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ZAMÓW:

zamówienia powyżej 129 zł – dostawa GRatis!

12 259 00 03

721 521 521

bok@klubpdp.pl
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iwona józefiak ocv – absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu,
autorka artykułów i książek o tematyce religijnej m.in. „Dar pomnażany”, „Pieśń dla Mamy”, „Dębowiecka Królowa”. Na co dzień posługuje w sekretariacie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej i jako
przewodniczka w dębowieckim sanktuarium.
M1943
Iwona Józefiak ocv
90
90

ROK Z MARYJĄ

NOWOŚĆ

24

18

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca
s. 128 · 130 × 190 · miękka

Łaska związania z objawieniami w Fatimie ciągle trwa i owocuje. Jeśli ktoś uważa, że ujawnienie w 2000 r. trzeciej tajemnicy fatimskiej, a pięć lat później śmierć ostatniej widzącej przenoszą wydarzenia fatimskie do czasu przeszłego, to się bardzo myli. Wystarczy
wspomnieć słowa ks. Luciano Guerra – wieloletniego rektora fatimskiego sanktuarium –
„Fatima nie powiedziała ostatniego słowa. Fatima będzie wielkim znakiem naszych czasów”.
Podobnie wypowiadał się Papież Benedykt XVI: „Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka
misja Fatimy została zakończona”.
Dlatego autorka wzywa: Odwagi! Stań z różańcem przy boku Maryi! – niezależnie od tego,
co się dzieje wokół Ciebie. Aby ułatwić modlitwę, przygotowała rozważania do nabożeństw
różańcowych, odprawianych na prośbę Maryi w pierwszą sobotę każdego miesiąca w wielu
kościołach. Są one przeznaczone zarówno do prywatnego odmawiania, jak i do modlitwy
publicznej. Każda medytacja składa się z tekstu Pisma Świętego, rozważania oraz modlitwy
końcowej, ale osią jest modlitwa różańcowa.

W P R E Z E N C I E D O T W O J EG O Z A M ÓW I E N I A
GRATIS
do zamówieŃ
PowyżeJ 200 zł
GRATIS
do zamówieŃ
PowyżeJ 129 zł

GRATIS
do Każdego
zamówienia

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

NAJSZYBCIEJ:

12 259 00 03

NA DOŁĄCZONEJ KARCIE ZAMÓWIENIA

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

Czas realizacji zamówień do 14 dni.
PRZESYŁKI DOSTARCZAMY:

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

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

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Wydawnictwo M, Klub PDP,

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

od pn. do pt., w godz. 8.00–16.00

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

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

zamów teraZ:

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

aGnès bRot – absolwentka Institut d’études politiques (Instytutu Nauk Politycznych) w Tuluzie i specjalistka z zakresu historii
Kościoła XIX i XX wieku. Kierowała także Centre d’études Edmond
Michelet (Centrum Studiów Edmonda Micheleta).

4 polecamy
9 modlitwa
10 wiara

Guillemette de la boRie – dziennikarka. Długo pra-

30
31
32
36

cowała dla prasy młodzieżowej („Pomme d’Api”, „Phosphore”),
potem dla „La Croix”. Jest także autorką esejów o edukacji, biografii, opowiadań i powieści.

Agnès Brot,
Guillemette de la Borie

BOHATERKI
BOGA
Nieznane historie
kobiet, które wyszły
z cienia krużganków
i dotarły na krańce
świata
s. 254 · 140 × 202 · miękka

nowość
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Zdumiewająca, a jednak mało znana historia francuskich zakonnic, które w XIX wieku
w imię swojej wiary i z zamiłowania do wyzwań opuściły klasztory i ruszyły w świat.
W kornetach i z różańcami jako paszportami przepływały oceany, przemierzały dżungle
i pustynie, aby dzielić życie rdzennych mieszkańców ze wszystkich kontynentów – czasami nawet zanim dotarli tam odkrywcy i kolonizatorzy. Choć było ich w terenie nawet
dziesięć razy więcej niż misjonarzy, ich rola nadal nie jest wystarczająco doceniona.
Te nieustraszone, inteligentne, odważne i szlachetne kobiety całe swoje życie poświęciły
służbie ojczyźnie. Stworzyły szkoły, szpitale, struktury pomocy społecznej. Pozostały
po nich listy, dzienniki, opowiadania, a także wciąż żywe ślady w pamięci mieszkańców.
Autorki, opisując historię ekscytującego życia ośmiu z nich, zabierają nas w pasjonującą
podróż w cztery strony świata, od Ameryki po Chiny, przez Palestynę i Ocean Spokojny.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

36
37
38
39
40
44
45
46
48
52
52
53
53
54
55
56
57
57
58
58
59
62
64
66
67
68
70
71
72
74
76
78
79

i duchowość
święci i cuda
biblia
dla dzieci
FilozoFia
dla dzieci
FilozoFia
albumy
pSycholoGia
nauka
hiStoria
publicyStyka
literatura Faktu
podróże
zdrowie
alpine
plaStry
układ krążenia
Stawy
Spokój ducha
trawienie
wzmocnienie
witaminy
i minerały
ochrona
wzrok
układ moczowy
mazidła
zdrowa żywność
miód
koSmetyki
bracia kapucyni
produkty
FranciSzkańSkie
nalewki
ojca klimuSzko
literatura
SurViValu
kSiążka na wakacje
oFerta dla
klubowiczów
ethiopian croSS
wSpieramy
SioStry
z oStatniej chwili

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

polecamy

4

BIBLIA Z KOMENTARZAMI ŚW. JANA PAWŁA II
W OPRAWIE SKÓRZANEJ
s. 1470 · 250 × 340 · twarda

Kolorowe,
średniowieczne mapy

Złocone brzegi
bloku księgi

Specjalnie
zaprojektowany
ekslibris

83 ilustracji Gustave’a Doré
w dużym formacie

360 stron komentarzy
biblijnych Jana Pawła II

nowość

199000 159000

M1946

Edycja limitowana, naturalna skóra z tłoczeniami i złoceniami

Introligatorska
oprawa z głębokim
tłoczeniem i złoceniami

To ekskluzywne wydanie Starego i Nowego Testamentu. Oprawa ze skóry
naturalnej wykonana została ręcznie przez mistrza introligatorskiego.
Oryginalny projekt z głębokimi tłoczeniami skóry, w części złocony.
Zapraszamy do wędrówek z Biblią Rodzinną – Księgą, która nawiązuje do cenionych
XIX-wiecznych edycji ze względu na zawartość biblijnych ilustracji Gustave’a Doré.
Przekład – dokonany przez jednego tłumacza w ciągu 35 lat – wyróżnia duża
komunikatywność języka oraz ekumeniczny charakter. Wartością duchową
tego wydania jest także to, że zawiera ono osobiste błogosławieństwo
Jana Pawła II dla Czytelników, którzy z Rodzinami czytają Pismo Święte –
Z serca błogosławię rodzinom, które wspólnie czytają słowo Boże.

Zamów teraZ:

W komplecie
drewniane pudełko

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

UNIKalNy eGZemplaRZ BIBlII BURSZTyNoWeJ

5

BIBLIA BURSZTYNOWA Z KOMENTARZAMI ŚW. JANA PAWŁA II
W OPRAWIE SKÓRZANEJ
s. 1456 · 240 × 320 · twarda

Specjalna oferta
dla Klubu PDP –
prezentowany
egzemplarz
ma numer 0

nowość

990000
M1960
W centralnej części okładki znajduje się duży,
unikatowy kaboszon bursztynowy.
Bursztyn umieszczony jest w srebrze wysokiej próby
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zdobione reliefowo,
tłoczone i złocone

Autorskie zamknięcie
w postaci klamry
mosiężnej z haczykiem

Głęboko tłoczone narożniki
z mosiądzu

Specjalnie
zaprojektowany
ekslibris

Brzegi bloku księgi
ozdobione ręcznie malowanymi
barwnymi ornamentami
inspirowanymi renesansowym
stylem Raffaellesco

Kolorowe, średniowieczne Mapy Ziemi Świętej
zostały umieszczone na wewnętrznej stronie okładki

Kunsztowna oprawa została wykonana ręcznie przez mistrza
introligatora przy współudziale artysty malarza oraz jubilera,
który oprawił w srebrze unikatowy, cenny bursztyn w centralnej części okładki. Na zamówienie zostanie wykonane tylko
Złota pieczęć
50 egzemplarzy. Każdy egzemplarz posiada indywidualny
numer oraz specjalną, wyciskaną złotą pieczęć papieską,
która została umieszczona na stronie z tekstem błogosławieństwa Jana Pawła II. Pełny opis na stronie www.bibliabuRsztynowa.pl

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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św. Ludwik Maria
Grignion de Montfort

TRAKTAT
O PRAWDZIWYM
NABOŻEŃSTWIE
DO NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY
Przygotowanie królestwa
Jesuza Chrystusa
s. 288 · 115 × 160 · miękka

nowość
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M1930

św. ludwik maRia GRiGnion de montfoRt (ur. 31 stycznia 1673 r. w Montfort-sur-Meu, zm. 28 kwietnia 1716 r. w Saint-Laurent-sur-Sèvre) – francuski duchowny
i tercjarz dominikański, pisarz religijny epoki baroku. W wieku 19 lat wstąpił w Paryżu do zgromadzenia św. Sulpicjusza, gdzie skończył seminarium duchowne. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 1700 r. W centrum swej duchowości osobistej
i apostolskiej Ludwik Grignion postawił kult Najświętszej Maryi Panny i wierność
przyrzeczeniom chrztu świętego. W 1706 rozpoczął za poradą i przyzwoleniem papieża Klemensa XI pracę misjonarsko-apostolską wśród ludności zachodniej Francji
na terenach Bretanii i Wandei. Św. Ludwik pełnił również posługę kapelana wśród
chorych i bezdomnych Szpitala Miejskiego w Poitiers.
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi
Panny to bez wątpienia najwybitniejsze dzieło św. Ludwika Grignion de Montfort – autentycznego mistrza
życia duchowego. Po raz pierwszy został wydany w roku
1842, a obecnie trudno zliczyć jego wydania w różnych
językach. Ludwik Grignion de Montfort był szczególnie
przywiązany do pobożności maryjnej, której wyrazem są
jego dzieła: Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny i Tajemnica Maryi, w których rozwinął doktrynę niewolnictwa maryjnego jako nabożeństwa

Zamów teraZ:

polegającego na najdoskonalszym oddaniu się przez
Maryję Panu Jezusowi. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny przyczynił się do rozpropagowania szczególnej praktyki.
Pozycja ukazuje się w nowym przekładzie cenionego tłumacza o. Wiesława Szymony OP.
Karol Wojtyła, zaczerpnął z Traktatu św. Ludwika hasło
Totus Tuus (dosł. „Cały Twój”), jako swą dewizę biskupią
i później papieską. Propagatorami przesłania Traktatu byli
bł. Stefan Wyszyński oraz św. Maksymilian Maria Kolbe.

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

polecamy
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bł. o. maRia euGeniusz (henRyk GRialou) 1894 – 1967 – francuski karme-

lita bosy. Pochodził z pobożnej rodziny i od wczesnych lat pragnął zostać księdzem.
W 1922 otrzymał święcenia kapłańskie, przyjmując imię Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus. Jest założycielem świeckiego instytutu Notre-Dame de Vie, który ma
za zadanie przekazywać bogactwo modlitwy kontemplacyjnej osobom świeckim.
W 1985 rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Do chwały błogosławionych wyniesiony 19 listopada 2016.

bł. o. Maria Eugeniusz

USŁYSZEĆ CISZĘ
WEWNĘTRZNĄ
s. 208 · 140 × 202 · miękka

nowość
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 nie tylko przez wybitnego
teologa duchowości, lecz przede wszystkim przez człowieka, który sam żył modlitwą – co Kościół potwierdził,
wynosząc go na ołtarze w 2016 roku.
Bł. Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus niestrudzenie
wprowadzał w praktykę modlitwy kontemplacyjnej.
Autor chroni czytelnika przed niewłaściwymi oczekiwaniami wobec modlitwy, związanymi z poszukiwaniem
różnych doświadczeń intelektualnych, emocjonalnych

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·
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czy charyzmatycznych. Podkreśla to, co stanowi istotę
nauczania św. Jana od Krzyża, a także św. Teresy od Jezusa
(do których często się odwołuje), że istotą modlitwy jest
praktykowanie wiary.
Wiara z samej swej natury oznacza kroczenie w „ciemności”, ponieważ Bóg wymyka się wszelkim rozumowym
pojęciom, odczuciom emocjonalne bądź zmysłowym.
Dobrą nowiną dla wszystkich chrześcijan jest to, że dar
wiary wraz cnotami wlanymi otrzymaliśmy na chrzcie
świętym, stąd każdy ochrzczony ma możliwość autentycznej modlitwy, aż po jej mistyczne szczyty.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

polecamy
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ks. henRyk papRocki – teolog i duchowny prawosławny, filozof, badacz filozofii

rosyjskiej i tłumacz, były pracownik katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Patrystycznych.
Wykładowca Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Prawosławnego
Seminarium Duchownym w Warszawie oraz Uniwersytetu w Białymstoku. W 2013 r.
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi
w pracy naukowo-publicystycznej i działalność dydaktyczną i upowszechnianie wiedzy o liturgiach wschodnich. W 2009 r. otrzymał doktorat honoris causa uniwersytetu
św. Grzegorza Peradze w Tbilisi. W 2002 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. W 2016 r.
został laureatem nagrody im ks. Romana Indrzejczyka za działalność na rzecz rozwoju
dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
bł. o. Maria Eugeniusz

MODLITEWNIK BIZANTYJSKI
s. 256 · 110 × 160 · twarda

Modlitewnik zawiera teksty świętych: Efrema Syryjczyka, Makarego Egipskiego, Bazylego Wielkiego, Jana
Chryzostoma i innych wybitnych mistrzów modlitwy.
W modlitwach tych kryje się moc o potężnym działaniu.
Zbiór ten daje możliwość zetknięcia się z autentyczną
duchowością autorów modlitw, przekazuje ich doświadczenie i duchowość. Zawiera modlitwy poranne oraz

wieczorne, a także kanony, czyli hymny modlitewne
poświęcone pokucie, wychwalaniu Matki Bożej i świętych. Znajduje się w nim słynny bizantyjski Akatyst ku
czci Bogurodzicy, dwudziestowieczny hymn maryjny
świętego Nektariusza z Eginy, modlitwy przed Eucharystią i po niej, hymny paschalne autorstwa świętego
Jana z Damaszku, a także modlitwy przeznaczone do
czytania w różnych okolicznościach.
Treść modlitewnika została ułożona zgodnie z cyklem
tygodniowym nabożeństw bizantyjskich. Składają się
na niego główne trzy cykle.
Dobowy cykl nabożeństw, rozpoczynający się tzw. nabożeństwem o północy, przechodzący kolejno w jutrznię, godziny kanoniczne, nieszpory i powieczerze.
Tygodniowy cykl nabożeństw, dzielący cały tydzień na
poszczególne dni, w których wspominani są konkretni
święci. Temu cyklowi podporządkowany został dobór
tekstów modlitewnych.
Roczny cykl nabożeństw, przywołujący na każdy dzień
miesiąca pamięć jakiegoś
świętego bądź wspomnienie wydarzeń
z życia Chrystusa
czy Matki Bożej. Jest
także cykl ośmiu tonów,
czyli melodii liturgicznych,
które począwszy od Wielkanocy,
następują kolejno po sobie, nadając całemu tygodniowi jednolite
brzmienie.

nowość
Zamów teraZ:
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tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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MODLITEWNIK
NA CZAS
WOJNY

nowość

s. 224 · 120 × 180 · miękka
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s. 120 · 106 × 168 · twarda

s. 72 · 100 × 148 · miękka

Fulton J. Sheen

MODLITEWNIK
ZA OJCZYZNĘ

MODLITWY
I ROZWAŻANIA

Zbiór modlitw i rozważań jest przeK04484 znaczony dla wszystkich, którzy
żyją w świecie targanym rozmaitymi konfliktami, w rzeczywistości
Modlitewnik dla wszystkich, którzy choć zostali w domu, żyją naznaczonej przez zło, cierpienie,
w niepewności i strachu z powodu toczącej się tuż za naszy- niesprawiedliwość. Książka ta nie
mi granicami wojny. W niebezpiecznych i niepewnych czasach, jest typowym modlitewnikiem;
nie składa się wyłącznie z tekstów
w jakich przyszło nam żyć, najgroźniejszy wróg, z jakim mamy
modlitw, ponieważ modlenie się
do czynienia, to szatan, który oferuje nam tylko gniew, nienawiść polega nie tylko na wypowiadai rozpacz. Ten modlitewnik każdemu z nas pomoże w wewnętrz- niu słów, ale także na wznoszeniu
nej walce tak, byśmy mogli założyć duchową zbroję i pokonać serca i umysłu do Boga.

zło, które nas doświadcza.

MODLITEWNIK
ZAWIERZENIA

Za wstawiennictwem
św. Andrzeja Boboli
Warto przypomnieć słynną przepowiednię męczennika dotyczącą
odrodzenia Polski, i przemówienie
papieża Jana Pawła II o znakach
prorockich związanych ze św. Andrzejem Bobolą i jego wyjątkowej
roli opiekuna Ojczyzny. Modlitewnik zawiera wybrane modlitwy,
m.in. za polską społeczność, o wytrwałość w wierze, o śmierć szczęśliwą, a także litanię i nowennę do
św. Andrzeja Boboli.

nowość

Modlitwy na
trudne czasy

nowość

s. 256 · 130 × 200 · miękka

cie
Oddaj swoje ży
Jezusowi!

nowość

2690

2990

K04590

Biorąc do ręki ten modlitewnik, oddajmy Chrystusowi samych
siebie, rodzinę, ojczyznę, ufając, że On sam zatroszczy się o nas.
Modlitewnik zawierzenia to wyjątkowy zbiór modlitw otwierających na nowe życie, pełne ufności i oddania Jezusowi. Zawiera
akty zawierzenia oraz wezwania, które towarzyszyły w czasach
niepokoju i zamętu świętym Kościoła i wiernym całego świata.
Słowa pełne ufności i oddania skierowane do Ojca, Syna, Ducha
Świętego i Matki Bożej są świadectwem wiary, nadziei i miłości.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

2490

2190

K04487

1490

K04485

s. 112 · 105 × 148 · twarda

s. 96 · 115 × 165 · miękka

Edward Staniukiewicz

Małgorzata Myrcha-Kamińska

WENANTY
KATARZYNIEC.

MODLITWY
LITANIJNE KU CZCI
ŚW. ANTONIEGO
Z PADWY

Modlitewnik
Modlitwa czyni cuda. Modlitewnik Ojca Wenantego Katarzyńca
zawiera modlitwy i akty strzeliste ułożone przez Sługę Bożego,
modlitwy w różnych potrzebach,
w których okazał się on pomocny
oraz modlitwy metropolity przemyskiego, abpa Adama Szala odmawiane przez niego przy grobie
o. Wenantego.

Praktyczna pomoc dla tych, którzy
chcą korzystać ze wstawiennictwa
jednego z największych świętych.
Antoni z Padwy to święty, na którego zawsze można liczyć – trzeba
się tylko do niego zwrócić. Proś
go modlitwami ułożonymi do
wezwań litanijnych ku jego czci.
Wielki Cudotwórca, Pochodnia
wiary, Pogromca duchów piekielnych – na pewno Cię wysłucha.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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10

Giovanni Battista Scaramelli SJ

DOKTRYNA ŚW. JANA
OD KRZYŻA
s. 252 · 140 × 208 · twarda

W niniejszej książce Scaramelli
dokonał wielkiego dzieła systematyzacji i syntezy nauczania Mistyka.
Książka ta jest podręcznikiem życia
duchowego. Cel ostateczny życia człowieczego może być tylko jeden, a jest nim:
zjednoczenie z Bogiem. Zjednoczenie to
zachodzi na dwa sposoby: pierwszym jest
zjednoczenie upodobnienia; drugim
zaś – mistyczne zjednoczenie miłości.
Istotę owych zjednoczeń wyjaśnia
sam Autor.

nowość

4690

4290

K04488

Piotr Owczarz
OFMCap

TORA

MODLITWA
MYŚLNA
W PIERWOTNEJ
TRADYCJI
KAPUCYŃSKIEJ

s. 1168 · 142 × 220 · twarda

Pięcioksiąg Mojżesza

Najważniejszy
tekst objawiony
judaizmu

s. 298 · 148 × 210 · miękka

Teologiczna
refleksja nad
modlitwą

nowość

4490

4190

13490

K04410

K04489

Książka nie jest przewodnikiem po modlitwie myślnej, ale teologiczną refleksją nad nią. Nie tyle wskazuje, jak się modlić, ile dlaczego należy żyć duchem modlitwy. Chociaż nie brakuje w niej
konkretnych wskazówek budowania relacji z Bogiem, autor
tłumaczy, że człowiekowi przekonanemu o wartości i konieczności modlitwy odpowiedni jej sposób wskaże Duch Święty. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do ludzi, którzy pragną czerpać z zakorzenienia się na nowo w modlitewnej tradycji.

Zamów teraZ:

14400

Autorem pierwszego tłumaczenia Pięcioksięgu z języka hebrajskiego na język polski był słynny przed stu laty polski rabin
i kaznodzieja, Izaak Cyklow. Pracował nad nim przez blisko trzy
dekady. Wydanie Tory w języku polskim było niezwykle 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 wiekową tradycją przodków.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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3490

3290

K04270

s. 160 · 124 × 194 · twarda

3690

K04453

3390

s. 192 · 124 × 194 · twarda

3190

3490

K04405

11

3290

2990

K04406

s. 256 · 130 × 200 · miękka

s. 256 · 130 × 200 · miękka

Benedykt XVI

Joseph Ratzinger

Benedykt XVI

abp Georg Gänswein

ŚWIADKOWIE PANA

BÓG CHRYSTUSA

MOJA WIARA

NA ROZDROŻU

Twórcy pierwotnego Kościoła
Papież Benedykt XVI w swoim
cyklu katechez wraca do korzeni
chrześcijaństwa. Przypatrując się
Pawłowi, Szczepanowi, Barnabie,
Pryscylli i Akwili oraz innym postaciom, wskazuje, jakie zadania
może pełnić we wspólnocie każdy
wierzący. Szuka odpowiedzi na
najbardziej palące pytania: o niezasłużone cierpienie, wartość rodziny i małżeństwa oraz rolę kobiet w Kościele.

Medytacje trynitarne
J. Ratzinger rozumie Trójcę przede
wszystkim jako wspólnotę jednoczącej miłości. Wyraża przekonanie, że kontemplując relację miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego,
można na nowo pojąć, co znaczy
być chrześcijaninem, a przez to
zrozumieć siebie samych. Przyszły papież wiele ze swoich trynitarnych refleksji wygłaszał w czasie rekolekcji i kazań, dlatego charakteryzują się one przystępnym
i obrazowym językiem.

Wyjątkowy zbiór tekstów Josepha
Jaka jest przyszłość
Ratzingera na tematy niezwykle
naszej wiary
istotne i bliskie jego sercu. Składa- Autor zdradza czytelnikom tają się one na osobiste Credo papie- jemnice pracy u boku papieża,
ża emeryta. Dzięki zebranym prze- dzieli się szczegółami z jego życia
mówieniom, jesteśmy w stanie na po abdykacji oraz tłumaczy, na
nowo rozkochać się w Kościele, czym polega radość wiary, któodkryć prawdziwą wartość ofiary rej nauczył się od Benedykta XVI.
czy cierpienia oraz ponownie Po raz pierwszy opublikowano tu
zachwycić się Słowem Bożym i Li- również wybrane kazania i wykłaturgią. Książka ta jest hołdem dla dy arcybiskupa, które potwierdzapapieża, który bardziej niż kto- ją, że pozostaje on wierny przyjękolwiek inny podkreśla wartość tej przez siebie dewizie biskupiej:
i znaczenie ciągłości Tradycji.
„Dać świadectwo prawdzie”.

