WYDAWNICTWO
EWANGELIZACYJNE

«VOX DOMINI»

KATALOG
l EWANGELIZACYJNE dlatego, ¿e pragniemy, aby jak najszersze grono czytelników
zbli¿y³o siê dzi do Boga i Jego Najwiêtszej Matki, pozna³o i pokocha³o Ich, a
czynimy to drukuj¹c najpiêkniejsze i najbardziej poruszaj¹ce serca ksi¹¿ki i staraj¹c siê, aby by³y dostêpne dla ka¿dego.
l VOX DOMINI  gdy¿ pragniemy przybli¿yæ ludziom G³os Bo¿y rozlegaj¹cy siê
z moc¹ tak¿e w naszej epoce.
l ABY ZAMÓWIÆ I KUPIÆ
ksi¹¿ki, kasety, DVD, pismo
wystarczy:
+ zatelefonowaæ
+ przes³aæ e-mail
+ odwiedziæ B. H. Lumen w Miko³owie
+ przes³aæ listem lub faxem zamówienie
(formularz na ostatniej stronie)
l PRZESY£KAzostanie zrealizowana
w ci¹gu kilku dni.
SPRAWD
AKTUALNE PROMOCJE
I WYPRZEDA¯
KOÑCÓWEK NAK£ADÓW
KSI¥¯EK!

ZACHÊCAMY

DO ZAPOZNANIA SIÊ

Z CA£¥ OFERT¥.

JELI

NIE ZNAJDZIESZ

NIC DLA SIEBIE, POMYL O INNYCH...



Ojciec Teiji Yasuda

AKITA. £ZY I PRZES£ANIE MARYI
Ksi¹¿ka przedstawia w sposób obiektywny, fakty
widziane oczyma naocznego wiadka wydarzeñ, które, po ich zakoñczeniu, zosta³y uznane za nadprzyrodzone i godne wiary. Biskup Ito, który listem pasterskim z 22 kwietnia 1984, zatwierdzi³ je, uznawa³ w
nich "kontynuacjê Fatimy". Przek³ad ksi¹¿ki z japoñskiego na angielski zleci³ Johnowi Haffertowi  znanemu aposto³owi Fatimy, udzielaj¹c mu imprimatur.
Biskup napisa³ m. in.: Znam Agnieszkê Sasagawê od 10 lat. Jest kobiet¹ zdrow¹ na duchu, szczer¹ i
nie sprawiaj¹c¹ problemów. Zawsze robi³a na mnie
wra¿enie osoby zrównowa¿onej. W konsekwencji
przes³ania, o których otrzymaniu mi mówi³a, nie wydaj¹ mi siê byæ w ¿aden sposób wynikiem wyobrani
czy halucynacji. Co do ich treci, nie ma w nich nic
sprzecznego z doktryn¹ katolick¹ lub zasadami moralnymi, a kiedy pomyli siê o aktualnym stanie wiata, ostrze¿enia wydaj¹ siê w wielu punktach w³aciwie przedstawiaæ sytuacjê...
Jest to nie znosz¹ce zw³oki wezwanie do nawrócenia ludzkoci, zagro¿onej kar¹ (zob. 2 P 3,7n).

