytania odpowiada Tomasz Sakiewicz.

Zamów teraZ:

Zło w Rosji,
i niestety
również
w Rosjanach,
było jedynie
uśpione

nowość
4490

4299
K04826

Witold Jurasz widział Rosję z bliska – był dyplomatą w polskiej
ambasadzie w Moskwie. W swojej książce, przeplatając opisy
polityki Władimira Putina z opowieściami z codziennego życia
w Rosji, pokazuje, że Putin nie jest twórcą zła, które widzimy,
oglądając relacje i czytając reportaże na temat rosyjskich zbrodni popełnianych w Ukrainie. Zło w Rosji – i niestety również zło
w Rosjanach – było bowiem jedynie uśpione i wystarczyło niewiele, by na nowo zatriumfowało.

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

Wojciech Lada

SIOSTRY
NADZIEI

MALI TUŁACZE
s. 344 · 130 × 200 · miękka

Nieznane historie
bohaterskich
kobiet walczących
na Ukrainie

poPoruszająca o
ch
ia
wieść o dziec
ojny
w
wobec piekła

s. 400 · 145 × 205 · miękka

Nieustraszone,
bohaterskie
kobiety
o wielkich
sercach

nowość

4999

4699

nowość

4190

4400

K04827

K04825

Gdy 24 lutego wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę, siostry
zakonne rozpoczęły własną walkę o człowieczeństwo w piekle
wojny. Autorka dotarła do kobiet niezwykłych, choć niebywale skromnych. Siostry zakonne, głównie Polki mieszkające na
Ukrainie, opowiadają autorce o tym, jak wygląda wojna oczami kobiet, czy czują strach, patrząc na rakiety burzące okoliczne
budynki. Mówią o codziennej posłudze bliźnim, swoich lękach,
ale też o wielkich nadziejach na koniec wojny.

W 1940 roku dla kilkudziesięciu tysięcy polskich dzieci rozpoczęła się podróż – która miała trwać osiem kolejnych lat – przez
niemal wszystkie strefy klimatyczne Ziemi i wszystkie znane
człowiekowi kultury. Ze zmrożonej Syberii trafiły na stepy Azji,
gdzie rodziła się ludzka cywilizacja. Stamtąd trafiały do Persji,
gdzie znajdowały scenerię znaną z baśni tysiąca i jednej nocy.
A potem była Afryka, Indie, Nowa Zelandia, Meksyk… Z czasem
w końcu również Polska, ale ona akurat niechętnie.

Sylwia Czubkowska

CHIŃCZYCY
TRZYMAJĄ
NAS MOCNO

nowość

Pierwsze śledztwo
o tym, jak Chiny
kolonizują Europę,
w tym Polskę
s. 416 · 145 × 205 · miękka

ińŚledztwo o ch
ch,
a
w
ły
skich wp
cię
i
w
które wpra
w osłupienie

nowość

4999

4699

K04828

Wabią pieniędzmi, perspektywą ogromnego rynku zbytu i tanimi rozwiązaniami technologicznymi. Przejmują fabryki, legendarne marki motoryzacyjne, media. Wykorzystują niezależność
samorządów i uczelni. Korumpują władze na wszystkich szczeblach, a do wyciszania skandali zatrudniają najlepsze agencje
PR. Zjednują sobie polityków, naukowców, celebrytów i miliony zwykłych ludzi. Chińczycy w Europie działają niepostrzeżenie, ale na masową skalę.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

4990

4690

K04829

nowość

4999

4799

K04830

s. 300 · 135 × 210 · twarda

s. 384 · 135 × 205 · miękka

Izabela Nowek

Weronika Rokicka

ALBANIA

INDIE

W szponach czarnego orła
Jeszcze kilka lat temu omijana
przez turystów, kojarzona z mafią
i bunkrami, Albania staje się coraz
bardziej popularna dzięki piaszczystym plażom nad lazurową
wodą, imponującym zamkom czy
górskim szlakom z zachwycającymi widokami. Autorka oprowadza nas po historycznej Krui i zatłoczonym centrum Tirany, wśród
jej rozmówców są bywalcy barów,
aktywistki i ci, którzy przetrwali
czasy komunizmu.

Kraj miliarda marzeń
Obraz Indii, jaki pokazują nam
media, jest najczęściej skrajnie
uproszczony. Jedni widzą Indie
jako ostoję duchowości i starożytnej wiedzy. Inni zaś jako podszyte
przemocą państwo skrajnej biedy.
Rzadko słyszymy, że to kraj ciągłej
przemiany, budowany codzienną
pracą i dążeniami ponad miliarda
zwykłych ludzi. Właśnie o takich
Indiach pisze Weronika Rokicka.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz

PAN TADEUSZ

DZIADY

CHŁOPI

s. 376 · 170 × 245 · twarda

s. 304 · 177 × 254 · twarda

s. 728 · 181 × 251 · twarda

K04905

nowość

4290

nowość

Władysław Stanisław Reymont

K04906

29

90

27

90

nowość

K04907

47

00

4490

3990

Pan Tadeusz w serii Kolorowa Klasyka to najpiękniejsze kolorowe wydanie tej epopei na
rynku! Wyjątkowa edycja epopei narodowej
Pan Tadeusz została wzbogacona o niepowtarzalne ilustracje Michała Elwiro Andriollego z 1882 roku. Te oddające ducha epoki
ilustracje doskonale prezentują sielankowy
czar Soplicowskiego dworku, ukazując niezapomnianych bohaterów i wspaniałą przyrodę
litewskich borów.

Najpiękniejsze kolorowe wydanie tego dzieła
na rynku! Dziady Adama Mickiewicza to jeden
z najbardziej znanych utworów w literaturze
polskiej i jednocześnie jedno z dzieł najbardziej
reprezentatywnych dla polskiego romantyzmu.
Wydanie w serii Kolorowa Klasyka przygotowano ze szczególną dbałością o estetykę – kanoniczne XIX-wieczne ilustracje podkreślają
atmosferę utworu.

Powieść, zwana czasem epopeją chłopską,
przedstawia życie wiejskiej społeczności polskiej wsi Lipce na tle zmieniających się pór
roku – od jesieni do lata. Razem z mieszkańcami czytelnik przeżywa ich kłopoty i radości,
uczestniczy w obchodach świąt i uroczystości
religijnych, bierze udział w procesach sądowych i konfliktach między różnymi grupami
społecznymi.

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz

POTOP

KRZYŻACY

QUO VADIS

s 984 · 170 × 250 · twarda

s. 592 · 178 × 253 · twarda

s. 448 · 179 × 252 · twarda

K04908

nowość

5999

5699

Potop to druga część Trylogii Henryka Sienkiewicza. Powieści te, pisane ku pokrzepieniu
serc, przedstawiają doniosłe wydarzenia z historii, by pokazać, że dzięki odwadze, honorowi i jedności narodowej kraj może wyjść cało
z każdego zagrożenia. Przedstawiamy wydanie w znanej i cenionej serii Kolorowa Klasyka,
w oprawie graficznej utrzymanej w stylistyce
epoki, z pięknymi, klasycznymi ilustracjami.

Zamów teraZ:

nowość

K04909

4990

4690

Krzyżacy Henryka Sienkiewicza to jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich powieści
historycznych. Na tle niezwykle ważnego dla
losów Polski konfliktu polsko-krzyżackiego,
prowadzącego do jednego z najsławniejszych
polskich zwycięstw – bitwy pod Grunwaldem,
rozgrywa się pełna dramatyzmu historia młodego i szlachetnego rycerza.

nowość

K04910

4490

4190

Rzym za czasów cesarza Nerona to miejsce
zderzenia dwóch światów – zapatrzonej w siebie, kipiącej od bogactw, pełnej zabaw, uczt
i zepsucia rzeczywistości Imperium Rzymskiego oraz rodzącej się kultury chrześcijańskiej, tak odmiennej od wszystkiego, co do tej
pory znali ludzie. Jedna z najpoczytniejszych
powieści Henryka Sienkiewicza z kanonicznymi ilustracjami przedwojennego grafika
Piotra Stachiewicza.
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Homer

Homer

Zygmunt Kubiak

ODYSEJA

ILIADA

s. 512 · 145 × 205 · twarda

s. 432 · 145 × 205 · twarda

MITOLOGIA
GREKÓW I RZYMIAN

nowość

K04911

59

90

56

90

K04912

nowość

Po dziesięciu latach oblężenia Achajowie zdobyli Troję. Wszyscy zwycięscy wojownicy dotarli bez przeszkód do swych domów. Tylko
Odyseusz, ścigany gniewem bogów, błąka się
po morzach. Czy wbrew wszelkim przeciwnościom losu i straszliwym niebezpieczeństwom,
jakie przed nim stają, zdoła powrócić do ojczyzny Itaki? Czy dokona zemsty na podstępnych
zalotnikach, z których każdy, przez małżeństwo z Penelopą, chce zająć jego tron?

49

90

4690

Iliada jako najstarszy i zarazem bardzo obszerny
grecki dokument pisany jest jednym z najważniejszych źródeł w dziejach starożytnej Grecji.
Zawarte w niej mity zawierają wspomnienia
wydarzeń historycznych, a przedstawione
przez nią szczegółowe opisy życia Achajów
i Trojańczyków stanowią przebogaty materiał.
Epos obejmuje okres około 49 dni z dziesiątego
ostatniego roku wojny trojańskiej.

Dorota Pająk-Puda

DZIECI
JAGIELLONÓW
s. 320 · 145 × 205 · twarda

s. 688 · 144 × 205 · twarda

6500

6290

K04514

Mimo czterech tysięcy lat dzielących nas od
starożytnej Grecji i trudnego do ogarnięcia
postępu cywilizacyjnego, który się w tym czasie dokonał, zręby naszej kultury i cywilizacji
nadal oddziałują na nasz sposób czucia, myślenia i postrzegania świata. Książka Kubiaka
pozwala wskrzesić tę pamięć, wziąć udział
w fascynującym procesie tworzenia się mitów
i odbyć podróż w czasie.

