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W odcieniach błękitu

Wybaczenie przynosi nadzieję
seria: Złota Edycja
format: 14,5 x 20,5 cm; strony: 360; oprawa broszurowa; ISBN 978-83-7424-862-4;
cena detal.: 34,95 zł

Wakacje 2012

Brad Cutler, wschodząca gwiazda jednej z nowojorskich agencji reklamowych
ma wszystko, o czym można marzyć – sukcesy zawodowe, kochającą narzeczoną oraz bajkowo rysującą się przyszłość…
Jednak, aby rozpocząć nowy etap swojego życia, musi uporządkować przeszłość. Musi raz jeszcze wrócić do rodzinnego miasta i odnaleźć swoją pierwszą miłość oraz przebaczenie, którego bardzo potrzebuje.

Ania Golędzinowska

Ocalona z piekła

Wyznania byłej modelki
format: 13,5 x 20,5 cm; strony: 312; oprawa: broszurowa ze skrzydełkami;
ISBN 978-83-7797-064-5; cena: 29,95 zł

Historia prawdziwa, autobiograficzna. Szokująca opowieść o niezwykłej, chwilami bardzo trudnej drodze odkrywania swojego miejsca na ziemi. Ania
Golędzinowska przeszła w swoim życiu prawdziwe piekło. Po śmierci ojca
wychowywała się praktycznie sama. Życie na ulicach Warszawy, kradzieże, narkotyki… Ucieczką do raju miał być wyjazd do Włoch. Znowu alkohol, narkotyki,
przypadkowy seks… Miała sławę, pieniądze, dosłownie wszystko. Dziś mieszka
w Medjugorie, spotyka się z ludźmi na całym świecie i opowiada im całą prawdę o Ani, która wreszcie
odnalazła swoje miejsce i wielką MIŁOŚĆ, którą jest Bóg.

Rafał Bała

Kamila Skolimowska
Dziewczyna na medal

format: 16,5 x 23,5 cm; 176 stron; oprawa broszurowa; ISBN 978-83-7424-942-3;
cena detal.: 29,95 zł

Kamila Skolimowska – pierwsza mistrzyni olimpijska w historii konkurencji
rzucania młotem i najmłodsza w historii polskiego sportu. Radości wszystkich ze złota „naszej Kamy” nie da się zapomnieć! Kamila była jednak nie
tylko mistrzynią w rzucie młotem, była też córką, siostrą, przyjaciółką, kobietą, wrażliwym i radosnym człowiekiem. Wielu osobom pomogła zrozumieć,
że życie nie ma sensu, jeśli nie poświęca się go innym. Miała zaledwie 26
lat i jeszcze tak wiele do zrobienia... Książka jest wyjątkowym zbiorem
wspomnień osób, które znały Kamilę Skolimowską i wciąż ją kochają. Mówią o niej rodzice, brat, kuzynki,
przyjaciele, przełożeni i sportowcy.
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Wiara rodzi się ze słuchania.
Pismo Święte Nowego Testamentu.
Audiobook MP3
Czytają: Andrzej Kozioł, Zbigniew Moskal, Rafał Porzeziński, Wojciech Żołądkowicz;
format: MP3;
czas trwania: CD1 - 12 godz. 21 min, CD2 - 11 godz. 12 min;
ISBN 978-83-7797-108-6;
cena detal.: 34,95 zł

Wiara rodzi się ze słuchania – to wspólna inicjatywa wydawnicza Edycji Świętego Pawła i Wydawnictwa
Agape. Pismo Święte Nowego Testamentu, najnowszy przekład z języków oryginalnych, tym razem
do słuchania jako audiobook składający się z dwóch płyt. Każda księga została poprzedzona krótkim
i rzeczowym komentarzem Przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich, ks. prof. Waldemara
Chrostowskiego. Na opakowaniu tyłuł wytłoczony alfabetem Braille’a, co umożliwi osobom niewidzącym
szybką identyfikację płyty. Od teraz Nowy Testament może towarzyszyć Ci wszędzie tam, gdzie jesteś.
W domu, w podróży, kiedy pracujesz i kiedy odpoczywasz!

Michał Wojciechowski

Apokalipsa Świętego Jana
seria: Nowy Komentarz Biblijny NT XX
format: 16,5 x 23,5 cm; strony: 512; oprawa: twarda; ISBN 978-83-7424-981-2;
cena detal.: 69,95 zł

Apokalipsa jako ostatnia księga Nowego Testamentu jest w powszechnym
rozumieniu nie tylko księgą trudną, ale także księgą intrygującą. Wśród wielu
opracowań komentarz prof. Michała Wojciechowskiego pomoże z pewnością w zrozumieniu Apokalipsy z punktu widzenia teologii, a nie sensacji.
Dzięki temu ma ona szansę stać się dla dzisiejszych chrześcijan tym, czym
była w pierwszych wiekach Kościoła, kiedy należała do najbardziej lubianych
i medytowanych ksiąg Nowego Testamentu.