224 strony
kolorowe zdjêcia
15 z³
ISBN 83-86092-61-0

Siostra Eugenia Elisabetta Ravasio

BÓG OJCIEC MÓWI DO SWOICH DZIECI

48 stron
kolorowy wizerunek,
nowenna do Boga
Ojca. 3 z³
ISBN 83-86092-31-9

Spisane przez w³osk¹ zakonnicê  Prze³o¿on¹ Generaln¹ Zgromadzenia Matki Bo¿ej Aposto³ów  przes³anie Boga Ojca, który ukazywa³ siê jej w nowicjacie. Treæ, przepojona mi³oci¹ i troskliwoci¹ wobec ludzi, wzywa do uznania w Bogu najlepszego
Ojca i okazywania Mu czci, co zapewniæ ma ludziom
pokój i szczêcie. Jedn¹ z prób wyra¿onych w tych
wewnêtrznych natchnieniach by³o rozpowszechnienie wizerunku Boga Ojca, który  zgodnie z jej opisem  zosta³ przedstawiony na ok³adce.
Zatwierdzaj¹c po 10 latach badañ prawdziwoæ objawieñ biskup Grenoble Aleksander Caillot napisa³
m.in.: W naj¿ywszym poczuciu odpowiedzialnoci
wobec Kocio³a owiadczam: Jedynie przyjmuj¹c interwencjê nadprzyrodzon¹ i Bosk¹, mo¿na daæ logiczne i zadowalaj¹ce wyjanienie ogó³u wydarzeñ... Prosta zakonnica wezwa³a dusze do prawdziwego kultu
Ojca, takiego jakiego uczy³ Jezus i jaki Koció³ ustali³ w liturgii. Nie ma w tym nic niepokoj¹cego, nic
innego tylko wielka prostota i zgodnoæ z prawdziw¹
doktryn¹...

Maria Valtorta

GODZINA WIÊTA
Fragment pism Marii Valtorty "I Quaderni 1943".
Cztery pouczenia, ukazuj¹ce ogromn¹ Mi³oæ Boga.
Tekst bardzo przydatny do rozwa¿enia Jej przed Najwiêtszym Sakramentem. Fragment:
Oto jestem jako zwiastun pokoju. Pojawiam siê
na drogach, którymi przechodzicie  przygnêbieni,
struci, spaleni bólem, interesownoci¹, nienawici¹.
Wyci¹gam do was rêce, bo widzê, jak zmêczeni zataczacie siê pod wielkim ciê¿arem, który sami sobie
na³o¿ylicie, a który zaj¹³ miejsce krzy¿a w³o¿onego
przeze Mnie w wasze rêce, a¿eby by³ wam oparciem
jak pielgrzymia laska. I mówiê wam: Wejd! Odpocznij sobie. Napij siê!  gdy¿ widzê wasze wyczerpanie i pragnienie. Ale Mnie nie zauwa¿acie. Przechodzicie obok, popychacie Mnie wiele razy z powodu
z³ej woli, wiele razy z powodu zaciemnienia duchowego spojrzenia. Choæ czêsto patrzycie na Mnie, wiecie, ¿e jestecie brudni, wiêc siê nie omielacie zbli¿yæ do blasku Mojej Bo¿ej Hostii. Ten Mój blask jednak ka¿e Mi litowaæ siê. Poznajcie Mnie, ludzie, którzy Mi nie ufacie, bo Mnie nie rozpoznajecie.

32 strony
ma³y format
2,5 z³
ISBN 83-86092-35-1

Siostra Maria Natalia

NOWENNA
DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
Ksi¹¿eczka zawiera treæ nowenny wynagradzaj¹cej zniewagi zadawane Niepokalanemu Sercu Maryi
oraz zwi¹zane z tym obietnice. Przeznaczona jest do
odprawienia przez 9 kolejnych pierwszych sobót miesi¹ca. Zosta³a siostrze Marii Natalii, wêgierskiej zakonnicy, podyktowana w latach 30-tych przez Jezusa, który poucza³ j¹ wewnêtrznie poprzez g³os, jaki
s³ysza³a, oraz przez wizje. Rozpowszechniona przed
laty bardzo, równie¿ w Polsce, sk³ania³a wielu ludzi
do ³¹czenia jej z 9 pierwszymi pi¹tkami.
Niektóre z innych pouczeñ, jakimi cieszy³a siê s.
Maria Natalia, zosta³y zamieszczone na koñcu ksi¹¿eczki. Stanowi¹ one wyj¹tki z pism opublikowanych
w Szwajcarii, po mierci zakonnicy w roku 1991, pod
tytu³em "Marie, Reine victorieuse du monde" (Maryja zwyciêska królowa wiata). Tchn¹ optymizmem,
gdy¿  pomimo cierpieñ i oczyszczenia, przez jakie
przejæ musi wiat  zapowiada³y blisk¹ interwencjê
Matki Bo¿ej i Jej zwyciêstwo nad z³em.

