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MARYJA NIEPOKALANA 
Matka Boga i Matka nasza 

Księga I, II i III   
ks. Dolindo Ruotolo

8 grudnia 1964 r. ks. Dolindo Ruotolo zaczął pisać  
dzieło swego życia. Wcześniej zapytał Maryję:  

„Chcesz, żebym napisał duszom o Tobie?”.  
„Napisz z miłości do Mnie” – odpowiedziała Matka Boża.  

Po 50 latach od powstania ta perła chrześcijańskiej  
duchowości trafia do rąk polskiego czytelnika.  

Dech w piersi zapiera ukazanie Niepokalanej Dziewicy  
jako centrum Bożego planu zbawienia.

opr. twarda; format: 14 × 22,5 cm
 I – s: 256; cena det. 26,00 zł  22,10 zł22,10 zł
II – s: 375; cena det. 38,00 zł  32,30 zł32,30 zł

III – s: 391; cena det. 40,00 zł  34,00 zł34,00 zł

Książki dostępne są również jako E-BOOK z 30% rabatem :)

rabat
– 15%

rabat
– 15%

rabat
– 15%

rabat–30%

Nowość!Nowość!

https://sklep.loretanki.pl/produkt/maryja-niepokalana-matka-boga-i-matka-nasza-ksiega-3/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/maryja-niepokalana-matka-boga-i-matka-nasza-ksiega-2/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/maryja-niepokalana-matka-boga-i-matka-nasza-ksiega-1/
https://sklep.loretanki.pl/?s=Maryja+Niepokalana+Matka+Boga+i+Matka+nasza&post_type=product
https://sklep.loretanki.pl/?s=Maryja+Niepokalana+Matka+Boga+i+Matka+nasza&post_type=product
https://sklep.loretanki.pl/autor/ks-dolindo-ruotolo/


BEATYFIKACJA PAULINY JARICOT 
założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary 

i Wspólnot Żywego Różańca

Lyon – 22 maja 2022 roku

Paulina Jaricot. Biografia  
s. Cecylia Giacovelli

„Prawdziwa córa Kościoła, tak bezkompromisowo oddana 
sprawie dalekich misji i równocześnie tak przejęta problemami 
otaczającego ją świata robotniczego. Musiała ona bardziej 
niż inni napotykać, akceptować i pokonywać z miłością wiele 
przeszkód, porażek, upokorzeń, opuszczenia, które dały jej dziełu 
znamię krzyża i przedziwną owocność (...). Z ziarna, które Maria 
Paulina skromnie wrzuciła w ziemię, wyrosło wielkie drzewo – 
Dzieło Rozkrzewiania Wiary (...). Do podążania śladami 
Marii Pauliny Jaricot w tym konkretnym zaangażowaniu zaproszony 
jest cały Kościół”. (Papież Paweł VI) 

s. 376; opr. twarda; format: 17,5 × 25 cm; cena det. 45,00 zl  38,25 zł38,25 zł

15 dni z Pauliną Jaricot  
Jacques Gadille, Gabrielle Marguin 

Beatyfikacja Sługi Bożej Pauliny Jaricot jest dobrą okazją do tego, 
żeby poznać niezwykłą osobowość tej Francuzki. Jej gorliwość 
apostolska jest wyzwaniem dla naszych czasów, bowiem to 
właśnie ona potrafiła dostrzec problemy Kościoła swoich czasów 
i starała się im zaradzić wszelkimi dostępnymi sobie środkami. 
Tajemnicą skuteczności apostolskiej Pauliny było całkowite 
zanurzenie w Chrystusie, a Jego obecność w Eucharystii była 
dla niej źródłem siły w licznych życiowych przeciwnościach. 
Książka ta jest próbą nakreślenia głównych rysów jej duchowości 
i zaproszeniem do modlitewnej refleksji nad nimi w kontekście 
problemów, z jakimi zmaga się człowiek u progu XXI wieku.

s. 112; opr. miękka; format: 12 × 19 cm; cena det. 18,00 zł18,00 zł

Mały modlitewnik z Pauliną Jaricot
oprac. ks. Stanisław Szczepaniec

Niniejsze opracowanie zawiera wybór 
modlitw i rozważań o charakterze nowenny. 
Przypominają one najważniejsze wydarzenia 
z życia Założycielki Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca, 
a także zawierają jej duchowe rozważania 
i bogate w treść modlitwy. Do książeczki 
została dołączona także litania i modlitwa do 
Błogosławionej Pauliny Jaricot oraz modlitwa 
przez jej wstawiennictwo.

s. 40; opr. miękka; format: 10,8 × 16,5 cm; 
cena det. 6,50 zl  5,50 zł    

rabat
– 15%

rabat
– 15%

Nowość!Nowość!

https://sklep.loretanki.pl/produkt/maly-modlitewnik-z-paulina-jaricot-przygotowanie-do-beatyfikacji-modlitwy-po-beatyfikacji/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/maly-modlitewnik-z-paulina-jaricot-przygotowanie-do-beatyfikacji-modlitwy-po-beatyfikacji/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/paulina-jaricot-biografia/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/paulina-jaricot-biografia/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/15-dni-z-paulina-jaricot/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/15-dni-z-paulina-jaricot/
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Żywy Różaniec Prawdziwie Boska harfa
Pauline Jaricot

Książka zawiera listy do Żywego Różańca, w których Paulina Jaricot 
wprowadziła stowarzyszonych w modlitwę osobistą i bogactwo roku 

liturgicznego. W jednym z listów napisała: Możemy powiedzieć z całą 
pewnością, że wszędzie tam, gdzie zawiązuje się jedność modlitwy, 

moc różańca świętego, tak jak w czasach świętego Dominika,  
roznieca gorliwość, budzi wiarę i rodzi zbawienie dzieła.

s. 320; opr. miękka; format: 13,5 × 20,5 cm; cena det. 25,00 zł  21,25 zł    

Pisma młodości 
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci...
Pauline Jaricot 

Te stronice należy otwierać z najwyższym szacunkiem. Jesteśmy świad-
kami intymnej rozmowy, trwania serca przy sercu młodej dziewczyny 
i Tego, któremu oddała się ona ciałem i duszą. Jeśli jednak pozwalamy 
sobie na takie wtargnięcie, to po to, żeby stać się uczniami prawdziwej 
mistyczki, nawet jeśli Pisma młodości ukazują Paulinę tylko na pewnym 
etapie jej duchowej drogi, który przygotuje ją do późniejszego zmierze-
nia się z długą drogą krzyżową.

s. 200; opr. miękka; format: 13,5 × 20,5 cm; cena det. 27,00 zł   

Myśli na każdy dzień
Pauline Jaricot

Wszystko czym jesteś, zawdzięczasz obecności Jezusa w sobie! – pisze 
Paulina Jaricot. Myśli jej autorstwa są dowodem na to, że była osobą 

wielkiej modlitwy i czynu. Z odwagą żyła Ewangelią. Jej wskazówki 
zebrane w tej książce niech będą dla nas życiową inspiracją – by nie 

zmarnować ani jednego dnia, daru od Boga.

s. 119; opr. miękka; format: 12 × 18 cm; cena det. 18,00 zł    

Miesięcznik „Różaniec”
To czasopismo formacyjne, bogate w treści, które pomogą Ci 
wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma 
jest maryjny wymiar duchowości katolickiej. Wskazujemy na 
Maryję, która jest Przewodniczką na drodze wiary; jest pierwszą 
Chrześcijanką, która zachowywała i rozważała ważne sprawy 
Boże w swoim Sercu. Przez doskonałe zjednoczenie z Jezusem 
Maryja jest wzorem dla każdego wierzącego.

Od stycznia 2021 r. miesięcznik dostępny jest również w wersji elektronicznej 
jako E-BOOK (pdf); szczegóły na stronie www.sklep.loretanki.pl

rabat–15%

Nowość!
Nowość!