Dorota Pająk-Puda

MATKA
JAGIELLONÓW
s. 350 · 145 × 205 · twarda

nowość

4190

4490

3990

K04913

Wraz ze śmiercią królowej Elżbiety Rakuszanki, żony Kazimierza Jagiellończyka umiera średniowiecze. To czas kiedy powstaje i nabiera żywych barw nowy Wawel, to czas płodnych umysłów, które potrafią czcić nie tylko rozum, ale i ciało. To Kraków
z przełomu wieków, Wrocław, Legnica i biskupia Nysa. To czas
kiedy Księstwo Moskiewskie uderza w Wielkie Księstwo Litewskie i bije, głosząc, że jest bite. To czas koronacji Zygmunta Starego, wtedy jeszcze Jagiellończykiem zwanego i jego ożenku
z młodziutką Barbarą Zapolyą. Bo Bona była tą drugą… Trzecią…

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

3690
K03181

Jaka była królowa Elżbieta, przez poddanych zwana Rakuszanką? Żona, matka trzynaściorga dzieci, w tym czterech królów,
kardynała i świętego. Jaką cenę zapłaciła za budowę Jagiellońskiego Domu? Jakiegoż była ducha, że z synem Władysława
Jagiełły stworzyła nie tylko imperium od morza do morza, ale
i najbardziej udane małżeństwo w dziejach polskiej monarchii?
Intymny zapis zmagań z wielką historią, bodajże najwybitniejszej polskiej władczyni, zwanej przez potomnych matką królów.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Caroline Leaf

Megan Rossi

UWOLNIJ
SIĘ OD LĘKU
I STRESU

NATURALNE
SPOSOBY NA
ZESPÓŁ JELITA
DRAŻLIWEGO,
NIETOLERANCJE
POKARMOWE,
WZDĘCIA
I ZGAGĘ

5 prostych kroków
na pozbycie się
negatywnego
myślenia i odzyskanie
zdrowego umysłu
s. 360 · 145 × 205 · miękka

s. 360 · 165 × 240 · miękka

nowość

6990

6590

K04851

Problemy ze zdrowiem i finansami, kryzysy w związkach, wypalenie zawodowe, kłopoty rodzinne... Przyczyn stanów lękowych, niepokoju czy depresji może być wiele. Hamują one
rozwój osobisty, wpływają negatywnie na styl i długość życia.
Dzięki zaprezentowanemu w tej książce programowi wykorzystującemu najnowsze osiągnięcia neuronauki będziesz wiedział,
jak ćwiczyć mózg. Nauczysz się wzmacniać swoje myślenie, pozbędziesz się ograniczających schematów i poznasz skuteczne
sposoby na stres.

12990

K04852

Czy wiesz, że wiele chorób jelit i innych schorzeń układu pokarmowego negatywnie wpływa też na twoją psychikę? I jeśli cierpisz z powodu refluksu lub zespołu jelita drażliwego odpowiednią dietą możesz poprawić swoje samopoczucie? Sięgnij po ten
rewolucyjny podręcznik o zdrowiu jelit. Jego autorka nie tylko
omówi schorzenia układu trawiennego, ale da ci też konkretne
strategie na ich pokonanie. Poznasz naturalne probiotyki, a także 50 przepisów na pożywne, wzmacniające jelita potrawy.

Aleksej Sadov

ZIMNE KĄPIELE

OCZYSZCZANIE
WĄTROBY
I NEREK

s. 204 · 135 × 205 · miękka

oWskazówki i p
łych
rady dla przysz
ch
y
n
oraz aktyw
morsów!

4290

13990

Michał Sroka
Hartowanie ciała,
metody oddechowe,
dieta i ćwiczenia
wzmacniające
odporność

nowość

nowość

3990

s. 176 · 145 × 205 · miękka

nowość
4490

4190
K04854

K04853

Michał Sroka, miłośnik wypraw outdoorowych, zaprasza do
fascynującego odkrywania zalet zimnych kąpieli. Udowadnia,
że obcowanie z lodowatą wodą jest czymś więcej niż przygodą, a wynikające z niej korzyści przechodzą najśmielsze oczekiwania! Eksplozja ekscytacji, przypływ energii i wzmacnianie
odporności – to tylko niektóre z efektów ubocznych morsowania. Sięgnij po książkę Zimne kąpiele i przygotuj się na niezwykłe doświadczenie, które w zaskakujący sposób zmienia życie.

Zamów teraZ:

Naukowe
i ludowe metody

Zanieczyszczenia mogą być przyczyną chorób układu pokarmowego. Za pomocą opisanych przez autora wskazówek rozpoznasz objawy zanieczyszczania w ciele. Najważniejszy w procesie oczyszczania jest dobór metody, który będzie pasował do
twoich objawów. Poznasz domowe sposoby na oczyszczanie
wątroby oraz nerek z toksyn. Zioła oraz dieta pomogą ci powrócić do zdrowia i odzyskać odporność. Zioła na nerki oczyszczą je ze złogów i kamieni. Poznaj najskuteczniejsze domowe
kuracje oczyszczające.
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zdrowie

51

Jennifer Ashton

ZBUDUJ SWOJĄ
ODPORNOŚĆ

nowość

s. 360 · 145 × 205 · miękka

nowość
74

69

90

7990

90

K04855

Książka jest kompleksowym poradnikiem napisanym przez lekarkę, która relacjonowała przebieg pandemii COVID-19 w USA.
Dzięki niej określisz autentyczny stan swojego zdrowia i to, czy
jesteś w grupie ryzyka. Dowiesz się, jakie działania powinieneś
podjąć, by wzmocnić odporność stosując dietę niskowęglowodanową lub keto, terapie naturalne, aktywność fizyczną i suplementację. Poznasz strategie, dzięki którym zachowasz bezpieczeństwo w domu i przestrzeni publicznej.

7490

K04856

s. 272 · 145 × 205 · miękka

Marion Lechner, Torsten Pfitzer

dr Ricky Fishman

OSTEOPATIA W DOMU

PROSTE I SKUTECZNE
ĆWICZENIA
NA BÓL PLECÓW

Poznasz techniki osteopatii, które
aktywują moc samoleczenia. Przygotowane przez Autorów autotesty ułatwią ci znalezienie przyczyny bólu. Opisali też masaże
i ćwiczenia na stawy, powięzi, mięśnie i nerwy, które pomogą uwolnić się od bólu. Prosta aktywność
fizyczna i terapie manualne umożliwią ci pokonanie bólu kręgosłupa, szumów usznych, a nawet
blokad stawów.

Anna Reguła

Ewa Trusewicz

S.O.S.
DLA ODPORNOŚCI

ACH, TEN CUKIER

CO CI LEŻY NA SERCU

Odżywianie w cukrzycy,
insulinooporności i otyłości

Dieta w chorobach
układu krążenia

s. 352 · 165 × 220 · miękka

s. 280 · 165 × 220 · miękka

s. 256 · 165 × 220 · miękka

54

90

29

90

49

90

M1768

29

90

49

90

M1786

29

M. Brzegowy, K. Turek,
M. Maciejewska-Cebulak

Justyna Pardyka

NIE DAJ SIĘ RAKOWI

BÓL TRAWIENIA

MITY ŻYWIENIOWE

Diety w chorobach
przewodu pokarmowego

Kłamstwa i półprawdy
o tym, co jemy

s. 304 · 165 × 220 · miękka

s. 264 · 165 × 220 · miękka

Wsparcie żywieniowe
w chorobie nowotworowej
s. 256 · 165 × 220 · miękka

49

90

Z208

29

90

Darmowa Dostawa oD 99 zł

K04759

s. 208 · 145 × 205 · miękka

Łukasz Chajec, Anna Piekarczyk,
Katarzyna Olejniczak

M1877

4690

4940

Nasz tryb życia i niektóre choroby
mogą wpłynąć negatywnie na
funkcjonowanie pleców. Sygnałem ostrzegawczym jest ból. Aby
się go pozbyć zacznij od ćwiczeń
na stawy i ból pleców, które zostały
zaprezentowane w tej książce.
Dzięki nim zapewnisz sobie relaks
na co dzień i odkryjesz skuteczną
receptę na zdrowe mięśnie.
Katarzyna Olejniczak,
Anna Piekarczyk

S.O.S. DLA STAWÓW
Wsparcie żywieniowe
w chorobach reumatycznych
s. 256 · 165 × 220 · miękka

90

3990

M1781

2490

Justyna Bylinowska

M1884

Milena Nosek

OTYŁOŚĆ BRZUSZNA
s. 256 · 165 × 220 · miękka

M1802

M1812

2990

5490

3990

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

3990

49

90

2990

układ krążenia

52

Głóg – ekstrakt

Cholesterol w normie

90 kapsułek

50 kapsułek

Ruszczyk kolczasty
90 kapsułek

D01372

3490

3390

NOWOŚĆ

D01373

4490

4390

NOWOŚĆ

5290

4890

D01222

Działanie

✔ wspomaga

Działanie

✔ wspomaga

czynności
mięśnia
sercowego
✔ wspomaga
funkcjonowanie
układu krążenia
✔ wzmacnia układ odpornościowy

organizm
i posiada
właściwości
regenerujące
✔ wspomaga układ krwionośny
✔ wzmacnia naczynia krwionośne
i funkcjonowanie wątroby
Głóg przede wszystkim działa na układ krwio-

nośny. Powoduje rozkurcz drobnych tętniczek,
zwiększenia przepływu wieńcowego oraz pośredniej beta-stymulacji mięśnia sercowego.
Dzięki temu, zwiększa siłę skurczu mięśnia
sercowego. Ponadto, łagodnie obniża ciśnienie krwi, zmniejsza stężenie cholesterolu LDL
i triglicerydów we krwi, a także wykazuje działanie uspokajające.

Osiem naturalnych składników aktywnych dla
utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Pomagają zachować odpowiedni
poziom cholesterolu we krwi oraz przyczynia się do utrzymania dobrej kondycji układu
krążenia. Wpływa na regulowanie poziomy
lipidów we krwi. Wspierają zdrowie naczyń
krwionośnych i żył.

Działanie

✔ wspiera krążenie żylne
✔ zapobiega uczuciu ociężałych nóg

Kłącze ruszczyka znajduje zastosowanie w leczeniu chorób układu krążenia. Zawarte w nim
saponiny zwiększają napięcie ścian naczyń żylnych, poprawiają krążenie krwi, chronią strukturę naczyń krwionośnych i limfatycznych,
ograniczają obrzęki. Ruszczyk wspomaga
także krążenie żylne i przyczynia się do ulgi
w przypadku zmęczonych i ciężkich nóg.

układ moczowy i nerki
Urosiv ™

ProstaMedicus
VitaMedicus®

90 kapsułek

Uro mannoza
60 tabletek

60 kapsułek

D01146

2990

D01374

5990

5690

NOWOŚĆ
2990

2690

D01099
Działanie

Działanie

✔ przyczynia się do prawidłowego

przerostu gruczołu krokowego
✔ pomaga przy zapaleniach
pęcherza moczowego

funkcjonowania prostaty i układu
moczowego
✔ wspomaga płodność i działanie
układu rozrodczego
✔ cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi

Pomaga zapobiegać infekcjom pęcherza moczowego. Ma dobroczynny wpływ na prostatę.
Korzystnie wpływ na łagodzenie objawów
menopauzy i wsparcie dróg moczowych. Poza
tym posiada właściwości oczyszczające oraz
antyoksydacyjne.

ProstaMedicus VitaMedicus® to naturalny
suplement diety stworzony z myślą o mężczyznach zmagających się z problemem prostaty.
Zawarte w preparacie substancje aktywne,
dbają o prawidłowy przepływ moczu i wspierają płodność.