32 strony
ma³y format
2,5 z³
ISBN 83-86092-34-3
!

Orêdzia i wydarzenia w Naju, w Korei
Po³udniowej w latach 1985-1997, czyli:

MOJE SERCE JEST ARK¥ ZBAWIENIA

304 strony
kilkadziesi¹t zdjêæ
zjawisk zwi¹zanych
z figur¹
15 z³
ISBN 83-86092-32-7

136 stron
28 kolorowych zdjêæ
niezwyk³ych cudów
eucharystycznych
6 z³
ISBN 83-86092-17-3
"

Zapis niezwyk³ych prze¿yæ Julii Kim - Koreanki,
których zaczê³a dowiadczaæ po nawróceniu na katolicyzm. Figurka Maryi, któr¹ posiada³a w domu, zaczê³a p³akaæ nawet krwawymi ³zami. Zjawisko trwa³o 700 dni, obserwowa³o je wielu pielgrzymów. Julia
s³yszy g³os Matki Bo¿ej i Jezusa. Przyjmuje te¿ wiadomie uczestnictwo w Krzy¿u Chrystusa poprzez ró¿norodne cierpienia i dowiadczenia, trwaj¹ce do dzi.
Publikacja powsta³a w oparciu o listy belgijskiego
misjonarza, ks. Raymonda Spiesa, kierownika duchowego Julii. Opisa³ on zwi¹zane z figur¹ Matki Bo¿ej
niezwyk³e zjawiska m. in. ³zy, wydzielanie oleju, a
tak¿e znaki na niebie itp. Dostarczy³ te¿ ich zdjêcia.
Ksi¹¿ka zawiera ogromn¹ dokumentacjê fotograficzn¹ niezwyk³ych wydarzeñ w Naju.
Lata 1995-97 zaznaczy³y siê g³ównie cudami eucharystycznymi. Ks. Spies zebra³ relacje wiadków,
m. in. kap³anów i biskupów, którzy odwiedzili Naju.
Zamyka ksi¹¿kê relacja z wizyty Julii w Rzymie. Mia³a okazjê uczestniczyæ w prywatnej Mszy w. Ojca
wiêtego, w czasie której równie¿ dosz³o do cudu:
przyjêta przez Juliê hostia zamieni³a siê w cia³o i krew.
Francuskie pismo L,Homme Nouveau (3 lutego
1991) zamieci³o rozmowê arcybiskupa Kwangju,
odpowiedzialnego za ocenê zjawisk w Naju, z Ojcem wiêtym w czasie jego wizyty ad limina. Biskup
powiedzia³:
W Korei, w miecie Naju, znajduje siê statuetka
Matki Bo¿ej, która p³acze. Na to Papie¿: A w waszym kraju, tak jak w Jugos³awii, s¹ biskupi, którzy
nie wierz¹... Ale musicie wzi¹æ pod uwagê reakcje
ludzi, liczne nawrócenia... Wszystko to jest w zgodzie
z Ewangeli¹. Wszystkie te fakty musz¹ byæ dok³adnie
zbadane. (za: PASTERZE KOCIO£A O MEDJUGORJU, str.
30  publikacja Ksiê¿y Marianów, 1997).
NADESZ£A GODZINA PRÓBY
Ksi¹¿ka przedstawia  w oparciu o listy belgijskiego misjonarza, ks. Raymonda Spiesa  wydarzenia w
Naju, w latach 1995-97. Zawiera t³umaczenia Orêdzi
otrzymanych przez Juliê Kim od Matki Bo¿ej i Jezusa Chrystusa, relacje z cudów eucharystycznych i innych nadzwyczajnych zjawisk, jakie mia³y miejsce
w tym czasie.