Ciasna brama  
Powieść o Paulinie Jaricot
Dorota Krawczyk

To powieść o założycielce Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego 
Różańca. Jej droga do Boga nie była łatwa. Rozpoczynając życie jako 
dziedziczka sporego majątku, zakończyła je w nędzy i zapomnieniu. 
Po spektakularnym nawróceniu i uzdrowieniu z choroby serca, jej życie 
było pasmem nieustannych, coraz bardziej dotkliwych krzyży. Żaden 
z nich nie zachwiał jednak jej wiary, lecz ją raczej umacniał, dzięki 
czemu dzisiaj jest dla nas wzorem prawdziwie chrześcijańskiej miłości. 

s. 223; opr. miękka; format: 13,5 × 20,5 cm; cena det. 24,00 zł  20,40 zł    
Książka dostępna jest również jako E-BOOK cena det. 24,00 zł  16,80 zł

rabat
– 15%

rabat
– 30%

https://sklep.loretanki.pl/kategoria/czasopisma/rozaniec/
https://sklep.loretanki.pl/kategoria/czasopisma/rozaniec/
https://sklep.loretanki.pl/kategoria/czasopisma/rozaniec/e-rozaniec/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/zywy-rozaniec-prawdziwie-boska-harfa/
https://sklep.loretanki.pl/tag/paulina-jaricot/
https://sklep.loretanki.pl/tag/paulina-jaricot/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/pisma-mlodosci-ojcze-przedwieczny-ofiaruje-ci/
https://sklep.loretanki.pl/tag/paulina-jaricot/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/paulina-jaricot-mysli-na-kazdy-dzien/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/ciasna-brama-powiesc-o-paulinie-jaricot/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/ciasna-brama-powiesc-o-paulinie-jaricot/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/ciasna-brama-powiesc-o-paulinie-jaricot-ebook/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/ciasna-brama-powiesc-o-paulinie-jaricot-ebook/


Najważniejszą (...) rzeczą i najtrudniejszą 

jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich. 
Paulina Jaricot

Księga Żywego Różańca  

Księga dla księży proboszczów i opiekunów wspólnot Żywego 
Różańca. Dzięki niej można prowadzić uporządkowaną dokumentację, 
która daje rzeczywisty obraz Żywego Różańca działającego na terenie 
parafii. Zawiera fragmenty Ceremoniału Żywego Różańca oraz 
gotowe tabele do wpisywania danych personalnych poszczególnych 
róż różańcowych wraz z kalendarium najważniejszych wydarzeń. 
Powinna się znaleźć w każdej kancelarii parafialnej.

s. 224; opr. twarda; format: 10,5 × 29,5 cm; cena det. 45,00 zł

Ceremoniał Żywego Różańca  
Ceremoniał Żywego Różańca to doskonała pomoc dla duszpasterzy, 
zelatorów i członków róż różańcowych. Składa się z czterech części. 

W pierwszej znajdują się formuły błogosławieństw udzielanych 
członkom wspólnoty i zelatorom, druga zawiera materiały do 

comiesięcznych spotkań związanych ze zmianą tajemnic różańcowych, 
w trzeciej części zamieszczone są teksty pomocnicze do celebracji 

różnych wydarzeń we wspólnocie w ciągu roku liturgicznego, a czwarta 
zawiera modlitwy i rozważania w obliczu śmierci.

s. 160; opr. twarda; format: 17 × 24 cm; cena det. 25,00 zł

Statut Żywego Różańca

To oficjalny dokument zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski 
w 2012 r., który reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposób 
działania jednej z najliczniejszych wspólnot modlitewnych w Kościele.

s. 20; opr. miękka; format: 10,5 × 16,5 cm; cena det. 5,00 zł

Tom I (okres zwykły, tydzień 1–26) s. 320; 
Tom II (okres zwykły, tydzień 27–52) s. 334;
cena det. za dwa tomy 49,00 zł
Tom III (okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego)
s. 136; cena det. 22,00 zł
Tom IV (okres Wielkiego Postu i Wielkanocy)
s. 208; cena det. 32,00 zł 
Tom V (wybrane wspomnienia świętych 
i błogosławionych) s. 232; cena det. 32,00 zł 
Kupując komplet 5 książek, zapłacisz cenę promocyjną 
108,00 zł. Szczegóły dotyczące promocji w sklepie 
internetowym www.sklep.loretanki.pl

Rozważania różańcowe na każdy dzień  
Ta pięciotomowa pozycja jest modlitewnikiem różańcowym, 
z którego można korzystać podczas wspólnego odmawiania różańca 
w kościołach i na spotkaniach modlitewnych, a także w domu, 
w czasie modlitwy osobistej. Jest to duchowy przewodnik dla tych, 
którzy odmawiają codziennie jedną lub wszystkie części różańca. 
opr. twarda; format: 14 × 20,5 cm

https://sklep.loretanki.pl/produkt/ksiega-zywego-rozanca/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/ksiega-zywego-rozanca/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/ceremonial-zywego-rozanca/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/ceremonial-zywego-rozanca/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/statut-zywego-rozanca/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/statut-zywego-rozanca/
https://sklep.loretanki.pl/tag/rozwazania-rozancowe-na-kazdy-dzien/
https://sklep.loretanki.pl/tag/rozwazania-rozancowe-na-kazdy-dzien/
https://sklep.loretanki.pl/tag/rozwazania-rozancowe-na-kazdy-dzien/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/pakiet-rozwazania-rozancowe-na-kazdy-dzien-tom-1-3/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/pakiet-rozwazania-rozancowe-na-kazdy-dzien-tom-1-3/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/pakiet-rozwazania-rozancowe-na-kazdy-dzien-tom-1-3/
https://sklep.loretanki.pl/tag/rozwazania-rozancowe-na-kazdy-dzien/
https://sklep.loretanki.pl/tag/rozwazania-rozancowe-na-kazdy-dzien/
https://sklep.loretanki.pl/tag/rozwazania-rozancowe-na-kazdy-dzien/
https://sklep.loretanki.pl/tag/rozwazania-rozancowe-na-kazdy-dzien/
https://sklep.loretanki.pl/tag/rozwazania-rozancowe-na-kazdy-dzien/
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Modlitewnik Żywego Różańca
oprac. ks. Stanisław Szczepaniec

Modlitewnik ten jest nie tylko zbiorem modlitw, ale także przewodnikiem 
po roku liturgicznym razem z Maryją. Zamieszczone treści są przydatne 

i wręcz niezbędne dla coraz to nowego odkrywania bogactwa i głębi 
modlitwy różańcowej. Znajdziemy tu historię modlitwy różańcowej, 

praktyczne porady zastosowania różańca w życiu modlitewnym,  
zarówno osobistym, jak i wspólnotowym. 

s. 752; opr. twarda; format: 12 × 17 cm; cena det. 40,00 zł  34,00 zł

Przed Najświętszym Sakramentem 
Modlitewnik eucharystyczny

oprac. s. Jadwiga Jastrzębska

To zbór modlitw mogących posłużyć jako klucz do Serca Tego, 
który wciąż czeka w Eucharystii na każdego z nas.

s. 264; opr. twarda; format: 11 × 17 cm; cena det. 24,00 zł

Wierzę w Ciebie, Boże żywy
oprac. ks. Waldemar Wojdecki

Ceniony, bardzo obszerny modlitewnik, w którym Autor zawarł wielkie 
bogactwo modlitw osobistych i wspólnotowych, liturgicznych. Oprócz 
pacierza znajdziemy tu m.in. psalmy, modlitwy poszukujących Boga, stałe 
teksty Mszy Świętej, Liturgię Godzin, cenne wiadomości o sakramentach 
i nabożeństwach, a także pieśni religijne.

s. 831; opr. twarda; format: 10,5 × 16 cm; cena det. 35,00 zł

Kiedy się modlicie Modlitewnik
oprac. ks. Mateusz Matuszewski

Modlitewnik powstał jako odpowiedź na sugestie wielu osób, by wydać 
książeczkę z samymi tekstami modlitw, potrzebnymi wiernym w ich 

indywidualnych praktykach pobożnościowych.

s. 591; opr. twarda; format: 10,5 × 16 cm; cena det. 32,00 zł

Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu 
Modlitwy za kapłanów
bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Tę książeczkę polecamy jako pomoc w czasie indywidualnej 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Prowadzeni 
przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, 
dotrzemy z pewnością do Chrystusa.

s. 96; opr. twarda; format: 11 × 17 cm; cena det. 13,00 zł

Zeszyt zelatora Żywego Różańca

To propozycja dla osób opiekujących się różami różańcowymi, 
aby jeszcze lepiej wypełniały powierzone im zadania. Zawiera 
m.in.: zadania i obowiązki zelatora, miejsce na dane kontaktowe 
członków róży czy przydział tajemnic rozpisanych na 15 lat. 
Mamy nadzieję, że będzie on pomocą dla każdego zelatora 
w codziennej posłudze.

s. 47; opr. miękka; format: 24 × 16,5 cm; cena det. 8,00 zł 6,80 zł

rabat
– 15%

rabat–15%

MODLITEWNIKI

https://sklep.loretanki.pl/produkt/zeszyt-zelatora-zywego-rozanca/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/zeszyt-zelatora-zywego-rozanca/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/modlitewnik-zywego-rozanca/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/modlitewnik-zywego-rozanca/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/wierze-w-ciebie-boze-zywy/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/wierze-w-ciebie-boze-zywy/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/kiedy-sie-modlicie/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/kiedy-sie-modlicie/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/nawiedzenia-najswietszego-sakramentu-modlitwy-za-kaplanow/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/nawiedzenia-najswietszego-sakramentu-modlitwy-za-kaplanow/
https://sklep.loretanki.pl/autor/bl-ks-ignacy-klopotowski/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/przed-najswietszym-sakramentem/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/przed-najswietszym-sakramentem/


Kardynał Robert Sarah
Nicolas Diat

Bóg albo nic  
Rozmowa o wierze
s. 415; cena det. 32,00 zł 

Moc milczenia
s. 349; cena det. 32,00 zł

Wieczór się zbliża  
i dzień już się chyli
s. 464; cena det. 36,00 zł  30,60 zł

Kupując komplet 3 książek, 
zapłacisz cenę promocyjną 85,00 zł.