✔ działa moczopędnie
✔ pomaga w łagodzeniu objawów

Zamów teraZ:

Działanie

✔ wspomaga utrzymanie prawidłowej

flory bakteryjnej dróg moczowych
✔ zwiększa wydalanie wody przez nerki
✔ przyczynia się do ochrony komórek
przed stresem oksydacyjnym
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.
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spokÓJ ducha
Kozłek lekarski –
Waleriana

D01219

46

90 kapsułek

90

43

90

53

Żeń-szeń Forte

Melisa sok

90 kapsułek

500 ml

D01375

3890

3690

NOWOŚĆ

D01406

2990

2590

NOWOŚĆ

Działanie

✔ działa uspoka-

Działanie

Działanie

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

✔ działa wzmacniająco
✔ pobudza pracę serca
✔ obniża poziom cholesterolu

oraz reguluje poziom cukru we krwi

✔ zwalcza zmęczenie i znużenie
Korzeń kozłka lekarskiego od dawna stoso✔ poprawia samopoczucie i zwalcza stres
wany jest w zielarstwie tradycyjnym jako śro-

dek ułatwiający zasypianie. Już w czasach sta- Synergiczne połączenie trzech gatunków żeńrożytnej Grecji i Rzymu roślina była szeroko -szenia. Pomaga w utrzymaniu dobrej sprawstosowana, a sam Hipokrates zalecał ją m.in. ności poznawczej, przyczynia się do utrzyna ukojenie nerwów, pracę układu pokarmo- mania prawidłowego metabolizmu glukozy,
wego i zdrowie serca. Pomaga regulować im- wspomaga funkcjonowanie układu odpornopulsy nerwowe w mózgu i układzie nerwowym, ściowego i zdrowie seksualne. Poprawia konprowadząc do uczucia spokoju i wyciszenia. dycję organizmu.

Magnez z ashwagandhą
z dodatkiem szafranu
i witaminy B6

Wąkrotka azjatycka
(Gotu Kola)

Melisa lekarska to jedno z najbardziej znanych
ziół. Powszechnie pije się ją przy problemach
ze snem albo na uspokojenie. Jednak to nie
jedyne lecznicze działanie melisy. Może ona
między innymi wpływać korzystnie na procesy
trawienne, łagodzić mdłości podczas ciąży czy
być stosowana jako składnik płukanki do przetłuszczających się włosów.

Pamięć bez granic
50 kapsułek

60 kapsułek

90 kapsułek

3090

2990

D00408

4190

3790

D01286

D01357

3990

jająco i koi nerwy
✔ działa przeciwbakteryjnie,
przeciwzapalnie,
przeciwwirusowo
✔ obniża ciśnienie
krwi
✔ reguluje pracę
wątroby
✔ pobudza wydzielanie soków
trawiennych

3290

Działanie

✔ naturalnie

Działanie
wspiera
✔ przyspiesza procesy myślenia
organizm w okresach stresu
✔ przyczynia się do dobrego samopoczucia ✔ poprawia pamięć i koncentrację
Magnez i witamina B6 wspierają prawidłowe ✔ wspomaga funkcje umysłowe

Działanie

✔ łagodzi objawy demencji
funkcjonowanie układu nerwowego, przy- Ratunek dla mózgu i funkcji umysłowych. ✔ wzmacnia funkcje poznawcze
czyniają się do zmniejszenia uczucia znużenia Usprawnia współpracę lewej i prawej półkuli
✔ wspomaga pracę układu nerwowego
i zmęczenia, a także pomagają w utrzyma- i stanowi pożywkę dla mózgu – wzmacnia

niu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Ashwagandha jest naturalnym adaptogenem,
który pomaga osiągnąć stan relaksu, przyczyniając się do lepszego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Z kolei szafran pomaga utrzymać dobry nastrój i wspomaga odprężenie.

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.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Suplement wspomagający pamięć i koncentrację. Wzmacnia funkcje poznawcze oraz przyczynia się do prawidłowego krążenia krwi, co
wpływa na wydajność mózgu. Ponadto wspomaga zdrowie psychiczne – wspiera utrzymanie dobrego samopoczucia.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

stawy i kości

54

Olejek Laurowy z kurkumą

Spokojne nogi

Siarczan glukozaminy

30 ml

50 kapsułek

90 kapsułek

4390

4190
D01285

D01407

4290

3990

NOWOŚĆ
D01376

3490
Działanie

✔ działa rozkurczowo
✔ oczyszcza organizm
✔ posiada właściwości przeciw-

3290

NOWOŚĆ

Działanie

Działanie

✔ poprawia funkcjonowanie

✔ wspiera prawidłowe

Formuła na stawy

Kolagen na stawy

Omułek zielonowargowy

50 kapsułek

500 ml

60 kapsułek

bakteryjne i przeciwzapalne

Połączenie olejku laurowego i kurkumowego
organizmu
funkcjonowania stawów
działa bardzo korzystnie, odżywia i usprawnia ✔ wpływa na pozim energii
✔
wpływa
na ogólną poprawę
układ chrzęstny i kostny. Posiada właściwości
✔
poprawia
sprawność
myślenia
kondycji
chrząstki stawowej
rozgrzewające i odprężające. Zwiększa produkcję śliny, soku żołądkowego i żółci, usprawnia- Przyczynia się do utrzymania równowagi Każdy staw jest wypełniony mazią stawową,
jąc procesy trawienia i przyswajania pokarmów. elektrolitowej. Wspiera układ nerwowy i pra- która umożliwia płynny ruch. Jednak trzeba
Działa pobudzająco na apetyt, likwiduje nad- widłowe funkcjonowanie mięśni. Zmniejsza pamiętać, że wraz z upływem czasu nasze
miar gazów oraz wiąże szkodliwe produkty uczucie zmęczenia i znużenia, przyczynia się stawy ulegają osłabieniu. Siarczan glukozaprzemiany materii. Wspomaga pożyteczne do prawidłowego funkcjonowania układu miny to naturalny związek chemiczny będący
szczepy bakterii, utrzymuje prawidłową, zrów- nerwowego, a także wspomaga pracę układu składnikiem mazi stawowej, która zmniejsza
noważoną i pożyteczną mikroflorę.
odpornościowego.
tarcie w stawach.

9990
3990

37

9590

D01218

90

3390

D01356

3190

D00410
Działanie

✔ działa

Działanie

Działanie

✔ 7 składników aktywnych
✔ synergiczne połączenie ekstraktów

✔ wzmocnia

roślinnych i siarki organicznej
✔ najlepsze wsparcie dla Twoich stawów

✔ wzmacnia kości i stawy
✔ wspomaga lepsze uwapnienie kości

Odżywia stawy i wspiera prawidłową syntezę
kolagenu w chrząstce stawowej, ma również
pozytywny wpływ na zęby i kości. Wspomaga
utrzymanie elastyczności i mobilności stawów.
Imbir działa rozgrzewająco na cały organizm,
w tym również na stawy,zmniejszając ryzyko
ich sztywnienia o poranku lub przy długotrwałym siedzeniu w jednej pozycji.

Kolagen to podstawowy budulec wielu narządów, takich jak skóra, chrząstki, ścięgna, kości
i zęby. Bez niego poprawne funkcjonowanie
organizmu byłoby niemożliwe. Niestety z wiekiem dochodzi do osłabienia już istniejących
włókien. Około 60. roku życia produkcja kolagenu całkowicie ustaje. Kolagen na stawy zawiera wysoką dawkę kolagenu typu II.

Zamów teraZ:

chrząstkę stawową

przeciwzapalnie
i leczniczo
na stawy
✔ reguluje
tkankę kostną
i stawową
✔ poprawia ruchomość stawów
✔ bierze udział w budowie tkanki łącznej,
chrząstek i płynów stawowych
Od wieków wiadomo, że prawidłowe funkcjonowanie organizmu zależy od sposobu odżywiania. 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.
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trawienie
Hepacolon
+ probiotic complex

55

Hepasiv™

Maitake

90 kapsułek

90 kapsułek

200 g

D01378

7990
D01377

4590

4490

7790

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

D01408

2990

2790

NOWOŚĆ

Działanie

Działanie

✔ utrzymanie prawidłowego
metabolizmu tłuszczów

Działanie

✔ korzystnie wpływa na pracę jelit

(babka jajowata, inulina z cykorii)
✔ pomaga kontrolować wagę
(inulina z cykorii)

✔ wspiera zdrowe

funkcjonowanie wątroby

Hepacolon to produkt zawierający składniki
korzystnie wpływające na perystaltykę jelit: łuskę babki jajowatej oraz inulinę z cykorii. Bakterie kwasu mlekowego wzbogacają produkt
o naturalne elementy flory bakteryjnej jelit.

Wesprzyj swoją wątrobę. Dzięki obecności sylimaryny pomaga w regeneracji komórek wątroby. Wspomaga utrzymanie zdrowia wątroby.
Przyczynia się do utrzymania prawidłowego
poziomu lipidów we krwi oraz zdrowego funkcjonowania przewodu pokarmowego. Bierze
udział w procesie syntezy mocznika i usuwania amoniaku z organizmu.

Chrom z zieloną herbatą

Cykoria podróżnik

30 kapsułek

90 kapsułek

D00680

22

✔ pozytywnie wpływa

na odporność i metabolizm

✔ reguluje poziom glukozy we krwi
✔ wspomagająco w chemioterapii
✔ reguluje wagę ciała

Właściwości lecznicze grzybów maitake są bardzo szerokie. Mogą być wykorzystywane jako
wsparcie kuracji antynowotworowych, jako
środek obniżający poziom cukru we krwi, lub
jako swoisty „kontroler” poziomu cholesterolu
i ciśnienia krwi. Posiadają także właściwości
stymulujące do pracy układ odpornościowy
(za sprawą obecności polisacharydów).

zioła ojca klimuszki

Pij i chudnij

butelka szklana · 15 × 100 ml

90

D00107

14990

4490

4190

D01216

Działanie

Działanie

Działanie

✔ pomaga w odchudzaniu
✔ konieczny dla diabetyków

Chrom jest niezbędnym pierwiastkiem 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.

✔ 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.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

14490

✔ 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.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Biotyna

Cynk organiczny

Żelazo w płynie

90 kapsułek

90 kapsułek

500 ml

D01380

D01379

24

90

23

2990

90

D01381

2790

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
Działanie

✔ wspiera prawidłowy

metabolizm energetyczny
✔ wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
✔ wspiera utrzymanie zdrowej skóry,
włosów i paznokci
Biotyna znana jest również jako witamina H
lub witamina B7. Twoje ciało potrzebuje biotyny do metabolizowania węglowodanów,
tłuszczów i aminokwasów. Jest też zalecana
w celu wzmocnienia włosów i paznokci, dlatego też znajduje się ona w składzie wielu produktów kosmetycznych.

Spirulina 500 mg
100 tabletek

5990

5990

NOWOŚĆ
Działanie

Działanie

✔ wspomaga układ odpornościowy
✔ wspomaga płodność
✔ wspomaga kondycję włosów

✔ wspiera prawidłowy rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego
✔ ochroni przed szkodliwym stresem
oksydacyjnym i wolnymi rodnikami

Wysoka dawka łatwo przyswajalnego cynku
pochodzenia naturalnego. Regularne stosowanie cynku wpływa na: prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, ochronę
komórek przed stresem oksydacyjnym, utrzymanie zdrowych i mocnych kości, regulowanie poziomu testosteronu w surowicy, zdrowie
oczu, płodność.

Chociaż wszystkie ludzkie komórki zawierają
żelazo, jego największe stężenie znajduje się
w czerwonych krwinkach. Zapewnia ono m.in.
prawidłowy poziom energii i wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego. Żelazo
w płynie jest łatwiej przyswajalne przez organizm i łagodniejsze dla żołądka, który nie musi
radzić sobie z dodatkowym trawieniem kapsułki czy proszku.