Ks. Stefano Gobbi

DO KAP£ANÓW, UMI£OWANYCH
SYNÓW MATKI BO¯EJ (1973-1997)

944 strony
twarda oprawa
35 z³
ISBN 83-86092-38-6

Lektura dla pragn¹cych oddaæ ¿ycie Matce Bo¿ej i
pozwoliæ siê Jej prowadziæ. Ks. Gobbi zawar³ w tej
ksi¹¿ce pouczenia otrzymywane przez 25 lat od Matki
Bo¿ej. Pod Jej natchnieniem za³o¿y³ wiatowy Ruch
Maryjny, maj¹cy za zadanie broniæ Kocio³a, Papie¿a
i staæ siê narzêdziem tryumfu Niepokalanego Serca.
Zasady Ruchu s¹ proste. Ka¿dy kto ich przestrzega
ju¿ przynale¿y do niego w sposób duchowy:
l Ca³kowite i pe³ne ufnoci powiêcenie siê Niepokalanemu Sercu Maryi;
l Codzienne odmawianie przynajmniej jednej
czêci Ró¿añca;
l Wiernoæ Papie¿owi i tym biskupom, którzy s¹
z nim zjednoczeni;
l Szerzenie pobo¿noci maryjnej, m. in. propagowanie Wieczerników ró¿añcowych i innych form
kultu Niepokalanego Serca.

Kap³añski Ruch Maryjny, do którego
nale¿y obecnie tak¿e kilka milionów ludzi
wieckich oraz 65 tysiêcy kap³anów, w
tym kilkuset biskupów, istnieje w ponad
100 krajach. Jego opiekunem jest kard.
E. Ruiz, który udzieli³ ksi¹¿ce imprimatur. Pisma z³o¿ono, po zakoñczeniu objawieñ 31 grudnia 1997, w Kongregacji
Nauki Wiary, celem przebadania. Do dzi
nie zosta³a opublikowana ich ocena.
Ks. Gobbi co roku w grudniu spotyka
siê z Ojcem wiêtym na prywatnej Mszy
w. i na audiencji, relacjonuj¹c rozwój
Ruchu.
Matka Bo¿a  objawiaj¹c siê ks. Gobbiemu w czasie najwiêkszych wi¹t i uroczystoci, g³ównie maryjnych  przekaza³a mu:
4 wnikliw¹ analizê sytuacji wiata;
4 ostrze¿enia dotycz¹ce sytuacji Kocio³a oraz zasady zachowania wiernoci
Chrystusowi i ¿ycia bez popadania w odstêpstwo;
4 orêdzia o wielkoci obecnego pontyfikatu Jana Paw³a II, którego nazwa³a

"najwiêkszym darem Swego Niepokalanego Serca na obecne czasy" oraz "Papie¿em trzeciej tajemnicy";
4 treæ tajemnicy fatimskiej oraz wyjanienia dotycz¹ce jej realizacji i tego, co
czeka jeszcze wiat;
4 rolê i znaczenie Jej objawieñ w takich
miejscach jak La Salette, Lourdes, Akita,
a zw³aszcza w Fatimie;
4 analizê tekstów z Pisma wiêtego zapowiadaj¹cych koniec czasów (Ksiêga
Daniela, Zachariasza, Ewangelia wg w.
Mateusza, a zw³aszcza  Apokalipsa);
4 znaki przyjcia Chrystusa;
4 znaczenie wszystkich wizji oraz symboli, jakie w. Jan zawar³ w Apokalipsie;
4 dok³adn¹ analizê celów masonerii
wieckiej i kocielnej oraz wspó³czesnych
sposobów ich realizacji;
4 metody walki ze z³em, z szatanem;
4 ratunek w Jej Niepokalanym Sercu;
4 zasady przynale¿noci do Jej Ruchu,
sposoby organizowania Wieczerników oraz specjalne obietnice dla rodzin oddaj¹cych siê Jej Niepokalanemu Sercu.
#