W drodze do Niniwy
kard. Robert Sarah 

Niniejsza książka wzywa do nawrócenia – prowadzi przez pustynię 
mojego serca, by dotrzeć do Serca Boga. Zaprasza do wytrwałego 

obcowania ze słowem Bożym, które jest normą naszego istnienia, punk-
tem odniesienia, szkołą, która uczy człowieka dążyć do pełni życia, 

bardziej świadomej obecności na Eucharystii i nieustannego zgłębiania 
tajemnicy Krzyża, by wieść życie ukryte w Bogu (por. Kol 3, 3).

s. 149; opr. miękka; format: 13,5 × 20 cm; cena det. 31,00 zł  26,35 zł

Kardynał Sarah, prorok naszych 
czasów, w trzech tomach 
rozmów stawia wyczerpującą 
diagnozę stanu współczesnego 
Kościoła i świata, wskazując 
jednocześnie drogę wyjścia 
z kryzysu; radykalny wybór 
Boga, którego głosu słucha się 
w milczeniu. Słowo kardynała 
Sarah wlewa w serce otuchę 
i pobudza do wiary. Takich 
właśnie pasterzy potrzebuje 
współczesny świat.

format:13,5 × 20 cm
opr. miękka ze skrzydełkami 

FENIKS Specjalny 2020 
w kategorii: „Tłumacz”.

FENIKS 2017 
w kategorii: „Autor zagraniczny”.

rabat–15%

rabat–15%
Na wieczność  
Medytacje nad istotą kapłaństwa
kard. Robert Sarah 

Autor dedykuje tę książkę wszystkim 
seminarzystom na całym świecie, pragnąc 
doprowadzić ich do głębokiego nawrócenia, aby 
w ślad za Świętym Franciszkiem nosili na ciele 
Chrystusowe stygmaty i mówiąc jego słowami, za 
regułę życia obrali postanowienie zachowania 
w pełni świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa 
Chrystusa.Wkrótce

https://sklep.loretanki.pl/autor/kard-robert-sarah/
https://sklep.loretanki.pl/autor/nicolas-diat/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/bog-albo-nic-kard-robert-sarah/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/bog-albo-nic-kard-robert-sarah/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/moc-milczenia-przeciw-dyktaturze-halasu/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/moc-milczenia-przeciw-dyktaturze-halasu/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/wieczor-sie-zbliza-i-dzien-juz-sie-chyli/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/wieczor-sie-zbliza-i-dzien-juz-sie-chyli/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/zestaw-kardynal-robert-sarah/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/w-drodze-do-niniwy/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/w-drodze-do-niniwy/
https://sklep.loretanki.pl/autor/kard-robert-sarah/


Kardynał Robert Sarah
Nicolas Diat
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Z głębi naszych serc
kard. Robert Sarah z Benedyktem XVI 

(Josephem Ratzingerem)

Ten ważny dwugłos w obronie celibatu kapłańskiego wybrzmiewa w trud-
nym dla Kościoła czasie. Dwaj Autorzy odpowiadają sobie, uzupełniają się 

i wzajemnie inspirują. Książka jest osobistym świadectwem obu Autorów, 
którzy piszą o tym, o czym świadczą swoim życiem, bowiem istotą kapłań-

stwa jest być przyjaciółmi Jezusa Chrystusa, czyli być ludźmi modlitwy.

s. 149; opr. miękka; format:13,5 × 20 cm; cena det. 27,00 zł  22,95 zł

rabat–15%

rabat–15%

Służyć prawdzie Rekolekcje kapłańskie
kard. Robert Sarah

Prezentowane w niniejszej książce teksty są owocem pracy 
oraz refleksji, które kardynał Sarah ofiarował kapłanom 
w trakcie rekolekcji w lutym 2020 roku. Był to czas dzielenia 
się wiarą oraz głębokim i osobistym kapłańskim doświad
czeniem. W swoich rozważaniach Autor proponuje klasyczną 
drogę ascezy w odniesieniu do życia kapłańskiego. Dziś jest 
to już, niestety, droga prawie zapomniana, mówi się o niej 
niewiele albo zupełnie pomija ją milczeniem. 

s. 176; opr. miękka; format: 13,5 × 20 cm
cena det. 29,00 zł  24,65 zł 

Książka dostępna jest również jako E-BOOK 
cena det. 29,00 zł  20,30 zł

Wielkie szczęście Życie mnichów 
Nicolas Diat

Benedyktyński klasztor w Fontgombault. Zobacz, jaki jest 
na co dzień – zdaje się mówić Nicolas Diat. Ta bardzo 
obrazowa opowieść jest zaproszeniem do odkrywania życia, 
jakiego nie znamy. Wkraczamy więc w ponadczaso wy świat, 
trochę nierzeczywisty niczym zakazane miasto albo idealne 
społeczeństwo. Przez rok podążamy śladami benedyktynów 
z Francji. A gdy zamkniemy tę książkę i drzwi opactwa, nie 
będziemy już tacy jak wcześniej... 

s. 316; opr. miękka; format: 14 × 22,5 cm 
cena det. 34,00 zł  28,90 zł

Książka dostępna jest również jako E-BOOK 
cena det. 34,00 zł  23,80 zł

Czas umierania Ostatnie dni życia mnichów
Nicolas Diat 

„Ci wszyscy, którzy się modlą, patrzą na życie, na świat i na śmierć 
z ufnością, ze wzruszeniem i w każdej chwili rozpoznają tam obecność 

Boga. (…) Czytając Czas umierania, lepiej rozumiemy, że śmierć 
jest najważniejszym aktem ziemskiego bytowania. Każde życie jest 
stworzone po to, żeby wybuchnąć, pójść dalej, stopić się z Życiem, 

z Bogiem” (z Przedmowy kard. Roberta Sarah).

s. 196; opr. miękka; format: 14 × 22,5 cm; cena det. 25,00 zł  21,25 zł

rabat
– 15%

rabat
– 15%

rabat
– 30%

rabat
– 30%

Kupując pakiet 2 książek: Służyć prawdzie 
i Z głębi naszych serc, zapłacisz 
cenę promocyjną 45,00 zł.

https://sklep.loretanki.pl/autor/kard-robert-sarah/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/sluzyc-prawdzie-rekolekcje-kaplanskie/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/sluzyc-prawdzie-rekolekcje-kaplanskie/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/sluzyc-prawdzie-rekolekcje-kaplanskie-ebook/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/sluzyc-prawdzie-rekolekcje-kaplanskie-ebook/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/pakiet-sluzyc-prawdzie/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/z-glebi-naszych-serc/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/z-glebi-naszych-serc/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/wielkie-szczescie-zycie-mnichow-opowiesc/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/wielkie-szczescie-zycie-mnichow-opowiesc/
https://sklep.loretanki.pl/autor/nicolas-diat/
https://sklep.loretanki.pl/autor/nicolas-diat/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/wielkie-szczescie-zycie-mnichow-opowiesc-ebook/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/wielkie-szczescie-zycie-mnichow-opowiesc-ebook/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/czas-umierania-ostatnie-dni-zycia-mnichow/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/czas-umierania-ostatnie-dni-zycia-mnichow/