Benedykt XVI

WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ
s. 320 · 140 × 205 · twarda

e dzień
i większych nadziei, któr
Potrzebujemy małych
nic
s w drodze. Wierzyć to
po dniu podtrzymują na
a dotknąć ręki Boga
innego, jak w nocy świat
Cierpliwość jest codzienną formą miłości. Kto z nas nie słyszał kiedyś tych słów? Głębia, prostota, jasność myśli, pokorne
szukanie prawdy to cechy, dzięki którym Benedykt XVI pozostaje dla wiernych na całym świecie wielkim nauczycielem
chrześcijańskiego życia. W 95. rocznicę swoich urodzin, 17 lat
po wyborze na stolicę Piotrową, a 9 lat po zaskakującej abdykacji
papież emeryt wciąż jest kochany, słuchany i czytany również
nad Wisłą.
Książka ta jest niezwykłym prezentem dla czytelnika: to wybór
najważniejszych tekstów Benedykta XVI poświęconych wierze,
nadziei i miłości wartościom, które Ratzinger postawił w centrum swojego nauczania. Małe, ale skondensowane dawki idealne do codziennego rozważania układają się w mozaikę wskazówek i inspiracji pomocnych dla każdego.

nowość
Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

4999

4699

K04526

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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ks. Marek Starowieyski

OJCOWIE KOŚCIOŁA
O EUCHARYSTII
s. 170 · 130 × 190 · miękka

Wybór niniejszy obejmuje teksty
wschodnie (greckie i syryjskie)
i nieco późniejsze łacińskie na temat
Eucharystii, które pokazują gminy
tętniące życiem eucharystycznym i skupione wokół tego sakramentu. Stanowił on centrum i serce wspólnoty, element jednoczący Kościół, jego pokarm i napój duchowy. Prawda o Eucharystii była więc tak oczywista i bezdyskusyjnie przyjmowana, jako
że sakrament ten należał do codziennego życia Kościoła, że brak
w wśród pism starożytnego Kościoła większych traktatów na
jej temat. Ale zachowały się bardzo liczne wzmianki, fragmenty
homilii czy teksty liturgiczne, tchnące wiarą, które mogą stać się
natchnieniem dla nas, ludzi XXI w.

nowość

Scott Hahn

UCZTA
BARANKA
Eucharystia –
niebo na ziemi
s. 216 · 130 × 205 · miękka

3990

3790

K04527

s. Bożena Maria
Hanusiak

SERCE JEZUSA
MÓWI DO
TWOJEGO
SERCA
s. 432 · 120 × 180 · miękka

ożej

nowość

2995
K04528

Zanurz się w B
miłości

nowość
3990

3690
K04529

W Uczcie Baranka autor odkrywa przed czytelnikiem pewien
sekret Kościoła, o którym współczesny świat zapomniał, mianowicie, że dla pierwszych chrześcijan kluczem do zrozumienia
Eucharystii była księga Apokalipsy. Zawarte w niej przedziwne
obrazy, mistyczne wizje nieba i proroctwa wieszczące koniec
świata w doskonały sposób odzwierciedlają Ofiarę eucharystyczną i jej celebrację. By głębiej spojrzeć na misterium Mszy Świętej.

Zamów teraZ:

Rozważania na każdy dzień roku, które pomogą nam odnaleźć
drogę do Serca Jezusa. Bliska więź z Chrystusem ma moc przemiany życia, a codzienne spotkania z Nim napełniają pociechą
i pozwalają odzyskać pokój. Zbawiciel pragnie dzielić z nami
wszystkie nasze troski. Mówi, że jesteśmy kochani miłością
żarliwą, która nie stawia warunków. Miłością, na której zawsze
można polegać. Usłysz w swoim sercu głos Boga niewyczerpane
źródło pokoju i nadziei.

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

s. Bożena Maria
Hanusiak

CUD
EUCHARYSTII

JA JESTEM
Spotkania
z Jezusem
Eucharystycznym

Modlitwy
i świadectwa
s. 256 · 115 × 158 · twarda

s. 192 · 120 × 180 · miękka

nowość

nicy
Dotknij tajem
Boskiego Serca

1900

nowość

K04530

3490

3290
K04531

Bogaty wybór modlitw, rozważania świętych o Eucharystii,
modlitewne adoracje Najświętszego Sakramentu, propozycje
medytacji eucharystycznych, opisy cudów eucharystycznych
w dziejach i w różnych miejscach świata, w tym w Polsce.

W dzisiejszym świecie pełnym niepokoju i samotności wiele
osób potrzebuje osobistego kontaktu z Bogiem. Głębokie rozważania, w których Jezus kieruje słowa pełne miłości i pokoju
Wiara wymaga, byśmy w obliczu Eucharystii mieli świado- do człowieka swojego dziecka. Bóg jest wszędzie, ale szczemość, że stajemy przed samym Chrystusem. Eucharystia jest gólnie obecny jest w Najświętszym Sakramencie i tę obecność
tajemnicą obecności, przez którą spełnia się w najwznioślejszy warto sobie uświadamiać każdego dnia. Słowa zapisane przez
sposób obietnica Jezusa, że pozostanie z nami aż do skończenia s. Bożenę Marię są wezwaniem do trwania przed Nim w pokorze
świata (św. Jan Paweł II).
i ufności, a także w łączności z Matką Bożą i świętymi.

św. Alfons Maria
de Liguori

MEDYTACJE
DLA CZCICIELI MĘKI
PAŃSKIEJ
s. 288 · 115 × 160 · twarda

i:
Św. Alfons pros
Każdego dnia
przypatruj się
yż
męce Pana, gd
m
znajdziesz ta
y,
wszelkie powod
ać się
aby spodziew
go
życia wieczne

3490

3990

1990

M1869

s. 264 · 140 × 202 · miękka

3490

2990

M1846

s. 224· 140 × 202 · miękka

2390

M1914
Prezentowana książka składa się z trzech tekstów: Rozważań
męki Pańskiej według opisu Ewangelistów, Miłości dusz, Ćwiczenia drogi krzyżowej. Podstawą wydania są ich XIX-wieczne
przekłady, odpowiednio uwspółcześnione, lecz z poszanowaniem dla tłumacza oraz w przekonaniu, że ich plastyczny język
stanie się dodatkowym cennym walorem książki, przybliżając
w ten sposób czytelnika do czasów świętego autora.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

3490

2490

s. 144 · 140 × 202 · miękka

M1911

2490

2190

s. 160 · 140 × 202 · miękka

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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nowość

3999

4299

K04543

ks. Grzegorz Strzelczyk

ĆWICZENIA Z ODWAGI
Wędrując przez nasze lęki
s. 224 · 144 × 206 · miękka

Czy lęk może być dobry? Co zrobić, żeby był naszym
sprzymierzeńcem, nie wrogiem? Czy Bóg chce, żebyśmy
się Go bali? Co to konkretnie znaczy, że miłość usuwa lęk?
Wszyscy czasem czujemy lęk. Boimy się o swoje zdrowie,
pracę, rodzinę. Stresuje nas opinia innych. Coraz trudniej
zrozumieć otaczający nas świat, a przyszłość rysuje się
jako niepewna.
Dobra wiadomość jest taka: lęku nie trzeba się bać! Jest on
naturalną ludzką reakcją i może nam służyć ostrzegając
przed zagrożeniem, a także wskazując na nasze pragnienia.
Chodzi jednak o to, żeby nad nami nie panował.
Co zrobić, żeby nasze relacje z Bogiem, z drugim człowiekiem, ze światem, z samymi sobą były od niego wolne?
Ks. Grzegorz Strzelczyk w niezwykłych duchowych ćwiczeniach zaprasza nas do konfrontacji z własnymi lękami.
Poznanie ich źródeł, a następnie spojrzenie na nie
w świetle Ewangelii pozwala wejść na drogę do
wewnętrznej wolności i spokoju.

Wojciech Bonowicz

KAPELUSZ
NA WODZIE
Gawędy o księdzu
Tischnerze
s. 228 · 124 × 195 · twarda

4299

3999

K04446

s. 288 · 136 × 199 · twarda

4299

3999

K04291

ks. Piotr Pawlukiewicz

ks. Piotr Pawlukiewicz

SŁOWA, Z KTÓRYMI
WAS ZOSTAWIAM

WŁĄCZ ŚWIATŁO!

Czym jest wolność? Czym miłosierdzie? Jak zrozumieć swoich
rodziców, a jak swoje dzieci? Zadajemy sobie nieraz setki pytań,
na które często nie potrafimy znaleźć odpowiedzi. Szukamy mądrych głosów, które by nam w tym
pomogły, ale w natłoku informacji coraz trudniej jest nam je znaleźć. Wybór tekstów ks. Pawlukiewicza, to prowadzone przez niego
rekolekcje, które możesz przeżyć,
siedząc na własnej kanapie.

nowość

s. 288 · 136 × 199 · twarda

Nie daj się ciemności
Chyba każdy z nas miał kiedyś
taką chwilę zwątpienia, w której
wydawało mu się, że gorzej już być
nie może. Taką, w której czekał, aż
to wszystko się skończy. Czy jednak po niej nie rozbłysło światło?
A może dopiero przyjdzie na to
pora? Ksiądz Pawlukiewicz mówił tak, że jego słowa rozjaśniały
mroki duszy. Zawsze trafiał w sedno problemu i tłumaczył w prosty
sposób nawet najbardziej zawiłe
sprawy.

Zamów teraZ:

4499

4199
K04544

Czasami się śmieję, że najpierw jestem człowiekiem, potem
filozofem, potem długo, długo nic, a dopiero potem księdzem.
Nowa książka przedstawia wybitnego myśliciela, duszpasterza i publicystę przede wszystkim jako Józka z Łopusznej,
który zjednywał sobie wszystkich ogromnym poczuciem humoru i dystansem do samego siebie. Z połączenia krótkich obrazów
powstał barwny portret Tischnera, człowieka nietuzinkowego,
wnoszącego ożywczy ferment do polskiego życia intelektualnego i publicznego.

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

NIE MUSISZ
BYĆ DOSKONAŁY
Chrześcijański
sposób na
perfekcjonizm

15

Aleksander Żychliński

JAKIEJ
MODLITWY
BÓG
WYSŁUCHUJE
O miłości i łasce
s. 72 · 110 × 180 · miękka

Przyjacielskie obcowanie z Bogiem

s. 304 · 142 × 202 · miękka

Odkryj w swoim
życiu pokój

nowość

4190

3890

nowość

1890

K04546

K04589
Bóg chce wydobyć z nas to, co najlepsze, ale nie zaciśniętą pię- Pobożna matka przez długie lata modli się o nawrócenie syna.
ścią czy przystawiając rewolwer do naszej skroni. Stawia nam Czy Pan Bóg jej wysłucha? Czy syn się nawróci? Z podobnymi
wymagania, ale nie po to, byśmy ich spełnianiem wyszarpywali pytaniami spotykamy się często. Co mówi teologia o skuteczJego miłość. Czym jest perfekcjonizm religijny i jakie są jego ności modlitwy? Święty Tomasz uczy, że modlitwa może być
przyczyny? Dlaczego utrudnia relacje z Bogiem i ludźmi? Jak niezawodnie skuteczna, jednak wylicza cztery warunki, od którozpoznać w sobie jego objawy? Ta książka pomoże ci wejść na rych ma zależeć skuteczność modlitwy. Przede wszystkim, aby
drogę, dzięki której uwolnisz się od niezdrowego myślenia modlitwa była niezawodnie skuteczna, jej przedmiotem muszą
o Bogu, o sobie i otaczającej cię rzeczywistości.
być dobra odnoszące się do zbawienia duszy.

abp Grzegorz Ryś

Jesus Gil,
Joseangel
Dominguez

WEŹ
I SŁUCHAJ

WROTA BIBLII

O piśmie, które
staje się słowem

s. 136 · 185 × 260 · twarda

s. 208 · 140 × 202 · miękka

Chronologie,
mapy, grafiki –
materiały
dla lepszego
zrozumienia
Biblii

Człowiek jest
dzisiaj bardzo
samotny

3490

2490

M1868

Dzisiaj Pismo Święte w życiu niejednego chrześcijanina staje
się martwą literą. Co zrobić by pozostało żywym Słowem Boga,
które zmienia życie? Książka abp Grzegorza Rysia to klucz do
czytania i rozumienia Pisma Świętego. Autor nie streszcza znanych fragmentów Biblii, lecz pokazuje moc Chrystusa, który
przez swoje Słowo oświetla rzeczywistość, w której się poruszamy. Jezus nigdy nie zostawia nas samych w momentach doświadczenia choroby czy cierpienia. Przeciwnie, daje nam odczuć swoją obecność przez Słowo zawsze skierowane do nas.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

5490

5190

K04444

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, wprowadzeń do Biblii, monografii
poświęconych studiom biblijnym, podręczników do nauczania
religii, w ogóle do wszelkich materiałów dydaktycznych związanych ze Słowem Bożym.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Ludovic Frère

POCHWAŁA CIERPLIWOŚCI
s. 120 · 120 × 190 · miękka

cha.
mówi o sile du e?
ra
tó
k
,
tą
o
cn
n
st
Cierpliwość je racowanie bywa takie trud dzić?
p
ra
y
w
za
j
je
im
o
k
i ja
Dlaczeg
iecierpliwości uczyć?
n
y
n
y
cz
y
rz
p
Jakie są
ogóle na
ści można się w za!
Czy cierpliwo
istr
j od samego M
Tak – najlepie

1990

2490

Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd się bierze niecierpliwość? Czy
wiesz, że nie zawsze wynika ona ze zmęczenia? Chcąc się wyleczyć
z braku cierpliwości lub poczynić choćby niewielki krok w tym kierunku, trzeba najpierw poznać jego przyczynę. Autor w swobodny,
lekki, ale nie banalny sposób przeprowadza nas przez psychologiczne
i duchowe mechanizmy powodujące niecierpliwość, wśród nich
wymieniając np. potrzebę panowania. Następnie razem z nami powoli
odkrywa i kontempluje świętą cierpliwość Boga w Piśmie Świętym.
Na końcu proponuje siedem kluczy pomocnych w praktykowaniu
tej cnoty. Nie są to jednak „sztuczki” z zakresu rozwoju osobistego,
pozwalające jedynie walczyć z ludzką słabością, ale środki, które
mogą otworzyć nas na nowe życie w Chrystusie.
M1909

John Henry
Newman

PEWNOŚĆ
WIARY
s. 336 · 145 × 205 · miękka

Pewność wiary
to wznowienie
po ponad stu
ialatach„Przyśw
–
”
dczenia Wiary
wyboru pism
go
Johna Henry'e

nowość
3990

3690

K04404

s. 472 · 130 × 200 · miękka

3990

3790

K04600

s. 248 · 140 × 200 · miękka

ks. Piotr Glas, Jacek Pulikowski

Lytton Strachey

OSTATECZNA BITWA
O RODZINĘ

BÓG WYGRYWA
Z RAKIEM

Ksiądz Piotr Glas, rekolekcjonista
i były egzorcysta, oraz dr Jacek
Pulikowski, ceniony doradca rodzinny, mąż i ojciec przypominają
nam, jaka jest prawdziwa wartość
rodziny i z jakimi niebezpieczeństwami oraz atakami musi się dziś
ona mierzyć. W czasach, gdy świat
proponuje nam relacje rodzinopodobne, małżeństwa przeżywają
kryzys, potrzebujemy mocnego
i klarownego głosu opowiadającego się za Prawdą.

Świadectwa uzdrowień
Rak to bardzo głęboka jama, ale
dotyk Boga sięga jeszcze głębiej.
Uzdrowiona z raka Lynn Eib wie
z własnego doświadczenia, że
Bóg może bezpośrednio dotknąć
i uzdrowić człowieka – dokładnie
tam, gdzie człowiek potrzebuje
uzdrowienia. To książka zawierająca pełne mocy świadectwa o pacjentach z rakiem i ich rodzinach,
dotkniętych przez Boga w cudowny sposób.

Zamów teraZ:

nowość

4490

4190

K04606

Ani kultura zbudowana na klasycznej koncepcji filozofii, ani tradycja pozytywistyczna, ani żaden model kultury świeckiej nie
dają odpowiedzi na pytania dotyczące spraw ostatecznych, sensu życia, istoty człowieka i jego przeznaczenia. Tylko religia jest
odporna na kryzysy wynikające z dynamizmu ziemskiej rzeczywistości. Potrzeba tylko łaski i wiary, by ostatecznie zawierzyć
się Bogu. Właśnie tę mądrość znajdziemy w prezentowanym
wyborze pism Johna Henry'ego Newmana.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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br. Piotr Kwiatek, s. Anna Maria Pudełko

365 DNI W RYTMIE PSALMÓW
s. 384 · 125 × 180 · miękka

Rozważania powstały w dwugłosie. Siostra Anna 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.
Cały rok z psalmami to doskonały prezent, który możemy
sprawić sobie sami, a także podarować go innym. To codzienny
pomocnik duchowy z fragmentem psalmu na każdy dzień,
z rozważaniem, a także miejscem na własne refleksje czy
postępy duchowe. A wszystko ozdobione grafiką, która powstała specjalnie do tego wydania. Brat Piotr i siostra Anna
Maria chcą nam podarować pewność, że jesteśmy kochani
przez Boga, wyjątkowi, że nasze życie jest dobre i ma sens.
To mała książeczka, która daje ogromne poczucie szczęścia
w wierze.

nowość

3995

3695

K04548

KOMPENDIUM KATECHIZMU
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Elżbieta Zenkteler

W OGRODZIE
BIBLIJNYM

s. 240 · 140 × 120 · twarda

Atlas roślin
s. 128 · 240 × 330 · twarda

nowość

1390
K04547

4990
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 jawi się jako aktualny, pewny i solidny sposób ukazania
wiary chrześcijańskiej dzisiaj, przyjmując jakby formę dialogu
między mistrzem a uczniem.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

3490

M1754

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

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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nowość

3990

3690

K04554

Silvano Fausti

PISMO ŚWIĘTE BEZ PATOSU
s. 204 · 115 × 185 · miękka

a Świętego!
Nie bój się Pism !
ebie
Ono jest dla ci ytaj!
i cz
Weź je do ręki
Biblia jest pokarmem dla każdego człowieka. Nie została napisana
dla pobożnych erudytów, teologów, uczonych. Miała opowiadać
człowiekowi o Bogu. Jej lektura musi być „świecka”, tak z religijnego, naukowego, jak i politycznego punktu widzenia. Dlaczego?
Bo Jezus był zwykłym świeckim. Nie należał do bogatej klasy
kapłanów ani do pobożnej klasy faryzeuszy, ani nawet do uczonych
w Piśmie. Owszem, był potomkiem króla Dawida, ale na tym kończyły się Jego arystokratyczne tytuły.
Pobożna, uczona, i apologetyczna lektura Biblii nie oddaje tego,
co Księga ta sprawiła i co wciąż sprawia w świecie. Jej tajemnica
została objawiona nie uczonym czy ekspertom, lecz ludziom prostym, żyjącym na świecie, mającym codzienne problemy. Nie wiesz
jak to zrobić? Silvano Fausti, ceniony teolog, poprowadzi cię krok
po kroku. Pokaże drogę, zburzy stereotypy, nauczy cię widzieć Boga
takim, jakim jest, a nie takim, jakim Go sobie wyobrażasz. Spróbuj!

6990

3990

M1717

5090

3990

M1718

6990

4190

M1720

7990

5990

M1872

s. 336 · 168 × 238 · twarda

s. 304 · 168 × 238 · twarda

s. 416 · 168 × 238 · twarda

s. 544 · 168 × 238 · twarda

św. Bonawentura

św. Weronika Giuliani

Maria od Jezusa z Agredy

św. Brygida Wielka

MEDYTACJE O ŻYCIU
CHRYSTUSA

DZIENNIK

OBJAWIENIA
O MĘCE PAŃSKIEJ

Rozmyślania św. Bonawentury
nad życiem Jezusa są uznawane
za arcydzieło klasyki duchowości.
Utrzymane w stylu pobożnych
ćwiczeń skierowanych do wszystkich wiernych, stanowią zachętę do coraz lepszego poznawania
Chrystusa. Ich wartość podnosi
również to, że zawierają wiele myśli św. Bernarda z Clairvaux, którego św. Bonawentura obficie cytuje.

Życia wewnętrznego
Lektura Dziennika umieszcza
nas w sferze chrześcijaństwa
odważnego, pełnego heroizmu
i głębi, świętości krzyża i miłości
gwałtownej i upajającej, miłości
nadludzkiej, która dosięga źródła
tej jedynej Miłości, która zdolna
jest zaspokoić nieskończenie
spragnione serce człowieka. Gdy
Pius IX po raz pierwszy czytał
Dziennik św. Weroniki Giuliani,
zawołał: „Ależ to nie święta, to
niezwykła święta!”.

Zamów teraZ:

Wizje hiszpańskiej mistyczki są
częścią dzieła Mistyczne Miasto Boga. Każdy z rozdziałów zawiera opis wydarzeń związanych
z męką Chrystusa, które widziała mistyczka w swoich objawieniach i duchowe nauki, które usłyszała od Maryi. Nauki te pełne duchowej mądrości wyjaśniają sens
opisanych wcześniej wydarzeń,
a udzielone przez Maryję wskazówki i rady mają pomóc wiernym w nawróceniu.

OBJAWIENIA
Św. Brygida miała doświadczać
mistycznych spotkań z Jezusem
i Matką Bożą już jako dziecko.
Objawienia te otrzymywała bądź
w stanie ekstazy, bądź w stanie
świadomości tego wszystkiego,
co się działo wokół niej i w niej.
Widziała obrazy i słyszała słowa.
Posłuszna woli ojca wyszła za
mąż. Przykład jej życia przemienił
również jej męża i dzieci. Postawa
Brygidy wpływała na życie europejskich dworów i papieża.

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

4290

3990

19

K04549

Roman Groszewski SJ

KOCHAJ PONAD
WSZYSTKO
Rozważania o miłości
s. 192 · 124 × 194 · miękka

ość
iększa jest mił

Z nich zaś najw

Pragniemy kochać i być kochani. Zależy nam na budowaniu dobrych relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu i miłości. Jesteśmy do tego powołani, bo Bóg jest miłością: wcieloną, konkretną
i namacalną. Choć o tym wiemy, często doświadczamy samotności i odrzucenia. Brakuje nam też cierpliwości do naszych bliskich i nie zawsze umiemy okazać im czułość.
Oparte na Hymnie o miłości św. Pawła rozważania o. Romana
Groszewskiego SJ pozwalają na nowo doświadczyć, czym jest
prawdziwa miłość. Dają szansę nie tylko na zbudowanie niezwykłej relacji z bliską ci osobą, ale także odbudowanie tej, która
przygasła. To propozycja wspólnej modlitwy, która umocni twój
związek i pozwoli ci wzrastać w miłości do Boga, siebie i drugiego człowieka. Miłość to być obecnym jak Bóg, który jest.

bp Andrzej
Przybylski

Max Lucado

GDY BÓG
WYSZEPCZE
TWOJE IMIĘ

ZATRZYMAJ
SIĘ NA
CHWILĘ
Z notatnika
biskupa Andrzeja

W obecności tego,
który nigdy
nie zawodzi

s. 216 · 155 × 185 · miękka

s. 208 · 145 × 205 · miękka

nowość

nowość

3690

3900

3990

K04550

Wśród „zwykłych ludzi” często panuje przekonanie, że ksiądz
to raz w tygodniu odprawi Mszę, a przez resztę czasu to siedzi
w fotelu, je chipsy i ogląda mecze w telewizji. Biskup Andrzej
Przybylski pokazuje, że zawód: ksiądz to dużo więcej niż praca na etacie. Książka to zbiór refleksji autora dotyczących jego
codzienności: bieżących spraw i wydarzeń, ludzi, z którymi się
spotyka. To chwila na zatrzymanie się, na pomyślenie o czymś
innym, niż deadline w pracy.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

3690
K04551

Ta książka mówi o nadziei. Przypuszczam, że każdemu się ona
przyda, wszyscy jesteśmy przecież pełni niepokoju. Złe wiadomości rozchodzą się szybciej niż dobre. Przybywa problemów,
a rozwiązań coraz mniej. Nie opuszcza nas troska. Jaka przyszłość na tej planecie czeka nas i nasze dzieci? Na jaką przyszłość
możemy liczyć? Życie niekiedy wymyka się nam z rąk, dlatego
od czasu do czasu potrzebujemy przypomnienia. Nie kazania,
ale przypomnienia. Przypomnienia, że Bóg zna nasze imiona.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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nowość

4690

4390

K04552

Tomas Halik

POPOŁUDNIE CHRZEŚCIJAŃSTWA
Odwaga do zmiany
s. 320 · 142 × 202 · miękka

ościoła

mienionego K

od
Nadszedł czas

Czy na naszych oczach umiera chrześcijaństwo? Co się stało
z ideami, które przez wieki dawały siłę i dynamikę wyznawcom
Chrystusa? Czy żyjemy w przełomowym dla naszej wiary i religijności momencie historii?
Tomáš Halík, jeden z najbardziej przenikliwych współczesnych
teologów, zastanawia się nad przyszłością naszej wiary. Wydaje się, że wkroczyliśmy w jej popołudnie, kiedy znika świeżość i zaangażowanie charakterystyczne dla poranka. A może
to jednak okazja i nadzieja na dokończenie trwającego całe
życie procesu dojrzewania, którego nadejście może przynieść
pogłębienie wiary, mądrość, zdolność do panowania nad emocjami i pokonywania egocentryzmu. Ta książka to prawdziwe
opus magnum ks. Tomáša Halíka. Dogłębna psychologiczna,
socjologiczna i teologiczna analiza współczesnego Kościoła
i naszej cywilizacji. Wyzwanie rzucone naszej religijności
i próba zaradzenia kryzysowi.