Mumio – 40% kwasów
fulwowych „Eliksir życia”

Potas
organiczny

90 kapsułek

90 kapsułek

6590

6190

D01198

2990

2790

3690

D01362

3390

D01210
Działanie

Działanie

✔ przyspiesza metabolizm
✔ obniża poziom glukozy we krwi
✔ obniża ciśnienie tętnicze krwi
✔ zmniejsza stężenie cholesterolu LDL
✔ podwyższa „dobry” cholesterol HDL

Działanie

✔ wzmacnia

kości i stawy

✔ wykazuje działanie uodparniające
✔ wspomaga umysł i funkcje psychiczne
✔ wspiera metabolizm tłuszczów i cukrów
Spirulina utrzymuje prawidłowy poziom cu-

kru w organizmie, jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy. Badania wykazały, że regularna
suplementacja spiruliną wpływa na kontrolę
wagi, głównie dzięki jej właściwościom ograniczającym rozkład skrobi. Nierozkładana
skrobia przechodzi przez jelita, pobudzając ich
aktywność, jednocześnie nie dostarczając organizmowi dodatkowych kalorii.

Zamów teraZ:

Mumio nazywane „górską krwią” to naturalne
bogactwo pierwiastków śladowych. Od tysiącleci znane jest w tradycjach ludowych jako
doskonałe źródło składników odżywczych dla
ludzkiego organizmu. Kwas fulwowy, aktywny
składnik mumio, jest silnym przeciwutleniaczem. Wspomaga odmładzanie i regenerację
tkanek.

✔ wspiera

prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego
✔ wspomaga funkcjonowanie mięśni
✔ pomaga w utrzymaniu
prawidłowego ciśnienia krwi
Potas, to jeden z najbardziej znanych pierwiastków mających ogromne znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka.
Odpowiada za gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu, jest niezbędny w regulowaniu czynności mięśni i nerwów oraz wpływa na
zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej.
Prawidłowa suplementacja potasem wspiera
układ nerwowy oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi.
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Magnez + Cynk + B6

Czarci pazur

Witamina D 3 2000IU

90 kapsułek

90 kapsułek

60 kapsułek

3990

3790

D01301

3490

3190

D01294
Działanie

✔ wspiera zdrowie

2190
D01122

układu nerwowego

✔ wzmacnia układ odpornościowy
✔ 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.

2090

Działanie

✔ wzmacnia układ ruchowy
i zdrowie stawów

✔ wsparcie dla stawów, więzadeł,
ścięgien, kości i mięśni

Wiele zalet czarciego pazura przypisuje się
związkowi znanemu jako harpagozyd, który
ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe.Pomaga on łagodzić objawy choroby
zwyrodnieniowej stawów tzw. „artretyzmu zmęczeniowego”. Ma także działanie
przeciwreumatyczne.

wzrok

Działanie

✔ pomaga w prawidłowym

funkcjonowaniu mięśni
✔ wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
✔ ułatwia wchłanianie –
wykorzystywanie wapnia i fosforu
✔ pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
✔ pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów

Sokoli wzrok

Zdrowe oczy

Oko

50 kapsułek

30 kapsułek

30 tabletek

D00242

2490
D00511

2590

D01382

4490

4190

NOWOŚĆ
Działanie

✔ pomaga utrzymać

prawidłowe funkcje siatkówki

✔ stabilizuje poziomu kolagenu w oku
✔ opóźnia postępowanie poważnych
chorób oczu

Owoce borówki polecane są osobom, które
mają problemy z widzeniem o zmierzchu,
a także pracującym przy komputerze czy
w złych warunkach oświetleniowych, gdyż
wspomagają pracę oczu. Antocyjany aronii
zmniejszają kruchość naczyń i poprawiają
ukrwienie w obrębie tęczówki oka, a więc
wpływają pozytywnie na ostrość widzenia.

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.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Działanie

✔ poprawia ostrość widzenia
✔ na przemęczone oczy

W produkcie znajduje się wszystko to, co najlepiej może wspomóc nasze oczy. Oko to suplement diety polecany osobom odczuwającym
zmęczenie wzroku i pogorszenie ostrości widzenia (praca przy komputerze, czytanie przy
słabym świetle, oglądanie TV, kierowanie samochodem w nocy).

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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MEDiMAT Mata przeciwodleżynowa
wymiary: 200 cm × 90 cm · grubość: 20 mm
Stosowanie

✔ w leczeniu odleżyn osób długotrwale leżących
✔ w stanach pooperacyjnych i pourazowych
✔ w profilaktyce przeciwodleżynowej
✔ dla osób z nadmierną potliwością
✔ dla kobiet w ciąży

0 % w Polsce
Wyprodukowano w 10
pewnia komfort
Zastosowanie maty za
cencję
i przyśpiesza rekonwales

31990

299

D01187

Materac przeciwodleżynowy, wykonany
z dzianin dystansowych 3D, stosowany po zabiegach rehabilitacyjnych, zapewnia wysoki komfort
wypoczynku, zmniejsza ból, relaksuje poprzez akupresurę oraz
obniża napięcie mięśniowe. Struktura maty antyodleżynowej 3D poprawia mikrokrążenie skórne, odciąża tkanki od ucisku zapewniając właściwy mi90
kroklimat (mikromasaż skóry) oraz redukuje nacisk punktowy wystających części ciała.
Innowacyjna, oddychająca dzianina 3D pozwala na swobodną cyrkulację powietrza, dzięki czemu
wilgoć i ciepło są odprowadzane na zewnątrz. Mikroklimat maty poprawia komfort snu, zapewnia
komfortową suchość skóry i fizjologiczną temperaturę ciała. Materac jest wygodny i komfortowy.

plastry
Plastry rozgrzewające Herbalex

Plastry oczyszczające
z konopiami Herbalex

1 sztuka

1 sztuka

D01106

11

D01183

90

1390

Działanie

✔ mają korzystne

Zastosowanie

✔ przy dolegliwościach mięśni pleców

i kręgosłupa, głównie w odcinku lędźwiowym i szyjnym

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.

Zamów teraZ:

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

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. Rano po odklejeniu, wyrzuca się je wraz z usuniętymi toksynami.
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konopie

59

Olej z konopii 5%

Olej z konopii 5%

10 ml

20 ml

20990

19990

D01026

Działanie

✔ przeciwwymiotne
✔ przeciwnowotworowe
✔ przeciwutleniające
✔ wzmacniające florę jelitową
✔ zmniejsza poziom cholesterolu
LDL i zapobiega miażdżycy

✔ ze względu na właściwości

D01025

antypsychotyczne zalecany jest
11990
osobom zmagającym się
ze schorzeniami psychicznymi
✔ działa antydepresyjnie i zmniejsza
stany lękowe
✔ pomaga w dolegliwościach bólowych
(np. przy zespole napięcia
przedmiesiączkowego)
✔ przyczynia się do zahamowania objawów
choroby Alzheimera

10990

Olej CBD w kapsułkach

Alpine Spirytusowy Wyciąg
z 13 Alpejskich Ziół
i z 10 Alpejskich Ziół
z konopiami

60 kapsułek

250 ml

D01262

2290

Przeznaczenie

✔ bóle głowy i sztyw-

D01263

2290

ność karku (smarowanie, masaż
Działanie
i kąpiel)
✔ redukuje stres oksydacyjny
✔ bóle stawów,
mięśni i kręgosłupa
✔ hamuje proces zapalny
90
90
89
(smarowanie
✔ uśmierza ból
oraz kompresy)
D01409
✔ otrzeźwia i oczyszcza umysł
✔ przeziębienie i katar
✔ redukuje nudności i wymioty
(smarowanie klatki piersiowej, skroWłaściwości konopi były znane już w czasach starożytnych. Ropienie
pościeli oraz
ślina ta od zarania dziejów stosowana jest jako panaceum na
inhalacja)
wiele dolegliwości. Konopie w przeciwieństwie do marihuany
nie zawierają substancji narkotycznej THC, dlatego nie można ✔ drobne urazy (dezynfekcja)
się nimi odurzać. CBD poleca się osobom, które narażone są na ✔ masaże, kąpiele oraz okłady
ciągły stres, mają problemy z zasypianiem oraz z jakością snu, ✔ obrzęk i uczucie „ciężkich stóp” (smarowanie, okłady, masaż)
cierpią na depresję, czy mają trudności z koncentracją.
✔ całkowite zmęczenie fizyczne (smarowanie, masaże i kąpiele)

NOWOŚĆ

82
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mazidła
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Końska maść z konopiami

Końska maść forte

250 ml

250 ml

D01104

34

D01105

3490

90

D00974

D00975

4490

4490

Działanie

Działanie

✔ działa rozgrzewająco
✔ usuwa bóle stawów i mięśni
✔ pobudza krążenie w tkankach

✔ działa chłodząco
✔ usuwa bóle kręgosłupa,

stawów, mięśni oraz bóle
spowodowane urazami

Działanie

✔ regeneruje skórę

i ogranicza uczucie bólu
Maść wpływa na szybką regenerację stawów. Wykazuje bardzo ✔ skutecznie poprawia
szybkie działanie – olejki eteryczne wchodzące w skład tego
funkcjonowanie stawów
balsamu, natychmiast usuwają ból. Konopie to składnik, który
i mięśni
wspomaga właściwości regeneracyjne maści i sprawia, że przy- ✔ ogranicza uczucie
nosi szybką ulgę.
zmęczenia mięśni

Czarci pazur z konopiami
250 ml

3490

3390

mazidło klasztorne klimuszko

Wyjątkowy balsam ziołowy, wyprodukowany
z korzenia czarciego pazura i ekstraktów roślinnych z dodatkiem rutyny. Niezastąpiony
przy bólach stawów, mięśni i kręgosłupa, lub
w dolegliwościach reumatycznych, obrzęku
i rwie kulszowej. Wpływa na zwiększenie elastyczności ścian naczyń krwionośnych, a tym
samym poprawia krążenie krwi

Zamów teraZ:

mięśniowo-stawowe

mazidło klasztorne klimuszko

Na kręgosłup i stawy

150 ml

150 ml

5490

4990

HIT!

D00227

HIT!

✔ na bóle mięśni
✔ właściwości przeciwzapalne
✔ na dolegliwości reumatyczne

z nerwem kulszowym

✔ łagodzi bóle reumatyczne
✔ łagodzi bóle

Na żylaki

D01359

Działanie

Działanie

✔ łagodzi problemy

5490

4990

D00228

Działanie

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

Ziołowe mazidło przynosi ulgę zmęczonym
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 pielęgnacyjnie i nawilżająco, wspomagając procesy
regeneracyjne.

Działanie

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

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

Podstawowe właściwości kory wierzby to działanie przeciwzapalne,
przeciwgorączkowe, przeciwreumatyczne i przeciwbólowe. Kora
wierzby znajduje zastosowanie w gorączce wywołanej przeziębieniem,
w bólach głowy w tym migrenie, w stanach napięcia przedmiesiączkowego, bólach stawowych, bezsenności i nerwobólach. Sprawdza się
w profilaktyce przeciw udarowej jak i przeciwzawałowej poprzez
zdolność do rozrzedzania krwi i udrażniania naczyń krwionośnych.

