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DROGA KRZYŻOWA
Uczynki miłosierne względem ciała
i duszy
Ks. Krzysztof Skowroński 

Niewielka  książeczka  zawiera
rozważanie  pasyjnego  nabożeństwa
pod  kątem uczynków miłosiernych  do
co ciała i co do duszy. 

Błogosławieni  miłosierni,  albowiem  oni  miłosierdzia  dostąpią.  Nie  możemy  być
prawdziwymi uczniami Jezusa, nie będąc miłosiernymi względem naszych braci i sióstr.
Uczynki miłosierne względem ciała i duszy rozważane w kontekście męki naszego Pana
Jezusa Chrystusa niech pomogą nam stawać się bardziej  miłosiernymi wobec naszych
bliźnich.

Stron: 28
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62647-88-0
Cena: 3.90 zł.
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ELEMENTARZ MODLITWY
Jerzy Szyran OFMConv

W  niezwykle  prosty  i  systematyczny
sposób,  autor  wyjaśnia  elementarne
sprawy związane z modlitwą.

„Elementarz  modlitwy"  -  książka  dla  dzieci  Bożych,  które  chcą  się  modlić  prostymi
słowami. Prostota w modlitwie jest bowiem ideałem, który wprowadza człowieka w intymną
relację z Bogiem.
Modlitwa  to  przechodzenie  od  stów  do  pewnej  bierności  intelektualnej  -  pustki,  którą
wypełnia Bóg, wchodząc w serce człowieka. Książka ta jest zachętą do wejścia na drogę
modlitwy, by poprzez kolejne jej, coraz pełniejsze formy, dojść do Boga, jak zrobiło to już
wielu przed nami.

AUTOR:
Doświadczony kapłan, teolog i wykładowca – wprowadza nas w szkołę modlitwy. Porusza
podstawowe tematy, m.in. przygotowanie do modlitwy (wewnętrzne i zewnętrzne), owoce
modlitwy oraz trudności i niebezpieczeństwa utrudniające modlitwę. Przedstawia sposoby
czytania Pisma Świętego. Wprowadza w praktykę medytacji Słowa Bożego.

Stron: 188
Oprawa: miękka
Format: 100x140, A6
ISBN: 978-83-62647-32-3
Cena: 9.90 zł.
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MODLITEWNIK DLA BEZROBOTNYCH
Jan Makowski

Autorski  modlitewnik  adresowany  dla
tych którzy poszukują pracy.

Stare polskie wyrażenie opisujące podjęcie wszelkiego możliwego wysiłku, by osiągnąć
postawiony sobie cel mówi o „poruszeniu Nieba i  ziemi”. No właśnie… Czy poruszyłeś
Niebo  i  ziemię,  by  znaleźć  pracę?  Niebo  pisane  z  wielkiej  litery,  bo  chodzi  o  rzecz
największą.  Nie  trzeba  Ci  tego  tłumaczyć.  Jesteś  osobą,  która  wierzy,  iż  jest  coś
większego  niż  ten  świat  i  panowie  prezydenci,  premierzy,  generałowie,  właściciele
banków. Jest Bóg. Jest Niebo. Jest Ten, który pragnie Twego szczęścia.

Więc jak? Może poruszyłeś całą ziemię, ale czy ruszyłeś też Niebo? Jeżeli nie poruszyłeś 
go, to ten modlitewnik jest właśnie dla Ciebie.

Stron: 64
Oprawa: miękka
Format: 100x140
ISBN: 978-83-62647-61-3
Cena: 3.90 zł.
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MODLITEWNIK EUCHARYSTYCZNY
Jan Makowski

Prawie wszystkie modlitewniki dotyczące
Mszy  Świętej  zawierają  te  same  ciągle
powielane  teksty.  Ten  choć  niepozorny
różni się od wszystkich.

Święty Alfons Liguori pisał: „Błogosławiona ta dusza, która zbliża się do Komunii Świętej z
wielkim pragnieniem zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem”. Ten wielki święty, czciciel
Eucharystii i Maryi, tłumaczy nam, że aby najpełniej skorzystać z owoców najświętszego z
sakramentów, powinniśmy przygotować się do jego przyjęcia „przez usunięcie z naszego
serca  tego  wszystkiego,  co  nie  jest  z  Boga  i  dla  Boga”.  Polecał  też  ożywić  w  sobie
pragnienie przyjęcia Jezusa, „by miłować Go jeszcze bardziej”. Jak to uczynić? Do tego
potrzebna jest modlitwa, która pozwoli  odsunąć na bok nasze codzienne zmartwienia i
troski związane z życiem na tym świecie. Stąd ten modlitewnik. Może poniższe modlitwy
pomogą Ci spotkać się z Jezusem otwierającym przed Tobą ramiona? Może pomogą Ci
lepiej przygotować się na spotkanie ze Zbawicielem i pełniej przyjąć z Jego rąk dary, które
przygotował dla Ciebie?

Stron: 62
Oprawa: miękka
Format: 102x148
ISBN: 978-83-62647-91-0
Cena: 3.90 zł.
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NOWENNA Do Matki Bożej
Rozwiązującej Węzły

Ta  nowenna  w  połączeniu  z  wiarą
człowieka czyni cuda. I doświadczyło tego
już tysiące ludzi

Jeśli zmagasz się z problemami, w tej małej książeczce otrzymujesz niezwykłe narzędzie,
które pomoże rozwiązać Twoje życiowe węzły. Nowenna, którą proponujemy jest wprost
imponująca, a jej  skuteczności  doświadczyło już wiele osób. Zaproś Maryję do swoich
problemów, kłopotów, trudnych sytuacji, a zobaczysz, że choć teraz patrzysz na nie jak na
przekleństwo – można w nich dostrzec błogosławieństwo! Pamiętaj, że węzły rozwiązuje
się dwiema dłońmi: jedna jest Maryi, a druga Twoja.

Stron: 15
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-65600-19-6
Cena: 3.90 zł.
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UWOLNIENIE Z CIĘŻARU WINY
PO GRZECHU ABORCJI
Wiesława Kowalska

Miliony  ludzi  przeżywają  nawet  po
wielu  latach  traumę  z  powodu
dokonanej  aborcji.  Proponowany
modlitewnik  może  być  doskonałym
uzdrowieniem z sytuacji dla wielu bez
wyjścia.

Do  tej  pory  nie  było  jeszcze  takiej  książki,  i  to  nie  tylko  w  Polsce.  Przemodlona  i
praktykowana  od  wielu  lat  na  rekolekcjach.  Pomaga  wyjść  z  tragicznych  skutków
syndromu postaborcyjnego i wrócić do równowagi duchowej.

AUTOR:
Wiesława Kowalska. Pedagog, animatorka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w kraju i
za  granicą.  Od  1981  r.  zajmuje  się  obroną  życia,  zaś  od  1987  r.  promuje  modlitwę
duchowej adopcji i niesie pomoc rodzinom dotkniętym syndromem poaborcyjnym. Autorka
wielu artykułów, modlitw, nowenn. Świadek wielu łask i cudów, uzdrawiającej mocy Boga,
płynącej ze wspólnej modlitwy w rodzinach.

Stron: 127
Oprawa: miękka
Format: 105x148, A6
ISBN: 978-83-62647-64-4
Cena: 3.90 zł.
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