Clarence J. Enzler

MOJA PRZYJAŹŃ
Z CHRYSTUSEM
Rozmowy od serca
s. 336 · 105 × 165 · twarda

39

90

24

90

M1878

29

90

22

90

s. 352 · 140 × 202 · miękka

s. 200 · 140 × 202 · miękka

René Voillaume

Margaret M. Trosclair SOSM

ECHA NAZARETU

CZY WIERZYSZ,
ŻE JEZUS MOŻE CIĘ
UZDROWIĆ?

Duchowa biografia
Karola de Foucauld
Książka jest świadectwem trudnych poszukiwań drogi do Boga.
Może stać się pomocą dla wszystkich, którzy czują się zagubieni
i szukają drogi do odnowienia
życia wewnętrznego, ponieważ życie Ewangelią w dzisiejszym świecie jest ciągle możliwe. Życie ojca
de Foucauld może być wskazówką
dla nas – niecierpliwych, żyjących
w pośpiechu, że czasami na dobre
owoce trzeba dłużej poczekać.

i,
Seria medytacj us
st
ry
w których Ch
zwraca się do
ludzkiej duszy

M1885

nowość

2690

Życie i dzieło o. Petera
90
Mary Rookeya OSM
K04591
W swojej książce Margaret Trosclair zebrała wywiady z o. Pete- To dzieło przejmujące, a zarazem przepiękne i przystępne, cerem, z których wyłania się obraz chujące się literackim kunsztem i głębią pobożności. Czytelniniezwykle charyzmatycznego ka- cy zauważą nawiązania do klasyki literatury duchowej, jak też
płana, obdarzonego wielkim da- do wizerunku Chrystusa Miłosiernego, ku któremu kierujemy
rem uzdrawiania, a równocześnie
słowa zawierzenia: Jezu, ufam Tobie. Kluczem do zrozumienia
skromnego człowieka. O tym, jak
ważna i skuteczna była jego po- treści jest właśnie ufność będąca konieczną odpowiedzią na
sługa, świadczą licznie przyto- miłość, jaką obdarza nas Stwórca. Dzięki niej wchodzimy w osoczone historie konkretnych osób. bistą relację z Chrystusem, stając się odbiciem Zbawiciela.

Zamów teraZ:

28
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nowość

3990

3690

21

K04570

Fabio Marchese Ragona

MAM NA IMIĘ SZATAN
Historie egzorcyzmów od Watykanu do Medjugorje
s. 240 · 130 × 200 · miękka

y.
że wygrać bitw
o
m
n
o
em
D
ę?
ieje naprawd
ojny.
Czy diabeł istn wy. Ale nigdy nie wygra w
bit
Nawet ważne rth
o
m
A
e
ks. Gabriel
Toczy się nieustanna walka między Bogiem a szatanem. Dziś, gdy
społeczeństwa pochłonięte są egocentryzmem, a jednostkę stawia się ponad prawdą i Bożym prawem, szatan jest coraz częściej
traktowany jak postać z baśni, która ma być jedynie straszakiem
dla wiernych. Król kłamstwa, wzmocniony tą niewiarą, zdobywa dusze i władzę, osiągając przy tym niespotykaną dotąd siłę.
W swojej książce Fabio Marchese Ragona zabiera nas w podróż
śladami największych egzorcystów. Przez lata przeszukiwał ściśle
tajne dokumenty i archiwa, przesłuchiwał świadków i wielu księży,
aby odkryć prawdę o budzącej grozę praktyce egzorcyzmów.
Książka Fabia Marchese Ragony jest dziełem dobrze udokumentowanym i niebywale zajmującym. Czyta się ją jednym tchem,
a nadto jest niezwykle użyteczna.

Ewa Liegman

SPOTKANIA
POD
DRZEWEM
FIGOWYM
s. 424 · 120 × 180 · twarda

29

90

24

90

M1324

24

90

K03877

s. 264 · 140 × 202 · miękka

s. 236 · 145 × 205 · miękka

Maria Simma, Nicky Eltz

Bonawentura Meyer

UWOLNIJCIE NAS STĄD

OSTRZEŻENIE
Z ZAŚWIATÓW

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

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

Przypowieści
o śmierci

nowość
5490

5190
K04553

Zbiór przypowieści o cienkiej granicy życia i śmierci. Zaproszenie do przeciskania się przez wąskie przejście, by szukać ukryteJeśli rządzący Kościołem i narodami
go sensu, zadawać trudne pytania, w końcu pokonywać strach,
wraz z rządzonymi nie nawrócą się
do Mojego Boskiego Syna, to ostrze- popatrzeć w oczy śmierci i odkryć, że budzi do życia. Niniejsza
żenia dawniejsze staną się strasz- książka to spotkania z bohaterami przypowieści pod drzewem
figowym, w poszukiwaniu owoców, znaków czasu, a ostateczliwą rzeczywistością.
nie przygotowanie do najważniejszego spotkania.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Arda Roccalas

OBJAWIENIA
ŚWIĘTEGO
JÓZEFA
Przesłania i cuda
s. 512 · 140 × 200 · miękka

ra
Książka zawie
szereg modlitw
do świętego
Patriarchy

nowość

4990

4690

K04555

W tej książce przeczytamy o życiu św. Józefa, a przede wszystkim o jego cudach, o jego ponad stu objawieniach, w czasie których ukazywał się wraz z Maryją i Jezusem, przekazując słowne lub milczące orędzia. Zamieszczono tu również przesłania
Maryi i Jezusa oraz wielu świętych, wskazujące na znaczenie
i moc zawierzenia świętemu Józefowi w naszych trudnych czasach. Znajdziemy tu relacje o uzyskanych za jego wstawiennictwem łaskach z różnych zakątków świata.

Maggie Green

KLUB
ŚW. MONIKI
Jak czekać, mieć
nadzieję i modlić się
za bliskich, którzy
odeszli od wiary

2990

1990

M1860

s. 200 · 140 × 202 · miękka

2990

1990

M1862

s. 240 · 140 × 202 · miękka

św. Ludwik z Grenady

bł. Małgorzata Ebner

PISMA
WIERZĘ W BOGA...
ORAZ DEKALOG

OBJAWIENIA I LISTY

Dzieła św. Ludwika z Grenady są
arcydziełami nie tylko ze względu
na klarowność nauczania, ale
także na czytelny i przekonywujący język. Cenili je bardzo m.in.
papież Grzegorz XIII, św. Karol Boromeusz, św. Franciszek Salezy, czy
św. Teresa z Avila. Książka zawiera
napisane bardzo przystępnym językiem objaśnienia najistotniejszych części nauki chrześcijańskiej: Credo oraz Dekalogu.

Bł. Małgorzata Ebner była zakonnicą i mistyczką. Wstąpiła do
klasztoru dominikanek pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP
w Mödingen. Ciężko zachorowała
i została przykuta do łóżka. Na
polecenie kierownika duchowego
zapisywała swoje mistyczne doświadczenia w dzienniku. Korespondowała z dominikaninem –
Janem Taulerem. Z jej zapisków
wyłania się fascynujący obraz
drogi, którą przebyła ku pełni mistycznego życia.

OFM Helmut
Schlegel

TYLKO DZIŚ
SIĘ LICZY
10 przykazań spokoju
i szczęścia Jan XXIII
s. 152 · 150 × 225 · miękka

s. 184 · 140 × 202 · miękka

2990

2190

M1847

nowość
3990

3690
K04607

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. Oddanie się miłości do zbłąkanych dusz – kochając
je tak, jak Bóg, nie tylko uciszy bolesny płacz naszych serc, ale
także przyciągnie naszych bliskich z powrotem do wiary i w ramiona Jezusa.

Zamów teraZ:

Poznaj tajemnicę spokoju papieża Jana XXIII. To jego 10 przykazań, swoisty dekalog miłości i opanowania pod hasłem: Dzisiaj, tylko dzisiaj, spróbuję przeżyć dzień, nie chcąc od razu rozwiązywać wszystkich problemów mojego życia. Opanowanie
jest cechą, nad którą papież musiał ciężko pracować i się o nią
modlić. Stworzył swoisty Dekalog pogody ducha dla rozwoju
swojej własnej duchowej ścieżki. Autor zaprasza nas do poszukiwania i podążania za sercem i przykazaniami papieża.
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Marta Kowalczyk

Roberto Allegri

CZTERY
MISTYCZKI
POD JEDNYM
DACHEM

PO ŚMIERCI
BĘDZIE O MNIE
GŁOŚNIEJ
NIŻ ZA ŻYCIA

Święte mniszki z Helfty

s. 320 · 130 × 200 · miękka

s. 120 · 120 × 190 · miękka

2490

1990

W niebie będę
mógł wam
więcej pomóc
M1895

nowość
Jest takie miejsce naznaczone szczególną obecnością Boga. Niezwykłe, choć bardzo mało znane – klasztor mniszek w Helfcie.
Właśnie tam w XIII wieku mieszkały wspólnie cztery wielkie
mistyczki, do których Jezus przemawiał z czułością i miłością.
Marta Kowalczyk odkrywa przed nami ich świat – ich mistyczne
przeżycia, opisane w ich dziełach, czytane dzisiaj zapierają dech,
bo na wiele wieków przed rozwojem kultu Najświętszego Serca Jezusowego i orędzia o Bożym Miłosierdziu, ukazują tętniące
miłością Serce Jezusa, spragnione miłości człowieka.

nowość

3990

3690

K04557

Ojciec Pio przez wielu jest znany z niezwykłych mistycznych zjawisk. Włoski dziennikarz Roberto Allegri zebrał tylko niewielką
część świadectw osób, które doświadczyły łask za wstawiennictwem kapucyna z San Giovanni Rotondo. Artyści, zakonnicy, nauczyciele opowiadają o uzdrowieniach oraz nawróceniu, które
zawdzięczają temu świętemu zakonnikowi. Wszystkie te opowieści jednoznacznie dowodzą, że o. Pio nieustannie wysłuchuje naszych próśb i działa z nieba!

3500

3390

K04556

Pierre Vignon

MISTYCZKA CZY OSZUSTKA?
Prawda o Marcie Robin
s. 288 · 135 × 205 · miękka

Ponad 50 lat żyła tylko Komunią św., nie przyjmując innych
pokarmów. Obdarzona m.in. darem stygmatów w każdy piątek,
współuczestniczyła zarówno duchowo, jak i cieleśnie w męce
i śmierci Jezusa na krzyżu. Czcigodna sługa Boża Marta Robin,
uznawana za jedną z największych mistyczek, została nieoczekiwanie oskarżona o oszustwo i plagiat. Kiedy zarzuty postawione przez nieżyjącego już karmelitę o. Conrada De Meestera,
eksperta w jej procesie beatyfikacyjnym, zostały opublikowane
w 2020 roku, francuski ksiądz Pierre Vignon postanowił zabrać głos w jej sprawie. Na podstawie zgromadzonych w ciągu
40 lat dokumentów oraz wiedzy z zakresu teologii mistycznej,
a także faktów i świadectw członków rodziny oraz osób, które
zetknęły się z Martą Robin, zdecydowanie staje w jej obronie.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·
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Henryk Bejda

Małgorzata Pabis

PROROCTWA,
WIZJE,
CHARYZMATY
ŚWIĘTEJ
FAUSTYNY

JEZU UFAM
TOBIE
20 rocznica
zawierzenia świata
Bożemu
Miłosierdziu

s. 248 · 140 × 201 · miękka

s. 120 · 205 × 290 · twarda

Trzeba
przekazywać
światu ogień
miłosierdzia

nowość
2990

2790
K04558

Wizja końca świata. Wizja kary wiszącej nad ludźmi, jeśli się
nie nawrócą. Wizje dotyczące przyszłości Polski, której proroczej mocy już doświadczyliśmy w naszej historii. Wizja piekła,
gdzie będą cierpieć grzesznicy. I wreszcie wizja niezgłębionego
bogactwa miłosierdzia Bożego będącego dla nas jedynym ratunkiem! Katolicki dziennikarz śledczy ujawnia i w sposób przystępny przedstawia naszym czytelnikom wizje św. Siostry Faustyny oraz związane z nimi objawienia.

nowość

4490

K04560

Przypomnienie historycznych chwil, przypomnienie życia i dzieła św. Siostry Faustyny, a także jej orędzia pozwala na nowo zagłębić się w bezmiar Bożej opatrzności. Książka pozwala zrozumieć, czym jest prawdziwe zawierzenie się Bożemu Miłosierdziu
oraz jak wielką zmianę wnosi w ludzkie życie realizacja słów:
Jezu, ufam Tobie. Bogactwo historycznych i współczesnych fotografii wspaniale ilustruje rozwój kultu oraz siłę rodzącą ufności w nieskończoność Bożej miłości.

Brant Pitre

SusanTassone

JEZUS

JEZUS MÓWI
DO FAUSTYNY
I DO CIEBIE

Historia
największej
miłości

s. 440 · 140 ×2 02 · miękka

s. 208 · 142 × 202 · miękka

Jeśli pragniesz
doświadczyć
nieskończonej
i nieprzeniknionej
miłości Jezusa
pozwól się poprowadzić Świętej
Siostrze Faustynie

nowość
4690

4390
K04561

Brant Pitre odkrywa przed czytelnikiem tajemnice najbardziej
znanego symbolu wiary chrześcijańskiej, jakim jest krzyż Chrystusa. Pokazuje, że śmierć Jezusa nie była zwykłą egzekucją, ale
czymś o wiele większym: spełnieniem starożytnych żydowskich
proroctw o wiecznym przymierzu zawartym między Bogiem
a ludzkością. Przez pryzmat tych zapowiedzi można rozpoznać
w Chrystusie Oblubieńca, w obrazie Kościoła Jego Oblubienicę,
a ukrzyżowanie rozumieć jako moment zaślubin.

Zamów teraZ:

4190

4990

3990

M1870

Pan Jezus ukazywał się św. Siostrze Faustynie, ale wszyscy jesteśmy adresatami Jego słów. Codzienne rozważania i modlitwy zawarte w tej książce pomogą Ci słyszeć słowa Jezusa i żyć
nimi tak, jakby zostały wypowiedziane bezpośrednio do Ciebie. Kolejne stronice odkrywają przed Tobą miłosierdzie, miłość
i troskę Jezusa. Korzystając z tej książki, dowiesz się m.in.: jak
rozwijać swoją modlitwę, aby była głębsza i skuteczniejsza, jak
zwiększyć swoją świadomość na natchnienia Ducha Świętego,
jak pokonać pokusy.

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

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

9990

7990
M1367

3990

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

2990

M1231

s. 368 · 168 × 238 · twarda

Roman Brandstaetter

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

ks. Sławomir
Filipek

APOSTOŁOWIE
Wybrani
przez Boga
s. 376 · 160 × 235 · miękka

Życie każdego
z Apostołów
to materiał na
najlepszy film!

nowość

4690

4990

K04562

Autor nakreślił fascynującą historię garstki uczniów, którzy ze
swojego życia uczynili filary religii katolickiej, bo to dzięki nim
do dziś trwa prawda o Zmartwychwstałym. Zachęcamy do poznania tych niezwykłych ludzi z krwi i kości, którzy rzeczywiście żyli obok Jezusa. Po lekturze tej książki już nigdy nie będą
oni tylko postaciami z ikonografii, a staną się naszymi realnymi
przyjaciółmi i przewodnikami w drodze do Zbawiciela.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

4990

4590

K04482

s. 212 · 140 × 200 · miękka

1490

1290

K01327

s. 184 · 115 × 170 · miękka

Scott Hahn

René Lejeune

ANIOŁY I ŚWIĘCI

365 DNI Z MOIM
ANIOŁEM STRÓŻEM

Jak zaprzyjaźnić się
z mieszkańcami nieba.
Przewodnik biblijny
Celem naszego życia jest przebywanie z Bogiem w niebie. A jeśli
tak, to warto wpatrywać się w tych,
którzy już tam są w aniołów
i świętych. Według autora przekazywana w Kościele przez wieki
tradycja o aniołach pozwala nam
zgłębić i zrozumieć prawdy wiary
o świętych w nowy i fascynujący
sposób. Ta książka inspiruje i motywuje do piękniejszego życia.

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.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Anselm Grn OSB

DROGA DO SIEBIE
Rekolekcje benedyktyńskie
w codzienności
s. 184 · 124 × 194 · miękka

ienia

drow
Droga do wolności i uz

Kiedy stajemy się jednością z sobą samym, z innymi ludźmi
i z Bogiem, otwierają się przed nami nowe możliwości zmieniania świata oraz naszego życia. Anselm Grn odkrył, że większość
ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli wywodzi się z pisma,
które Święty znalazł w klasztorze benedyktynów w Montserracie.
W rezultacie powstały jedyne w swoim rodzaju medytacje, zapraszające do udziału w duchowej praktyce, którą można łatwo
wprowadzić do codziennego życia, pozostawiając dużo miejsca
na indywidualną refleksję i osobiste doświadczenia. Spełnienie
człowieka, jego stawanie się zintegrowaną całością, dokonuje się
poprzez coraz pełniejsze otwarcie na Boga. Gdy Bóg wszystko
w nas przenika, oświeca i jednoczy, to stajemy się ludźmi wyjątkowymi, ludźmi według Bożego zamysłu. Wyjątkowe połączenie
duchowości benedyktyńskiej i ignacjańskiej.

nowość

3790

3590

K04563

Przemysław
Janiszewski

Serafino Tognetti

MATKA BOŻA
Z LAUS

TAJEMNICA
UKRYTEJ
MIRIAM

Najdłużej trwające
objawienia Maryjne

s. 208 · 130 × 200 · miękka

s. 312 · 130 × 200 · miękka

Cicha skuteczna
walka duchowa

Dlaczego Matka
Boża troszczy się
o swoje grzeszne
dzieci?

nowość
3290

29

90

nowość

3990

3690

K04565

K04564

Współczesny świat pełen niepokoju i trosk stał się przestrzenią
duchowej walki. Dociera do nas tak wiele różnych i często wykluczających się głosów, że w naszych sercach rodzi się zamęt.
Szatan chce nas uczynić sierotami, wmawiając nam, że jesteśmy samowystarczalni. Przemysław Janiszewski, dzieląc się duchowym doświadczeniem, wskazuje na Niepokalaną, która jest
naszą przewodniczką w walce przeciwko zatwardziałości serc.

Zamów teraZ:

W świecie, w którym człowiek radykalnie odsuwa się od Boga
i Kościoła, skazując się tym samym na utratę zbawienia, objawienia Matki Bożej przypominają o pilnej potrzebie zmiany
życia. Szczególnie aktualnie brzmi dziś głos Maryi z francuskiej
miejscowości LAUS, gdzie od 1664 roku, aż przez 54 lata, ukazywała się Ona Benoîte Rencure. Maryja Ucieczka Grzeszników
wzywa do powrotu na drogę Bożych przykazań i apeluje o częste
przystępowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii.
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Marek Balon

Małgorzata Pabis

CUD
GUADALUPE

MARYJA
PŁACZE
NA UKRAINIE

s. 160 · 135 × 200 · miękka

s. 152 · 135 × 200 · miękka

nowość

nowość

2690

3990

2990

K04566

Objawienia Matki Bożej w 1531 roku w Meksyku spowodowały błyskawiczne rozszerzenie katolicyzmu na kontynencie amerykańskim. Matka Boża postanowiła, że odkrycie wielu dowodów objawień będzie możliwe dopiero pod koniec XX wieku
dzięki nowoczesnej technice. Odkrycia te wywołały prawdziwą sensację tak jakby Maryja przygotowała je na czasy, w których szczególnie pogłębia się kryzys religijny. Dowody te są tak
spektakularne, że w zderzeniu z nimi kruszeje najbardziej zatwardziała niewiara.

2790
K04567

W małym kościółku tuż za polską granicą z Ukrainą, całkiem
niedawno, bo w 2005 roku, zapłakała figura Matki Bożej. Nie towarzyszyły temu objawienia, nie było orędzi, były tylko łzy. Na
początku 2014 roku świat stanął na krawędzi globalnego konfliktu zbrojnego. Oczy wszystkich zwrócone zostały na Ukrainę.
Czy te dwa wydarzenia są ze sobą związane? Dlaczego Maryja
zapłakała na tamtej ziemi? Czy Matka Boża płakała tylko nad
Ukrainą, czy może nad całym światem?
Donato Petti

POD OPIEKĄ
MARYI
125 pytań
i odpowiedzi
Przewodnik
na cały rok
s. 174 · 135 × 205 · miękka

2290

2190

K04478

s. 144 · 130 × 200 · miękka

3490

3290

Gdyby wiara
chrześcijańska była
tylko ideą, nie byłoby
Maryi, ale wiara
jest życiem, a bez
Matki nie ma życia

K04477

s. 224 · 130 × 200 · miękka

Emiliano Antenucci OFMCap

Elena Golia

OCZAMI MARYI

NIEPOKALANA

Patrzeć na świat z nieba
Ojciec Emiliano Antenucci, kapucyn, wyjaśnia tajemnice patrzenia na świat oczami Maryi.
Proponuje, by każdego dnia dokonywać maryjnego nawrócenia,
przechodząc od zwykłego kultu
Matki Bożej do miłowania Jej naprawdę. Opisując Jej życie, przywołuje konkretne sposoby, jak
naśladować cnoty Maryi w codzienności. Na wzór Matki Chrystusa uczy czytelników wprowadzania pokoju do swojego serca.

Maryja w życiu ks. Dolindo,
o. Pio i ks. Giuseppe
Tomasellego
Elena Golia, odwołując się do
pism i teologii ks. Dolindo Ruotolo,
przejmującej duchowości maryjnej o. Pio z San Giovanni Rotondo
i bardzo mocnego świadectwa
współczesnego im egzorcysty ks.
Giuseppe Tomasellego, przybliża
czytelnikom postać Maryi. Wyjaśnia kluczową rolę Matki Bożej
w naszym zbawieniu oraz w walce
przeciwko wrogim mocom.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

nowość

2590

2390

K04568

A kim jest Maryja, Matka Boża? Czerpiąc z bogatych źródeł – Pisma Świętego, teologii, Magisterium Kościoła, Tradycji, a także
chrześcijańskiego świadectwa, autor, zabiera czytelnika w niezwykłą wędrówkę Jej śladami. Odpowiada na kolejne spośród
125 pytań dotyczących zarówno Maryi, jak i wydarzeń ewangelicznych będących Jej udziałem. Krok po kroku przybliża osobowość tej niezwykłej kobiety, która „otrzymała wyjątkową rolę
w Bożej ekonomii zbawienia, w misterium Chrystusa i w dziejach Kościoła”.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Ksiądz Dolindo Ruotolo znany jest jako autor modlitwy „Jezu, Ty się
tym zajmij”. Bardzo cenił go Ojciec Pio – odsyłał do niego ludzi
z największymi problemami. Ksiądz Dolindo miał bowiem
dar uzdrawiania, bilokacji, czytania w duszach, tłumaczeNASZE KSIĄŻKI
nia trudnych zagadnień teologicznych. Miał mistyczny
ODKRYJĄ
kontakt z Jezusem, Matką Bożą i świętymi. PrzepowieDLA
CIEBIE
dział wybór Jana Pawła II.

FASCYNUJĄCY

W 1965 r. przebywający we Włoszech hrabia Witold
ŚWIAT
Laskowski gorąco modlił się za ojczyznę przez wstaMISTYCZNYCH
wiennictwo ks. Dolindo, o którym usłyszał od Ojca Pio.
PRZEŻYĆ
Wkrótce otrzymał od księdza Ruotolo obrazek Matki
KS.
DOLINDO
Bożej, a na odwrocie tekst: „Świat chyli się do upadku,
ale Polska, dzięki nabożeństwom do Mego Niepokalanego
Serca uwolni świat od straszliwej tyrani komunizmu (…).
Powstanie z niej nowy Jan, który poza jej granicami, heroicznym
wysiłkiem zerwie kajdany, nałożone przez tyranię komunizmu (...)”. Kartkę tę odnaleziono w 1978 roku wśród dokumentów bpa Pawła Hnilicy, bliskiego przyjaciela Jana Pawła II.