Maria Valtorta  POEMAT BOGA-CZ£OWIEKA
MARIA VALTORTA (1897-1961) zosta³a w
m³odoci napadniêta i uderzona ³omem. Jej
¿ycie sta³o siê pasmem cierpieñ, a¿ do
parali¿u i wy³¹czenia z czynnego ¿ycia. Powiêci³a siê jednak bez reszty mi³osierdziu
Bo¿emu jako ofiara wynagradzaj¹ca. Zosta³a obdarowana nadzwyczajn¹ ³ask¹: Jezus
ukazywa³ jej Swe ¿ycie i nauczanie. Wizje
 zapisane przez ni¹ w wielotomowej publikacji  cechuje niezrównana g³êbia i wiernoæ Ewangelii oraz ogromna plastycznoæ
opisu. Czytelnik ma wra¿enie uczestniczenia w ewangelicznych scenach i wydarzeniach z ¿ycia Chrystusa, Jego Matki i aposto³ów, coraz lepiej pojmuje Jego nauczanie i dzie³o odkupienia. Choæ Maria Valtorta nigdy nie by³a w Ziemi wiêtej, opisuje z wielkim realizmem szczegó³y krajobrazów, miast, ich zabudowê, odleg³oci,
zwyczaje panuj¹ce w Palestynie.
W sposób niezrównany przedstawia
postaæ Matki Najwiêtszej  kochaj¹cej i

najwierniejszej uczennicy Syna. W³oski
teolog, o. Gabriel M. Roschini, ekspert
Soboru Watykañskiego w dziedzinie mariologii, napisa³ w dziele «Dziewica Maryja
w pismach M. Valtorty»:
¯adne inne pismo maryjne ani nawet
suma tego wszystkiego, co przeczyta³em i
przestudiowa³em, nie by³a w stanie daæ mi
tak jasnego, tak ¿ywego i tak¿e ca³ociowego, tak wietlistego i fascynuj¹cego, a
jednoczenie prostego i najwy¿szego pojêcia o Maryi, arcydziele Boga, jakie da³y mi
dzie³a Valtorty. Pomiêdzy wiêt¹ Dziewic¹
przedstawian¹ przeze mnie i moich kolegów
mariologów a wiêt¹ Dziewic¹ ukazan¹
przez Valtortê, jest taki sam kontrast, jaki
istnieje pomiêdzy papierow¹ Madonn¹ a
¿yw¹ Maryj¹ Dziewic¹; jak pomiêdzy Dziewic¹ o rysach mniej lub bardziej wyranych
a Maryj¹ Dziewic¹ pod ka¿dym wzglêdem
w ca³ej swej istocie doskona³¹....

PIERWSZY PO POLSKU PE£NY TEKST DZIE£A:

G KSIÊGA I: od niepokalanego poczêcia
Najw. Panny, przez Jej dzieciñstwo, pobyt w
wi¹tyni, dzieciñstwo Jezusa, do mierci w.
Józefa.
G KSIÊGA II CZ. 1 I CZ. 2: pierwszy rok ¿ycia
publicznego Jezusa: od po¿egnania z Matk¹
do powo³ania pierwszych aposto³ów; nauczanie o przykazaniach, pierwsze cuda (Kana) .
G KSIÊGA III CZ. 1: nauczanie i cuda w 2
roku ¿ycia publicznego, m. in. obszerne Kazanie na Górze.
G KSIÊGA III CZ. 2: nauczanie w czasie drugiej podró¿y paschalnej, przypowieci.
G KSIÊGA III CZ. 3: m. in. uzdrowienie
chorej na krwotok i wskrzeszenie córki Jaira,
nawrócenie Magdaleny, pocz¹tki dzia³alnoci
aposto³ów.
G KSIÊGA III CZ. 4: mieræ Jana Chrzciciela,
rozmno¿enie chleba oraz inne wizje
G KSIÊGA IV CZ. 1: m. in. Jezus zapowiada
mêkê i gani Piotra, przemienienie, podatek
wi¹tynny i cud znalezienia pieni¹¿ka w pyszczku ryby.
G KSIÊGA IV CZ. 2: drugie rozmno¿enie
chleba, Pascha w Jerozolimie i nauczanie w
$