Krwawnik pospolity

D01393

2290

2490

40 ml

D01392

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Do najważniejszych cech jakie wykazuje ziele krwawnika należy
wymienić działanie przeciwkrwotoczne, rozkurczowe, odkażające
oraz przeciwbakteryjne. Zdecydowane zastosowanie znajduje
w stanach obfitego i bolesnego miesiączkowania.
Krwawnik zalecany jest także w okresie menopauzy
jak i ryzyka wystąpienia torbieli na jajnikach, czy
endometriozie. Doskonale sprawdza się w bolesnych
hemoroidach połączonych z częstym krwawieniem.

Skrzyp polny na miodzie

D01394

40 ml

2490

Skrzyp polny zalecany jest w często nawracających infekcjach
dróg moczowych, osteoporozie czyli demineralizacji kości, tak
często występującej u kobiet po wejściu w okres menopauzy,
miażdżycy oraz pękaniu naczyń krwionośnych, w chorobach
skórnych w szczególności łuszczycy. Warto przypomnieć, że
skrzyp polny wykazuje wyjątkowo mocne działanie w przypadku problemów z wypadającymi jak i zbyt delikatnymi włosami
oraz kruchymi i łamliwymi paznokciami.

2290

NOWOŚĆ

D01395

Geranium na miodzie

2490

40 ml

2290

NOWOŚĆ

Stosowany jest do zwalczania infekcji jak i wzmocnienia odporności.
Przede wszystkim działa bakteriobójczo i przeciwwirusowo. Główne
zastosowanie to stany zapalne gardła, zatok, oskrzeli oraz płuc, a także
grypie. Geranium wykorzystywane jest również przy chorobach skóry
jak trądzik, egzema czy liszaje. Wskazane jest także w przypadku dolegliwości żołądkowych, takich jak rozstrój czy biegunka. Wyciągi geranium znajdują zastosowanie przy depresji, wyczerpaniu
nerwowym oraz menopauzie.

Szczeć pospolita na miodzie
40 ml

Preparaty ze szczeci działają bakteriobójczo oraz
przeciwzapalnie. Antybiotyczne działanie rośliny
wykorzystywane jest w leczeniu reumatyzmu,
choroby wrzodowej żołądka oraz odpornej
na syntetyczne antybiotyki boreliozie. W przeciwieństwie do syntetycznych antybiotyków,
stosowanych w walce z boreliozą w bardzo długim
czasie, preparaty ze szczeci nie osłabiają organizmu
czyniąc go podatnym na szereg innych chorób.
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2490

·

2290

NOWOŚĆ
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24

90

2290

produkty franciszkańskie
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Franciszkański
krem do twarzy

Maść kosmetyczna
św. Błażeja

50 g

50 g

Klasztorna mikstura
na zgrubiałą
i zrogowaciałą skórę
50 g

D01315

24

90

2290

2990
D01297

2490

2390

D01312

Działanie

✔ rozgrzewa, do nacierania i inhalacji

Działanie

✔ 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 nim skwalan jest naturalnym
składnikiem ludzkiego sebum i odpowiada za
wzmocnienie struktury wodno-lipidowej skóry.

✔ wspomaga gojenie się ran, owrzodzeń
i oparzeń

Krem silnie natłuszcza, zmiękcza oraz zapobiega pękaniu i nadmiernemu rogowaceniu naskórka. Tworzy na skórze wodoodporną warstwę. Zawarty w składzie propolis zapobiega
odparzeniom, wspomaga i skraca czas gojenia owrzodzeń i ran. Działa przeciwzapalnie,
przeciwalergicznie i ochronnie w przypadku
infekcji bakteryjnych i grzybicznych. Łagodzi
podrażnienia, znieczula i uśmierza ból.

Franciszkański żel na stawy
150 g

250 ml

3690

i rogowaceniu naskórka

Zawarty w maści olejek eukaliptusowy, mentol oraz kamfora posiadają udowodnione
wieloma naukowymi publikacjami działanie
udrażniające i ułatwiające oddychanie. Składniki zawarte w maści korzystnie wpływają na
krążenie w naczyniach skóry w obszarze klatki
piersiowej oraz górnych dróg oddechowych, co
działa rozgrzewająco na płuca i oskrzela. Utrzymują zmniejszoną lepkość śluzu i przyczyniają
się do jego naturalnego wydzielania.

Franciszkański balsam kręgowy
D01311

Działanie

✔ zapobiega pękaniu

3490

D01295

3490

3390

HIT!

Działanie

✔ na bóle reumatyczne, mięśni
i stawów, postrzał, rwę
kulszową, bóle krzyża,
pleców, łopatek i ramion
oraz sztywność stawów

Tradycyjna receptura klasztorna do
masażu ciała. Naturalne olejki zawarte w mieszance i dobrane w odpowiednich proporcjach posiadają
Działanie
właściwości przeciwreumatyczne,
✔ eliminuje ból mięśni i kostno-stawowy
przeciwartretyczne, przeciwbólowe
wynikający z chorób, treningów, urazów
i ogólnie relaksujące. Kompozycja olejków zmniejsza napięcie mięśni
szyi, pleców i barków. Łagodzi bóle mięśni i stawów oraz nerwobóle Żywokost, wraz z kamforą, mentolem i czarcim pazurem, to naturalny
spowodowane zmęczeniem, zmianami pogody, stresem oraz zwyrod- środek miejscowy o działaniu przeciwbólowym i rozgrzewającym. Swoją
nieniami narządu ruchu, zwłaszcza w wieku podeszłym. Po zastosowa- skuteczność zawdzięcza zastosowaniu naturalnych składników aktywnym masażu następuje redukcja uczucia zmęczenia kończyn, szczegól- nych, które dają szybką ulgę. Zawarty w nim wyciąg z czarciego pazura
nie w przypadku zwiększonego wysiłku fizycznego.
powoduje rozluźnienie mięśni i eliminację bólów kostno-stawowych.

Zamów teraZ:

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

produkty franciszkańskie
Szampon franciszkański
200 ml

D01325

29

90

Franciszkański krem
dla mężczyzn
70 g

63

Franciszkańska
dermatologiczna
emulsja
antybakteryjna
100 ml

D01314
D01313

3490

3290

Działanie

Idealny do częstego mycia włosów normalnych i przetłuszczających się. Przeciwdziała
powstawaniu łupieżu. Naturalne składniki aktywne: olejek z drzewa herbacianego, propolis
i biosiarka zapewniają włosom i skórze głowy
zdrowy i naturalny wygląd. Zawarte w nim
substancje aktywne nawilżają strukturę włosa
i działają wzmacniająco.

Krem mikstura aloesowa
50 g

✔ regeneruje i odbudowuje skórę
✔ łagodzi podrażnienia

2890

2790

Działanie

✔ łagodzi i uśmierza
stany zapalne

✔ wspomaga szybsze
gojenie się ran

Intensywnie nawilża i regeneruje skórę. Receptura kremu zapewnia kompleksową ochronę
przed działaniem szkodliwych czynników środowiska, a także mrozem i wiatrem. Zawarte
w kremie składniki – sok aloesowy, witaminy
A+E, masło shea – wspomagają regenerację
i odbudowę skóry. Allantoina łagodzi podrażnienia, również te powstałe podczas golenia.

Naturalny antyseptyk rekomendowany w pielęgnacji skóry problematycznej, w tym trądzikowej, z egzemami oraz łuszczycą. Łagodzi
i uśmierza stany zapalne i wspomaga szybsze
gojenie się ran. Sprawdzona przy trądziku, egzemie oraz łuszczycy. Polecana również przy
zadrapaniach, oparzeniach, także tych posłonecznych, ukąszeniach owadów, odleżynach
oraz zapaleniu pieluszkowym skóry.

Franciszkański krem
do skóry atopowej

Franciszkańska
maść pielgrzyma

50 g

50 ml

D01328

2190

3290

D01327

D01334

2790

Działanie

Działanie

✔ łagodzi oparzenia słoneczne
oraz innego pochodzenia

✔ łagodzi ukąszenia owadów

Kosmetyk polecany jest przy łagodzeniu oparzeń słonecznych oraz innego pochodzenia,
ukąszeń owadów, przy nadmiernie suchej
i spękanej skórze twarzy i innych partii ciała.
Może być używany również w leczeniu egzemy i łuszczycy oraz przy skórze z tendencją do
przesuszenia.

Działanie

✔ nawilżenie oraz ochrona skóry przed
odwodnieniem

Aktywny krem do pielęgnacji skóry cierpiącej
z powodu wszelkich zmian towarzyszących
atopowemu zapaleniu skóry oraz egzemom, tj.
nadwrażliwości, suchości, świądu, zaczerwienienia. Jego głównym zadaniem jest nawilżenie oraz ochrona skóry przed odwodnieniem,
a także działaniem zewnętrznych czynników
podrażniających i uczulających.
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✔ niweluje poczucie zmęczenia,
chłodzi, relaksuje

Maść dla pielgrzyma to preparat przeznaczony
do pielęgnacji suchej i zmęczonej skóry. Przez
pielgrzymów stosowana głównie jako maść
do stóp. Dzięki zawartości ekstraktu z mięty
usuwa zmęczenie, chłodzi, relaksuje. Posiada
lekką żelową konsystencję, świeży i intensywny
aromat. Doskonała do suchej i zmęczonej skóry,
której przyniesie ukojenie i głębokie nawilżenie.
Dzięki olejkowi z drzewa herbacianego posiada
działanie antybakteryjne.
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SOK Z TRUSKAWEK
100% naturalny

SOK I SYROP Z CZARNEGO BZU
100% naturalny

500 ml

D00864

2490

23

500 ml oraz 330 ml

90

D00897

Truskawki to zdecydowanie lepsze
źródło witaminy C niż cytrusy!
Owoce te są polecane osobom
chorym na reumatyzm i cierpiącym na schorzenia wątroby. Mają
właściwości moczopędne (w 90%
składają się z wody) i dlatego są niezastąpione w leczeniu chorób nerek.
Wspomagają odchudzanie. Mają też
zbawienny wpływ na serce: obniżają
poziom złego cholesterolu i ciśnienie tętnicze. Truskawki utrudniają
wchłanianie tłuszczu i zapobiegają
podnoszeniu się poziomu cukru
we krwi.

SOK Z MALIN
SOK MALINA Z MIĘTĄ
SOK MALINA Z CYTRYNĄ
100% naturalny

Czarny bez działa oczyszczająco i pielęgnująco.
Korzystnie wpływa na układ trawienny i moczowy.
Ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne, lekko przeczyszczające, łagodzące
wzdęcia i zgagę. Działa silnie napotnie, szybko
obniża podwyższoną temperaturę ciała. Ułatwia
oczyszczenie oskrzeli z zalegającej w nich wydzieliny. Wzmacnia błony śluzowe dróg oddechowych
i uszczelnia naczynka krwionośne, co ogranicza
rozprzestrzenianie się chorobotwórczych drobnoustrojów. Działa przeciwbólowo, pomaga uporać
się np. z bólem głowy i gardła.