WIARA I ŻYCIE
Po co jesteśmy? Dla czego warto żyć? abp Charles J. Chaput

Modlitwa moja jest czysta Rozważania o modlitwie
ks. Zbigniew Sobolewski

Modlitwa może być czysta – gdy płynie ze szczerego serca, które 
pragnie otwierać się na działanie Boga. Czasem nie wiemy, jak się 
modlić. Podsłuchując modlitwy zapisane w Biblii, możemy nauczyć 
się oczyszczać naszą modlitwę ze zbędnych naleciałości, tak by stała 
się autentyczna, otwarta, prawdziwie skupiona na Bogu. Niekiedy 
nie rozumiemy potrzeby modlitwy… tymczasem może być wręcz 
przeciwnie: gdy wypływa ona wprost z naszego życia, ma moc je 
przemienić, nadać mu smak świeżej, źródlanej wody.

s. 232; opr. miękka; format: 12,2 × 19,8 cm; cena det. 25,00 zł  21,25 zł

rabat
– 15%

Bóg czy człowiek
Duchowość, liturgia, sztuka
o. Jan P. Strumiłowski OCist

Autor zadaje pytanie, czy pierwszeństwo Boga we współczesnym 
chrześcijaństwie nie staje się coraz bardziej teoretyczne, czy nie 

przekształcamy się w religię humanistyczną, w której centrum 
jest człowiek. Potrzebujemy właściwie pojętego nawrócenia, tzn. 

odwrócenia się od gloryfikowania siebie, a zwrócenia się ku Bogu.  
Bo chrześcijaństwo bez bólu, bez krzyża, chrześcijaństwo 

uśmiechnięte staje się tylko fasadą bez tego co najistotniejsze.

s. 320; opr. miękka; format: 12,8 × 20 cm; cena det. 37,00 zł  31,45 zł

rabat–15%

Obcy w obcej ziemi
Życie wiarą w postchrześcijańskim świecie

abp Charles J. Chaput

„Arcybiskup Chaput wyraziście przedstawia, czym powinien być i jak 
powinien działać Kościół w kontekście postchrześcijańskiej kultury. 

Powołując się na różnych autorów, dowodzi, że Kościół nie powinien 
wycofywać się ze świata, ale że ma być wewnątrz niego światłem 

i zaczynem. Gorąco polecam tę książkę każdemu, kogo interesuje 
wzajemne oddziaływanie wiary i kultury”. (bp Robert Barron)

s. 360; opr. miękka; format: 12,8 × 20 cm; cena det. 30,00 zł  25,50 zł

Za co warto umierać? Myśli o tym, dla czego warto żyć
abp Charles J. Chaput

Autor książki zabiera nas w intelektualną podróż pełną wyzwań, przed 
którymi – podobnie jak przed śmiercią – nie sposób uciec. Z właściwą 
sobie mądrością i szczerością, stawia przed Czytelnikiem najważniejsze 
pytania: Po co jesteśmy? Dla czego warto żyć? Czy choćby to tytułowe: 
Za co warto umierać? Nie odpowiada, jak to ma już w zwyczaju, wprost. 
Niczego nie podaje nam jak kelner na tacy. Przeciwnie – zmusza do 
szukania własnych odpowiedzi. Tym samym odsłania przed nami 
głęboko skrywaną tęsknotę za Bogiem, za miłością, czy – co może dziś 
wydać się paradoksalne – za prawdą…

s. 288; opr. miękka; format: 12,8 × 20 cm; cena det. 28,00 zł  23,80 zł
Książka dostępna jest również jako E-BOOK cena det. 28,00 zł  19,60 zł

rabat–15%

rabat
– 15%
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https://sklep.loretanki.pl/produkt/za-co-warto-umierac-mysli-o-tym-dla-czego-warto-zyc/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/za-co-warto-umierac-mysli-o-tym-dla-czego-warto-zyc/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/za-co-warto-umierac-mysli-o-tym-dla-czego-warto-zyc-ebook/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/obcy-w-obcej-ziemi/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/obcy-w-obcej-ziemi/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/modlitwa-moja-jest-czysta-rozwazania-o-modlitwie/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/modlitwa-moja-jest-czysta-rozwazania-o-modlitwie/
https://sklep.loretanki.pl/autor/ks-zbigniew-sobolewski/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/bog-czy-czlowiek-o-jan-pawel-strumilowski-ocist/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/bog-czy-czlowiek-o-jan-pawel-strumilowski-ocist/
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Zbawienie bierze początek od Żydów
Roy H. Schoeman

Lektura obowiązkowa dla Żydów i nieŻydów. Autor bowiem tłumaczy 
ze swadą trudne relacje między judaizmem a chrześcijaństwem, 
sprawiając, iż Czytelnik, zanurzony w starotestamentalne proroctwa 
o Mesjaszu i odnoszone do nich słowa Talmudu, głębiej zaczyna 
pojmować Pismo Święte i w końcu pełniej rozumieć dzieje ludu 
wybranego.

s. 400; opr. miękka ze skrzydełkami; format: 13,5 × 20 cm
cena det. 46,00 zł  39,10 zł

Rozmowy niedokończone 
z ks. prof. Tadeuszem Guzem. Tomy 1–6

To zapis audycji pt. Rozmowy niedokończone w Radiu 
Maryja i TV TRWAM z udziałem ks. prof. Tadeusza 
Guza, które rozpoczęły się w 2006 roku. Zapraszamy 
na intelektualną ucztę, podczas której wybitny filozof 
rozkodowuje ideologiczne enigmy i dopomaga pokonać 
ignorancję w kluczu zasad myślenia katolickiego. 
Niezwykła kultura słowa ks. prof. Tadeusza Guza, 
chirurgiczna precyzja w nazywaniu spraw, odwaga 
we wskazywaniu prawdy i jej zagrożeń, stanowią wzór 
postawy prawdziwego mędrca, człowieka Bożego, 
który poważnie traktuje podjęty temat i rozmówcę. 
Zresztą Czytelnik sam się przekona, że cykl Rozmów 
niedokończonych z ks. prof. Tadeuszem Guzem 
to przedsmak nieba, w którym mamy nadzieję 
spotkać jego intelektualnych mistrzów – Sokratesa, 
Arystotelesa, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, 
św. Tomasza Morusa, św. Maksymiliana Kolbego –  
tych, którzy żyjąc prawdą, głosili ją w miłości.

format: 15 × 23 cm 

Rozmowy niedokończone 
z lat 2006–2007. Tom 1

s. 336; opr. twarda; cena det. 38,00 zł
opr. miękka ze skrzydełkami; cena det. 30,00 zł

Rozmowy niedokończone 
z lat 2007–2010. Tom 2

s. 456; opr. twarda; cena det. 41,00 zł
opr. miękka ze skrzydełkami; cena det. 33,00 zł

Rozmowy niedokończone 
z roku 2010. Tom 3

s. 496; opr. twarda; cena det. 42,00 zł
opr. miękka ze skrzydełkami; cena det. 34,00 zł

Rozmowy niedokończone 
z lat 2011–2013. Tom 4

s. 462; opr. twarda; cena det. 46,00 zł
opr. miękka ze skrzydełkami; cena det. 38,00 zł

Rozmowy niedokończone 
z roku 2014. Tom 5

s. 408 ; opr. twarda; cena det. 42,00 zł
opr. miękka ze skrzydełkami; cena det. 34,00 zł

Rozmowy niedokończone 
z roku 2015. Tom 6

s. 468 ;opr. twarda
opr. miękka ze skrzydełkami

rabat
– 15%

Pakiet Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem. Tomy 1–4 
dostępny jest w cenie promocyjnej 123 zł.
Szczegóły dotyczące promocji w sklepie internetowym www.sklep.loretanki.pl

Wkrótce

Nowość!
Nowość!

https://sklep.loretanki.pl/produkt/zbawienie-bierze-poczatek-od-zydow/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/zbawienie-bierze-poczatek-od-zydow/
https://sklep.loretanki.pl/autor/ks-tadeusz-guz/
https://sklep.loretanki.pl/autor/ks-tadeusz-guz/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/rozmowy-niedokonczone-z-ks-prof-tadeuszem-guzem-z-lat-2006-2007/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/rozmowy-niedokonczone-z-ks-prof-tadeuszem-guzem-z-lat-2007-2010/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/rozmowy-niedokonczone-z-ks-prof-tadeuszem-guzem-z-roku-2010/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/rozmowy-niedokonczone-z-ks-prof-tadeuszem-guzem-z-lat-20112013/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/rozmowy-niedokonczone-z-ks-prof-tadeuszem-guzem-z-roku-2014-tom-5-twarda-oprawa/
https://sklep.loretanki.pl/autor/ks-tadeusz-guz/