2990
Aleksandra Zapotoczny

2290
M1762

STUDNIA KS. DOLINDO
s. 160 · 140 ×202 · miękka

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

2990

3490

M1882
s. 336 · 140 × 202 · miękka

3490
s. 256 · 140 × 202 · miękka

2490

3490

Z122

1990

2990

Z123

2490
M1829

s. 316 · 140 × 202 · miękka

s. 176 · 140 × 202 · miękka

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

TAK WIDZIAŁEM
NIEPOKALANĄ

PRZYBĄDŹ
DUCHU ŚWIĘTY

KTO UMRZE, ZOBACZY

DOLINDO I OFICJUM

Czyściec i raj

Listy z Rzymu

1999
s. 144 · 130 × 190 · miękka

1499
Z114

1999
s. 128 · 130 × 190 · miękka

1499
M1851

1999
s. 128 · 130 × 190 · miękka

1490
M1912

1999
s. 128 · 130 × 190 · miękka

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

GŁĘBOKA PRZEMIANA
SERCA

NA TRUDNE DNI

OJCZE NASZ

MYŚLI NA KAŻDY
DZIEŃ

1499
M1778

w szkole Maryi

Zamów teraZ:
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WIaRa I dUchoWość
M1703

bł. Anna Katharina Emmerich

OD POCZĄTKU ŚWIATA
DO ARKI PRZYMIERZA

3990

3390

M1929

s. 144 · 140 × 202 · miękka

29

90

24

29

bł. Anna Katharina Emmerich

NAUCZANIE I CUDA
CHRYSTUSA PANA
Początki znaków
TOM 1

90

s. 352 · 140 × 202 · miękka

4490

3990

M1866

bł. Anna Katharina Emmerich

NAUCZANIE I CUDA
CHRYSTUSA PANA
Podróże misyjne
TOM 2
s. 512 · 140 × 202 · miękka

M1867

3990

3490

bł. Anna Katherina
Emmerich

NAUCZANIE
I CUDA
CHRYSTUSA
PANA

bł. Anna Katherina
Emmerich

Znaki królestwa
Bożego
TOM 3

M1910

MĘKA I ŚMIERĆ
CHRYSTUSA PANA

3990

2990

s. 320 · 140 × 202 · miękka

s. 320 · 140 × 202 · miękka

Mistyczka, dzięki której odnaleziono dom Maryi w Efezie
24

90

19

90

M1670

bł. Anna Katharina
Emmerich

OD ZMARTWYCHWSTANIA
DO ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO
s. 176 ·140 × 202 · miękka

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

s. 320 · 140 × 202 · miękka

bł. Anna Katharina
Emmerich

M1719

29

90

ŻYCIE MARYI

24

90

bł. Anna Katherina
Emmerich

2990

OBJAWIENIA
O NARODZENIU
PAŃSKIM

M1740

s. 288 · 140 × 202 · miękka

Darmowa Dostawa oD 129 zł

2490

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

śWIęcI I cUda

30

ks. Józef Niżnik

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA
Bohater Chrystusowy
s. 232 · 130 × 200 · miękka

twy

dectwa, modli

ia
Objawienia, św

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, rozwija
kult św. Andrzeja i przypomina, dlaczego to on jest niezłomnym
Patronem Polski, obrońcą naszych granic i orędownikiem pokoju.
Ta wyjątkowa książka, napisana przez proboszcza i kustosza sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, nie jest zwykłą biografią Świętego – jest wezwaniem do totalnego zawierzenia Bogu
i oddania się w opiekę św. Andrzejowi Boboli. A przede wszystkim – odkrywa przed nami niezwykle ważne słowa, które święty
Patron Polski kieruje do Polaków w czasie kryzysu w kraju i wojny
tuż za naszą granicą.

nowość

K04569

Andrzej Różycki

CUDA
WIELKICH
ŚWIĘTYCH

ŚWIĘTY
BRAT ALBERT

s. 1008 · 205 × 275 ·
twarda

s. 672 · 165 × 235 · twarda

23900

K04457

Jedyna taka książka na świecie. Ponad 100 sylwetek największych i najważniejszych świętych Kościoła katolickiego, ich
biografie oraz cuda beatyfikacyjne i kanonizacyjne, a także te,
których dokonali za życia wszystko zebrane w jednym tomie.
Ponad tysiąc stron porywającego tekstu. Henryk Bejda dotarł
do historycznych relacji z wydarzeń, wypowiedzi postulatorów
procesów kanonizacyjnych oraz do dokumentów potwierdzających autentyczność cudów osób wyniesionych na ołtarze.

Zamów teraZ:

3290

Henryk Bejda

Ponad 2800
fotografii
i ilustracji

25900

3490

Biografia

bioNajpełniejsza
ta
grafia św. Bra
iera
Alberta – zaw
racji
st
u
il
0
ponad 20

9990

8990

M1511

Niniejsza biografia przenosi czytelnika w realia epoki, w której
żył Adam Chmielowski. Autor obficie czerpał z różnych źródeł,
chcąc jak najpełniej oddać atmosferę i warunki tamtych czasów.
Wykorzystał relacje i wspomnienia świadków, którzy byli związani z osobą św. Brata Alberta. W książce znajdziemy wiele materiałów nigdy dotąd niepublikowanych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują autografy św. Brata Alberta, „Szkicownik”
zawierający prace Adama i Mariana Chmielowskich oraz mało
znane fotografie Brata Alberta z jego pobytu w Zakopanem.

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

BIBlIa

31
M1766

BIBLIA DOMOWA W OBWOLUTACH
OKOLICZNOŚCIOWYCH

99

90

5900

Biblia w obwolucie
z wizerunkiem św. Jana Pawła II

s. 1416 · 200 × 285 · twarda

10990

6900
M1757

99

90

59

Biblia
z dedykacją

9990

00

5900
M1897

M1801

Biblia w obwolucie
rodzinnej

Biblia w obwolucie ślubnej
bez dedykacji

9590

5900

M1545

BIBLIA Z KOMENTARZAMI JANA PAWŁA II PISMO ŚWIĘTE
s. 1456 · 240 × 320 · twarda
STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU
DUŻE LITERY
M1224
komplet 3 tomów
Piękne wydanie Biblii
90 NOWY
TESTAMENT
6990

z błogosławieństwem
św. Jana Pawa II
dla Rodziny

s. 3396 · 165 × 235 ·
twarda ze złoceniami

49

83

22900

14900

M1407

✤ 360 stron komentarzy biblijnych św. Jana Pawła II
✤ błogosławieństwo św. Jana Pawła II dla rodzin,

które wspólnie czytają słowo Boże

30

Ewangelia według św. Mateusza

24900 19900
M1422
Stosunek
Jezusa do Prawa i Proroków:

STARY
TESTAMENT

90

21990

318że przyszedłem
Niech wam siękomplet
nie wydaje,
wo i Proroków. Przyszedłem nie po S0179
to, by je
✤ kronika rodzinna do wpisywania członków rodziny
18
✤ tekst papieża Franciszka, w którym zachęca wiernych
je wypełnić. Zaprawdę mówię wam: Dopó
do czytania Pisma Świętego
duże litery
czcionki
nie przeminą,
nie· wielkość
będzie
też 1:1
opuszczone a
nawetzamówienia!
ani jedna kropka nad „i” nie zm
Darmowa Dostawa oD 129 zł
·
Prezentwięcej,
Do KaŻDeGo
nie zostanie wypełnione całe Prawo. 19 Tak
✤ 83 całostronicowe grafiki Gustave’a Doré

17

dla dZIecI

32

Benedicte Delelis

JAK ZIARNKO
GORCZYCY
s. 56 · 230 × 300 · twarda

nowość
5600

5290

K04411

s. 304 · 165 × 224 · twarda

1790

K04613

nowość

s. 24 · 195 × 240 · miękka

Lodovica Cima

Régis Denel

BIBLIA

POZNAJ MSZĘ ŚWIĘTĄ

Dobra Nowina
opowiedziana dzieciom
Oto zbiór historii ze Starego i Nowego Testamentu dedykowanych
małym chrześcijanom. Barwny
język opowieści i pobudzające
wyobraźnię ilustracje zapraszają
dzieci i ich rodziców do odkrywania piękna słowa Bożego. Ponad trzysta stron przepełnionych
Dobrą Nowiną to wspaniała okazja do pogłębienia wiary i poznania jednego z najważniejszych tekstów literackich ludzkości.

Zadania kreatywne
i aktywizujące
Msza Święta bez tajemnic. O czytaniach, liturgii, szatach, wyposażeniu kościoła... słowem o wszystkim! Łamigłówki, krzyżówki
i wiele, wiele innych zadań dotyczących Mszy Świętej. Nauka
przez zabawę dla każdego dziecka
i niejednego rodzica.

3400

3190
K04494

Dzięki tej bogato ilustrowanej książce mali chrześcijanie poznają najpiękniejsze przypowieści Pana Jezusa. W tej wspaniałej
przygodzie towarzyszyć im będą ich uśmiechnięci rówieśnicy –
Hania i Jaś – którzy pomogą im zrozumieć drogocenne skarby
wiary ukryte w każdej z biblijnych historii.
O ziarnku gorczycy, O dobrym Samarytaninie, O dobrym pasterzu,
O synu marnotrawnym… to tylko niektóre z przypowieści, jakie
mali czytelnicy znajdą w tym tomie.

nowość

F. Campagnac,
Ch. Raimbault,
F. Py-Renaudie

nowość

BIBLIA
MŁODEGO
DETEKTYWA
s. 320 · 195 × 255 · twarda

1900

nowość

6995

6595

K04577

Jak przedstawić Biblię, aby nie wydawała się dzieciom zbyt długa
i trudna? Pomogą nam w tym sympatyczni detektywi: Zosia i Tomek. Biblia młodego detektywa zawiera 14 najpopularniejszych
historii ze Starego Testamentu i 14 z Nowego Testamentu. Na początku każdego rozdziału znajduje się minikomiks z zabawnymi
dialogami, który wprowadza czytelników w tematykę tekstu biblijnego. Znajdziemy również się fragment oryginalnego tekstu,
aby przyzwyczajać najmłodszych do lektury Pisma Świętego.

Zamów teraZ:

K04495

1900

K04496

s. 32 · 175 × 210 · twarda

s. 32 · 175 × 210 · twarda

Anne-Isabelle Lacassagne

Anne-Isabelle Lacassagne

Z BUZIĄ UŚMIECHNIĘTĄ
IDĘ NA MSZĘ ŚWIĘTĄ!

KIEDY CZUWAM, KIEDY
ŚPIĘ, PANIE JEZU,
KOCHAM CIĘ!

Dzięki tej książce mali chrześcijanie lepiej zrozumieją Mszę Świętą.
Autorka tłumaczy czym jest Msza
Święta i kto nas na nią zaprasza?
Jaką wiadomość możemy usłyszeć
podczas Mszy Świętej? Dlaczego
warto w niej uczestniczyć? Odpowiedzi na wszystkie te pytania,
udzielone w najprostszych słowach, znajdują się na kolorowych
stronach tej publikacji.

Książeczka przedstawia dzieciom
Kogoś wyjątkowego. Dzięki niej
mali chrześcijanie lepiej poznają
Pana Jezusa. Gdzie Pan Jezus
przyszedł na świat? Jaką ważną
wiadomość zostawił wszystkim
ludziom? Dlaczego musiał umrzeć
na krzyżu? Co możemy zrobić,
żeby Go dzisiaj spotkać? Odpowiedzi na wszystkie te pytania,
znajdują się na kolorowych stronach tej publikacji.

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

dla dZIecI
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Małgorzata Ruszkowska,
Klaudia Kozińska

DOBRA NASZA!

nowość

2290

nowość

K04572

2290

s. 52 · 205 × 260 · twarda

s. 320 · 150 × 235 · miękka

K04573

s. 52 · 205 × 260 · twarda

Dorota Skwark

Dorota Skwark

TO WŁAŚNIE POLACY

TO WŁAŚNIE POLKI

Ta świetna, pięknie ilustrowana
książka przedstawia 10 postaci
wybitnych Polaków, których dokonania powinny znać wszystkie
polskie dzieci. Skąd się wziął przydomek Bolesława Chrobrego?
Czym zasłynął Mikołaj Kopernik?
Czy Fryderyk Szopen był cudownym dzieckiem? Kim był Jerzy Kukuczka? Jakie były pasje Karola
Wojtyły? To tylko kilka z pytań,
na które odpowiedzi znajdziemy
w tym intrygującym zbiorku.

Ta świetna, pięknie ilustrowana
książka przedstawia 10 postaci
wybitnych Polek, których dokonania powinny znać wszystkie
polskie dzieci. Czy mała królowa
Jadwiga lubiła się uczyć? Kim była
Magdalena Bendzisławska? Gdzie
urodziła się Emilia Plater? Czym
zasłynęła Wanda Rutkiewicz? Co
studiowała Irena Sendlerowa? To
tylko kilka z pytań, na które odpowiedzi znajdziemy w tym intrygującym zbiorku.

nowość

Polska przewodnik
dla dzieci

44

90

nowość

5990

5690

K04574

Chcecie przepłynąć się podziemnym kanałem albo spojrzeć na
stolicę z wysokości sokolego gniazda? Wolicie historie o świętych czy o diabłach i czarownicach? Interesują was rysie, wilki,
żubry i niedźwiedzie? Jesteście gotowi na mumie i duchy? W tej
książce znajdziecie opis ponad 60 takich miejsc wraz z podstawowymi informacjami praktycznymi. To przewodnik inny niż
wszystkie ułożony według zaskakującego klucza, pełen ciekawostek, niesamowitych legend i sekretów zza grobu.

Nela Mała
Reporterka

Nela Mała
Reporterka

NELA
I TAJEMNICE
OCEANÓW

NELA
I TAJEMNICE
ŚWIATA

s. 208 · 165 × 215 · twarda

s. 192 · 165 × 215 · twarda

Razem z Nelą
odkryjecie podwodny świat
ryb, ssaków
i innych fanta
stycznych
zwierząt!

Odwiedzicie
skę
indiańską wio
i plena Kostaryce
mię Karenów
w Tajlandii

41

nowość

90

4490

K04575

4190

K04576

Tym razem wyruszycie z Nelą na poszukiwanie gibonów i lwów
Zbadacie dno Morza Czerwonego, zanurkujecie w Oceanie morskich, zobaczycie narodziny żółwików i pospacerujecie
Indyjskim, poszukacie rekinów, wąsatych skrzydlic oraz krów po dnie morza. Nela zaczęła podróżować po świecie i nagrymorskich, czyli diugoni. Poznacie nocne życie na rafie i staniecie wać filmy w wieku pięciu lat. Jej idolem jest Steve Irwin i tak
oko w oko z rafowymi rekinami szarymi. Nela opowiada o pięk- jak on, Nela jest reporterem – podróżnikiem. W swoich filmach
nych miejscach, które poznała, i o fascynujących zwierzętach, i książkach pokazuje dzieciom świat, zwierzęta, dalekie kultuktóre zobaczyła. Świat jest cudowny i oczami wyobraźni mo- ry i zaprasza w niezapomnianą podróż. Opowiada o pięknych
żecie podróżować ze mną oraz przeżywać wspaniałe przygody! miejscach, które poznała, i o fascynujących zwierzętach, któPakuj się i jedź ze mną!
re zobaczyła.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

dla dZIecI

34

Emily Hawkins,
Lucy Letherland

Joana Jesus

UMIEM
RYSOWAĆ
ZWIERZĘTA

ATLAS
REKORDÓW
ŚWIATA

s. 80 · 200 × 247 · miękka

s. 88 · 270 × 370 · twarda

Dzięki temu
przepięknie
u
ilustrowanem
i
ow
ik
n
przewod
ę
si
z
zaznajomis
z najbardziej
ymi
niewiarygodn
iata
rekordami św

nowość

8990

8590

eTa książka prz
la
d
a
znaczon
najmłodszych
jest dowodem
na to, że każdy
umie rysować!

nowość

K04577

Poznaj nadzwyczajne rośliny i zwierzęta, oszałamiające krajobrazy i niesamowite dzieła ludzkich rąk. Poczuj respekt przed
najdłuższą burzą w historii, odważ się odwiedzić najgorętsze
miejsce na świecie, udaj się z wyprawą do najgłębszego podziemnego miasta i poznaj niektóre z najszybszych, najgłośniejszych i najbardziej niebezpiecznych istot na Ziemi. Na każdej
z ponad trzydziestu przedstawionych scen młodzi miłośnicy
przyrody odkrywają setki faktów i dowiadują się mnóstwa ciekawych rzeczy.

3690

3990

Dzięki niezwykle prostym instrukcjom autorstwa Joany Jesus
nauczycie się, jak krok po kroku narysować aż 35 różnych zwierząt! Od lisa z trójkątną głową, przez kanciastego krokodyla
z ogromną pełną zębów paszczą, aż po uśmiechniętą okrągłą rybę
i wesołego kraba. Nie potrzebujecie nawet zeszytu, bo w książce zaplanowano specjalne miejsce na Twoje rysunki. W dodatku na końcu znajdziecie gotowe tła z różnymi krajobrazami, które możecie zasiedlić zwierzętami, które sami narysujecie!

nowość
3490

3290

K04578

s. 128 · 167 × 235 · miękka

Imogen Harrison

ĆWICZENIA NA
POGODĘ DUCHA
Zachowaj dobry humor
na co dzień
Każdy z nas bywa smutny, zwłaszcza gdy sprawy nie układają się tak,
jak tego chcieliśmy. Bywamy przygnębieni także dlatego, że zbytnio
skupiamy się na myślach, które
psują nam dobry humor. Dzięki
Ćwiczeniom na pogodę ducha
zaczniesz sobie radzić ze smutkiem, nauczysz się wyrażać swoje
emocje i koncentrować na tym, co
w twoim życiu pozytywne.

K04579

nowość

1390

K04314

2999

2799

K04416

1995

1790

K04460

s. 96 · 170 × 245 · twarda

s. 144 · 145 × 205 · miękka

NASZE POLSKIE
RYMOWANKI

Jose Raul Capablanca

Ewa Sajek

SZACHOWY
ELEMENTARZ

100 ZABAW NAUKA
PRZEZ ZABAWĘ

Oto drugi (i ostatni) z klasycznych
podręczników gry szachowej autorstwa trzeciego mistrza świata
uważanego za większość znawców szachów za największy talent
w dziejach królewskiej gry. Capablanca przedstawił tu, w elegancki
sposób, praktyczne zalecenia, dotyczących różnych elementów
i aspektów prowadzenia walki na
szachownicy.

Ponad 100 stron wesołej zabawy
zapewni każdemu dziecku rozrywkę na długi czas. Zadanka są
edukacyjne, rozwijają zdolności
manualne, spostrzegawczość, rozwijają myślenie logiczne – dzięki
czemu dziecko uczy się poprzez
zabawę! Ponadto przy każdym
zadaniu jest skala trudności, która
określa, jak trudne jest to zadanko.

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.

Zamów teraZ:

s. 104 · 205 × 290 · miękka
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I ODPOWIEDZIACH

35

nowość

Polska i świat
s. 320 · 165 × 240 · twarda

5490

nowość

6590

6995

K04497

Encyklopedia to obszerne kompendium wiedzy o Polsce i świecie.
Znajdziesz tu informacje z różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki. Ciekawostki geograficzne, techniczne, historyczne czy przyrodnicze zostały zilustrowane wspaniałymi zdjęciami. Dowiedz
się więcej o świecie, w którym żyjesz – tym bliskim i tym dalekim.

nowość

1590

K04586

5190

s. 40 · 205 × 250 · twarda

4699

K04587

s. 128 · 206 × 283 · miękka

Robert Tocha

Ćwiczenia rozumienia
i mówienia dla dzieci
Wybierzcie się na wieś z Puciem
i Misią. Siódma część przygód
Pucia może służyć zarówno dzieciom młodszym, jak i starszym
przedszkolakom. Jej celem jest
sprawdzanie i rozwijanie umiejętności rozumienia mowy, wzbogacenie słownika dziecka o nazwy nowych obiektów i czynności oraz rozwinięcie umiejętności
opowiadania.

Szkoła podstawowa
Atlas historyczny w przyjazny sposób wyjaśnia zagadnienia poruszane na lekcjach historii w szkole
podstawowej oraz uczy, w jaki
sposób korzystać z map, by jak
najwięcej z nich wyczytać. Cennym uzupełnieniem są osie czasu,
na których zaznaczono najważniejsze daty. To doskonała, zgodna
z podstawą programową pomoc
dydaktyczna zarówno dla uczniów,
jak i nauczycieli.

nowość
4990

4690

K04588

s. 110 · 224 × 277 · twarda

s. 512 · 145 × 205 · twarda

Tove Jansson

Lucy Maud Montgomery

BAJKI

POWRÓT DO DOLINY
MUMINKÓW

ANIA Z ZIELONEGO
WZGÓRZA

Obieramy kurs na nowe życie,
pełne niebezpieczeństw i przygód! Dajcie się ponieść nowym,
ekscytującym opowiadaniom
i popłyńcie do Doliny Muminków!
Przeczytajcie o tym, jak Muminki
znajdują Królewski Rubin, żeglują
na samotną wyspę, spotykają Czarodzieja i odkrywają magiczny
portal. Lecz gdy w końcu zatęsknią
za domem, czy uda im się wrócić
do ukochanej Doliny Muminków?

Oto przepiękna opowieść, w której piegowata Ania prowadzi nas
do zaczarowanych miejsc na Wyspie Księcia Edwarda w Kanadzie.
Razem z Anią oglądamy jej czarodziejski świat pełen obrazów
i czujemy zapach balsamicznej
żywicy lasów, razem z nią wpadamy w zachwyt nad pięknem
przyrody i przeżywamy magię
jej wyobraźni. Cudowna książka
wszechczasów o zwariowanej
nastolatce.

·

K04415

ATLAS HISTORYCZNY

Charles Perrault

Darmowa Dostawa oD 129 zł

4495

PUCIO NA WSI

s. 102 · 143 × 205 · miękka

Książka została przygotowana
z myślą o rodzicach, którzy pragną przeczytać swoim dzieciom
pełne wersje baśni, jak również
o uczniach przerabiających utwory
Charles’a Perraulta w szkole. Wybór zawiera najwartościowsze baśnie francuskiego pisarza w tym
wszystkie bajki znajdujące się
w najnowszej podstawie programowej MEN, do których odwołują
się podręczniki szkolne.

4995

Marta Galewska-Kustra

nowość
4999

K04608

7990

7490

K04412

s. 336 · 195 × 254 · twarda

Jan Brzechwa

BRZECHWA DZIECIOM
Dzieła wszystkie. Wiersze
Wyjątkowa edycja wszystkich
wierszy dla dzieci Jana Brzechwy.
Wspaniałe ilustracje Artura Gulewicza, twarda oprawa, duży format – tego wydania nie może zabraknąć na półce z książkami! To
drugi tom niepowtarzalnego cyklu,
w którym zebraliśmy wszystko, co
wyszło spod pióra najpopularniejszego polskiego twórcy dla dzieci.
Znajdą się w nim zarówno dobrze
znane utwory jak i te zapomniane.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Clive Gifford

Carl Wilkinson

WIELCY
FILOZOFOWIE

ALBERT
EINSTEIN
TEORIA
WZGLĘDNOŚCI

Myśli, które
zmieniły świat
s. 64 · 272 × 370 · twarda

Myśli, które
zmieniły świat
s. 64 · 272 × 370 · twarda

nowość

7999

7599

nowość

K04498

Co kryje się w jaskini Platona i dlaczego tak trudno z niej wyjść?
Co takiego głosił Sokrates, że został skazany na śmierć? I czemu bracia św. Tomasza z Akwinu porwali go i więzili przez rok?
Poznaj największych filozofów świata, którzy tak jak ty starali
się znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Książki w serii
Myśli, Które Zmieniły Świat przybliżają dzieciom trudne zagadnienia i pokazują, jaką fascynującą przygodą jest nauka.

7999

7599

K04499

Słyszałeś o Albercie Einsteinie? Wyobraź sobie, że ten staruszek
z siwą czupryną na głowie był w swoich czasach popularniejszy
niż niejeden youtuber czy tiktoker! Potrafił zwalniać i przyspieszać czas (przynajmniej w teorii). I to dzięki niemu mamy dzisiaj
między innymi GPS. Słynne równanie Einsteina – E=mc2 – na zawsze zmieniło świat… Zobacz, co kryje się za tymi tajemniczymi
znakami. Tego nie dowiesz się w szkolnej ławce!

fIloZofIa
John Barton

HISTORIA BIBLII
s. 664 · 145 × 205 · miękka

Autor podsumował w niniejszej książce
długie lata swoich badań nad Biblią,
przedstawiając fascynującą opowieść
o historii kształtowania się tej Księgi, jaką dziś znamy, o jej
recepcji i interpretacji. Oparł się w tym na dwóch założeniach: Po pierwsze, nie ma jednoznacznej relacji między
Biblią a zasadami wiary przyjmowanymi przez oparte na niej
religie. Nie sposób wyczytać z niej ich konkretnego kształtu,
a na dodatek biblijne ekwiwokacje sprawiają im kłopot. Zarazem, wbrew przyjętemu mniemaniu, ani chrześcijaństwo,
ani judaizm nie skupiają się w swojej praktyce na Piśmie
jako jedynej, świętej księdze. Nie jest ono konstytucją dla
żadnej z religii, lecz raczej opowieścią założycielską. Po drugie, Biblia nie powstała jednorazowo jako zamknięta całość,
lecz ewoluowała, a jej kanon jest wynikiem historycznych
negocjacji.

nowość
Zamów teraZ:

8600

8190

K04545
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Luba Ristujczina

WOJCIECH KOSSAK
Najwybitniejszy batalista
s. 240 · 240 × 300 · twarda

ka
ojciecha Kossa
Malarstwo W
jego życie:
jest takie, jak
ełne rozmachu
dynamiczne, p
tazji
i ułańskiej fan

nowość

12900

11990

K04500

Poprzez sztukę dostarczał on widzom zmysłowej przyjemności, przywoływał minioną chwałę polskiego oręża,
był piewcą bitew kampanii napoleońskiej i dramatycznych starć powstania listopadowego, admiratorem
świata ziemiańskich dworów oraz entuzjastą zmysłowej urody świata. Batalistyce, sztuce portretu i realistycznej formie pozostał wierny do końca długiego życia, na przekór zmieniającym się trendom i modom.
Dziś, po osiemdziesięciu latach od śmierci artysty, jego
twórczość nadal budzi emocje.