D01369

D01367

2490

2490

1990

2390

500 ml

D01366

2490

2390

2490

SYROP
Z MNISZKA
100% naturalny

2390

Maliny zwalczają gorączkę, biegunkę
i bóle miesiączkowe. Cenione są
też przez dietetyków i zielarzy,
bowiem maliny (zarówno liście, jak
i owoce) zawierają sporo witamin
i minerałów – z magnezem, wapniem i żelazem na czele, a także wiele
innych wartościowych dla zdrowia
substancji. W wyniku przeprowadzonych badań, naukowcy stwierdzili, że maliny mają korzystne
działanie w leczeniu nowotworów,
zauważono hamowanie rozwoju
nowotworu zarówno łagodnego,
jak i złośliwego. Polecane są chorującym na cukrzycę. Warto
wiedzieć, że obecne w malinach
antocyjany obniżają poziom
glukozy we krwi po posiłkach
bogatych w skrobię.

330 ml

D00860

D01368

Zamów teraZ:

2490

2390

2490

1990

Mniszek znany jest przede wszystkim
z działania przeciwkaszlowego. Wspomaga układ odpornościowy, nerwowy
i pokarmowy. Syrop z mniszka lekarskiego jest cennym źródłem antyoksydantów, zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór czy zaburzenia
krążenia, łagodzi zmiany skórne.
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zdrowa żywność

65

ZESTAW KONFITUR
Smakowity prezent

5990

5490

D01247

Zdrowy upominek

W kartoniku mieszczą się 4 słoiczki 200 g z konfiturami:
▸ morela ▸ minikiwi ▸ świdośliwa z maliną

▸

jagoda kamczacka

Gospodarstwo zlokalizowane na obrzeżach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego
oraz Puszczy Pyzdrskiej. Istnieje od Średniowiecza i jego nazwa „Wójtostwo” jest
historyczna. Od 30 lat specjalizuje się w produkcji owoców o najwyższej zawartości
witamin, minerałów i przeciwutleniaczy.
W MLECZNEJ CZEKOLADZIE

CHIPSY JABŁKOWE W MLECZNEJ
I GORZKIEJ CZEKOLADZIE

25 g

D01321

990

W GORZKIEJ
CZEKOLADZIE

CHIPSY JABŁKOWE W MLECZNEJ
RÓŻOWEJ CZEKOLADZIE
50 g

D01322

990
kąska idealna
Zdrowa, naturalna prze
cieczkę
do szkoły, pracy i na wy
Jedno opakowanie zawiera jedno całe jabłko.
Dla wszystkich miłośników słodyczy zostało ono połączone z belgijską czekoladą Barry
Callebaut. Innowacyjna technologia suszenia
pozwala na zachowanie zalet świeżych jabłek – minerały, wapń, fosfor, magnez, żelazo
i witaminy: B1, B2, PP, C.

1490

nowość

D01384

CHIPSY JABŁKOWE
Bez skórki
100 g

Produkt polski

990

D01268
✔ duża zawartość błonnika
Z CYNAMONEM
✔ obniżają poziom złego cholesterolu
✔ bez dodatku cukru i sztucznych barwników

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.
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WIŚNIE SUSZONE W JOGURTOWEJ
BIAŁEJ CZEKOLADZIE

WIŚNIE SUSZONE
W CIEMNEJ CZEKOLADZIE

MIGDAŁY W CIEMNEJ
CZEKOLADZIE

100 g

100 g

100 g

1990

1990

NOWOŚĆ

D01386

NOWOŚĆ

nowość

D01385

1990
D01390

Suszone wiśnie
oblane jogurtową
czekoladą, posypaną pudrem
o smaku wiśni.

Suszone wiśnie w gorzkiej czekoladzie.

Pieczone migdały oblane ciemną czekoladą.

MIGDAŁY
W MLECZNEJ
CZEKOLADZIE
Z CYNAMONEM
100 g

MIGDAŁY W BIAŁEJ
CZEKOLADZIE
O SMAKU KOKOSA

1990

NOWOŚĆ

MIGDAŁY W BIAŁEJ
CZEKOLADZIE
O SMAKU KARMELU

D01388

100 g

100 g

nowość

1990
D01389

nowość

1990
D01387

Prażone migdały w mlecznej czekoladzie
o smaku cynamonu.

a do szkoły, pracy i na

kąska idealn
Zdrowa, naturalna prze
Prażone migdały oblane białą czekoladą
posypaną wiórkami kokosowymi.

Zamów teraZ:

wycieczkę

Prażone migdały oblane karmelizowaną białą
i mlaczną czekoladą.
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zdrowie ze świętymi
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Zioła św. Hildegardy z Bingen
Właściwości galgantu:
✔ wspomaga układ krążenia
✔ łagodzi bóle pleców
i bóle reumatyczne
✔ likwiduje skurcze żołądka
✔ zapobiega zawałom
i udarom
✔ pomaga przy migrenach,
bólach głowy
✔ poprawia trawienie
✔ wzmacnia serce
✔ obniża gorączkę

50 g
Właściwości bertramu:
✔ wspiera leczenie niedo-

w
Zesta raw
p
y
z
3 pr

35 g

krwistości Addisona-Biermera

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

✔ łagodzi zaburzenia trawienia
✔ działa przeciwbakteryjnie,

D01131

8990

8490

przeciwwirusowo
i przeciwpasożytniczo

Właściwości dyptamu:
✔ wspomaga oczyszczanie

40 g

i odtruwanie organizmu

✔ wspomaga trawienie i pracę wątroby
✔ wspomaga regenerację tkanek
✔ działa moczopędnie
Święta Hildegarda z Bingen była jedną z barwniejszych postaci średnio✔ poprawia stan cery
wiecza o niemałym wpływie zarówno polityczym, jak i duchowym na
✔ łagodzi kolki i refluks
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.

Miód rzepakowy z wszewłogą górską –
zielem św. Hildegardy z Bingen

Miód św. Rity –
rzepakowy z płatkami róży

400 g

400 g

5990

4990

D01056

D01323

4990

4490

Działanie

✔ wspomaga usuwanie
Wszewłoga górska jest nazywana również ziołem św. Hildegardy. 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. Wyciąg z korzenia pobudza krążenie krwi, zwiększa
libido, działa rozgrzewająco i wspiera prawidłowe działanie wątroby.
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toksycznych substancji
z organizmu
✔ poprawia nastrój i łagodzi
objawy przeziębienia
Róża działa przeciwzapalnie, hamuje rozwój infekcji oraz łagodzi objawy przeziębienia – obniża gorączkę, jest pomocna przy leczeniu kaszlu.
Wspiera również organizm w walce z niestrawnością i zaburzeniami
przewodu pokarmowego, pomaga oczyścić organizm z toksyn. Poza
tym działa antydepresyjnie oraz uspokajająco.
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Miód faceliowy

Miód akacjowy

Miód mniszkowy

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

D00265

5290

D00264

5790

D00722

5790

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.

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. Może być stosowany przy
niektórych rodzajach cukrzycy.

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.

Miód lipowy

Miód słonecznikowy

Miód malinowy

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

D00459

5790

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.

Zamów teraZ:

D00723

5790

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.

D00266

4990

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.
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69

Prezentowy
zestaw miodowy –
miód lipowy
i malinowy
z pasieki brata
Ambrożego

ZDROWY PREZENT!

2 × 400 g

7490

6990

D01371

Miód leśny

Miód spadziowy

Miód wrzosowy

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

D01088

6990

69

D00460

90

D00461

9990

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 występu- Ma barwę ciemnobrunatną, po skrystalizowającej na drzewach i krzewach. Ze względu na niu pomarańczową. Charakteryzuje się ostrym,
wysoką zawartość biopierwiastków powinien gorzkim smakiem. Lecznicze właściwości wybyć stosowany jako odżywka w okresie rekon- korzystywane są głównie przy schorzeniach
walescencji u osób z hiperwitaminozą, anemią układu moczowego, kamicy nerkowej, zaoraz pracujących w warunkach szkodliwych paleniu jelit i biegunce. Ze względu na antydla zdrowia. Ponadto działa w stanach zapal- septyczne właściwości warto sięgnąć po niego
nych dolnych dróg oddechowych.
w stanach zapalnych jamy ustnej.

Miód gryczany

Miód wielokwiatowy

Miód rzepakowy

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

D00458

6290

D00267

4990

D00268

4990

Polecany osobom narażonym na schorzenia Dzięki łatwo przyswajalnym cukrom prostym
układu krwionośnego, np. miażdżycę. Zawiera wspomaga mięsień sercowy. Pomocny przy
rutynę, która ma właściwości przyspieszające chorobach wątroby i pęcherzyka żółciowego.
gojenie ran zewnętrznych i wewnętrznych. Osobom uczulonym na pyłki pomaga znosić
Zaleca się jego spożywanie przy złamaniach. i uodparniać się na alergie. Ze względu na łaZe względu na dużą zawartość magnezu za- godny smak, poleca się podawać go dzieciom
lecany przy stanach wyczerpania nerwowego. przy leczeniu grypy, przeziębień, chorób dolKorzystnie wpływa również na pamięć.
nych dróg oddechowych.

Pomocny w leczeniu wątroby, trzustki, nerek, układu pokarmowego, wrzodów żołądka
i dwunastnicy. Polecany jest przy leczeniu schorzeń układu krążenia, niewydolności mięśnia
sercowego i miażdżycy. Obniża ciśnienie tętnicze krwi i wyrównuje niedobory potasu w organizmie. Przyspiesza gojenie ran. W przypadku
oparzeń zapobiega tworzeniu się pęcherzy.

Pierzga

Pyłek kwiatowy

Propolis – kit pszczeli

100 g

200 g

50 g

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, a także
zapobiegawczo w leczeniu anemii. Wzmacnia
układ nerwowy, reguluje działanie układu trawiennego. Działa odtruwająco, przyspiesza odbudowę wszystkich komórek organizmu.

D00456

2990

2490

Stanowi bogate źródło aminokwasów, mikro- D00457
elementów, witamin i lekko strawnego białka
roślinnego. Wpływa pozytywnie na skład krwi, Propolis ma działanie antybakteryjne, antywinormalizuje czynności jelit, obniża ciśnienie, rusowe, antygrzybiczne, przeciwzapalne, zniedziała leczniczo na system nerwowy, reguluje czulające oraz regenerujące. Można go skuteczprzemianę materii, polecany przy zapaleniu gru- nie stosować przy wielu schorzeniach, między
czołu krokowego i anemii. Ogranicza i hamuje innymi górnych dróg oddechowych, przewodu
proces miażdżycy. Posiada właściwości detok- pokarmowego, gruczołu krokowego, oparzesykacyjne, przez co działa antynowotworowo. niach, odparzeniach oraz odmrożeniach.
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Syrop sosnowy na miodzie
wielokwiatowym

Syrop żurawinowy
z dodatkiem miodu lipowego

250 ml

250 ml

D01397

2290

250 ml

D01398

1990

NOWOŚĆ

2290

Syrop sosnowy jest
stosowany w celu
łagodzenia i zwalczania
uporczywych objawów
przeziębienia i infekcji
dróg oddechowych.
Zawarte w młodych
pędach sosny olejki
eteryczne, udrażniają nos wspomagając oddychanie.
Witamina C, węglowodany oraz sole mineralne, wspomagają
układ odpornościowy
całego organizmu.