Ojciec, Pasterz i Prymas
ks. Albert Warso

Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński to w dziejach Polski i polskiego 
Kościoła postać wyjątkowa i opatrznościowa. O jego życiu i działalności 
napisano i powiedziano naprawdę wiele. Dziś jednak kolejne już pokolenie, 
które wzrasta po jego śmierci, staje przed ważnym zadaniem odczytania 
na nowo tego życiorysu i nauczania. Publikacja ta jest więc zaproszeniem 
do głębszego związania się z Prymasem Tysiąclecia – Ojcem, Pasterzem 
i Prymasem, do poznawania jego postaci, naśladowania go w różnych 
okolicznościach życia i wreszcie do modlitwy za jego wstawiennictwem. 
s. 366; opr. miękka; format 14 × 20,5 cm; cena det. 46,00 zł  39,10 zł39,10 zł

BIOGRAFIE I ŚWIADECTWA
Tą drogą idzie się do świętości. bł. kard. Stefan Wyszyński

Rozmowy na Bachledówce
z Prymasem Polski Stefanem kardynałem Wyszyńskim

wybór tekstów: ks. Marcin Różański

Kardynał Stefan Wyszyński był człowie kiem mocno stąpającym po ziemi, 
mającym jednak głowę w niebie. Głęboka wiara, mądrość, wrodzony talent do 

negocjacji, pewna ręka w prowadzeniu Kościoła i humor niekoronowanego 
króla Polski to pociągające wątki jego biografii; stąd naro dził się pomysł,  

aby ukazać postać Błogosławionego za pomocą jego własnych słów. 

s. 176; opr. miękka; format 13,5 × 18 cm; cena det. 18,00 zł  15,30 zł

Jadwiga Śląska Mądrość świętości
Johannes Derksen
O Jadwidze Śląskiej wciąż wiemy zbyt mało. Kim zatem była? Jak wyglądało jej 
dzieciństwo? Co sprawiło, że już za życia traktowano ją jak świętą? Na te i wiele 
innych pytań odpowiada Autor w swej barwnej opowieści o Jadwidze z Andechs, 
żonie Henryka Brodatego i śląskiej księżnej. Niegdyś w Niemczech, gdzie 
sprzedano ponad pół miliona książek Derksena, określono tę powieść mianem 
arcydzieła. O tym, czy ta wzruszająca do łez, nad wyraz żywa i porywająca 
opowieść nim jest, każdy jednak musi przekonać się sam…

s. 400; opr. miękka; format 16,5 × 23,5 cm; cena det. 44,00 zł  37,40 zł

Bez wytchnienia
Dorota Krawczyk

Powieść, której tytuł trafnie streszcza biografię głównego bohatera Ignacego 
Kłopotowskiego, a zwłaszcza jego posługę kapłańską wyróżniającą się 

pionierskim głoszeniem Ewangelii przez słowo drukowane. Książkę 
ubogacają fragmenty pism i artykułów kapłana zapatrzonego w Chrystusowy 

ideał prawdy, miłości i sprawiedliwości. Choć za swoje przekonania musiał 
wiele wycierpieć, to z dróg Bożych nie odstąpił.

s. 408; opr. miękka; format 14,5 × 20,5 cm; cena det. 28,00 zł

rabat–15%

Tylko przed miłością otwiera się niebo
Czesław Ryszka

Tylko dla miłości bramy nieba się otwierają – zwykł mawiać błogosławiony 
ksiądz Ignacy Kłopotowski. W odniesieniu do swojego kapłaństwa dodawał: 
Od początku pasterskiego życia aż do końca jedna jest, wciąż nagląca 
pobudka, a tą pobudką jest miłość. Żył i działał w przekonaniu, że miłość 
jest doskonałością Boga, dlatego też stanowi doskonałość człowieka.

s. 288; opr. miękka; format 11,5 × 18,5 cm; cena det. 18,00 zł
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– 15%
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– 15%

https://sklep.loretanki.pl/produkt/ojciec-pasterz-i-prymas-blogoslawiony-kard-stefan-wyszynski-1901-1981/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/ojciec-pasterz-i-prymas-blogoslawiony-kard-stefan-wyszynski-1901-1981/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/rozmowy-na-bachledowce-z-prymasem-polski-stefanem-kardynalem-wyszynskim/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/rozmowy-na-bachledowce-z-prymasem-polski-stefanem-kardynalem-wyszynskim/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/jadwiga-slaska-madrosc-swietosci/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/jadwiga-slaska-madrosc-swietosci/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/bez-wytchnienia-dorota-krawczyk/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/bez-wytchnienia-dorota-krawczyk/
https://sklep.loretanki.pl/autor/dorota-krawczyk/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/tylko-przed-miloscia-otwiera-sie-niebo/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/tylko-przed-miloscia-otwiera-sie-niebo/
https://sklep.loretanki.pl/autor/czeslaw-ryszka/
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Małżeńskie ABC według św. Jana Pawła II
Elżbieta Marek

Książka ta to elementarz teologii ciała oparty na Miłości 
i odpowiedzialności oraz wybranych katechezach środowych 

Świętego Jana Pawła II. Hasła uporządkowane według alfabetu 
w prosty i przystępny sposób opowiadają o małżeństwie i ludzkiej 

miłości. To doskonały prezent dla narzeczonych i małżonków.

s. 112; opr. miękka; format:13,5 × 16 cm; cena det. 20,00 zł  17,00 zł

Dzieci Boga Świadectwa matek, które otrzymały łaskę 
macierzyństwa za wstawiennictwem Matki Bożej Jasnogórskiej
Magdalena Kamińska

Każde dziecko to DAR. Cud poczęcia i narodzin bywa niekiedy 
trudny, okupiony głęboką modlitwą i ofiarą. Książka prezentuje 
dwanaście rozmów z mamami, które doświadczyły cudu macie-
rzyństwa i Bożej interwencji we własnym życiu za wstawiennic-
twem Matki Bożej Częstochowskiej. Bohaterki dzielą się świa-
dectwem życia, odkrywając przed Czytelnikami jego tajemnice: 
przypominając, że zawsze istnieje nadzieja... 

s. 256; opr. miękka; format: 13,5 × 16 cm; cena det. 31,00 zł  26,35 zł

Książka dostępna jest również jako E-BOOK z 30% rabatem :)

Krystyna Sztramska

Apostata Opowiadania
Bohaterowie opowiadań znajdują się w sytuacjach z życia wziętych. 
Przeżywają zmagania wewnętrzne nieobce nam i naszym bliskim: jedni 
wychodzą z nich zwycięsko, inni przegrywają, losy kolejnych pozostają 
dla nas nierozwiązane. Dyskretnie podane cytaty z Katechizmu Kościoła 
Katolickiego osadzają ich problemy w kontekście Dekalogu. 

s. 366; opr. miękka; format: 12,2 × 19,6 cm; cena det. 30,00 zł  25,50 zł
Książka dostępna jest również jako E-BOOK z 30% rabatem :)

rabat
– 15%

Adrienne von Speyr 
Tomy Jak modlą się święci? oraz O co modlą się święci? to 

niezwykła lektura. Składają się na nią przede wszystkim 
teksty szczerych modlitw, czasem niedoskonałych, 

czasem nieco próżnych, zawsze jednak pozwalających 
dostrzec, że Bóg jest w istocie wszystkim, czego 

potrzebujemy naprawdę. 

opr. twarda; format: 14,5 × 21,5 cm 

Jak modlą się święci?
Tom1: s. 296; Tom 2: s. 312; cena det. 97,00 zł  82,45 zł

O co modlą się święci?
s. 355; cena det. 48,00 zł  40,80 zł

rabat–15%

Najpiękniejsze życzenia Opowiadania
Brak zrozumienia, choroba, ból rozstania, pogrzeb ukochanej mamy, niespełnione 

marzenia, bezsilność wiążąca się z brakiem pracy, poszukiwanie Boga – to tylko 
niektóre zagadnienia, jakże bliskie współczesnemu człowiekowi, które Autorka 
porusza w swoich opowiadaniach. Często tak niewiele potrzeba, by mogło się 

spełnić najpiękniejsze życzenie. Wystarczy podać komuś pomocną dłoń…

s. 207; opr. miękka; format: 12,5 × 19,5 cm; cena det. 20,00 zł  10,00 zł

rabat
– 15%

rabat–50%

rabat–15%
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https://sklep.loretanki.pl/produkt/najpiekniejsze-zyczenie/