Luba Ristujczina

BIBLIA
W OBRAZACH

nowość

13890

12990

K04435

3890

3690

K04609

s. 224 · 220 × 280 · twarda

s. 160 · 206 × 270 · twarda

Rgine Pernoud,
Georges Herscher

Agnieszka Nożyńska-Demianiuk

OGRODY
KLASZTORNE

Autorzy prezentują ogrody klasztorne z punktu widzenia dziejów
duchowości, reguły zakonnej, kultury rolnej i historii rozwoju tych
ogrodów. Przewodnikiem jest tu
Georges Herscher, który prezentuje najważniejsze ogrody klasztorne we Francji z perspektywy
wczoraj i dziś. Natomiast Jean-Paul Collaert zajmuje się konkretnymi mistrzami sztuki ogrodów
klasztornych.

s. 160 · 230 × 300 · twarda

nowość

POCZET KRÓLÓW
POLSKICH

5990

5590

Historię można poznawać w różny
sposób. Jednak najciekawszy i najK04501
popularniejszy z nich polega na
poznaniu jej przez pryzmat życiorysów wielkich polityków. Temu
Wyjątkowa pozycja poświęcona malarstwu o tematyce biblijnej.
celowi służy niniejsza publikacja.
Autorka
opisała w niej kilkadziesiąt obrazów, które tworzą chroPoprzez biografie królów, książąt,
nologiczną
biblijną historię, od stworzenia, poprzez motywy ze
władców i prezydentów starano
się ukazać najważniejsze wyda- Starego Testamentu, następnie pojawiają się sceny z Nowego
rzenia w dziejach Rzeczpospolitej. Testamentu, aż do sądu ostatecznego. Artystyczna wizja reli-

Darmowa Dostawa oD 129 zł

gijności i chrześcijaństwa zmieniała się na przestrzeni wieków,
w tej książce zaprezentowano ciekawy przekrój dzieł i twórców
od czasów najdawniejszych po współczesność.

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Gabor Mate

Volker Busch

KIEDY CIAŁO
MÓWI NIE

WOLNA GŁOWA
Jak zadbać o swoją
koncentrację
i kreatywność

Koszty ukrytego
stresu

s. 320 · 135 × 205 · miękka

s. 352 · 150 × 225 · miękka

a
Książka ważn
zarówno dla
k
pacjentów, ja
i lekarzy

nowość

4999

4699

nowość
4499

4199
K04503

K04502

Czy można dosłownie umrzeć z samotności? Czy istnieje
połączenie między zdolnością wyrażania emocji a chorobą
Alzheimera? Czy można zdefiniować „osobowość nowotworową”? Opierając się na badaniach naukowych doktor Gabor Maté
udziela odpowiedzi na pytania dotyczące połączenia umysł –
ciało. Przedstawia dowody naukowe na to, jaką rolę odgrywają stres i emocje w występowaniu powszechnych chorób takich
jak: zapalenie stawów, nowotwory, cukrzyca, choroby serca, czy
stwardnienie rozsiane.

W swoim bestsellerowym poradniku Volker Busch:
◆ z humorem radzi, jak posprzątać w głowie, żeby było
w niej miejsce tylko na ważne rzeczy
◆ przedstawia sprawdzone sposoby na to, jak poprawić
uważność i koncentrację
◆ daje wskazówki, jak zredukować stres w świecie przeładowanym zbędnymi informacjami.

Jeśli zastosujesz się do jego rad, nie tylko poprawi się twoja
pamięć – nauczysz się także, jak w codziennym zabieganiu odnajdywać spokój.

Robert Cialdini

WYWIERANIE
WPŁYWU
NA LUDZI
Teoria i praktyka
s. 334 · 165 × 235 · miękka

Bestseller
w Stanach
Zjednoczonych
i w Polsce!

nowość
4999

4699

K04504

s. 368 · 144 × 205 · miękka

Amy Cuddy

WSTAŃ!

nowość

7990

7590

K04491

Ta znakomita książka z dziedziny psychologii społecznej, prezentująca techniki wywierania wpływu, skierowana jest do
wszystkich zainteresowanych wpływaniem na innych ludzi oraz
tych, którzy pragną obronić się przed niepożądanym oddziaływaniem bądź manipulacją. Książka skierowana jest do osób,
które zawodowo zajmują się wpływaniem na innych: do dziennikarzy i psychologów, negocjatorów, specjalistów od reklamy
i marketingu, prawników, nauczycieli i wychowawców.

Zamów teraZ:

Skuteczny sposób, by zyskać
pewność siebie i stawić czoło
wyzwaniom
Unieś ręce lub stań w pozie Wonder Woman – poczujesz siłę
i zmienisz swoje nastawienie do
czekającego cię zadania na bardziej pozytywne. Dzięki prostym
trikom możesz pokonać poczucie
bezsilności. Poparta naukowymi
dowodami rewolucyjna teoria
autorki mówi, że pewność siebie
można wytrenować!

3999

3699

K04469

s. 304 · 138 × 211 · miękka

Joanna Zaręba

KRÓTKA HISTORIA
PSYCHOLOGII
Krótka historia psychologii pokazuje, jak fascynujący może być
świat umysłu i jak długą drogę
w dziedzinie psychologii pokonaliśmy od starożytności do dziś. Poznaj filozofów, teologów i naukowców, którzy rozszerzali granice
wiedzy. Dowiedz się, jak odkrywano tajemnice mózgu, i sprawdź,
co ma do zaoferowania współczesna psychologia.

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

Paul Davies

NADZWYCZAJNY
MÓZG

CO POŻERA
WSZECHŚWIAT?

s. 328 · 135 × 215 ·

s. 208 · 145 × 220 · twarda

I inne zagadki kosmosu

zintegrowana

st
Czy możliwa je
e
podróż w czasi
i powstawanie
o?
czegoś z niczeg

Pięć kroków
nia
do usprawnie
systemu opera
go
cyjnego twoje
mózgu

nowość
nowość

4990

4690

4990

4690

K04508

Choć dzięki postępom fizyki i astronomii potrafimy prześledzić życie i śmierć gwiazd, usłyszeć drgania czasoprzestrzeni
Nasz mózg to potężne narzędzie, dzięki któremu możemy zro- i dostrzec łunę Wielkiego Wybuchu, kosmos wciąż kryje przed
bić wszystko i stać się tym, kim chcemy. Większość z nas nie po- nami wiele tajemnic. Najnowszą książkę Paula Daviesa czyta
trafi jednak w pełni wykorzystać jego potencjału. Gdy nauczysz się jak najlepszą powieść kryminalną. Słynny fizyk gra w niej
się czerpać z potęgi mózgu, zdołasz na nowo napisać własną rolę detektywa, który z gawędziarską swadą prowadzi nas od
historię i stworzyć przyszłość, jakiej pragniesz. Ćwicząc mózg, zagadki do zagadki, proponuje i rozważa możliwe odpowiedzi,
zyskasz moc przemiany na lepsze nie tylko swojego życia.
ale i stawia kolejne znaki zapytania.
K04505

Daniel C. Dennett,
Gregg D. Caruso

WOLNA WOLA
Czy jesteśmy
odpowiedzialni
za nasze czyny?

Lawrence J. Cohen

NIE STRACH
SIĘ BAĆ
s. 304 · 140 × 205 · miękka

s. 304 · 140 × 215 · miękka

nowość

nowość

4690

4990

4490

K04507

Dwóch znakomitych filozofów ściera się w epistolarnej dyskusji
o tym, czy jesteśmy kukiełkami na linkach przypadku, czy mamy
życie pod niejaką choćby kontrolą. Sceptycznie spoglądający na
ideę wolnej woli Caruso spotyka się z reprezentującym pogląd
przeciwny Dennettem. Próbując rozstrzygnąć problem wolnej woli i związanej z nią odpowiedzialności moralnej, Dennett
i Caruso ponoszą fiasko. Nie zdoławszy przekonać adwersarza
do swoich poglądów przegrywają, ale ze wspaniałym efektem.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

4190
K04592

Potwory pod łóżkiem, pierwszy dzień w nowej szkole, udział
w zawodach sportowych wszystko to może wywoływać u dziecka lęki, obawy, niepokoje. Bezradni rodzice nie wiedzą, jak pomóc przestraszonemu dziecku zacząć odczuwać nieskrępowaną radość dzieciństwa. Lawrence J. Cohen przedstawia specjalny
zestaw mądrych i skutecznych strategii na oswajanie lęków, które łączą radosną zabawę z głębokim zrozumieniem dla emocji
dziecka, miłością, empatią i akceptacją.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Andrzej Nowak

POLSKA I ROSJA
Sąsiedztwo wolności
i despotyzmu X-XXI w.
s. 400 · 165 × 235 · twarda

Dlaczego? – ciśnie się na usta za każdym razem, kiedy zastanawiamy się nad historią Rosji oraz relacji polsko-rosyjskich.
Dlaczego państwa zachodnie od stuleci naiwnie wierzą w dobre intencje Moskwy? Dlaczego w dziejach Rosji jest aż do dziś
tyle brutalności, przemocy i zacofania? Dlaczego krwiożerczo
napadała na kraje, które uważała za słabsze; na przykład na
Polskę w 1920 czy 1939 r., na Gruzję w 2008 r. albo na Ukrainę
w 2022 r.? 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, kiedy Moskwa była zarośniętym trawą i lasem
skrawkiem ziemi w dziczy, prowadząc
czytelnika aż do czasów współczesnych i haniebnej inwazji Władimira Putina na Ukrainę.

nowość

8490

8900

K04509

Gołubiew
Antoni

BOLESŁAW
CHROBRY

nowość

Rozdroża
s. 496 · 170 × 210 · twarda

4990

nowość
4990

4690
K04593

Piąty tom monumentalnego dzieła o początkach polskiej państwowości. Powieść historyczna z czasów Mieszka I i początków
panowania Bolesława Chrobrego. Antoni Gołubiew we wspaniałej powieści, pełnej historycznych wydarzeń i historycznych
postaci, portretuje wszystkie warstwy społeczne od pospolitego raba, po księcia Bolesława czy cesarza Ottona III. Splata losy
bohaterów, tak jak splatała się polska państwowość, wytrwale,
cierpliwie, w boju i politycznych rozgrywkach.

Zamów teraZ:

4690

K04419

s. 456 · 143 × 205 · zintegrowana

7900

7490

K04596

s. 376 · 165 × 235 · twarda

Sławomir Leśniewski

Andrzej Nowak

DRAPIEŻNY RÓD
PIASTÓW

ULEGŁOŚĆ CZY
NIEPODLEGŁOŚĆ

Do niedawna wydawało się, że
o pierwszych władcach Polski
wiadomo wszystko. Tymczasem
najnowsze odkrycia naukowe
pokazują, że im więcej o Piastach
wiemy, tym więcej pojawia się nowych pytań i tajemnic do odkrycia. Drapieżny ród Piastów to nie
tylko porcja rzetelnej historycznej wiedzy, ale przede wszystkim
pasjonująca opowieść o polskich
władcach, o ich namiętnościach
i słabościach.

Autor patrzy uważnie na otaczający nas świat i z żelazną logiką
wyciąga wnioski. Zmusza do
przemyśleń, do szukania narodowych, a więc chrześcijańskich korzeni. Utrwala narodową pamięć
i uświadamia, jaką straszną cenę
trzeba płacić za jej utratę. Obraz
współczesnej Polski z historią
w tle, obraz odarty z wszelkiej narosłej przez lata komunizmu i neokomunizmu półprawdy.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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LEKSYKON ZAMKÓW W POLSCE
s. 592 · 235 × 305 · twarda

5990

5590

nowość

K04462

Sławomir Koper,
Tomasz Stańczyk

KRESY PÓŁNOCY

17990

K04594

kacja
na rynku publi
za
js
ie
n
er
sz
b
Najo
ków w Polsce
na temat zam

s. 396 · 150 × 230 · miękka

Wyprawa do polskich Inflant
Polacy wiedzą mniej o Inflantach
niż o Sumatrze i Borneo stwierdził już półtora wieku temu Gustaw Manteuffel. Za dawne Kresy
Rzeczypospolitej uważa się dziś
wyłącznie tereny Ukrainy, Białorusi i Litwy. Mało kto pamięta, że
ziemie dzisiejszej Łotwy dzieliły
przez ponad dwa stulecia losy naszego kraju, a wielu jego mieszkańców dobrze zasłużyło się dla
polskiej historii i kultury.

18900

Album szczegółowo opisuje wszystkie
najważniejsze zabytki architektury zamkowej na terenach dzisiejszej Polski –
przejrzysta forma leksykonu pozwala
w uporządkowany sposób przyjrzeć się
interesującym obiektom, poznać ich historię, szczegółowy opis stylu architektonicznego, a także zapoznać się z ich
zmieniającym się w dziejach przeznaczeniem. Rozbudowany wstęp nakreśla cele i wyzwania stojące przed badaniem dawnej architektury, jej rekonstrukcją, a także jej roli
jako części dziedzictwa kulturowego.

POLAKÓW
DZIEJE
MALOWANE

Ryszard Jeremi
Kluszczyński

HISTORIA
MALARSTWA
POLSKIEGO

s. 300 · 245 × 345 · twarda

s. 424 · 228 × 280 · twarda

48 obrazów
historycznych
z wielu epok
ych
przedstawion
ch
na kolorowy
ilustracjach

nowość

13900

14700

K04595

Historia malarstwa polskiego jest zwięzłym kompendium wiedzy przeznaczonym dla wszystkich miłośników polskiej sztuki.
Przybliża najpiękniejsze i najbardziej wartościowe obrazy w historii naszego malarstwa pochodzące ze zbiorów prywatnych,
muzeów, jak też kościołów i klasztorów. Ponad 700 wysokiej jakości reprodukcji pozwoli Czytelnikowi docenić urodę i kunszt
dzieł pochodzących z różnych epok, od gotyckiego malarstwa
tablicowego po obrazy współczesne, w tym płótna pędzla Stefana Gierowskiego.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

12000

10990

K04417

Książka Polaków dzieje malowane to efektowne połączenie albumu z malarstwem i popularnej książki historycznej. Ułożony
chronologicznie album jest ciekawą książką pomagającą każdemu w poznaniu i zrozumieniu historii. Każdy z 48 obrazów został
szczegółowo opisany, przy czym niektóre istotne fragmenty obrazów wykadrowano, powiększono i dodatkowo skomentowano.
Napisane w ciekawy sposób i uzupełnione 655 ilustracjami i 65
mapami komentarze historyczne uznanych autorytetów w tej
dziedzinie przenoszą czytelnika w atmosferę minionych epok.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Tomasz Zyśko

SIŁĄ
WYCIĄGNIĘCI
Z BUNKRÓW
s. 288 · 140 × 205 · miękka

Tajemnice
cia
pewnego zdję
z getta warsza
wskiego

nowość
4699

4499
K04510

Kim jest chłopiec z podniesionymi rączkami? Jaki sekret skrywają kobieta po lewej i towarzysząca jej dziewczynka? Jakim
człowiekiem jest żołnierz mierzący z broni do dzieci z obojętną
miną? Czego jeszcze możemy się dowiedzieć ze zdjęcia, które
likwidator getta Jürgen Stroop w swoim raporcie podpisał „Siłą
wyciągnięci z bunkrów”? Tomasz Zyśko odkrywa przed nami
nieznany los ludzi, po których pozostała tylko fotografia.

Sławomir
Leśniewski

CHMIELNICKI
Burzliwe losy
Kozaków
s. 464 · 143 × 205 · miękka

re
Powstanie, któ
tylko
przyniosło nie
morze krwi

nowość
4990

4690
K04597

Człowiek, który zniszczył potęgę Rzeczpospolitej, oraz wielki konflikt, który odmienił historię Europy Wschodniej. Jakie
były początki kozaczyzny? Z jakiej przyczyny doszło do buntów Nalewajki i Pawluka? Dlaczego Bohdan Chmielnicki wystąpił przeciwko Rzeczpospolitej? Jak potoczyły się losy kozaczyzny
po jego śmierci? Autor przybliża nam trwający długie dziesięciolecia polsko-kozacki konflikt, ogniskując uwagę na wielkim
buncie Chmielnickiego w 1648 roku.

Janina Lesiak

Lytton Strachey

MARIA JÓZEFA
HABSBURG

KRÓLOWA
WIKTORIA

Ostatnia polska
królowa. Portret
psychologiczny

s. 384 · 145 × 205 · twarda

s. 240 · 145 × 205 · twarda

nowość
3990

3690
K04598

Książka jest opowieścią o kobiecie, która pragnęła być kimś
innym niż była i o tym, że niespełnione marzenia mogą zmienić życie komuś, kto nie potrafi się pogodzić z niemożnością
ich realizacji. I o tym, że aby być królową nie wystarczy usiąść
na królewskim tronie… Jest także po części opowieścią Autorki o jej własnym życiu, wyborach i drodze twórczej poświęconej portretom psychologicznym polskich królowych, które choć
dalekie i niekiedy zapomniane są tak niezwykłe, że trzeba je
obudzić i ożywić.

Zamów teraZ:

nowość
4690

4290
K04599

Czy królowa Wiktoria była wybitna? Czy raczej Imperium Brytyjskie w dobie swojej potęgi i chwały potrzebowało takiej królowej? Od najmłodszych lat była przygotowywana do roli królowej, właściwie nie znała innego życia niż monarsze, ze sztywną
etykietą i przypisanymi rolami. Do tego wszczepiona przez męża
pracowitość i rzetelność na całe 60 lat panowania skazały ją na
życie pełne trudów dnia codziennego. Wykonywała je jednak
bez skarg, sumiennie aż do ostatniego dnia władania to właśnie
znaczy wiktoriański. Wspaniała biografia Wiktorii i Alberta których krewni i potomkowie zasiadali i zasiadają na wielu tronach.
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William Weir

Simon Sebag
Montefiore

50 BITEW,
KTÓRE
ZMIENIŁY
ŚWIAT

ROMANOWOWIE
1613-1918
s. 820 · 160 × 240 · miękka

s. 462 · 165 × 235 · miękka

Od Maratonu
s,
przez Hasting
ol,
p
o
n
ty
n
Konsta
,
Grunwald
wę
Waterloo, Bit
Warszawską
po Stalingrad

nowość

5990

5590

K04511

William Weir przedstawia 50 bitew według doniosłości historycznej, znaczenia dla walki o demokrację i dla przebiegu konfliktu Wschodu z Zachodem na przestrzeni dziejów. Listę otwiera pierwsze stracie dwóch cywilizacji – zwycięstwo Greków pod
Maratonem. To pasjonujący przegląd toczonych na lądzie i morzu w ciągu 2500 lat starć zbrojnych, które zmieniły świat.

racPrawdziwe lite
m.
u
n
kie opus mag
Simon Sebag
isuje
Montefiore op
sy
li
wszelkie ku
ów
życia Romanow

nowość

9990

9490

K04512

Przez ponad trzysta lat Romanowowie rządzili Rosją, wierząc, że
władza absolutna jest świętym powołaniem carów. Saga o życiu carów i caryc najpotężniejszej dynastii czasów nowożytnych. Pasjonująca historia spisków pałacowych, zdrad, zbrodni, błyskotliwych zwycięstw i upokarzających klęsk. A także
romansów, seksualnych ekscesów i wielkich tragedii. Punktem
kulminacyjnym jest nowy portret cara Mikołaja II i jego żony
Aleksandry oraz makabryczna zbrodnia na całej rodzinie carskiej w 1918 roku.

Zygmunt Kubiak

Thomas R. Martin

MITOLOGIA
GREKÓW
I RZYMIAN

STAROŻYTNY
RZYM

s. 688 · 144 × 205 · twarda

Od Romulusa
do Justyniana
s. 328 · 145 × 205 · miękka

nowość
nowość

6290

6500

4490

4190
K04513

K04514

Niezwykła historia o tym, jak niewielka osada stała się potęgą
Mimo czterech tysięcy lat dzielących nas od starożytnej Grecji rządzącą światem śródziemnomorskim. W książce schodzą się
i trudnego do ogarnięcia postępu cywilizacyjnego, który się w tym rozmaite wątki, które autor tropi, podążając za westalkami do
czasie dokonał, zręby naszej kultury i cywilizacji nadal oddziału- świątyń, konsulami na forum czy przywódcami na bitewne pola.
ją na nasz sposób czucia, myślenia i postrzegania świata. Książ- Autor pokazuje, jak z drewnianej osady Rzym stał się imperium,
ka Kubiaka pozwala wskrzesić tę pamięć, wziąć udział w fascy- jak wyglądały rzymskie rodziny, jak przenikały się kultury, konnującym procesie tworzenia się mitów i odbyć podróż w czasie. kurowały religie, co Rzymianie mówili i myśleli, i jak niepozorTo dzieło, którego językiem i erudycją należy się rozkoszować. ne nieraz postaci zmieniały bieg historii świata.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·
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Jan Żaryn

KOŚCIÓŁ I NARÓD
Lata trwogi, lata nadziei
s. 568 · 165 × 235 · twarda

Agentura wpływu nazywana nie tak dawno sowiecką, a dziś
rosyjską, poczyna sobie śmiało także w III RP. Jej dziełem jest
narzucana Polakom od kilkunastu lat przez niektórych polityków tzw. polityka wstydu. Polega ona na upowszechnianiu,
i to w skali świata, fałszywego obrazu naszej historii, na deprecjonowaniu polskiego narodu, jego bohaterów i osiągnięć.
Wszystko oczywiście w imię rzekomej prawdy historycznej.
Kościół i naród polski – tak! To nierozłączne pojęcia. Naród
z niego, a on z narodu. Udowadnia to właśnie prof. Jan Żaryn.
Przywołuje kilkadziesiąt wydarzeń i ponad sto postaci wyznaczających katolicki szlak polskich dziejów – aż po lata najnowsze. Sięga do samego Chrztu, do Mieszka I, choć skupia się na
czasach nam znacznie bliższych, głównie na wieku XX.

nowość

8900

8490

K04515

Niall Ferguson

Fulton J. Sheen

FATUM

KOMUNIZM
I SUMIENIE
ZACHODU

Polityka
i katastrofy
współczesnego
świata

s. 360 · 130 × 200 · miękka

s. 656 · 165 × 240 · twarda

i.
Kryzysy. Plag
.
ie
Pandem
ku
Czy w XXI wie
zieć
id
można przew
ich nadejście?

nowość

69

90

65

3990

3690
K04517

90
K04516

Katastrofy są z natury trudne do przewidzenia. Ale kiedy nadchodzą, powinniśmy być lepiej przygotowani. W końcu nauka
jest po naszej stronie. Dlaczego więc wciąż bywamy bezradni?
Czerpiąc z wielu dyscyplin autor opisuje nie tylko historię, ale
ogólną teorię katastrofy. Jego analiza przeszłości i teraźniejszości pomaga przewidzieć, jakie niebezpieczeństwa będą czyhać
na nas jutro i jak lepiej sobie z nimi radzić.

Zamów teraZ:

nowość

Co nas czeka, kiedy całkowicie wyrzucimy Boga z naszego świata? Kto zajmie Jego miejsce? Czy w świecie, który powstanie
zgodnie z obietnicami współczesnych dyktatorów i ideologów
będzie miejsce dla prawdziwej wolności? Ta książka w czasie
trwającej wojny jest wstrząsem dla naszych sumień. Abp Fulton
Sheen, duchowny katolicki, filozof i apologeta, na przykładzie
komunizmu pokazuje czytelnikom, jak współczesne „postępowe” ideologie zagrażają fundamentom naszego świata.
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Wojciech Harpula

Catherine Belton

CZY DIABEŁ
MIESZKA
NA KREMLU?