Syrop z dzikiej róży
z dodatkiem melisy
na miodzie lipowym

1990

NOWOŚĆ

Owoce żurawiny wykazują wiele właściwości
leczniczych. Pomagają
zwalczać infekcje dróg
moczowych czy zapalenie pęcherza.
Mają właściwości
bakteriobójcze oraz
przeciwgrzybiczne.
Wspomagają leczenie błony śluzowej
żołądka, infekcji
jamy ustnej i zapobiegają rozwojowi
komórek rakowych.

D01399

2290

1990

Syrop z dzikiej róży z melisą, zawiera cenne składniki przydatne w zwalczaniu nadciśnienia
i chorób układu pokarmowego. Od wieków
owoce dzikiej róży
stanowią źródło
naturalnych substancji podnoszących
odporność. Wyjątkowe bogactwo substancji wykazujących
mocne właściwości
antynowotworowe.

Ocet jabłkowy na miodzie
wielokwiatowym

Pesto z czosnku niedźwiedziego
z dodatkiem miodu

500 ml

210 ml

Kwas zawarty w occie jabłkowym
łącząc się z zasadami i substancjami
mineralnymi tworzy glikogen. Glikogen
pozwala uregulować cykl menstruacyjny, polepsza stan naczyń krwionośnych oraz sprzyja tworzeniu się czerwonych krwinek. Zawarta w occie
witamina E, stanowi jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy, neutralizujących szkodliwe działania wolnych rodników, będących przyczyną
przedwczesnego starzenia się, chorób onkologicznych, zaburzeń systemu immunologicznego oraz chorób
sercowo-naczyniowych i zaćmy.
D01400

2490

2290

nowość
Zamów teraZ:

NOWOŚĆ

D01404

2190

1990

nowość

Należy pamiętać że czosnek niedźwiedzi posiada wyjątkowo
mocne właściwości oczyszczania organizmu z toksyn. Wynika
to z wysokiej zawartości siarki która łącząc się z toksynami oraz
metalami ciężkimi, ulega wydaleniu z organizmu w postaci jej
związków. Substancje zawarte w czosnku niedźwiedzim pomagają zwalczać wirusy, bakterie oraz drożdżaka Candida odpowiedzialnego za grzybicę. Są również bardzo skuteczną kuracją
przeciw pasożytom układu pokarmowego: owsikom, glistom,
czy nawet tasiemcowi.
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Oliwka z kwiatu dziurawca
na wosku pszczelim

Wyciąg chrzanu
z propolisem

100 ml

100 ml

D01401

24

90

22

90

nowość

D01403

2490

71

2290

nowość

Zdecydowane uznanie znajduje w zwalczaniu kataru,
chorych zatokach, dolegliwościach trawiennych, bóOliwka z kwiatu dziurawca
lach głowy jak i kręgosłupa. Chrzan zawiera także składniki,
znajduje zastosowanie jako substancja o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Stosuje które klasyfikują go do grupy roślin wykazujących działanie
się ją przy mięśniobólach lędźwiowych, bólach pleców, reuma- antynowotworowe. Najcenniejszą własnością chrzanu jest dziatyzmie, rwie kulszowej, owrzodzeniach żylakowych, jak i odbu- łanie przeciwzapalne, w szczególności w stanach reumatoidaldowie tarczy dysku. Ponadto działa rozluźniająco. Już po kil- nego zapalenia stawów. Zmniejsza obrzęki, a eliminując przyku minutach od zastosowania, zaczyna działać rozgrzewająco. kurcze mięśni oraz usuwa dolegliwości bólowe.

Żywokost lekarski
na wosku pszczelim

Korzeń żywokostu na okłady
na wosku pszczelim

100 ml

210 ml

D01402

2490

2290

nowość

Żywokost stosowany jest do odbudowy skóry oraz kości. Użyty
zewnętrznie bardzo szybko wchłania się przez skórę właściwą,
przez co przyśpiesza odbudowę zniszczonych komórek. Wyjątkowo wysoka zawartość allantoiny powoduje szybkie zrastanie
się kości uszkodzonych w wyniku urazów. Niezastąpiony w skręceniach, zwichnięciach i stłuczeniach. Ponadto działa znieczulająco oraz ściągająco, przez co skutecznie zwalcza opuchliznę.

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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D01405

2490

2290

nowość

Użyty zewnętrznie bardzo szybko wchłania się przez skórę właściwą, przez co przyśpiesza odbudowę zniszczonych komórek.
Wyjątkowo wysoka zawartość allantoiny powoduje szybkie
zrastanie się kości uszkodzonych w wyniku urazów. W postaci masy korzenia szczególnie polecany w świeżych skręceniach,
zwichnięciach i stłuczeniach. Ponadto działa znieczulająco oraz
ściągająco przez co skutecznie zwalcza opuchliznę.
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s. 640 · 165 × 235 · twarta

s. 616 · 240 × 320 · twarda

Cesare Giraudo SJ

PISMO ŚWIĘTE
NOWEGO TESTAMENTU

TRAKTAT
O EUCHARYSTII
Wprowadzenie w misterium

9990

19900

4490

9990

Z117

M1253

Traktat o Eucharystii łączy w sobie spojrzenie pełne wiary, otwarcie na
rzeczywistość modlitwy i tajemnicy z olbrzymią wiedzą z zakresu liturgiki. Autor zachęca kapłanów, aby każda Msza św. była okazją do solennej celebracji liturgii, prowadzącej do dotknięcia sacrum.

Monumentalne wydanie Pisma Świętego Nowego Testamentu. Interesujące komentarze o miejscach i zwyczajach w czasach Jezusa oraz wiele
ciekawostek biblijnych.

990

2990

3990

4490

490

990

990

1490

M1940

M1056

Z060

M1817

s. 308 · 110 × 160 · miękka

s. 250 · 140 × 202 · miękka

s. 368 · 140 × 202 · miękka

s. 444 · 140 × 202 · miękka

NA KONIEC MOJE
NIEPOKALANE SERCE
ZATRIUMFUJE

Leonard Foley OFM

DOŚWIADCZENIE BOGA

Gerard J. M. van den Aardweg

Nabożeństwo pierwszych
sobót miesiąca

PODĄŻAJĄC ZA
ŚW. FRANCISZKEM
Przewodnik

Dla wierzących, poszukujących
i wątpiących

ŚWIĘTY CODZIENNOŚCI
Święty Josemaria Escriva
oczami psychologa

1990

2990

1490

2490

490

490

490

490

M1837

M1120

M1729

M1435

s. 128 · 130 × 190 · miękka

s. 220 · 120 × 170 · miękka

s. 96 · 136 × 198 · miękka

s. 176 · 140 × 202 · miękka

Dorota Mazur OV

Jan Paweł II, Benedykt VI,
Franciszek

kard. Gerhard Ludwig Müller

Marcin Majewski

WERONIKA GIULIANI

TRYPTYK O WIERZE

Zamów teraZ:

DROGOWSKAZY
NA DZISIAJ

INTRONIZACJA
JEZUSA KRÓLA
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s. 416 · 165 × 235 · twarda

s. 96 · 200 × 285 · miękka

Dorota Mazur

Beata Legutko, Marta Wielek

WIELKA KSIĘGA MARYI

ADWENT I BOŻE
NARODZENIE

6990

2990

2990

1290

M1528

M1201

Książka opowiada obszernie o życiu ziemskim Maryi, z uwzględnieniem
czasów, w jakich przyszło Jej się narodzić i dorastać, przez moment Zwiastowania po realizację Jej misji aż do ostatnich dni... Ale to nie koniec Jej
historii. Autorka kontynuuje opowieść, relacjonując, jak późniejsze epoki
patrzyły na Maryję, jak kształtowała się mariologia oraz jaki dziś wpływ
na nasze życie ma Matka Boga.

Jak owocnie przeżyć z dzieckiem okres Adwentu i czas Bożego Narodzenia? Jak przekazywać im wiarę, by nie zniechęcić do Kościoła? Jak
sprawić, by nie nudziły się na Mszy? Praktyczny poradnik z propozycjami
zabaw i domowych katechez.

3490

3990

2990

2990

1490

1990

990

990

M1194

Książka + DVD
s. 200 · 140 × 202 · twarda

Szymon J. Wróbel

Z021

M1218

s. 344 · 140 × 202 · miękka

s. 272 · 140 × 202 · miękka

s. 204 · 140 × 202 · twarda

Donald Spoto

CZAS NIGDY
GO NIE ODDALI

Agata Adaszyńska-Blacha

ŚWIĘTY MIMO WOLI

JEGO OCZAMI

M1816

Portret ks. Józefa Tischnera

Wspomnienia o Stefanie
Kardynale Wyszyńskim

JOACHIM BADENI OP
PORTRET

3990

1990

1990

1490

1090

490

490

490

M1745

M1506

M1807

M1371

s. 356 · 140 × 202 · twarda

s. 112 · 130 × 190 · miękka

s. 120 · 128 × 184 · miękka

o. Maciej Zięba OP

ks. Marian Rajchel

ks. Marian Rajchel

ks. Marian Rajchel

ABC MIŁOŚCI

DROGA Z MATKĄ
NIEPOKALANĄ

Z BOGIEM, ALBO...

JESTEM Z WAMI

według Prymasa Tysiąclecia
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s. 320 · 240 × 325 · twarda

s. 208 · 200 × 285 · twarda

Dariusz Nawrot

Janusz Tadeusz Nowak

ALBUM TADEUSZ
KOŚCIUSZKO

DROGA DO
NIEPODLEGŁOŚCI

Polski i amerykański bohater

4990

19900

59

1490

90

M1647

M1523

Książka ukazuje Kościuszkę nie tylko jako wodza, polityka, ale też jako
zwykłego człowieka, z jego silnymi stronami i słabościami. Teksty
książki sięgają do najnowszych opracowań, pozwalających o wiele wnikliwiej naświetlić poszczególne wydarzenia z bogatego życia Kościuszki.

Autor w syntetyczny sposób przedstawia zarys historii Legionów ze
szczególnym uwzględnieniem początków ruchu strzeleckiego w zaborze austriackim, wydarzeń poprzedzających wybuch I Wojny Światowej.
Dużym atutem książki jest wybór wspomnień, które dają możliwość zapoznania się z przebiegiem ważniejszych walk i wydarzeń.

3990

2490

2990

1490

790

790

M1419

Z005

1990

M1640

990

M0531

s. 466 · 140 × 202 · miękka

s. 208 · 140 × 202 · miękka

s. 228 · 140 × 202 · miękka

s. 280 · 140 × 205 · miękka

Zbigniew Kaliszuk

Robert Tekieli

Stanisław Primus

Paul Newman, A.E. Hotchner

ZMANIPULOWANY
UMYSŁ

ŁOWCY WOLNOŚCI

CZY ROSJA JEST
BARBARZYŃCĄ?