LITERATURA DLA MŁODZIEŻY
Bóg nie umie dawać mało. ks. Piotr Pawlukiewicz

Z Duchem Świętym w codzienności
Znaki i symbole Trzeciej Osoby Boskiej

ks. Witold M. Okrasa
Minialbum dedykowany jest tym, którzy korzystając z Pisma 

Świętego i odczytując symbole, pragną głębiej poznawać 
bogactwo działania Ducha Świętego oraz doświadczać go  

we własnym życiu. 

s. 142; opr. miękka; format: 15,5 × 16,2 cm; cena det. 19,00 zł

Ujrzałem blask Boga Kwieciste wyznanie wiary
ks. Witold M. Okrasa
Przyglądając się kwiatom, ich wzrostowi i przekwitaniu, ich prze-
mianie w owoce, poznając ich cechy i właściwości, możemy przez 
analogię dostrzec wiele spraw ze swojego życia i historii zbawienia. 
Tę właśnie możliwość wykorzystał Autor małego albumu Ujrzałem 
blask Boga. Zdjęcia kwiatów w różnych fazach ich rozwoju ilustrują 
tutaj rozbudowaną parafrazę wyznania wiary zawartego w Credo. 
Krótkie teksty, nawiązujące do fragmentów biblijnych, streszczają 
prawdy wiary. 

s. 192; opr. miękka; format: 15,5 × 16,2 cm; cena det. 28,00 zł  23,80 zł

Katechizm poręczny 1 i 2
ks. Piotr Pawlukiewicz

Choć od emisji audycji Katechizm poręczny w Radiu 
Józef minęło już kilkanaście lat, poruszane w niej 
tematy są ciągle aktualne. Te „lekcje katechizmu 
na przykładach z życia”, „głośne odpowiedzi na 
ciche pytania”, jak mówiono o programie, nie mają 
określonego terminu ważności; nie starzeją się, bo 
dotyczą spraw ponadczasowych.

opr. miękka; format: 13,5 × 20 cm 

tom 1 – s. 225; cena det. 27,00 zł 
tom 2 – s. 229; cena det. 27,00 zł

W pakiecie cena promocyjna 45,90 zł

Książki dostępne są również
w wersji elektronicznej jako E-BOOK 
            z 15% rabatem

DROGA DO NIEBA
ks. Piotr Pawlukiewicz
Seria małych przewodników po sakramentach. Autor dzieli się 
swoją wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniem kapłańskim, 
ilustrując wybrane formuły katechizmowe przykładami z życia. 
Czyni to w formie prostej, przystępnej i barwnej, z myślą 
zarówno o najmłodszych, jak i starszych Czytelnikach. 

opr. miękka; format 12 × 15 cm 

Sakrament pokuty i pojednania
s. 138; cena det. 18,00 zł18,00 zł

Eucharystia
s. 107; cena det. 15,00 zł15,00 zł

Kupując wszystkie 4 książki, zapłacisz cenę promocyjną 53 zł.

Chrzest
s. 87; cena det. 15,00 zł15,00 zł   

Bierzmowanie
s. 143; cena det. 18,00 zł18,00 zł    

rabat
– 15%

N
ow
oś
ć!

N
ow
oś
ć!
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yNiebo jest silniejsze od nas Opowieść fatimska

Wilhelm Hunermann

„Gdy Lucia zobaczyła oblicze Naszej Kochanej Pani, które według jej 
dokładnych wskazówek odtworzył młody artysta, potrząsnęła tylko głową 
i powiedziała: Ona była taka, a przecież nie taka! Ona była światłem, 
światłem, światłem! Gdy wiele lat później w swej cichej celi spisywała te 
wizje, czuła się śmiertelnie nieszczęśliwa, gdyż niewypowiedzialnego, po 
prostu, nie da się powiedzieć. To, co się wydarzyło w Fatimie, pozostaje 
w niedostępnym świetle Nieba” (fragm. Słowa wstępnego).

s. 248; opr. miękka; format 13,5 × 20 cm; cena det. 24,00 zł  18,00 zł

Dar Fatimy
Objawienie fatimskie Matki Najświętszej i Anioła to przede wszystkim 

przywołanie Boga jako Boga wiecznie istniejącego. Ta kwestia jest 
najświętsza i najważniejsza, o to chodzi w całym wydarzeniu fatimskim.

Książka Dar Fatimy. Odczytać na nowo orędzie Matki Bożej – to  
zapis spotkania z ks. prof. Tadeuszem Guzem podczas promocji 

książki: Niebo jest silniejsze od nas.
Audiobook (mp3) zawiera pełny tekst książki Niebo jest silniejsze od 

nas. Opowieść fatimska. (2 rodzaje okładki: z Matką Bożą i Aniołem)

s. 64; opr. twarda; format 14,5 × 19 cm; cena det. 25,00 zł  15,00 zł

Oryginały, nie fotokopie
Karol Acutis i Franciszek z Asyżu
abp Domenico Sorrentino

„Wszyscy rodzą się jako oryginały. Wielu umiera jako fotokopie”. To słowa Karola 
Acutisa, zmarłego w wieku piętnastu lat. Chłopiec naszych czasów. Pełen życia 
i zainteresowań. Entuzjasta informatyki, z sercem wypełnionym Bogiem. Został 
pochowany w Asyżu, w Sanktuarium Ogołocenia upamiętniającym gest  
młodego Franciszka, który wyrzekł się wszystkiego co doczesne, aby pójść za 
Jezusem i żyć zgodnie z Ewangelią. Dwie bardzo oryginalne historie. Odległe 
od siebie w czasie. Łączy je jednak wspólny motyw przewodni: spotkanie 
promieni światła wskazujących drogę młodym ludziom naszych czasów.

s. 77; opr. miękka; format: 11 × 18 cm; cena det. 16,00 zł  13,60 zł
Książka dostępna jest również jako E-BOOK z 30% rabatem :)

Teraz maluj przyszłość
ks. Krzysztof Pawlina

Namawiam Cię do twórczości. Możesz zapytać: „Po co mi to? Tylu 
moich przyjaciół i kolegów żyje bez wysiłku i nic specjalnego się nie 

dzieje”. No właśnie, nic się nie dzieje. A chodzi o to, aby się działo. 
Malować swoją przyszłość to uczyć się żyć. Życie jest sztuką. A Ty masz 
być artystą tego życia. Masz malować świat własnych marzeń, bawiąc 

się farbami. Ucz się żyć, aby ślad życia po sobie zostawić. Picasso zwykł 
mawiać: „Jesteśmy tym, co po nas zostanie”. Jeśli więc chcesz zostawić 

po sobie ślad, naucz się go robić – maluj! 

s. 127; opr. miękka; format: 13,5 × 18,5 cm; 
cena det. 25,00 zł

Kawa z niebem
ks. Marek Chrzanowski FDP

Przygotuj filiżankę aromatycznego napoju, weź do ręki książkę ks. Marka  
Chrzanowskiego… Zobaczysz, jak dobrze się słucha Pana, jak cierpliwym jest Roz-
mówcą, jak konkretnych rad może Ci udzielić. W każdej sprawie. Kawa  
z niebem to rozważania słowa Bożego na każdy dzień roku, na każdy okres 
liturgiczny. To pomoc w rozmowie w Bogiem – o sprawach dla serca najważniejszych.

s. 477; opr. miękka; format 13,5 × 20 cm; cena det. 31,00 zł
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Savoir-vivre dla dzieci
Poradnik o dobrym wychowaniu

Znajdziecie tu odpowiedź  
na setki różnych pytań. A ponadto 

zastanowimy się wspólnie: co to znaczy
 „człowiek dobrze wychowany”? 

Bo wychowanie to nie tylko znajomość 
przepisów i umiejętność posługiwania się 

sztućcami. To przede wszystkim grzeczność 
i sympatia okazywana innym ludziom.

s. 228; opr. miękka; format 21 × 21 cm; cena det. 33,00 zł  28,05 zł

Jak zostać dżentelmenem w 30 dni
Kim jest dżentelmen? To człowiek, którego wszyscy chętnie witają 
i którego widokiem się cieszą. To człowiek, który umie się odnaleźć 
w każdym towarzystwie i pomóc różnym osobom stosownie do 
okoliczności. Nikt nie może zostać dżentelmenem raz na zawsze. 
Trzeba stawać się nim codziennie. Nasza książka przypomina 
o trzydziestu cechach i postawach, które warto opanować od 
początku. Niech lektura będzie podróżą w stronę szlachetnego życia, 
na które każdy człowiek zasługuje.

s. 192; opr. miękka; format 21 × 21 cm; cena det. 39,00 zł  33,15 zł

ks. Janusz Stańczuk

Savoir-vivre Gra edukacyjna
Bez znajomości zasad savoirvivre’u trudno podbić świat 
czy zdobyć przyjaciół! Ale coraz trudniej jednak o naukę 
dobrych manier w szkole, w mediach czy na podwórku. 