LUDZIE
PUTINA
Jak KGB odzyskało
Rosję i zwróciło się
przeciwko
Zachodowi

Źródła zła.
Szatańskie plany.
s. 304 · 135 × 205 · miękka

s. 720 · 150 × 215 · twarda

nowość

nowość

4199

4499

5999

K04601

Czy to Putin i jego koledzy z KGB zmienili Rosję w groźną dla
całego świata dyktaturę? Czy może każdy władca Rosji w trakcie swoich rządów musi zamienić się w diabelskiego tyrana? Czy
jej przywódcy są tak zdeterminowani, że dopuszczają uderzenie
atomowe które może zniszczyć życie na ziemi? Co łączy prawosławnych myślicieli z rosyjskimi bandytami w mundurach?
I w końcu pytanie fundamentalne: czy jest jakakolwiek nadzieja na pomyślny dla Ukrainy, Polski i świata scenariusz zakończenia tego konfliktu?

5699
K04518

Wojna w Ukrainie, sponsorowanie polityki ekstremistycznej
w Europie, wpływanie na wybory w USA w 2016 roku. W ostatnich latach Rosja Putina prowadzi kampanię na rzecz rozszerzenia swoich wpływów i osłabienia zachodnich instytucji. Jak do
tego doszło i kto to zaaranżował? Dziennikarka śledcza Catherine
Belton opisuje historię dojścia do władzy Władimira Putina i otaczającej go grupy ludzi z KGB. Zagłębiając się w funkcjonowanie Kremla, dociera do kluczowych graczy wewnętrznej polityki.

Peter Brannen

Christina Lamb

KOŃCE
ŚWIATA

NASZE
CIAŁA, ICH
POLE BITWY

Niezwykła
opowieść o tym,
jak wymierała
nasza planeta

Co wojna robi
kobietom
s. 416 · 155 × 235 · twarda

s. 448 · 140 × 205 · miękka

Gwałt –
najbardziej
przemilczana
zbrodnia
wojenna

nowość

4699

4999

K04506

Jak wyobrażasz sobie koniec świata? Jako zabójczą asteroidę? Potężną falę upałów, czy wielki wybuch wulkanu? Każdy
z tych scenariuszy jest prawdopodobny. Peter Brannen opisuje pięć masowych wymierań, do których w ciągu milionów lat
doszło na naszej planecie. Bada analogie pomiędzy zmianami
klimatycznymi XXI wieku a tymi, które doprowadziły do największych kataklizmów w dziejach świata. Analizuje możliwe
scenariusze. Wszystko po to, aby udowodnić, że tak naprawdę
niewiele trzeba, aby Ziemia przestała istnieć.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

nowość

5999

5699

K04519
Christina Lamb, doświadczona korespondentka wojenna, oddaje głos kobietom z obszarów objętych konfliktami zbrojnymi.
Pokazuje, że przemoc seksualna stanowi uniwersalne narzędzie
kontroli. Przedstawia gwałt nie jako „efekt uboczny" wojny, ale
potężny instrument zniszczenia, równie skuteczny jak broń chemiczna. Świadectwa bohaterek książki są wstrząsające i przejmujące – szczególnie w świetle obojętności światowej opinii
publicznej na ich krzywdę.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

podRóże

46

PATRONAT SERII DIABŁY I ANIOŁY

Herbert Oleschko

M1879

6990

5990

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

Herbert Oleschko

ANIOŁY
w legendach
polskich

5990

6990

M1880

10980

S0252

s. 304 · 165 × 235 · twarda

13980 komplet

Diabły – wrogowie Boskiego ładu, wichrzyciele i buntownicy. W niniejszej pracy autor dzieli się z czytelnikami głębokim przePiętrzą przeszkody, aby szkodzić ludziom i zdobyć jak najwię- konaniem o istnieniu i działaniu aniołów miejsc (państw, miast
cej dusz. Od kilku wieków coraz częściej powątpiewa się w ich i regionów), zgodnie z nauką biblijną oraz z pismami ojców
istnienie, a to dla nich sytuacja wymarzona. Prezentowane Kościoła. Szerokie tło historyczne i odwołania do źródeł polegendy osadzone są w konkretnej przestrzeni historycznej, po- zwalają czytelnikowi lepiej zrozumieć poszczególne opowieści,
wiązane z prawdziwymi osobami kształtującymi dzieje Polski. naświetlając ich bogate konteksty i rozmaite uwarunkowania.

SZLAKI
POLSKI

Mikołaj
Gospodarek

ZAMKI,
DWORY
I PAŁACE

s. 160 · 206 × 283 · twarda

Polska nieznana
s. 320 · 200 × 260 ·

nowość
69

95

65

twarda

Połączenie
przewodnika
i albumu

95

K04536

9990
Najważniejsze, najciekawsze i najpopularniejsze polskie szlaki
tematyczne, zarówno kulturowo-historyczne, jaki i turystyczno-rekreacyjne, dzięki którym można w atrakcyjny sposób poznać historię i kulturę różnych regionów naszego kraju, a także
aktywnie wypocząć w jego najpiękniejszych zakątkach. W albumie zaprezentowane są szlaki piesze, rowerowe, samochodowe,
kolejowe, kajakowe i żeglarskie. Każda trasa zawiera schematyczną mapkę ułatwiającą planowanie podróży oraz podstawowe informacje praktyczne.

Zamów teraZ:

9490

K04433

W tej publikacji zdjęciom towarzyszą opisy, lecz miejsce liczb
i dat zajęły emocje i przeżycia. Znajdziesz tu minimum informacji potrzebnych, by lepiej zrozumieć niezwykłość tych budowli,
i obraz, w którym zakląłem chwilę zachwytu. W trudnym wyborze obiektów kierowałem się prostą zasadą co chciałbym zobaczyć ponownie, gdzie chciałbym wrócić? Wybierz się w tę podróż razem ze mną! Wsłuchajmy się w szepty historii. To one są
w tych miejscach najpiękniejsze.
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Batłomiej
Grzegorz Sala

Adrian Markowski

NAJWIĘKSZE
JEZIORA
POLSKI

Dla tych, którzy
chcą je poznać
naprawdę

BIESZCZADY

s. 176 · 135 × 206 · twarda

s. 208 · 150 × 210 · miękka

Wędruj swoją
własną ścieżką
w Bieszczadach

nowość

3990

4270

K04537

Czytelnik odnajdzie skrupulatny opis piętnastu ogromnych jezior, ich położenia, kształtu i linii brzegowej, objętości czy głębokości, krótkie wzmianki poświęcone panującym na akwenach
warunkom żeglarskim. Autor kreśli przed czytelnikami nie również kulturowy obraz największych polskich jezior, okraszony
legendami i podaniami, historycznymi anegdotami, literackimi śladami i rozmaitymi ciekawostkami, dzięki którym każdy
z piętnastu akwenów nabiera właściwego sobie, niepowtarzalnego charakteru.

nowość

5290

K04432

7990

7490

K04542

s. 456 · 178 × 239 · twarda

s. 352 · 165 × 235 · miękka

ks. Witold Kawecki

Aleksandra Zagórska-Chabros

RZYM, MOJE MIASTO

BAŁKANY NA
CZTERECH KÓŁKACH

Najpiękniejszy przewodnik
Książka ma charakter osobisty,
autor oprowadza nas po swoim
ukochanym mieście, po miejscach
dobrze znanych, jak i zakątkach,
o których mało kto wie. W gawędziarskim stylu opowiada o sztuce,
historii, obyczajach, kuchni i atmosferze odwiedzanych miejsc.
Razem z autorem spoglądamy
na Rzym przez pryzmat dzieł wybitnych artystów. Bogato ilustrowany uwrażliwia na piękno sztuki,
piękno natury i piękno człowieka.

Bałkany są idealnym celem podróży, zwłaszcza gdy przemierza
się je własnym środkiem transportu. To część Europy dosłownie
obfitująca w atrakcje: niesamowite górskie krajobrazy, urozmaicona linia brzegowa z licznymi
cudownymi plażami, wspaniałe
miasta z imponującymi zabytkami, doskonała kuchnia oraz
otwarci i życzliwi ludzie.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

nowość
3995

3695

K04538

s. 192 · 165 × 240 · twarda

nowość
3995

3695

K04539

s. 192 · 165 × 240 · twarda

AutorkA serii AnnA MAtelA-lubAńskA

nowość
3995

3695

s. 192 · 165 × 240 · twarda

·

K04532

Ta książka to opowieść, a jednocześnie wędrówka po Bieszczadach, zaproszenie do tego, by poznawać je coraz głębiej. To zachęta, by nie tylko zachwycać się pięknem tego cudownego
miejsca, ale też uczyć się słuchać i patrzeć, bo tylko wtedy Bieszczady pozwolą się naprawdę odkryć i obdarują wędrującego całym swoim bogactwem. Autor prowadzi czytelnika przez drogi
i bezdroża, przeszłość i teraźniejszość, zaprasza, by każdy szedł
swoją własną ścieżką.

nowość
5800

3690

3990

K04540

nowość
3995

3695

s. 192 · 165 × 240 · twarda
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justyna paRdyka – Członkini Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Autorka bloga kulinarnego Kucharzyca.pl. Interesuje się zaburzeniami odżywiania, wpływem różnych diet na zdrowie
człowieka, szczególnie w kontekście różnych trendów żywieniowych i poszukiwań „diety cud”.
Zajmuje się również fotografią, zwłaszcza kulinarną. Jej działania można śledzić m.in. w mediach
społecznościowych (@kucharzyca).

Justyna Pardyka

BÓL TRAWIENIA
Diety w chorobach przewodu pokarmowego
s. 304 · 165 × 220 · miękka

z bólem
kojarzyło Ci się głównie
Jeśli do tej pory jedzenie
kryć
książce będziesz mógł od
tej
i
ięk
dz
,
iem
ien
rp
cie
i
a z niego płynie
radość i przyjemność, jak

nowość

5490

4790

M1884

Choroby przewodu pokarmowego są jednymi z najczęściej
diagnozowanych chorób układu pokarmowego. Chorobę
refluksową diagnozuje się u ok. 20% populacji osób dorosłych. Chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy
zalicza się do chorób cywilizacyjnych. Diagnozuje się ją
u ok. 10% populacji, przy czym przyjmuje się, że zakażonych Helicobacter pylori, bakterią wywołującą zapalenie
żołądka i chorobę wrzodową, jest ponad połowa populacji dorosłych (w większości chorują oni bezobjawowo).
Zespół jelita drażliwego (ZJD) diagnozuje się u ok. 20%
populacji i choć nie ma danych mówiących o liczbie osób
z przerostem flory bakteryjnej jelita (SIBO), to przyjąć
można podobne statystyki. Tym bardziej że często osoby
z ZJD nie są diagnozowane w kierunku SIBO, a co za tym
idzie -– nie są skutecznie leczone. Nie istnieje jedna dieta,
która sprawdzi się u każdego. Niestety, a może właśnie
przeciwnie? Ale gdy zmagasz się z przewlekłą chorobą,

Zamów teraZ:

łagodzenie objawów jest bardzo ważne, by poprawić
jakość Twojego życia. Zmiana nawyków żywieniowych,
określenie produktów, które dobrze tolerujesz, to nie jest
trudna droga, choć bywa długa. Książka Ból trawienia.
Diety w chorobach przewodu pokarmowego pomoże Ci
przejść przez nią możliwie najszybciej i bezpiecznie.
Autorka omawia kolejno najczęstsze schorzenia układu
pokarmowego: refluks, zakażenie Helicobacter pylori,
wrzody żołądka i dwunastnicy, zapalenie żołądka, zespół
jelita drażliwego, SIBO. Jakie są objawy? Jak powinna przebiegać diagnostyka i leczenie? Jaka jest najlepsza dieta?
Wskazuje, na jakie składniki diety należy najbardziej
zwrócić uwagę. Analizuje powszechnie znane diety pod
kątem ich zastosowania w leczeniu schorzeń przewodu
pokarmowego. Wskazówkom towarzyszy kilkadziesiąt
przepisów na przepyszne dania z czytelną informacją,
w jakiej diecie mogą być wykorzystane.
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JAKĄ DIETĘ STOSOWAĆ PRZY REFLUKSIE?
W diecie ograniczeniu podlega przede wszystkim
błonnik pokarmowy. W zależności od indywidualnej
tolerancji ilość błonnika w diecie jest redukowana do
ilości od 10 do 25 g na dobę.
Z diety wyklucza się pieczywo razowe, szczególnie na
zakwasie. Grube kasze, surowe warzywa i owoce powodują wzdęcie i mechanicznie drażnią przełyk oraz
błonę śluzową żołądka. Dozwolone są: pieczywo jasne,
czasem także typu graham, drobne kasze, biały ryż,
drobny pszenny makaron. W przypadku kasz grubych
zaleca się przecierać je po ugotowaniu. Mleko i jego
przetwory można stosować, jeśli są dobrze tolerowane.
Jeśli występuje nietolerancja laktozy, można sięgać po
produkty bez laktozy lub zmniejszyć ilość nabiału do
takiej, która nie powoduje dolegliwości. W przypadku
objawów zgagi można złagodzić ból, pijąc niewielką
ilość mleka. Mleko początkowo osłania błonę śluzową
żołądka i łagodzi ból, jednak po wchłonięciu zawarty
w mleku wapń wpływa na zwiększenie wydzielania
gastryny, która działa pobudzająco na czynność wydzielniczą żołądka, dlatego nie zaleca się spożywania
dużych porcji mleka – nie więcej niż 0,7 litra dziennie.
Warzywa zaleca się spożywać bez skórki, ugotowane,
najlepiej w formie purée. Nie jest wskazane spożywanie cebuli, pora, czosnku i szczypiorku, warzyw kapustnych, które wykazują działanie wzdymające. Dozwolone są owoce dojrzałe, miękkie, niekwaśne, bez
skórki i pestek. Drobne pestki truskawek czy malin
w łagodnym przebiegu choroby nie muszą powodować dolegliwości, szczególnie gdy spożywane są w niewielkich ilościach.

W CHOROBIE REFLUKSOWEJ
PRZEŁYKU DODATKOWO
ZWRÓĆ UWAGĘ, ABY:
✔ Jeść bez pośpiechu, by uniknąć połykania
dużych ilości powietrza.
✔ Nie pić dużo płynów podczas posiłku ani
bezpośrednio po nim – zwiększenie objętości
posiłku powoduje większe ciśnienie w żołądku
i nacisk na dolny zwieracz przełyku,
✔ Przez minimum dwie godziny po posiłku
nie wykonywać ćwiczeń fizycznych, skłonów
ani nie przyjmować pozycji leżącej – aby
nie nasilać objawów choroby.
✔ Możliwie najczęściej wybierać produkty
i potrawy o miękkiej konsystencji, aby
ograniczyć gryzienie i przeżuwanie, gdyż
to pobudza wydzielanie soku żołądkowego.
✔ Ograniczyć spożycie potraw i produktów
kwaśnych, ostrych, tłustych oraz alkoholu,
a także mocnej kawy, herbaty i wyrobów
czekoladowych.

Krem z buraków

fot. Justyna Pardyka

W
Składniki

• 2 niewielkie buraki, ok. 150 g
• 1 średniej wielkości ziemniak,
ok. 90 g
• 1 mała marchewka, ok. 40 g
• 2 łyżki oliwy
• 15 g (1 łyżka) mleczka
kokosowego

• 1/4 łyżeczki soli
• szczypta gałki muszkatołowej
• 1 łyżeczka posiekanych liści
bazylii
• opcjonalnie: 1 łyżka jogurtu
lub kwaśnej śmietany

Wykonanie

Warzywa obierz, pokrój w drobną kostkę. W garnku umieść warzywa, zalej
dwiema szklankami wody. Gotuj do miękkości.
Dodaj przyprawy, oliwę i mleczko kokosowe. Wymieszaj i zmiksuj na gładki
krem. Przed podaniem posyp liśćmi bazylii.
Opcjonalnie możesz podawać z łyżką jogurtu lub śmietany.
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Łukasz Chajec, Anna Piekarczyk,
Katarzyna Olejniczak

S.O.S. DLA ODPORNOŚCI
s. 352 · 165 × 220 · miękka

Iwan Nieumywakin

Iwan Nieumywakin

WODA UTLENIONA
NA STRAŻY ZDROWIA

SODA OCZYSZCZONA
NA STRAŻY ZDROWIA

s. 188 · 138 × 200 · miękka

s. 352 · 165 × 240 · miękka

M1877

54

90

39

K02231

90

Wstajesz rano i nie czujesz się najlepiej. Zastanawiasz się, czy to jakaś infekcja, ale za bardzo
się spieszysz, by dłużej o tym myśleć. Tymczasem pod Twoją skórą toczy się wojna. Miliony
walczą i umierają, abyś mógł wyjść do pracy.
Jeśli chcesz zrozumieć, jak to się dzieje, to sięgnij po książkę S.O.S. dla odporności. Autorzy
proponują również ponad 100 przepisów na
rozmaite dania, dzięki którym wyposażysz
swój układ odpornościowy w składniki niezbędne dla jego funkcjonowania.

3300
Książka zawiera mnóstwo informacji o tym,
jak w praktyce stosować nadtlenek wodoru.
Podaje optymalne dawkowania, zawiera relacje o odczuciach pacjentów i wyniki kuracji.
Wyjaśnia również rolę H2O2, którego produkcja jest jednym z mechanizmów usuwania patogennej mikroflory – grzybów, bakterii
i wirusów. Książka porusza również temat pionierskich, autorskich metod medycznych, takich jak napromieniowywanie krwi UV i podawanie dożylne (kroplówka) nadtlenku wodoru.

2200

K02111

Powołując się na doświadczenia naukowców
i badaczy, którzy powszechnie stosują sodę
w swojej praktyce, a także konfrontując je ze
swoją metodą uzdrawiania organizmu autor,
wykazuje, że do utrzymania zdrowia i do walki
z chorobami często nie są potrzebne drogie lekarstwa, lecz stare sprawdzone środki i dążenie
do życia w zgodzie z prawami przyrody.

Jason Fung

Jacek Skarbek

CUKRZYCĘ
MOŻNA
WYLECZYĆ

SAMODZIELNE
USUWANIE
BÓLU

s. 328 · 145 × 205 · miękka

Terapia powięzi
s. 152 · 145 × 205 · miękka

nowość
4940

4690
K04520

Pokonaj ból
bez tabletek

nowość
3930

3690
K04521

Doktor Fung wyjaśnia związek pomiędzy glukozą a insuliną i to,
jak one wspólnie prowadzą nie tylko do otyłości i cukrzycy, ale
również prawdopodobnie do mnóstwa innych powiązanych
z nimi przewlekłych chorób. Autor zachęca do wyeliminowania cukru i przetworzonych węglowodanów oraz zastąpienia ich
zdrowymi pokarmami zawierającymi odpowiednie tłuszcze. Proponuje przerywane posty i podaje przykładowe rozpisane diety.

Zamów teraZ:

Autor od wielu lat zajmuje się terapią dolegliwości bólowych
stosując manualne metody. Wyjaśnia czym jest ból i podaje
przyczyny jego powstawania oraz opisuje proste ćwiczenia, które są pomocne w odzyskaniu pełni zdrowia. Dzięki tej książce
poznasz technikę łagodzenia bólu głowy, najczęstszej dolegliwości na jaką uskarżają się ludzie. Dzięki ćwiczeniom przejmiesz
kontrolę nad własnym zdrowiem.
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Sylwester Kowalski

Hanna Stolińska

NIEPOKORNY
MÓZG

ZDROWE
STAWY

Geniusz, buntownik,
manipulator

s. 272 · 165 × 220 · miękka

Leczenie dietą

s. 288 · 145 × 210 · miękka

nowość

nowość

4190

4490

4990

4690

K04522

K04523

Mózg działa od początku do samego końca naszego istnienia.
W chwilach przełomowych podejmuje decyzje o rozwoju lub
wygaszeniu funkcji życiowych. To w nim drzemią nasze zasoby
intelektualne. To on decyduje o bardziej bądź mniej racjonalnych działaniach, jakie podejmujemy. Skoro w mózgu znajdują
się pamięć, inteligencja, logika, kreatywność, intuicja, spontaniczność i wyobraźnia, to dokładając uczucia jako przemożną
siłę kierującą nami, można powiedzieć, że mój umysł to JA.

Masz zdiagnozowane reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
lub inną chorobę stawów? Kolana nie pozwalają o sobie zapomnieć? Dokuczają ci bóle stawów? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Sposób odżywiania, sprzyja zarówno leczeniu chorób stawów, jak i ich zapobieganiu. Dzięki lekturze dowiesz się,
m.in.: jak wybrać najskuteczniejszą dietę wspierającą leczenie
chorób stawów, jakie zioła wspomagają proces leczniczy, jakie
badania diagnostyczne wykonać, jak ćwiczyć.

Jill Bolte Taylor

Alan Christianson

TAJEMNICA
ZDROWEGO
MÓZGU

KOMPLETNA
DIETA NA
UZDROWIENIE
TARCZYCY
I HASHIMOTO

s. 368 · 145 × 205 · miękka

aZnajdź motyw
a
cję i sposoby n
ć
to, jak ćwiczy
o
sk
mózg i do
nalić poprawę
pamięci

nowość

7990

7690

K04524

Dzięki tej książce, napisanej przez specjalistkę z zakresu neuronauki, która przeszła poważny udar, dowiesz się, jak ćwiczyć
mózg, pracować nad poprawą pamięci, zniwelować stres i zrozumieć swoje emocje. Dowiedz się, jak niezwykła jest neuroplastyczność mózgu. W tym poradniku znajdziesz motywację,
aby stale ćwiczyć i rozwijać możliwości swojego umysłu. Poznasz mechanizmy kształtowania się osobowości i cztery jej
typy mieszczące się w twoim mózgu.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

28-dniowy skuteczny
plan żywienia przywracający równowagę poziomu jodu
s. 368 · 145 × 205 · miękka

nowość

7470

7190

K04525

Dieta na uzdrowienie tarczycy to kompletny plan żywieniowy
na 28 dni. Zawiera on proste przepisy na pyszne dania, skomponowane przez lekarza, który specjalizuje się w medycynie
naturalnej i endokrynologii, zwłaszcza w zaburzeniach tarczycy, nadnerczy i wątroby. Dzięki swojej terapii, opartej na zdrowym odżywianiu, pomógł odzyskać zdrowie ludziom z chorobami tarczycy czy opornością na utratę wagi. Wypróbuj dietę
przeciwzapalną, która skutecznie uzdrowi tarczycę i pokona objawy Hashimoto.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Alpine Spirytusowy Wyciąg
z 13 Alpejskich Ziół
250 ml

Alpine Spirytusowy Wyciąg
z 10 Alpejskich Ziół
z konopiami
250 ml

D01262

22

D01263

90

2290

Przeznaczenie

✔ bóle głowy i sztywność karku

(smarowanie, masaż i kąpiel)

✔ bóle stawów, mięśni i krę‑

gosłupa (smarowanie oraz
kompresy)
✔ przeziębienie i katar (sma‑
rowanie klatki piersio‑
wej, skropienie pościeli oraz
inhalacja)
✔ drobne urazy (dezynfekcja)
✔ obrzęk i uczucie „ciężkich
stóp” (smarowanie, okłady,
masaż)
✔ całkowite zmęczenie fizycz‑
ne (smarowanie, masaże
i kąpiele)
✔ masaże, kąpiele oraz okłady

Specjalna receptura wyciągu łączy relaksujące działanie olejków eterycznych z dobroczynnym działaniem ekstraktów ziołowych. Ekstrakty dobrano
tak, aby łagodziły bóle stawów, mięśni,
kręgosłupa, a także bóle głowy lub szyi.
Przy prawidłowej inhalacji krople wpływają również na rozszerzenie dróg oddechowych.

plaSTRy
Plastry rozgrzewające Herbalex

Plastry oczyszczające
z konopiami Herbalex

1 sztuka

1 sztuka

D01106

10

D01183

90

1090

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 także
na układ immunologiczny
i pozwalają przywrócić pełnię zdrowia
✔ poprawiają jakość snu, krążenia 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. Po odklejeniu, wyrzuca się
je rano wraz z usuniętymi toksynami.
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UKŁad KRążeNIa
Ruszczyk kolczasty
90 kapsułek

5290

53

Migdałecznik arjuna

Omega 3 + D3 4000 IU

90 kapsułek

60 kapsułek

4890

D01222

5490

6490

4990

D01348

D01193

Działanie

Działanie

✔ wspiera
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.

nowość

układ krwionośny i zdrowie serca
✔ przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania wątroby
W tradycyjnej medycynie nazywany jest często „strażnikiem serca”. W jego korze znajdują
się m.in. glikozydy, flawonoidy, saponiny, taniny i minerały. Substancje te odpowiadają za
działanie obniżające poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi, co odciąża wątrobę oraz
chroni serce. Roślina obniża także ciśnienie
tętnicze krwi, co pozytywnie wpływa na cały
układ krwionośny.

