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CUD EUCHARYSTII
Ewa Stadtmüller

Znakomita Autorka i wyśmienity
ilustrator złączyli swoje talenty w tej
małej książeczce. I tak powstało
piękne opowiadanie o tym jak anioł
wyjaśnia dziecku czym jest Msza
Święta.

Książeczka jest piękną opowieścią o Eucharystii, która jest największym cudem, jaki Pan
Bóg nam pozostawił na ziemi. Autorka prostym językiem wyjaśnia dzieciom krok po kroku
Mszę świętą. Tekst książeczki wraz ze wspaniałymi rysunkami Artura Nowickiego
z pewnością zachęci dzieci do gorliwszego udziału we Mszy świętej.
AUTOR:
Ewa Stadtmüller jest wszechstronnie utalentowaną pisarką, tworzącą książki dla dzieci
i młodzieży, scenariusze teatralne, a nawet przewodniki turystyczne dla całej rodziny.
Spośród kilkudziesięciu jej publikacji, wiele miało kilka wydań.
Stron: 28
Oprawa: miękka
Format: 102x148, A6
ISBN: 978-83-62647-71-2
Cena: 3.90 zł.
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KOCHAM CIĘ MÓJ JEZU
Przewodnik po mszy świętej dla dzieci
Zygmunt Chmielarz OP

Książeczka składa się z dwóch części.
W pierwszej Autor wyjaśnia dzieciom
krok po kroku Mszę Świętą. W drugiej
zaś, dziecko posiada możliwość
kolorowania wielu elementów
Eucharystii.

Przewodnik po Mszy św. dla dzieci, autorstwa o. Zygmunta Chmielarza OP, stanowi
wprowadzenie w misterium i istotę nabożeństwa liturgicznego - bezkrwawej ofiary
składanej Bogu na pamiątkę Męki i Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.
W prosty i zrozumiały sposób przybliża i wyjaśnia dzieciom poszczególne części Mszy św.
Przewodnik po Mszy św. jest pomocniczym materiałem dydaktycznym do nauki religii.
AUTOR:
Zygmunt Chmielarz OP - ur. 1961, dominikanin, doktor teologii, kapelan szpitala im.
Franciszka Raszei, duszpasterz "Odrodzenia", kapelan Arki, opiekun wspólnoty Wiara i
Światło, duszpasterz ośrodka terapeutycznego "Detox", mieszka w Poznaniu
Stron: 55
Oprawa: miękka
Format 148×210, A5
ISBN: 83-86940-51-4
Cena: 6.90 zł.
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NIKI JUŻ NIE NICZYJBrat
Tadeusz Ruciński

Mistrz dziecięcych opowieści w
połączeniu z mistrzem rysunku
przedstawiają historię chłopca, który,
który przemienia swoje życie pod
wpływem przyjętego sakramentu
chrztu.

Opowiadanie o Nikim zachwyci dzieci i wzruszy dorosłych. Tak zawsze działają opowieści
o bezmiarze miłości i tęsknocie Boga za człowiekiem. Drogę, na której staje się On
drogowskazem i celem, otwiera chrzest święty – wielki sakrament nadający sens całemu
ludzkiemu życiu.
AUTOR:
Brat Tadeusz Ruciński jest bratem szkolnym, nauczycielem i katechetą, czasem
kaznodzieją i rekolekcjonistą. Od lat pisuje opowiadania, wiersze, książeczki i piosenki dla
dzieci. Obecnie redaguje miesięcznik dla dzieci "Anioł Stróż".
Stron: 29
Oprawa: Miękka
Format: 102x148, A6
ISBN: 978-83-62647-92-7
Cena: 3.90 zł.
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RYMOWANE EWANGELIE
Romcio Tomcio
Autor rymem opowiada wydarzenia
ewangeliczne. Znakomita niewielka
książeczka dla dzieci.

Niezwykła książeczka dla dzieci. Każdy jej rozdział składa się z 3 części: fragmentu
Ewangelii, rymowanego komentarza do niej i tematycznego rysunku. Rymowanki pisane
są w taki sposób, że fascynują niejedną osobę dorosłą. Dzieci zaś z pewnością będą
zachwycone pięknem pisanych dla nich rozważań.
AUTOR:
Romcio Tomcio – Roman Kępiński, z dziecięcą prostotą i radością zamienia Słowo Boże
Nowego Testamentu na rymowane opowieści o naszym Zbawicielu i Jego nauce. Czyni to
z poszanowaniem dla Świętej Księgi, przybliżając jej przesłanie dzieciom, ale także
dorosłym. Nazywany jest często autorem „rymowanych Ewangelii”. Ksiądz Jan
Twardowski doceniał jego talent i mówił, że wiersze te trafią do ludzkich serc. Romcio
Tomcio spotyka się również z najmłodszymi i młodzieżą podczas wielkopostnych
rekolekcji.
Stron: 27
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62647-56-9
Cena: 3.90 zł.
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SPÓJRZ NA PRAWO
Ewa Stadtmüller

Książeczka mówi o przemieniającej
mocy spotkania z cierpiącym
człowiekiem.

Książka opowiada historię dziewczynki, która prowadziła zwyczajne życie, aż do dnia, gdy
została wolontariuszką w szpitalu. Pomagając choremu dziecku, stała się zupełnie innym
człowiekiem.
Opowieść ta nie do końca jest zmyślona. Pracuję na codzień w domowym hospicjum dla
dzieci i poznaję tam osoby, które "przebudziły się" z wirtualnego snu. Zaczęły widzieć
prawdziwy świat i prawdziwych ludzi. Jeśli chcecie poznać bliżej moich małych przyjaciół,
o których myślałam, pisząc tę książeczkę, wyszukajcie w internecie stronę
www.almaspei.pl
AUTOR:
Autorka jest wszechstronnie utalentowaną pisarką, tworzącą książki dla dzieci i młodzieży,
scenariusze teatralne, a nawet przewodniki turystyczne dla całej rodziny. Spośród
kilkudziesięciu jej publikacji, wiele miało kilka wydań.
Stron: 31
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62647-50-7
Cena: 3.90 zł.
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