Mariola Zajączkowska-Bicho

Modlitwy kobiecego serca
format: 12 x 18,5 cm; strony: 120; oprawa: twarda; ISBN 978-83-7797-095-9;
cena detal.: 19,95 zł

Każda kobieta z doświadczenia wie, że bez modlitwy, bez westchnięcia do Boga,
w wielu sytuacjach nie dałyby rady sprostać wszystkim wyzwaniom, a wiele problemów pozostałoby nierozwiązanych. Ile razy prosi Boga o pomoc, o cierpliwość,
modli się za bliskich, dziękuje za radość i szczęście, które ją spotkało…
Ten zbiór modlitw jest przygotowany z myślą o różnych aspektach życia kobiety.
Czasem brakuje właściwych słów, by porozmawiać z Bogiem, i właśnie to jest ten
moment, kiedy możemy sięgnąć po modlitewnik.

Diana R. Jenkins

Tajemnicze znaki

10 opowiadań o sakramentach
seria: Krótko i ciekawie
format: 12,5 x 18,5 cm; strony: 112; oprawa: broszurowa; ISBN 978-83-7797-067-6;
cena detal.: 11,95 zł

Jak wytłumaczyć nastolatkom znaczenie siedmiu sakramentów i nie zanudzić
ich przy tym trudną teologią? To zadanie udało się autorce książki, Diane
Jenkins. Każde opowiadanie to historia z życia wzięta, której bohaterowie na
swój sposób odkrywają znaczenie i wartość sakramentów świętych. Śledząc ich
losy, każdy przypomni sobie, w jaki sposób sakramenty odnawiają i wzmacniają
naszą relację z Panem Bogiem.

PEREŁKI
Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą
Perełka 239
format: 12 x 10 cm; strony: 16; oprawa zeszytowa; ISBN 978-83-7797-079-9;
cena detal.: 3,50 zł

Ile warte jest wsparcie i dobra rada trenera, wie nie tylko zawodowy sportowiec.
Złote myśli powtarzane podczas zgrupowań aktualne są także w życiu codziennym. Człowiek, który weźmie sobie do serca cytaty zawarte w tej książeczce, wygra swoje życie.

bł. Jan Paweł II

W zdrowym ciele zdrowy Duch
Perełka 240
format: 12 x 10 cm; strony: 16; oprawa zeszytowa; ISBN 978-83-7797-080-5;
cena detal.: 3,50 zł

Sport i wiara mają ze sobą wiele wspólnego. I w jednym i drugim, aby odnieść prawdziwy sukces, nie
można iść na skróty. Potwierdzeniem tego będą zawarte w tej książeczce słowa bł. Jana Pawła II wspaniałego Ojca Świętego, wielkiego Polaka, ale także zapalonego sportowca i żarliwego kibica.

PEREŁKI Z AUREOLĄ
bł. Honorat Koźmiński

Uwierz w Miłość!
Perełka z aureolą 13

format: 12 x 10 cm; strony: 16; oprawa zeszytowa; ISBN 978-83-7797-096-6;
cena detal.: 3,50 zł

Miłość wskazuje drogę do szczęścia. Te słowa bł. Honorata Koźmińskiego mogą stać się dla każdego
z nas wspaniałym programem na życie. Jeżeli tylko uwierzymy w prawdziwą miłość, wejdziemy na jej
ścieżki i damy się poprowadzić odnajdziemy to szczęście, za którym tęskni każda dusza i każde ludzkie
serce. W kolejnej z serii perełek z aureolą znajdziemy krótkie myśli, które z powodzeniem mogą stać się
drogowskazem na naszej drodze do szczęścia.

bł. Honorat Koźmiński

Biegnij do celu!

Perełka z aureolą 14
format: 12 x 10 cm; strony: 16; oprawa zeszytowa; ISBN 978-83-7797-097-3;
cena detal.: 3,50 zł

Biblia na każdą chwilę

format 6 x 15 cm, strony: 20; oprawa: zeszytowa; ISBN 978-83-62985-05-0;
cena detal.: 4,50 zł

Książeczka, którą proponujemy pomoże znaleźć odpowiednie fragmenty Pisma Świętego –
w zależności od sytuacji i nastroju. „Biblia na każdą chwilę” to zbiór tematycznych cytatów
biblijnych – przeżywaj czas ze Słowem Bożym!

Błogosławiony Honorat Koźmiński przez całe zakonne życie z oddaniem wspierał i prowadził do celu
powierzone sobie dusze. Wiedział, że na prostej drodze życia wystarczy spacer, za to w innym momentach potrzebny będzie bieg. Droga nie zawsze będzie wiodła przez piękne pola i łąki ale czasami będzie
wyboistym szlakiem górskim, pełnym niebezpieczeństw. Żadna jednak nie przerośnie naszych możliwości,
jeżeli tylko nie stracimy z oczu jej celu - Chrystusa. W tej malutkiej książeczce znajdziemy rady, które
pozwolą ze spokojem serca przejść drogę życia aby u jej kresu odnaleźć wymarzony cel!