✔ wspomagają funkcje serca
✔ utrzymują prawidłowe stężenie
cholesterolu we krwi

✔ pozytywnie wpływają na rozwój
mózgu i układu nerwowego

Kwasy omega-3 stanowią naturalny materiał
budulcowy dla organizmu. Posiadają szerokie
spektrum właściwości, a ponieważ organizm
nie jest w stanie wytworzyć ich samodzielnie,
należy je pozyskiwać z diety. Przyczyniają się
do prawidłowego funkcjonowania serca, natomiast sam DHA jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie mózgu i wzroku.

STaWy
Omułek zielonowargowy
60 kapsułek

Kolagen na stawy
500 ml

9990
3390

3190

ArthroMedicus Complex
90 kapsułek

9590

D01218

D01098

D00410

9590

9390

Działanie

✔ działa przeciw‑

zapalnie i leczni‑
czo na stawy
✔ reguluje tkankę kostną i stawową
✔ poprawia ruchomość stawów

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.

Działanie

✔ wzmocnia

chrząstkę stawową
✔ wzmacnia kości i stawy
✔ wspomaga lepsze uwapnienie kości

Kolagen to podstawowy budulec wielu narządów, takich jak skóra, chrząstki, ścięgna,
kości i zęby. Bez niego poprawne funkcjonowanie organizmu byłoby niemożliwe. 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.
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Działanie

✔ poprawia funkcjonowanie

stawów i hamuje ich uszkodzenia

✔ działa przeciwzapalnie
✔ poprawia ruchomość stawów

Preparat zawiera glukozaminę i chondroitynę
w połączeniu z 11 ziołami. Oryginalna, tradycyjna, szwajcarska receptura została sprawdzona przez pokolenia. Poprawia funkcjonowanie stawów i hamuje ich uszkodzenia
wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania chrząstki stawowej.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

SpoKóJ dUcha

54

Wyciszenie i prawidłowy sen

Kurkumina Kadzidłowiec i imbir

120 tabletek

90 kapsułek

4990

D01350

4790

nowość
D01200

7190

6990

Działanie

✔ działa uspakajająco
✔ na problemy z bezsennością
✔ korzystnie wpływa na układ nerwowy

Działanie

✔ wzmacnia odporność
✔ wspiera układ oddechowy
✔ reguluje poziom cholesterolu
Ziele melisy działa uspokajająco (podobnie jak szyszka chmielu
i kwiat lawendy), co pozytywnie wpływa na proces zasypiania. ✔ ochrania układ sercowo‑naczyniowy

Ponadto owoc głogu oprócz wspomagania działania uspoka- Wpływa korzystnie na odporność i jest doskonałym przeciwujającego, pozytywnie wpływa na układ krążenia. Siemię lniane, tleniaczem. Działa wzmacniająco na stawy i kości. Wspomakwiat lawendy i ziele melisy optymalizują proces trawienia, co ga układ pokarmowy, działając łagodząco i ochronnie na jelirównież wpływa pozytywnie na organizm, a tym samym wspo- ta. Wykazuje również pozytywny wpływ na pamięć i funkcje
maga zasypianie.
umysłowe.

Wąkrotka azjatycka
(Gotu Kola)

Sennio forte z melatoniną Pamięć bez granic
50 kapsułek

30 kapsułek

60 kapsułek

3090

2990

1290

D00408

D01145

4190

3790

D01286

Działanie

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

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

Zamów teraZ:

Działanie

✔ ułatwia zasypianie i wycisza
✔ działa odprężająco i relaksująco

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

Działanie

✔ łagodzi objawy demencji
✔ wzmacnia funkcje poznawcze
✔ wspomaga pracę układu nerwowego

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.
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Zioła ojca KlimusZKi

Kocanka piaskowa Premium™

Pij i chudnij

90 kapsułek

butelka szklana · 15 × 100 ml

14990
D01346

5190

4990

14490

D00107

nowość

Działanie

✔ wspomaga czynność nerek
✔ pobudza wydzielanie
i wydalanie żółci

✔ pomaga utrzymać zdrowy

Działanie

układ moczowo‑płciowy
u kobiet
✔ wspiera zdrowie wątroby
i woreczka żółciowego

✔ wspomaga odchudzanie
✔ ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała
✔ reguluje czynności przewodu pokarmowego

Głównymi biologicznie aktywnymi związkami występującymi
w kocance są flawonoidy oraz flawanony, a także inne związki, takie jak karotenoidy. Jednak to głównie obecność flawonoidów wpływa na pozytywne właściwości ziela. Właściwości kocanki są odpowiedzialne za jej działanie pobudzające czynność
wątroby, a także wydzielanie i wydalanie żółci.

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.

Chrom z zieloną herbatą
30 kapsułek

D00680

Czarnuszka egipska – olej z nasion
60 kapsułek

2290
D01349

4290

3990

nowość

Działanie

✔ działa przeciwnowotworowo
✔ działa przeciwzapalnie
✔ pomaga w odchudzaniu
✔ obniża ciśnieni krwi i poziom cholesterolu
✔ konieczny dla diabetyków
Chrom – niezbędny pierwiastek w procesie me- ✔ posiada właściwości przeciwalergiczne
Działanie

tabolizmu 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.

Czarnuszka, znana i ceniona była już w starożytności, stosowana była głównie przy
problemach przewodu pokarmowego. Nazywano ją „złotem faraonów”. Jej zalety doceniał sam Hipokrates. Badania wykazują, że regularne spożywanie oleju z jej nasion może wspomagać leczenie cukrzycy poprzez zmniejszenie stresu oksydacyjnego, wspieranie regeneracji komórek beta trzustki, ograniczenie wchłaniania glukozy
w jelitach, zwiększanie produkcji insuliny oraz usprawnianie metabolizmu glukozy.
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Kwiat lipy Premium™

Krwawnik Premium™

90 kapsułek

90 kapsułek

D01343

3990

3790

nowość

D01344

4990

4690

nowość

Działanie

✔ zdrowy układ krwionośny
✔ lżejszy oddech
✔ wzmacnia układ oddechowy
✔ poprawia trawienie

Działanie

✔ koi nerwy
✔ wpływa na zdrowy sen
✔ wspiera drogi oddechowe

Współczesne badania wykazały, że stosowanie krwawnika wzmacnia układ krwionośny, poprawiając przepływ krwi.
Krwawnik lekarski jest doskonałym środkiem pobudzającym
Jednym z głównych zastosowań kwiatu lipy jest wspomaganie trawienie, głównie ze względu na swoje działanie stymulująodkrztuszania. Jego kojący i przyjemny wpływ na gardło i struny ce wydzielanie żółci z pęcherzyka żółciowego. Zawiera również
głosowe jest szeroko ceniony wśród praktyków rodzimego zie- fitochemiczny azulen, który ma właściwości przeciwskurczowe
larstwa tradycyjnego i poparty przez współczesne badania. Lipa i rozluźnia mięśnie wewnętrzne żołądka, poprawiając komfort
jest również bogata w przeciwutleniające flawonoidy i związki, trawienia. Korzystnie wpływa on też na drogi oddechowe, mięktóre wspierają naszą odporność.
dzy innymi działając rozkurczowo.

Mumio – 40% kwasów
fulwowych „Eliksir życia”

Acerola Premium
100 tabletek

90 kapsułek

6590
Działanie

6190

D01198

✔ wzmacnia

D01345

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

nowość

Działanie

✔ prawidłowe

funkcjonowanie
układu odpornościowego
✔ prawidłowa produkcja kolagenu

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.

Zamów teraZ:

2990

Suplement diety Acerola Premium Mix to połączenie aceroli
z jagodą goji, agrestem i jagodą kamczacką. Zawiera sporą ilość
witaminy C, która pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Pomaga również w produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania: naczyń krwionośnych, chrząstek, dziąseł, zębów, kości
i skóry. Wspiera także układ nerwowy.
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Olej z wiesiołka

Jabłczan magnezu

60 kapsułek

90 kapsułek

D01351

5490

5190

D01352

nowość

3490

nowość

Działanie

✔ pomaga zachować
zdrową skórę

✔ wspomaga spokój we‑

Działanie

✔ przyczynia się do zmniejszenia

wnętrzny podczas cyklu
menstruacyjnego i równo‑
wagę hormonalną
✔ odpowiednie wytwarzanie
prostaglandyn, które regulują
wielefunkcji metabolicznych organizmu

uczucia zmęczenia i znużenia

✔ wspiera prawidłowy meta‑
bolizm energetyczny

✔ wspomaga prawidłowe

funkcjonowanie mięśni, kości i zębów

Naturalne bogactwo wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.
Jednym z najszerzej znanych zastosowań oleju z wiesiołka jest
wpływ na zdrowie skóry. Obecność wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych (w tym kwasu linolenowego) wspomaga wzmocnienie naskórka, normalizacuje nadmierną utratę wody przez
naskórek i czyni ją gładką. Wiesiołek przydatny będzie także dla
kobiet zmagających się z nieprzyjemnymi objawami miesiączki.

Magnez jest ważną częścią ponad 300 reakcji biochemicznych
w organizmie i właściwie każda komórka naszego ciała potrzebuje go do prawidłowego funkcjonowania. Magnez odgrywa
ważną rolę w wysiłku fizycznym. Jest też niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Jego niedobór
objawiać się między innymi drażliwością, niepokojem, brakiem
koncentracji i ospałością.

Kleszcz Stop

Komar Stop

100 ml

50 ml

ochRoNa

4990

4490

Działanie

✔ zmniejsza

prawdopodobieństwo
ukąszenia przez
komary

D01186

3990

3490

D01185

Działanie

✔ zmniejsza prawdopodobieństwo
ukąszenia przez kleszcze

W 100% naturalny preparat, który dzięki zawartości roślin- Uniwersalny alkoholowy środek odstraszający owady na bazie
nych olejków eterycznych znacznie zmniejsza prawdopodo- naturalnych składników z wysoką zawartością olejków roślinbieństwo ukąszenia przez kleszcza. Tonik przyjemnie odświeża nych znanych ze swoich efektów odstraszających owady lataskórę. Baza umożliwia aplikację na skórę i odzież bez ryzyka jące i chodzące. Zawiera trawę cytrynową, lawendę, miętę oraz
plam na ubraniu.
eukaliptus.
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Zdrowe oczy

Oko

30 kapsułek

30 tabletek

Luteina + DHA
60 kapsułek

D00242

1990
D00511

2590
D01208

4500

Działanie

4390

Działanie

Działanie

✔ wzmacnia wzrok
✔ wspomaga ostrość widzenia

✔ poprawia ostrość widzenia
✔ na przemęczone oczy

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.

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).

✔ wspiera

prawidłowe widzenie

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

UKŁad mocZoWy
Uro mannoza
60 tabletek

D01146

29

90

ProstaMedicus
VitaMedicus®

Żurawina z acerolą
60 tabletek

60 kapsułek

2990

D00246

2090

2690

D01099
Działanie

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.

Zamów teraZ:

✔ przyczynia się do prawidłowego funkcjo‑
nowania prostaty i układu moczowego

✔ wspomaga płodność i działanie

układu rozrodczego
✔ cynk pomaga w utrzymaniu prawidło‑
wego poziomu testosteronu we krwi
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.

Działanie

✔ działanie moczopędne
✔ naturalna ochrona nerek

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

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

maZIdŁa

59

Franciszkańska maść pielgrzyma
50 ml

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.

D01334

1990

BURSZTYN NA NALEWKĘ
WEDŁUG OJCA KLIMUSZKO

2190

nowość

D01160

Butelka 200 ml · Bursztyn 25 g

Główną zaletą nalewki jest obecność bursztynu, którego wyciągi
od lat stosowane są w lecznictwie i przemyśle kosmetycznym

Zastosowanie według ojca Klimuszki:

✔ działa przeciwzapalnie

(na bóle reumatyczne)
✔ działa antybakteryjnie
i antyseptycznie
✔ wspomaga odporność
✔ poprawia koncentrację
✔ spowalnia proces starzenia się
organizmu
✔ pomaga na wrzody żołądka
i dwunastnicy
✔ wspomaga leczenie chorób
tarczycy i sercowo‑naczyniowych

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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Żylako żel

Żel z kasztanowcem,
miłorzębem i babką
lancetowatą

200 ml

D01319

Cannabis żel SwissMedicus
ulga dla mięśni i stawów
200 ml

D01108

200 ml

2190

2190
D00525

2690

Działanie

Działanie

✔ na ciężkie nogi
✔ poprawia przepływy żylne

✔ uszczelnia naczynia, wygładza

Unikalny żel do masowania zawierający składniki aktywne kasztanowca, przeznaczony dla
osób z dolegliwościami związanymi z żylakami.
Składniki żelu zwiększają elastyczność ścianek
naczyń krwionośnych oraz szybkość krążenia, poprawiają przepływ żylny i zmniejszają
obrzęk. Pielęgnują skórę podczas kuperozy,
której objawami jest obecność małych naczyń
krwionośnych w skórze.

Do delikatnych wcierań w skórę całego ciała,
✔ wzmacnia naczynia krwionośne
a szczególnie miejsc z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi (tzw. pajączkami) Unikalny preparat zawierający olej z konopi
oraz nóg u osób z żylakami i opuchnięciami, do masowania mięśni, stawów, ścięgien. Maz uczuciem „ciężkości nóg”. Działa uszczelnia- saż żelem łagodzi zmęczenie mięśni i stawów.
jąco na naczynia, wygładzając i uelastycznia- Zapewnia miejscową poprawę krążenia, przez
jąc delikatną skórę. Stosowany systematycznie, co przyczynia się do zmniejszenia sztywności
obkurcza rozszerzone naczynia, likwiduje i poprawy ruchomości stawów. Olej konopny
uczucie zmęczenia i ciężkości nóg.
wzmacnia naczynia krwionośne.

i uelastycznia delikatną skórę

Balsam diabelski
(Czarci) pazur
200 ml

D00528

Działanie

✔ łagodzi zmęczenie
mięśni i stawów

Końska maść forte
250 ml

29

90

28

90

D00975
D00974

3990

3990

Działanie

✔ wzmacnia układ ruchowy i zdrowie stawów
✔ wsparcie dla stawów, więzadeł, ścięgien, kości i mięśni

Działanie

✔ regeneruje skórę

Zawarte w żelu wyciągi są pomocne w rozluźnianiu mięśni
i ogranicza uczucie bólu
szkieletowych oraz usprawnianiu i pielęgnacji stawów. Natural- ✔ skutecznie poprawia
na alantoina i prowitamina B5 przyspieszają proces regeneracji
funkcjonowanie stawów
skóry podrażnionej czynnikami zewnętrznymi. Działanie wspoi mięśni
maga bogata w mikroelementy i biopierwiastki lecznicza woda ✔ ogranicza uczucie
mineralna. Przywraca energię, nawilża i pielęgnuje naskórek.
zmęczenia mięśni

Zamów teraZ:

Działanie

✔ łagodzi problemy

z nerwem kulszowym

✔ łagodzi bóle reumatyczne
✔ łagodzi bóle
mięśniowo‑stawowe
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maZidło KlasZtorne KlimusZKo

maZidło KlasZtorne KlimusZKo

Na żylaki

Na kręgosłup i stawy

Na mięśnie

150 ml

150 ml

150 ml

5490

4990

Działanie

HIT!

D00227

HIT!

✔ 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.

5490

4990

Działanie

D00228

✔ 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.

5490
Działanie

✔ chłodzi skórę
✔ odpręża mięśnie
✔ przywraca skórze jędrność

990

Bez skórki

D01205

100 g

BEZ CYNAMONU

Produkt polski
SMACZNIE I ZDROWO

990

✔ duża zawartość błonnika
D01268
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 odżywcze zalety świeżych owoców.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

D00229

Mazidło oparte na wysokiej jakości ekstraktach ziołowych. Chłodzi skórę i jednocześnie
odpręża mięśnie. Mieszaninę ziół użytą w tym
produkcie od wieków stosuje się na zmęczone
wysiłkiem partie rąk i nóg oraz pleców. Przywraca skórze ramion i nóg jej naturalność
i jędrność.

ZdRoWa żyWNość
Chipsy jabłkowe

4990
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Sok z jagody kamczackiej Sok z jagody kamczackiej Sok z jagody kamczackiej
300 ml
i jabłka
i świdośliwy
300 ml

Owoce jagody kam‑
czackiej są soczyste
i smaczne; mają słodko-kwaśny smak
z lekko wyczuwalną
goryczką. Trochę
przypominają
w smaku leśną
jagodę.

9

90

300 ml

990

z cukru,
Sok 100% naturalny, be
z sztucznych
bez konserwantów i be
wany
barwników, pasteryzo

nowość

D01340

990
nowość

nowość

D01341

D01339

Sok w pełni naturalny, bez cukru i sztucznych dodatków. Tło- i witaminy A, C, B oraz w minerały, głównie: potas, wapń, fosfor,
czony z owoców wysokiej jakości, zrywanych ręcznie, a od magnez, żelazo, jod, miedź. Mają działanie wzmacniające, anty2019 roku uprawianych ekologicznie. Szklana butelka stano- septyczne i odtruwające.
wi obojętne dla produktu opakowanie, które nie przepuszcza
z otoczenia żadnych substancji i nie wchodzi w reakcje z produktem. Owoce jagody kamczackiej bogate są w antyoksydanty

Upominkowy zestaw liofilizatów „Moc Życzeń”
y dla Ciebie
liofilizatów zapakujem
dla
m
ny
wa
ko
dy
de
u
nik
ckiej – 2 szt.
W upominkowym karto
– 2 szt., z jagody kamcza
wy
śli
ido
św
ze
.,
szt
1
–
maliny
5 liofilizatów po 15 g: z

Świdośliwa LIOFILIZAT
Działanie wzmacniające ogólną odporność
organizmu. Bogactwo flawonoidów pomaga
w zapobieganiu nowotworom i cukrzycy, pozytywnie wpływa na układ krążenia. Pektyny
i błonnik wspomagają odchudzanie. Owoce
świdośliwy zawierają mnóstwo białka, tłuszczów i błonnika pokarmowego. Są naturalnym
źródłem potasu, magnezu, żelaza, fosforu oraz
witamin C i z grupy B.

Zamów teraZ:

D01342

6990

nowość

Malina LIOFILIZAT
Owoc bogaty w cukry, pektyny i kwasy organiczne: salicylowy, jabłkowy, cytrynowy.
Bogate źródło witamin, m.in. witamin z grupy B oraz witaminy C i E, a także wielu składników mineralnych, jak: wapń, magnez, żelazo, potas.

Jagoda kamczacka LIOFILIZAT
Działanie wzmacniające, antyseptyczne i odtruwające. Wspomaga ochronę przed cukrzycą, chorobami układu krążenia, anemią;
spowalnia rozwój jaskry, jest pomocna w chorobach układu pokarmowego, w zakażeniach
bakteryjnych oraz w profilaktyce antynowotworowej. Owoce są słodko-kwaśne.

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

ZdRoWa żyWNość

63

Zioła św. Hildegardy z Bingen
w
Zesta raw
p
y
z
3 pr

50 g
Właściwości galgantu:
✔ wspomaga układ krążenia,
usuwa bóle serca

✔ łagodzi bóle pleców
i bóle reumatyczne

✔ likwiduje skurcze żołądka
✔ zapobiega zawałom
i udarom

✔ pomaga przy migrenach,
bólach głowy

✔ poprawia trawienie
✔ wzmacnia serce
✔ obniża gorączkę

D01131

35 g
Właściwości bertramu:
Właściwości dyptamu:
✔ wspiera leczenie niedokrwistości ✔ wspomaga oczyszczanie
Addisona‑Biermera

✔ wspomaga leczenie cukrzycy
✔ usuwa zaflegmienie
✔ wspiera leczenie demencji

i choroby Alzheimera
✔ łagodzi zaburzenia trawienia
✔ działa przeciwbakteryjnie,
przeciwwirusowo
i przeciwpasożytniczo

8990

8490

40 g

i odtruwanie organizmu

✔ wspomaga trawienie
oraz pracę wątroby

✔ wspomaga regenerację
tkanek

✔ działa moczopędnie
✔ poprawia stan cery
✔ łagodzi kolki i refluks

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

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

Miód św. Rity –
rzepakowy z płatkami róży

Co najmniej 400 g

400 g

5990

5690

D01056

D01323

4990

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.

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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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

4990

D00264

5590

D00722

5590

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

5590

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

5590

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

4790

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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Miód leśny

Miód spadziowy

Miód wrzosowy

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

D01088

6590

65

D00460

90

D00461

9590

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

5790

D00267

4790

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

D00456

2790

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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SÓL BOCHEŃSKA
3 kg

D01166

34

PROFTIN – ŻEL DO STÓP I PAZNOKCI

90

10 g

D01296

3290

D01165

Naturalne olejki roślinne (eukaliptusowy, rozmarynowy, cytrusowy oraz goździkowy) mają
na celu zwiększenie odporności w sezonie
jesienno zimowym.

3990

Działanie

✔ odżywia płytkę paznokciową
✔ wzmacnia rozdwajające się

2990

D01167

Salco Sport Therapy Fit&Body – sól bocheńska wzbogacona kolagenem, który jest sprawdzonym środkiem nawilżającym skórę. Działa
regenerująco i wygładzająco.

Oryginalna sól bocheńska to najprostszy, naturalny sposób poprawy jakości treningu
i wzmocnienia organizmu. Regularnie stosowana zapewnia szybszą regenerację po wysiłku.

ŻEL DO STÓP
ZDROWA STOPA

ALOE VERA
150 ml

100 ml

i łamliwe paznokcie
✔ usuwa objawy infekcji
grzybiczych stóp i paznokci

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

KREM DO TWARZY
Z RUMIANKIEM I NAGIETKIEM
50 g

2790

2590

D01316

hit!

1890

D00529

D00683

1890
Preparat szczególnie polecany

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:

✔ po oparzeniach

słonecznych i termicznych

✔ po ukąszeniach owadów
✔ przy opryszczce, trądziku
✔ przy odleżynach, krwiakach, bliznach
✔ przy zmianach alergicznych skóry
✔ przy grzybicy, łuszczycy
✔ do codziennej pielęgnacji skóry

Działanie

✔ uszczelnia ścianki

naczyń krwionośnych

✔ rozjaśnia skórę

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.
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ŻEL KAPUCYŃSKI EXTRA
Z BALSAMEM KAPUCYŃSKIM
I PROPOLISEM

2490

30 g

D01261

MYDŁO W PŁYNIE Z BALSAMEM
KAPUCYŃSKIM O ZAPACHU
NATURALNYM
300 ml

D01257

D01260

2490
SZAMPON
DO WŁOSÓW
KAPUCYŃSKI
O ZAPACHU
NATURALNYM

1990

250 ml

KREM KAPUCYŃSKI Z BALSAMEM
KAPUCYŃSKIM I PROPOLISEM

D01259

50 g

1590

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

D01256

17

90

1590

D01258

KAPUCYŃSKI BALSAM
PO GOLENIU

KREM DO RĄK
Z BALSAMEM KAPUCYŃSKIM

150 ml

80 ml

D01254

1790

2490

D01255

konnej receptury

Seria Męska – według za

Naturalne kosmetyki, które są wytwarzane
w Manufakturze Kapucyńskiej, to sprawdzony,
znany od wieków sposób na łagodzenie wielu
dermatologicznych dolegliwości i codzienną,
skuteczną pielęgnację. Pozostawiają po sobie
nie tylko gładką, ukojoną skórę, ale również
piękny, żywiczno-ziołowy zapach, który pobudza zmysły.
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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 kremie 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 kulszo‑
wę, 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 właściwości przeciwreumatyczne,
Działanie
przeciwartretyczne, przeciwbólowe
✔ eliminuje ból mięśni i kostno‑stawowy
i ogólnie relaksujące. Kompozycja olejków
wynikający z chorób, treningów, urazów
użyta do masażu zmniejsza napięcie mięśni szyi, pleców i barków. Łagodzi bóle mięśni i stawów oraz nerwobóle spowodowane zmęczeniem, Żywokost, wraz z kamforą, mentolem i czarcim pazurem, to naturalny
zmianami pogody, stresem oraz zwyrodnieniami narządu ruchu zwłasz- środek miejscowy o działaniu przeciwbólowym i rozgrzewającym. Swoją
cza w wieku podeszłym. Po zastosowanym masażu następuje redukcja skuteczność zawdzięcza zastosowaniu naturalnych składników aktywuczucia zmęczenia kończyn szczególnie w przypadku zwiększonego nych, które dają szybką ulgę. Zawarty w nim wyciąg z czarciego pazura
wysiłku fizycznego.
powoduje rozluźnienie mięśni i eliminację bólów kostno-stawowych.

Zamów teraZ:
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pRodUKTy fRaNcISZKańSKIe
Szampon franciszkański
200 ml

D01325

29

90

Franciszkański krem
dla mężczyzn
70 g

69

Franciszkańska
dermatologiczna
emulsja
antybakteryjna
100 ml

D01314

D01313

3490

3290

Krem mikstura aloesowa
50 g

2790

Działanie

✔ łagodzi i uśmierza
stany zapalne

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.