Dlatego warto zwrócić uwagę na nową grę, która właśnie 
choć w małej części wypełnia tę lukę wychowawczą. 

Zabawa składa się z dwóch plansz oraz 64 kart 
zawierających ponad trzysta pytań i zadań. 

Przeznaczona jest dla osób w wieku od 3 do 103 lat! 
W sprzedaży dostępna jest również wersja 

z pionkami i kostką. Polecamy!

format teczki: 21,6 × 30,6 cm; cena det. 28,00 zł  23,80 zł 
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Savoir-vivre Memory i Piotruś
Gry dla dzieci
Savoir-vivre to pierwsza na polskim rynku gra dla dzieci 
oparta o zasady dobrego wychowania. Z pomocą tych samych 
kart można bawić się w popularne gry: Memory i Piotrusia. 
Zawartość pudełka: 26 par kart do gry MEMORY, 53 karty do 
gry PIOTRUŚ; instrukcja znajduje się w środku pudełka.

format 11,5 × 16 cm; cena det. 19,00 zł 16,15 zł

rabat–15%

rabat–15%

Projekt1_Layout 1  24.03.2017  13:11  Strona 1
Sponsor GłównyPatronat

rabat
– 15%

MEMORY i PIOTRUŚ

GRY
DLA DZIECI

koncentracja

pamięć

emocje

1
. 
5
3
 k

ar
ty

 d
o 

gr
y.

2
. 
D

w
a 

w
ar

ia
nt

y 
gr

y 
– 

M
E

M
O

R
Y 

i P
IO

TR
U

Ś
.

3
. 
In

st
ru

k
cj

a 
gr

y 
w

 ś
ro

dk
u.

9 Bardzo 

kulturalnych 

ludzi

zapukanie 

w drzwi 

nie trudzi. 

7
Gdy się witasz 

z dziewczynami,

trzymaj czapkę 

za plecami!

9
Bardzo 

kulturalnych 
ludzi

zapukanie 
w drzwi 

nie trudzi. 

7

Gdy się witasz 
z dziewczynami,
trzymaj czapkę 

za plecami!

26 par kart 

do gry MEMORY

2

Spójrz na włosy, 
ręce, uszy, 

zanim w drogę 
gdzieś wyruszysz.

18 Pośród wszystkich 

słów na świecie

lepszych chyba 

nie znajdziecie.   

M
E

M
O

R
Y i P

IO
TR

U
Ś

w
iek graczy: 3

-1
0
0
 lat

liczba graczy: 2
-6

18
Pośród wszystkich słów na świecie lepszych chyba nie znajdziecie.   
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ręce, uszy, 

zanim w drogę 

gdzieś wyruszysz.53 karty
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ul. L. Żeligowskiego 16/20 

04-476 Warszawa

tel. (22) 673-46-93; 673-58-39
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Autor: ks. Janusz Stańczuk

Ilustracje: Aneta Fonter-Dorożyńska

Opracowanie graficzne: s. M. Franciszka Marchelak CSL

(z wykorzystaniem elementów graficznych Agnieszki 

i Bogdana Idźkowskich z książki „Savoir-vivre dla dzieci”).

„Savoir-vivre” to pierwsza na polskim rynku gra 

dla dzieci oparta o zasady dobrego wychowania. 

Z pomocą tych samych kart można bawić się 

w popularne gry: MEMORY i PIOTRUSIA. 

A wszystkich, którzy 

polubią świat dobrych 

manier, zapraszamy 

do nabycia książki 

o tym samym tytule. 

Zamówienia na stronie: 

www.sklep.loretanki.pl.

Źle zbudowany dom można rozebrać

 i zbudować od nowa,

 ale źle wychowanego człowieka 

nie da się wychować drugi raz.

Jan Władysław Dawid

rabat–15%

2
Spójrz na włosy, 

ręce, uszy, 

zanim w drogę 

gdzieś wyruszysz.
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Pośród wszystkich słów na świecielepszych chyba nie znajdziecie.   

Ojcze nasz, Ty mnie znasz!
s. 24; cena det. 10,00 zł 8,50 zł 

Zdrowaś, Maryjo!
s. 24; cena det. 10,00 zł 8,50 zł 

https://sklep.loretanki.pl/autor/ks-janusz-stanczuk/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/savoir-vivre-dla-dzieci-poradnik-o-dobrym-wychowaniu/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/savoir-vivre-dla-dzieci-poradnik-o-dobrym-wychowaniu/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/jak-zostac-dzentelmenem-w-30-dni/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/jak-zostac-dzentelmenem-w-30-dni/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/gra-edukacyjna-savoir-vivre-zestaw-pionkow/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/gra-edukacyjna-savoir-vivre-zestaw-pionkow/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/savoir-vivre-memory-i-piotrus/
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ks. Janusz Stańczuk
Niebieskie legendy
Rozpoczynają nową serię legend Autora cenionego przez 
Czytelników Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Opowieści te są 
jak krople sączące w duszę dziecka dobro, nadzieję, radość, 
życzliwość. Przekazują pełne ciepła i humoru historie, które budują 
wyobraźnię, karmią serce pięknem i wiarą. A wspólne rodzinne ich 
czytanie to miłość w najczystszej postaci.

s. 143; opr. miękka; format 21 × 21 cm; cena det. 35,00 zł  29,75 zł
rabat
– 15%

Przyjaciele Boga
Pan Bóg lubi przyjaźnić się z ludźmi i wcale nie szuka wyłącznie 

miłych i sympatycznych osób. Ta książka to krótka podróż po 
historii przyjaźni. Dowiemy się z niej, w jaki sposób można zostać 

przyjacielem Pana Boga. A być nim to znaczy mieć klucze do 
wszystkich wspaniałych przygód i do wszystkich bogatych pałaców, 

które Bóg przygotował dla swoich przyjaciół. A zatem do dzieła!

s. 180; opr. miękka; format 21 × 21 cm; cena det. 34,00 zł  28,90 zł

Baśnie
To książki znane i lubiane. Jednak jeśli są jeszcze tacy, 
którzy ich nie widzieli i nie czytali, to… warto nadrobić 
tę zaległość. Można też ich posłuchać, odtwarzając 
dołączony AUDIOBOOK!

opr. twarda; format: 18 × 25,5 cm  

Stare drzewo i inne historie
s. 37; cena det. 18,00 zł 

Perła i inne baśnie
s. 37; cena det. 22,00 zł 

Niebiańskie opowieści
s. 45; cena det. 32,00 zł 

Najdzielniejszy rycerz i inne baśnie
s. 39; cena det. 22,00 zł 

rabat–15%

br. Tadeusz Ruciński
„Z Tobą się prawie nie boję, bo kiedy wezwę Twojego 
imienia, to jakby świat się trochę odmieniał i wiem, że 

wtedy moje strachy oswoję” – czytamy w tych dziecięcych, 
kolorowych i pogodnych przewodnikach po modlitwie. Są 

to bardzo cenne publikacje dla najmłodszych, które ucząc, 
bawią i przybliżają podstawowe modlitwy i prawdy wiary.

opr. twarda; format: 13 × 19 cm 

Mój Aniele Boży
s. 24; cena det. 10,00 zł 8,50 zł 

 Wierzę…
s. 64; cena det. 12,00 zł 10,20 zł 

Ojcze nasz, Ty mnie znasz!
s. 24; cena det. 10,00 zł 8,50 zł 

Zdrowaś, Maryjo!
s. 24; cena det. 10,00 zł 8,50 zł 

To lubię u Anioła
Co lubię u Anioła? Że jest zawsze obok mnie, że jest 
wobec mnie cierpliwy i wyrozumiały. Czasem musi 
wykazać się odwagą i bystrością, a już na pewno 
nieskończoną miłością. Dlatego w tej książeczce znajdziecie wiele 
o cnotach i godnych naśladowania cechach anielskich, które warto 
zauważyć, nazwać i naśladować.

s. 64; opr. miękka; format 15,5 × 16 cm; cena det. 20,00 zł  17,00 zł

rabat
– 15%

rabat–15%

https://sklep.loretanki.pl/produkt/niebieskie-legendy/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/niebieskie-legendy/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/przyjaciele-boga/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/przyjaciele-boga/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/pakiet-basnie-cd/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/pakiet-basnie-cd/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/stare-drzewo-i-inne-historie/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/perla-i-inne-basnie/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/niebianskie-opowiesci/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/najdzielniejszy-rycerz-i-inne-basnie/
https://sklep.loretanki.pl/autor/br-tadeusz-rucinski/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/ojcze-nasz-ty-mnie-znasz/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/moj-aniele-bozy/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/zdrowas-maryjo/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/wierze/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/to-lubie-u-aniola/


Śpiewnik anielski
br. Tadeusz Ruciński

Śpiewnik ten zawiera piosenki dla dzieci znane z czasopisma „Anioł Stróż”. 
Zapis nutowy z chwytami na gitarę oraz PŁYTA (mp3) z nagranymi piosenkami 
i samymi podkładami muzycznymi to dobra propozycja dla wszystkich dzieci, 
jak i dla animatorów muzycznych.

s. 88; opr. miękka na spiralę; format 14 × 20 cm; cena det. 20,00 zł
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NazaretDOM JÓZEFA I MARYI

Egipt

BetlejemDOM CHLEBA

Nazaret

Ain Karim

UCIECZKA DO EGIPTU

MARYJA ODPOCZYWA W DRODZEWyruszasz 
z Maryją 
w podróż do Ain Karim. Dostajesz 
2 chleby 

na drogę.