W pogoni za wspólnym dobrem

Kontynuacja „Zmanipuluję cię,
kochanie ”

BEZWSTYDNY WYZYSK

Psychoanaliza
rosyjskiego ducha

2990

3490

3490

2490

1290

990

990

590

M0936

M1068

M0805

M0800

s. 212 · 140 × 202 · miękka

s. 276 · 140 × 202 · miękka

s. 352 · 140 × 202 · miękka

s. 144 · 140 × 202 · miękka

Marcin Wolski

Marcin Wolski

Maciej Rybiński

POST-POLONIA

I STAŁA SIĘ CIEMNOŚĆ

RYBA LUDOJAD

Dominik Zdort, Jan Pospieszalski
Zdzisław Krasnodębski,
Antoni Macierewicz,

KOMPENDIUM
PATRIOTYZMU

Zamów teraZ:
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990

1990

2490

2490

290

590

490

790

M1452

s. 208 · 110 × 160 · miękka

M1594

s. 208 · 110 × 160 · miękka

MODLITEWNIK

Św. Michał Archanioł

M1784

M1161

ŚWIĘTY ANTONI,
MÓDL SIĘ ZA NAMI

s. 168 · 140 × 202 · miękka

s. 196 · 140 × 202 · miękka

Lucyna Słup

Józef Augustyn SJ

Nabożeństwa, modlitwy, pieśni

DUCHOWOŚĆ MATKI
Poradnik

O MIŁOŚCI,
MAŁŻEŃSTWIE
I RODZINIE
Poradnik. Pytania i odpowiedzi

3990

3490

2490

2490

1490

1590

990

990

M1085

Z039

M1820

M1794

s. 300 · 140 × 202 · miękka

s. 260 · 140 × 202 · miękka

s. 216 · 130 × 190 · miękka

s. 216 · 130 × 190 · miękka

Mek Meeker

Gregory L. Jantz PHD,
Michael Gurian

Elżbieta Ksepka-Solawa

Beata Majchrzak
Barbara Sobczyńska – ilustracje

10 ZWYCZAJÓW
SZCZĘŚLIWYCH MATEK

NINJA W BALETKACH

DZIELNY URWIS

MATYLDA
I MAGICZNA RYBA

Jak wychować syna?

3990

3490

3490

2490

990

490

990

990

Z025

M1240

M1164

M0688

s. 300 · 140 × 202 · miękka

s. 200 · 140 × 202 · miękka

s. 260 · 140 × 202 · miękka

s. 376 · 140 × 202 · miękka

Eric Blehm

Zygmunt Kwiatkowski SJ

Consilia Maria Lakotta

Jacques Neirynck

NIEUSTRASZONY

ŻYCIE MIĘDZY
PUSTYNIAMI

MADELEINE

PRZEPIS NA
NIEŚMIERTELNOŚĆ

Mar Musa al Habashi
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MYDŁO W PŁYNIE Z BALSAMEM
KAPUCYŃSKIM O ZAPACHU
NATURALNYM
300 ml

KAPUCYŃSKI
SZAMPON
DO WŁOSÓW
O ZAPACHU
NATURALNYM

KREM KAPUCYŃSKI
Z BALSAMEM
KAPUCYŃSKIM
I PROPOLISEM
50 g

250 ml

2690

D01260

D01257

2190
D01256

KREM DO TWARZY
Z RUMIANKIEM
I NAGIETKIEM

ŻEL DO STÓP
ZDROWA STOPA
100 ml

50 g

KREM
Z KOMÓRKAMI
MACIERZYSTYMI

1990

KREM Z KWASEM
HIALURONOWYM
50 ml

50 ml

2790

2590

D01316

18

D00453

90

D00683

Zapewnia skórze wszystko, czego
potrzebuje do prawidłowego
funkcjonowania: regenerację, nawilżenie oraz odpowiednie odżywienie. Nawadnia cerę, przez co
spowalnia proces starzenia. Przywraca jędrność i elastyczność
skóry, niweluje drobne zmarszczki,
zapewnia skórze ochronę przed
szkodliwym wpływem zewnętrznych czynników środowiskowych.

Opracowany na bazie naturalnych
olejków i ekstraktów. Wykazuje
działanie oczyszczające, antybakteryjne i odświeżające. Zmniejsza
opuchnięcia, nadmierną potliwość,
neutralizuje zapach potu. Przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry stóp skłonnej do pęknięć,
otarć i podrażnień. Stosowany
regularnie zapobiega maceracji
naskórka oraz zmianom pomiędzy palcami, jednocześnie nawilża
i uelastycznia skórę.

Zamów teraZ:

3990

Krem z komórkami macierzystymi pochodzącymi z liści białej
lilii. To produkt mający na celu
dotlenienie skóry – poprawia
oddychanie komórek, co dodatkowo wywołuje efekt odtruwający i przeciwstarzeniowy – stymuluje syntezę nowego kolagenu
w starzejących się komórkach, co
prowadzi do ujędrnienia i wygładzenia zmarszczek, wzmocnienia
żywotności komórek wszystkich
warstw skóry. Pozostałe składniki aktywne kremu pełnią dodatkowo funkcję nawilżającą,
odżywczą i ochronną.

D00964

2990

2790

Lekki, świetnie wchłaniający się
krem, o właściwościach nawilżających, przeciwzmarszczkowych,
natłuszczających, ochronnych
i łagodzących. Dla kobiet i dla
mężczyzn. Wspomaga magazynowanie wody w naskórku zarówno
płytko jak i głęboko, co zapobiega
przesuszaniu się skóry i pojawianiu się zmarszczek. Skóra staje się
jędrna, wygładzona, elastyczna
i mniej podatna na działania szkodliwych czynników zewnętrznych.
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wspieramy siostry
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ŚWIECE ŚWIĄTECZNE
Około 20 cm

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

2490
D01276

Kolor przy zamówieniu
wybierany losowo

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

2490
D01277

2000
D01278

ŚWIECA
ŚWIĘTA
RODZINA

MNISZY SYROP Z LIPY
200 ml

2000

Około 2 cm

D01246

onej
wać w okresach zwiększ
Syrop z lipy można stoso
o
cz
ni
bienia i grypę, pomoc
zapadalności na przezię
h
lu i infekcji oddechowyc
sz
ka
,
eń
bi
zię
ze
pr
iu
an
w zwalcz
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

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

2490
D01176

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

ethiopian cross
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Zestaw prezentowy Ethiopian Cross ze świeczką

nowość

11990

D01410

Kupując ten zestaw,
wspomagasz Misję
Pallotyńską w Etiopii
Zestaw prezentowy składa się z:

▸
▸
▸
▸

kawy mielonej 250 g
herbaty Afya
krówek 200 g
świecy świątecznej
ręcznie robionej przez
siostry klaryski kapucynki
z Krakowa

worzyliśmy
dny! Dlatego st
u
n
ć
y
b
si
u
m
Prezent nie
który swoją
ralny zestaw,
tu
a
n
,
y
ow
tk
wyją
ealny
orzy prezent id
kompozycją tw

Kawa ziarnista i mielona
Kawa o orzechowym posmaku z nutami drzewnymi
i lekko owocowym aromatem. Wyróżniającą cechą tej
kawy jest delikatny pikantny posmak, co czyni ją
jeszcze bardziej pobudzającą.

4990
D00083
ziarnista 500 g

2500
D00081
ziarnista 250 g

kawy
liżance dobrej
fi
y
iekowi
rz
p
y
n
zo
rugiemu człow
d
Czas spęd
cy
o
m
o
p
i
i
refleksj
jest okazją do

2500
D00080
mielona 250 g

Zamów teraZ:
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ethiopian cross
Herbata Rooibos

Herbata Ujamma

Herbata Tuko pajoma

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

75 g

79

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

D01126

D01125

Herbata Afya

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

D01127

wolą
mpozycje zado
ko
e
an
w
to
go
w herbaty
Specjalnie przy
ących koneseró
aj
ag
m
y
w
j
ie
najbardz

1990

Krówki niebiańskie Ethiopian Cross
Smak, który pamiętamy

z dzieciństwa
D00734

D00733

1290 990

200 g

1990

500 g

PŁATNOŚĆ: za pobraniem lub wpłata na konto Wydawnictwa M,
ING Bank Śląski nr rachunku: 33 1050 1445 1000 0090 8137 1669

rOdzaj dOstawy

rOdzaj płatnOści

zamówienie dO 129 zł

pocztex kurier

przedpłata

11,90 zł

pocztex kurier

pobranie

13,90 zł

pocztex punkt

przedpłata

9,90 zł

pocztex punkt

pobranie

11,90 zł

fedex

przedpłata

11,90 zł

fedex

pobranie

13,90 zł

inpost paczkomat

przedpłata

12,90 zł
14,90 zł

inpost paczkomat

pobranie

orlen paczka

przedpłata

orlen paczka

pobranie

zamówienie pOwyżej 129 zł

GRATIS

Odbiór OsObisty
OsObisty Odbiór —
pO wcześniejszym
złOżeniu zamówienia:
magazyn wydawnictwa m,
ul. rydlówka 5,
30-363 kraków
biurO Obsługi klienta
pracuje:
Od pn. dO pt.,
w gOdz. 8.00–16.00

8,90 zł
10,90 zł

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ DO 14 DNI
adres korespondencyjny: wydawnictwO m, klub pdp,
al. Słowackiego 1/6, 31-159 Kraków

zamów przez internet: bok@klubpdp.pl
Informacja RODO dostępna na klubpdp.pl

Zdjęcia umieszczone w katalogu z przyczyn technicznych mogą odbiegać od wyglądu produktu znajdującego się w sprzedaży.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

· klubpdp.pl

ZBRODNIA BEZ KARY
Dziennikarskie śledztwo ujawnia powojenne
kariery zbrodniarzy hitlerowskich
s. 504 · 162 × 235 · miękka

Do niedawna

myśleliśmy, że

arzyć. Czy na

nie może wyd
ę nigdy więcej

to si

nowość

Zobojętnieliśmy już chyba wobec milionów ofiar nazistowskiej machiny zagłady. Zobojętnieliśmy wobec kolejnych relacji z obozów koncentracyjnych. Czy można
napisać na ten temat jeszcze coś, co nami wstrząśnie?
Oto dwadzieścia sześć historii, dzięki którym ofiary
zyskują rysy konkretnych osób, a zbrodniarze zostają
wyciągnięci z ukrycia. Już same statystyki są porażające. W ciągu sześciu lat wojny stworzono system, który
uśmiercił trzynaście milionów osób. Za tym systemem
stały rzesze konkretnych ludzi, którzy podejmowali decyzje, dokonywali selekcji, wydawali wyroki, zabijali lub
w inny sposób brali udział w zbrodniach. Zaledwie 182
osoby usłyszały wyroki dożywocia, łącznie 7 tysięcy osób
poniosło jakąkolwiek odpowiedzialność.
Dziennikarze Deutsche Welle, Interii oraz Wirtualnej

7990

4990

pewno?

M1856

Polski ruszyli tropem nieukaranych zbrodniarzy II wojny
światowej. Jakie były ich losy? Jak wyjaśniali swój udział
w zbrodniach? Co wiedzą o nich ich rodziny i sąsiedzi?
Jak im się udało uniknąć odpowiedzialności?
Owocem dziennikarskiego śledztwa jest ponad dwadzieścia reportaży i wywiadów, w których nie tylko zbrodniarze tracą anonimowość, ale również ofiary stają przed
nami jako konkretne osoby, które zostały wyrwane ze
swojej codzienności, spokojnego życia wśród kochających najbliższych. Brutalnie mordowane i odzierane
z godności – nawet po śmierci, kiedy ich ciała porzucano,
palono lub ćwiartowano, by korzystnie sprzedać. Poruszające historie, którym towarzyszą nieraz wstrząsające
fotografie, tworzą opowieść, jakiej jeszcze nie znaliśmy.