2890

✔ regeneruje i odbudowuje skórę
✔ łagodzi podrażniena

✔ 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

Franciszkańskie mydło
siarkowe

50 g

85 g

D01328

3290

D01327

2790

D01329

2490

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

Działanie

✔ nawilżenie oraz ochrona skóry przed

✔ do oczyszczania i pielęgnacji cery

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.

Naturalne mydło o właściwościach antybakteryjnych rekomendowane do oczyszczania
i pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej. Dzięki
zawartości 2% aktywnie biologicznej siarki
zmniejsza częstotliwość pojawiania się wyprysków. Może być stosowane nie tylko na skórze
twarzy, ale również dekoltu, ramion czy pleców,
gdzie także mogą pojawiać się wypryski.

odwodnieniem

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

tłustej i trądzikowej
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NaleWKa oJca KlImUSZKo

70

Nalewka wspierająca
prawidłowe trawienie

Nalewka wspierająca prawidłową
pracę serca

200 ml

200 ml

49

90

4990

nowość

nowość

D01347

D00226

Nalewka receptury Ojca Klimuszko to ziołowy tonik korzystnie
wpływający na pracę układu pokarmowego. Dzięki odpowied- Korzystny wpływ wyciągu na serce uzasadnia obecność: owonio dobranym składnikom, nalewka wspomaga pracę wątroby cu głogu, tonizującego nasze serce, a łącznie z owocem aroi polepsza trawienie. Polecana osobom przemęczonym fizycznie nii wspomagają obniżanie ciśnienia krwi i rozszerzanie naczyń
lub pracującym umysłowo. Szczególnie polecamy zażywanie na- wieńcowych. Liść melisy wpływa ogólnie uspokajająco, a liść
lewki w czasie sytuacji nerwowych oraz okresie nasilonego stre- pokrzywy lekko zwiększa usuwanie wody z organizmu. Flawosu. Pomaga także usuwać toksyczne substancje z organizmu noidy obecne we wszystkich składnikach wyciągu, wykazują
związane np. z nadużywaniem leków lub alkoholu.
również korzystny wpływ na nasze serce.

Nalewka wspierająca wyciszenie
i prawidłowy sen

Nalewka wspierająca prawidłową
koncentrację i pamięć

200 ml

200 ml

4990

nowość

D00250

nowość

D00251

Tajemnica zdrowego snu zawarta jest w recepturze tej unikalnej nalewki. Ziele melisy działa uspokajająco, podobnie
jak szyszki chmielu i kwiat lawendy. Owoc głogu oprócz działania uspokajającego, pozytywnie wpływa na układ krążenia. Natomiast siemię lniane wraz z kwiatem lawendy i zielem
melisy, usprawniają proces trawienia. Wszystkie te elementy pozytywnie wpływają na wyciszenie i proces zasypiania.

Zamów teraZ:

4990

Wspomaganie koncentracji i pamięci uzasadnia obecność
składników roślinnych preparatu: liść bakopy wspomaga centralny system nerwowy, wpływa na stan zdrowia psychicznego,
wspiera funkcje poznawcze, poprawia pamięć. Korzeń żeńszenia, wpływa na stan i sprawność umysłu, zdolności poznawcze,
przeciwdziała uczuciu zmęczenia. Zielona herbata uczestniczy
w prawidłowym przebiegu procesów poznawczych.
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lITeRaTURa SURvIvalU

71

Chris McNab

Chris McNab

PODRĘCZNIK
SURVIVALU

SURVIVAL
Jak przeżyć
w każdych
warunkach

s. 448 · 145 × 205 · miękka

s. 316 · 187 × 230 · miękka

nowość

nowość

4690

4990

4990

4690

K04602

K04603

Podręcznik survivalowy za pośrednictwem wielu różnych sytuacji walki o przetrwanie przekazuje najważniejsze sposoby
utrzymania się przy życiu w nawet najbardziej niekorzystnych
sytuacjach, w tym między innymi: jak zbudować schronienie, upolować jelenia, odeprzeć napastników, uciec z niewoli
albo opatrzyć poważną ranę. Nie należy polegać wyłącznie na
wiedzy książkowej dobrze jest odbyć profesjonalne szkolenie
i poświęcić sporo czasu na ćwiczenie nabytych umiejętności
w realistycznych sytuacjach.

Jak przeżyć w każdych warunkach to kompletny podręcznik
umiejętności przeżycia w terenie miejskim i pozamiejskim,
ćwiczonych przez elitarne oddziały wojsk amerykańskich i brytyjskich. Chris McNab opisuje swe doświadczenia z obu stron
Atlantyku, zawierając w książce podstawy możliwości przetrwania w każdym środowisku – od lodowatych obszarów
arktycznych do spalonych słońcem pustyń – i w każdych warunkach: od zaginięcia na odludnym bezdrożu do ataku terrorystów w mieście.

Paweł Frankowski,
Witold Rajchert

Paweł Frankowski,
Witold Rajchert

VADEMECUM
SURVIVALOWE

SZTUCZKI
SURVIVALOWE

s. 384 · 122 × 194 · miękka

s. 136 · 115 × 190 · miękka

ać
Trzeba przetrw
i
cj
a
w każdej sytu

uraKsiążka, która
ie,
w
ro
tuje twoje zd
a nawet życie

nowość

nowość

4290

4490

3690

K04604

Survival pomaga pokonywać własne słabości, umożliwia zdobywanie nowych umiejętności, uczy poruszać się pewnie w każdym terenie – czy są to niebezpieczne góry, czy miejska dżungla.
Łączący elementy sportu, nauki, techniki i psychologii survival,
pozwala na naprawdę wszechstronny rozwój. Ale uwaga: może
być niebezpieczną dyscypliną, jeżeli zabierzemy się do niego bez
przygotowania. Dzięki tej książce, przeznaczonej dla wielbicieli
survivalu, wrócisz cały i zdrowy z każdej wyprawy!

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

3390
K04605

Poznasz skuteczne metody wydostania się z opresji, np. tonącego samochodu, strzelaniny, pożaru lasu. Wykonasz improwizowane ubranie, tymczasowe schronienie czy własną folię NRC.
Przygotujesz filtry wodne i pojemniki do przenoszenia płynów.
Sporządzisz lekarstwa, a także pożywienie z owoców lasu, łąki
i parku miejskiego. Nauczysz się rozpalać, utrzymać i ukrywać
ognisko. Dowiesz się, jak stworzyć nóż i puszkę survivalową
z dostępnych akcesoriów życia codziennego.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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KSIążKa Na WaKacJe
Diane Setterfield

Diane Setterfield

TRZYNASTA
OPOWIEŚĆ

CZARNE
SKRZYDŁA
CZASU

s. 448 · 143 × 205 · twarda

s. 384 · 143 × 205 · twarda

zHistoria tragic
nych losów
rodziny

nowość
49

90

44

90

K04534

Czy jeden niekt
przemyślany a
oże
m
a
okrucieństw
m
ie
położyć się cien
im
na całym ludzk
życiu?

nowość
4990

4690
K04533

Posiadłość Angelfield to dziś jedynie ruina, o której mało kto
pamięta. Ale dawniej ta rezydencja była okazałym domem
zamożnej i ekscentrycznej rodziny – przebiegłej manipulatorki
Isabelle, jej porywczego brata Charliego i nieokiełznanych bliźniaczek, Emmeline i Adeline. Do dziś Angelfield skrywa przerażający sekret. Opowieść o tragicznych losach rodziny naznaczonej śmiercią i szaleństwem, o miłości na skraju nienawiści,
o bolesnej stracie i o rozpaczy, której nie leczy upływ czasu.

Diane Setterfield

Valerie Perrin

BYŁA SOBIE
RZEKA

ŻYCIE
VIOLETTE

s. 480 · 143 × 205 · twarda

s. 480 · 135 × 205 · twarda

ieUrzekająca, w
,
a
lowymiarow
pełna zagadek
ypowieść, przes
,
m
re
cona folklo
ią
tajemniczośc
i romantyzmem

nowość
4990

4690
K04535

W ciemną noc w środku zimy w starej gospodzie nad Tamizą
ma miejsce niezwykłe wydarzenie. Stali bywalcy właśnie zabijają czas opowieściami, kiedy w drzwiach pojawia się ciężko
ranny nieznajomy. W ramionach trzyma martwą dziewczynkę. Kiedy godzinę później dziecko zaczyna oddychać, nikt nie
może w to uwierzyć. Cud? Czy magiczna sztuczka? Może nauka
będzie w stanie to rozstrzygnąć?

Zamów teraZ:

Gdy William Bellman był dzieckiem, dopuścił się aktu okrucieństwa – strzałem z procy uśmiercił kruka. Wybryk natychmiast
odszedł w niepamięć. Po latach William założył rodzinę i nieźle
prosperujący biznes, ale tragedia lubi uderzać znienacka. Śmierć
zaczyna zbierać żniwo, a przy życiu zostaje tylko najmłodsza
córka. Rozpaczliwie próbując ocalić jedyną cenną rzecz, jaka mu
jeszcze pozostała, William Bellman wchodzi w spółkę z tajemniczym nieznajomym w czerni.

cia
Oda do szczęś
ra
i pochwała
dości z małych
rzeczy

nowość
4990

4690
K04580

Klimat francuskiej prowincji, opowieści o życiu we wszystkich
jego odcieniach, śmiech i łzy, które mieszają się z aromatami
herbaty, kwiatów i świeżo zebranych warzyw. I niezłomna wiara w szczęście. Bo życie jest piękne… mimo wszystko! Niezwykła historia zwykłej kobiety, którą los zaprowadził do miejsca
zapomnianego przez większość ludzi. Kobiety, która pragnie na
nowo rozkwitnąć – pomimo poczucia przegranej, niewyobrażalnej tragedii i straty, która ją dotknęła.
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KSIążKa Na WaKacJe
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Margaret Mitchell

PRZEMINĘŁO
Z WIATREM
Tomy 1-2
s. 1280 · 135 × 205 · miękka

Wyjątkowe
wydanie jednej
ch
z najważniejszy ,
ieku
powieści XX w
uhonorowanej
era!
Nagrodą Pulitz

nowość

8990

8290

K04581

Scarlett O’Hara. Rozpieszczona córka plantatora bawełny. Kokietka o niebywałym tupecie, która prawie każdego mężczyznę potrafi okręcić sobie wokół palca. Ale ona zawsze chciała tego jednego, który jej nie uległ… Nawet kiedy na jej drodze
staje Rhett Butler nie zamierza zrezygnować z mężczyzny swoich marzeń. Powieść o kobiecej niezłomności, walce o rodzinę
i szczęście. A także o błędach, za które czasami trzeba zapłacić
najwyższą cenę.

3990

3690

K04583

4490

4190

K04584

s. 240 · 145 × 205 · twarda

s. 320 · 145 × 205 · twarda

Anne Brontë

Charlotte Brontë

AGNES GREY

PROFESOR

Powieść inspirowana prawdziwymi przeżyciami Anne Brontë, pokazująca determinację kobiety, by
zdobyć wykształcenie i pracę oraz
by uzyskać niezależność, a jednocześnie demaskująca prawdę
o trudach, samotności i upokorzeniach doświadczanych przez
guwernantki – przedstawicielki
jedynej profesji, której podjąć się
mogła szanowana niezamężna
kobieta w XIX-wiecznej Anglii.

William Cromsworth odrzuca swe
arystokratyczne dziedzictwo i wyrusza do Brukseli, by tam znaleźć
szczęście. Zostaje nauczycielem
w szkole z internatem dla młodych panien, gdzie musi stawić
czoła manipulacjom ze strony
dyrektorki. Niezwykła opowieść
o miłości, a zarazem krytyka relacji damsko-męskich, które w epoce wiktoriańskiej niejednokrotnie
sprowadzały się do walki o dominację.

Nicholas Sparks

Virginia Woolf

JEDNO
ŻYCZENIE

POKREWNE
DUSZE

s. 448 · 140 × 205 · miękka

s. 592 · 145 × 205 · twarda

Historia pierwszej miłości,
której ślad
s
pozostaje w na
na zawsze

nowość

3990

4290

K04582

nowość
4990

4690
K04585

W dorobku pisarskim Virginii Woolf listy stanowią szczególną pozycję. Podobnie jak dziennik, pisała je przez całe życie.
Maggie Dawes dawno temu po raz pierwszy naprawdę się zako- Pokrewne dusze stanowią ich wybór: otwiera go dziecinny list do
chała. Miała szesnaście lat i była daleko od domu. Wysłano ją do ojca, zamyka ostatni, pożegnalny list do męża. Możemy przyjmałej miejscowości na jednej z wysp w Karolinie Północnej, by rzeć się jej z bliska, bo tu spotykamy ją w rozmowie z innytam oczekiwała narodzin swojego dziecka. Teraz jest słynną fo- mi i widzimy wiele stron jej osobowości, inaczej bowiem pisatografką. Dzieli czas między swoją nowojorską galerię a wypra- ła do siostry, inaczej do przyjaciółki z młodości. Może bardziej
wy do najodleglejszych zakątków świata. Ale pewna rozmowa niż inne teksty, listy pozwalają odpowiedzieć na pytanie – jaka
ze spotkaną na plaży kobietą wywróci jej życie do góry nogami. była Virginia?
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ofeRTa dla KlUBoWIcZóW
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2990

5490

3490

1690

1890

3290

1890

1090

K01432

K01529

K00891

K00838

s. 214 · 140 × 200 · miękka

s. 528 · 162 × 220 · twarda

s. 220 · 145 × 210 · miękka

s. 288 · 120 × 180 · miękka

Gary Zimak

o. James Martin SJ

Tomasz Jastrun

Vincenzo Paglia

WIARA, NADZIEJA
I PODEJMOWANIE
DECYZJI

JEZUICKI PRZEWODNIK
PO PRAWIE
WSZYSTKIM

OSOBISTY
PRZEWODNIK
PO DEPRESJI

DOM BOGATY
W MIŁOSIERDZIE

Jak rozeznawać wolę Bożą

Duchowość twojej codzienności

5990

3990

3490

2290

2090

4490

3390

25

K01135

90

K00502

K01139

K00285

s. 739 · 150 × 210 · twarda

s. 352 · 170 × 220 · twarda

s. 340 · 145 × 210 · miękka

Andrzej Zawadzki

Marcin Mastalerz

Nadija Sawczenko

KAROLINA

PAMIĘTNIKI
ŻOŁNIERZY
BAONU „PIĘŚĆ”

MIASTO 44

NADIA,
WIĘZIEŃ PUTINA

Czy jest coś, za co
oddałbyś życie?

Książka z DVD

DVD

Powstanie Warszawskie

4490

3990

3990

3990

2390

2490

1890

2490

K00227

K00041

K00832

K01573

s. 415 · 145 × 205 · miękka

s. 496 · 140 × 210 · miękka

s. 224 · 165 × 220 · miękka

s. 272 · 140 × 208 · miękka

Tadeusz Płużański

Piotr Gociek

Katarzyna Błażejewska-Stuhr

Lysa TerKeurst

Z OTCHŁANI

DEMOKRATOR

KOKTAJLE CZ. 3

Zdrowo, smacznie, wyjątkowo

STWORZONA,
BY PRAGNĄĆ
Tęsknoty kobiecej duszy

Zamów teraZ:
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75

3790

7490

5490

3790

2990

6290

4290

3190

D01196

D01201

D01199

D01289

90 kapsułek

90 kapsułek

120 kapsułek

100 kapsułek

SZAKŁAK
AMERYKAŃSKI

BAJKALINA –
TARCZYCA BAJKALSKA

VILCACORA

TRAGANEK –
ODPORNOŚĆ
Z KORZENIA

4690

2790

2490

2790

2990

2190

1990

2190

D00411

D01102

D01182

D01184

90 kapsułek

120 kapsułek

60 tabletek

150 ml

KOLAGEN MORSKI

WITAMINA D 3 4000IU

MAGNEZ
CHELATOWANY PLUS

MLECZKO PANTHENOL
PLUS W TUBCE

14500

14500

3690

1990

11490

11490

2490

1490

D00315

D01012

D00350

D01163

120 mm × 160 mm

120 mm × 160 mm

150 mm × 200 mm

Waga od 0,9 g do 1,2 g

MATKA BOSKA
CZĘSTOCHOWSKA

ŚWIĘTA RITA

OBRAZ SERCE MARYI
DZIEWICY

WISIOREK
BURSZTYNOWY
W KOLORZE
KONIAKOWYM

Ikona

Ikona

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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eThIopIaN cRoSS

76

Herbata

1990

75 g

Herbata Tuko pajoma
Skład: rooibos, skórka
pomarańczy, płatki
słonecznika,aromat
pomarańczowy

D01126

Herbata Afya

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

D01127

Herbata Ujamma

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

Specjalnie przygotowane kompozycje
zadowolą najbardziej wymagających
koneserów herbaty

D01125

Kawa
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 i zaskakującą.

4990

2500

D00083
ziarnista 500 g

D00081
ziarnista 250 g

2500
D00080
mielona 250 g

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

Zamów teraZ:
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Czekolada do picia i w tabliczkach, krówki niebiańskie
Ciemna klasyczna
z maliną

D00309

1890
Mleczna
z czarną
porzeczką

2490
200 g

Ciemna
klasyczna

D00501

D00308

Mleczna
z truskawką

Mleczna
z truskawką

D00499

D00502
Ciemna 60%
z żurawiną

D00733

1290 990

D00305

200 g

Ciemna 60%
z wiśnią

D00304
Ciemna 60%
z prażonymi
migdałami

D00734

1990

D00174
500 g

Torba materiałowa

Zestaw prezentowy

38 × 42 × 8 cm – rozszerzone dno · 100% bawełna · długość uchwytu – 70 cm

1990

▸

cztery czekolady w tabliczkach:
ciemna z wiśnią

•
•
•
•

D01273

Kremowa

▸
▸

kawa ziarnista 250 g

▸

torba bawełniana
ETH jasna

mleczna z truskawką
mleczna z czarną porzeczką
ciemna z prażonymi migdałami

czekolada pitna
ciemna klasyczna

12990
D01299

1990

D01272

Czarna

sz
pian Cross wspomaga
Kupując produkty Ethio
a
ór
kt
,
.pl
Misyjną Salvatti
Pallotyńską Fundację
iopii
czne prowadzone w Et
wspiera działania społe

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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ŚWIECA
ZAPACHOWA

Mniszki Klaryski Kapucynki należą do kontemplacyjnego zakonu Świętej Klary. Najważniejszą
zasadą ich życia jest naśladowanie Chrystusa.

Około 9, 13 i 15 cm

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. Same wytwarzamy również 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.

MNISZY SYROP Z LIPY

ŚWIECE Z OLEJKIEM LAWENDOWYM,
KTÓRY ODSTRASZA KOMARY,
PAJĘCZAKI, A NAWET GRYZONIE

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

2000
D01333
Około 9 cm

2400
D01332

200 ml

M IX KO LO RÓ W
Kolor przy zamówieniu
wybierany losowo

Około 13 cm

Działanie syropu lipowego

✔ wspomaga leczenie prze‑

D01246

2000

ziębień, poprzez działanie
napotne oraz osłonowe
✔ wspiera prawidłowe
trawienie, gdyż pobudza
wydzielanie soków
trawiennych
✔ działa uspokajająco
oraz nasennie
✔ łagodzi stany zapalne
w obrębie skóry,
pomaga w jej pielęgnacji
✔ działa moczopędnie

2800
D01331
Około 15 cm

Syrop z lipy można
stosować pomocniczo
w zwalczaniu przeziębień, grypy, kaszlu
i infekcji oddechowych

Zamów teraZ:

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

Z oSTaTNIeJ chWIlI
Krystian Kratiuk

JAK KOŚCIÓŁ
KATOLICKI
STWORZYŁ
POLSKĘ
I POLAKÓW
s. 368 · 155 × 255 · miękka

Czym jest
Polska? Skąd
się wzięła?
Po co ona
komu?

nowość

5490

5190
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ks. Roman
Piwowarczyk

ARKA NOEGO
ODNALEZIONA
s. 362 · 155 × 230 · miękka

plaCzy na naszej
ła się
necie wydarzy
ódź?
globalna pow

nowość
5990

K04610

Nie chodzi tu o Polskę w sensie geograficznym czy gospodarczym, ale metafizycznym i cywilizacyjnym. Polskość stała się
niewygodna, jakby stanowiła przeszkodę w dotarciu do czegoś
większego, a bardziej uniwersalnego. Książka to próba myślenia o Polsce i Polakach z perspektywy wiecznej. Pokazuje, że
polskość to zadanie, misja, które można przyjąć albo odrzucić.
Publicysta dowodzi, że troska o katolickie dziedzictwo w Polsce
nie jest tylko kwestią prywatną, ale zbiorową, państwową, a nawet prawną.

K04196

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

ks. Robert
Skrzypczak

Jacek Prusak SJ

ZROZUMIEĆ
SIEBIE, ODKRYĆ BOGA

MIĘDZY
CHRYSTUSEM
A ANTYCHRYSTEM

s. 320 · 142 × 202 · miękka

,
Zrozum siebie
a,
by odkryć Bog
który w tobie
mieszka

s. 584 · 145 × 205 · miękka

Kim jest
antychryst?
Jak go rozpoznać? A może
jest on już
wśród nas?

nowość

42

90

39

nowość
4290

90
K04611

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, będzie zwodzicielskim, uśmiechniętym trucicielem. Wniesie do świata wiele humanizmu, lecz jednocześnie zrobi wszystko, by samym sobą zakryć prawdziwego
Chrystusa. Jak się temu przeciwstawić?

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

5490

3990
K04612

Jacek Prusak, jezuita, psycholog i psychoterapeuta przygląda się
tym obszarom w naszym wnętrzu, gdzie sfery psychiczna i duchowa się ze sobą przenikają. Pokazuje motywacje naszej – nie
zawsze zdrowej – religijności, zastanawia się nad emocjami, które towarzyszą nam w wierze bądź zwątpieniu, odkrywa przyczyny religijnych kryzysów, również wśród osób duchownych.
Wreszcie uświadamia, jak wiele naszych wyobrażeń o Bogu, tak
naprawdę nie mówi o Nim nic, za to wiele o nas samych.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

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

ks. Dolindo Ruotolo

OWOCE
I CHARYZMATY
DUCHA ŚWIĘTEGO
s. 128 · 130 × 190 · miękka

a?
Brakuje Ci życi
ucha!
D
Otwórz się na

nowość
Ks. Dolindo nie obawiał się stawiać spraw duchowych bardzo radykalnie. Dotyczyło to również współpracy człowieka
z Duchem Świętym. Uważał, że nawet jeśli ktoś jest bardzo
pobożny, ale nie otwiera się na działanie Ducha Świętego, to jest
wewnętrznie martwy. Pisał: „Nie powinniśmy uważać, że życie chrześcijańskie polega na posiadaniu paru świętych obrazów w domu albo w portfelu, na odklepywaniu modlitw, być
może nieuważnym wysłuchaniu Mszy, z poczuciem satysfakcji, że w ogóle przyszliśmy na Najświętszą Ofiarę, usiłując
jakoś zabić czas rozglądaniem się i rozmawianiem, albo rzadko
i niechętnie przyjmując Komunię świętą. Te rzeczy są najwyżej gestami i powierzchownymi przejawami życia chrześcijańskiego, ale nie są życiem”.
Książka Owoce i charyzmaty Ducha Świętego koncentruje się
na łaskach, które wynikają z powierzenia swojego życia prowadzeniu przez Ducha Świętego. Czym się różnią codzienne dobre
uczynki czy dobre cechy charakteru jak np. dobroć czy cierpliwość od tych, które są owocem działania Ducha Świętego?

2490

1990

M1934

Dlaczego ludzka miłość, choć tak potężna, jest niewystarczająca? W świetle jego wyjaśnień zaczynamy rozumieć, dlaczego
czasem wieloletnie nasze starania, walki ze słabościami, postanowienia, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Zamiast
być bliżej Boga, odczuwamy coraz większą pustkę i zniechęcenie. Brakuje nam tej perspektywy naszych działań, którą może nadać jedynie Duch Święty. To dlatego tracimy siły,
upadamy, popadamy w rutynę. Brakuje nam orzeźwiającego,
świeżego, żywego tchnienia Ducha Świętego. Jak się jednak na
niego otworzyć? Ks. Dolino jest niezwykle precyzyjny w swoich wskazówkach. Tworzy swoisty przewodnik, który krok po
kroku pokazuje, co robić, a czego się wystrzegać na tej drodze.
Ks. Dolino podejmuje również kontrowersyjny temat charyzmatów Ducha Świętego – tłumaczy, jak należy je rozumieć,
z jakiego powodu Duch Święty nimi obdarza i jak nimi posługiwać. Posługuje się przy tym licznymi obrazami i porównaniami, aby łatwiej nam było zrozumieć tę przestrzeń duchowej
rzeczywistości.