Bardzo zmęczona Maryja 
odpoczywa na zboczu góry. Przekazujesz Jej chleb lub czekasz kolejkę.

Maryja w drodze obdarowuje innych swoim jedzeniem i ty ofiarujesz swój chleb lub cofasz się o 4 pola.

Pada ulewny 
deszcz, 

lecz Józefowi udaje się 
znaleźć 

schronienie. Czekasz jedną kolejkę.

Józef martwi się o Maryję, nie ma od Niej żadnych 
wieści. Czekasz kolejkę.

Maryja wraca do Nazaretu. Ofiarujesz Jej 
chleb 

na drogę lub cofasz się o 4 pola.Józef wyrusza z Maryją do Betlejem na spis ludności. Dostajesz 
2 chleby 

na drogę.

Podróż jest  bardzo trudna, ale Józef stara się, by Maryi niczego nie brakowało. Ofiarujesz im swój chleb lub cofasz się o 3 pola.

Raduj się 
z Elżbietą 
i Maryją ich spotkaniem. Pozostajesz tu 
jedną 

kolejkę.

Józef z Maryją modlą się 
w drodze. Pomódl się razem z nimi modlitwą „Ojcze nasz”.

Józef zna bardzo dobrze drogę 
do Betlejem, wybiera drogę przez rzekę. Pójdź za nim.

Maryja siada na osiołka 
i śpieszy do Elżbiety. Idziesz 4 pola do przodu.

By mieć za co utrzymać 
rodzinę, Józef sprzedaje osiołka. 

Cofasz się 
o 2 pola.

Droga 
przez skały jest bardzo stroma, nawet osiołek nie chce postąpić kroku. Czekasz kolejkę.

Anioł nawiedza Józefa we śnie i przestrzega go przed 
Herodem. Idziesz 5 pól do przodu.

Józef szykuje Maryję i Jezusa do ucieczki do Egiptu. Wspomagasz ich chlebem lub cofasz się o 3 pola.

Maryja 
rozważa 

w drodze 
słowa Zwiastowania. Cofasz się 

o 2 pola.

Maryja 
spotyka dobrych ludzi i otrzymuje 
pomoc. 

Ty dostajesz 2 chleby.

Elżbieta 
cieszy się 
na widok 
Maryi. 
Odmów 

„Zdrowaś, 
Maryjo”.

Maryja 
z daleka 

spostrzega dom Elżbiety. Rzucasz 
kostką 

jeszcze raz.

Józef z Maryją przybywają zmę-czeni do Betlejem i szukają miejsca w gospodzie. Ofiarujesz im swój chleb lub czekasz kolejkę.

Maryja z Jezusem wracają do Nazaretu. Ofiarujesz im chleb na drogę lub cofasz się o 4 pola.
Jezus pomaga Józefowi w warsztacie. Idziesz 4 pola do przodu.

Uciekając ze Świętą Rodziną przed żołnierzami Heroda, 
by uniknąć niebezpieczeństwa, przechodzisz drogę na skróty.

Józef za kawałek złota otrzymanego od Mędrców kupuje żywność na dalszą drogę i ty otrzymujesz chleb.

Święta Rodzina dociera
 do Egiptu, ale nie ma już co jeść. Ofiarujesz im chleb lub cofasz się do Betlejem.

Jezus rodzi się w ubogiej stajni, ale w klimacie rodzinnego 
ciepła. Rzucasz kostką jeszcze raz.

META

Józef przyjmuje Maryję 
do swego 
domu. 

Pozostajesz z nimi jedną kolejkę.

Józef rozmyśla: „Kim będzie Ten, który się narodzi?”. Idziesz 6 pól do przodu.

Przybywają pasterze, 
by złożyć Jezusowi pokłony i dary, i ty otrzymujesz 2 chleby.

START

Opiekun Biblijna gra edukacyjna
s. Franciszka Marchelak CSL

To wspaniały sposób na spędzenie czasu w gronie rodziny czy 
przyjaciół. Uczestnicy gry zapoznają się z historią Świętej Rodziny 

opisaną w Nowym Testamencie, co jednocześnie zachęca do 
rozwijania zamiłowania do słowa Bożego. Przygoda ze św. Józefem 

uczy nas zaufania Bogu nawet w sytuacjach, po ludzku sądząc, 
beznadziejnych. Jak św. Józef wywiązywał się ze swego zadania bycia 

Opiekunem, przekonajcie się sami, przechodząc krok po kroku pola 
poszczególnych plansz „Najlepszy Opiekun” i „3 drogi miłości”.

2 plansze, 64 karty do gry; format 21,5 × 30,5 cm; cena det. 28,00 zł  23,80 zł

Księga, która zmienia życie Rok B
ks. Janusz Stańczuk, Paweł Kęska

Rozważania niedzielnych czytań mszalnych przełożone na język codziennego 
życia, nadawane na antenie Radia Warszawa w ramach cyklu audy cji 
„Księga”, utrwalone w formie pisemnej. W przygotowaniu ROK C i A.
s. 518; opr. miękka ze skrzydełkami; format 16,5 × 23,5 cm; cena det. 46,00 zł  39,10 zł

Sługa Służebnicy zbiór X
ks. bp Józef Zawitkowski

Gdy świat stracił rozum, gdy przerażeni ludzie zamykają się w domach, gdy 
zasłaniają się maskami i boją się siebie nawzajem, ksiądz Biskup w swych 

kazaniach wskazuje na krzyż, aby każdy, kto spojrzy nań z ufnością, był 
ocalony. Tak jak Mojżesz pokazywał miedzianego węża na pustyni, aby 

ocalić zarażonych, Autor w swych kazaniach każe nam więcej zaufać Bogu. 

opr. miękka; format 12 × 19,5 cm 

Wkrótce
W ofercie wydawniczej dostępne są również inne pozycje tego Autora, 
m.in.: Sługa Służebnicy zbiór VI, Wiosna Miłosierdzia, Piotram widział.  

Więcej informacji na stronie: sklep.loretanki.pl

MIESIĘCZNIKI  WYDAWNICTWA  SIÓSTR  LORETANEK
dostępne również w wersji elektronicznej: 

PRENUMERATA 
ROCZNA 73 zł

www.aniolstroz.eu

PRENUMERATA 
ROCZNA 76,30 zł
www.takrodzinie.pl

PRENUMERATA 
ROCZNA 76 zł
www.rozaniec.eu

rabat
– 15%

rabat–15%

https://sklep.loretanki.pl/produkt/spiewnik-anielski/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/spiewnik-anielski/
https://sklep.loretanki.pl/autor/br-tadeusz-rucinski/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/biblijna-gra-edukacyjna-opiekun/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/biblijna-gra-edukacyjna-opiekun/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/ksiega-ktora-zmienia-zycie-rok-b/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/ksiega-ktora-zmienia-zycie-rok-b/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/sluga-sluzebnicy-zbior-x/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/sluga-sluzebnicy-zbior-x/
https://sklep.loretanki.pl/autor/bp-jozef-zawitkowski/
https://sklep.loretanki.pl/autor/bp-jozef-zawitkowski/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/prenumerata-miesiecznika-aniol-stroz-2022/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/prenumerata-miesiecznika-tak-rodzinie-2022/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/prenumerata-miesiecznika-rozaniec-2022/