wi¹tyni.
G KSIÊGA IV CZ. 3: Jezus ¿egna siê z przyjació³mi w miastach Palestyny, nawrócenie
Zacheusza, pouczenie Piotra o przebaczeniu
i inne wizje.
G KSIÊGA IV CZ. 4: próby przemiany Judasza, dzia³ania podejmowane przez Maryjê;
dalsze nauczanie Jezusa, przypowieci, spotkania z Matk¹.
G KSIÊGA IV CZ. 5: m. in. wizje uciszenia
wiatru i ocalenia jawnogrzesznicy.
G KSIÊGA IV CZ. 6: ujawnienie prawdziwej
natury Judasza; odwiedziny groty Narodzenia
i inne wizje.
G KSIÊGA V: mieræ i wskrzeszenie £azarza, Judasz dostarcza Sanhedrynowi fa³szywe
oskar¿enia przeciw Jezusowi, konflikty z faryzeuszami.
G KSIÊGA VI: pe³ny zapis Mêki Jezusa, od
uczestnictwa Judasza w tajnym spotkaniu
Sanhedrynu do boleci Maryi o wicie dnia
zmartwychwstania.
G KSIÊGA VII: od zmartwychwstania Jezusa do chwa³y Maryi; wyjanienia o Jej wniebowziêciu.

Jasne zdanie o dziele M. Valtorty przedstawi³ Papie¿ Pius XII,
który poproszony o wydanie opinii, powiedzia³:
«Opublikujcie to dzie³o w formie, w jakiej zosta³o napisane.
Nie ma potrzeby wydawaæ opinii o jego pochodzeniu. Kto przeczyta ten zrozumie.» (Osservatore Romano, 27.02.1948)
Kardyna³ Gagnon owiadczy³ 31.10.1987:
«S¹d wydany przez Ojca wiêtego w 1948 stanowi³ oficjalne
imprimatur nadane w obecnoci wiadków.»
SWOJE OPINIE WYRAZILI TE¯ M. IN.:
ABP ALFONSO CARINCIz Kongregacji ds. Liturgii:
«Nie ma w tym nic niezgodnego z Ewangeli¹. Raczej to dzie³o,
bêd¹ce uzupe³nieniem Ewangelii, przyczynia siê do lepszego
zrozumienia jej znaczenia.» (1946)
OJCIEC F.-P. DREYFUS  prof. Jerozolimskiej Szko³y Biblijnej:
«Zrobi³o na mnie wielkie wra¿enie znalezienie w dziele Marii
Valtorty nazw przynajmniej 6 czy 7 miejscowoci, których nie ma
ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. Te nazwy s¹ znane ze
róde³ niebiblijnych tylko kilku specjalistom. Sk¹d i jakim sposobem
mog³aby ona znaæ te nazwy, jeli nie z objawieñ, które  jak twierdzi  otrzyma³a?» (1986)
JOHN HAFFERT  pisarz, za³o¿yciel Fatimskiej B³êkitnej Armii:
«Posiadam Poemat w oryginale i po francusku. To najcudowniejsze dzie³o, jakie kiedykolwiek czyta³em i uwa¿am to za b³ogos³awieñstwo Bo¿e. Mam 70 lat. Ze wszystkich ksi¹¿ek, jakie w ci¹gu
¿ycia czyta³em, Poemat... dokona³ najwiêcej dobra w moim ¿yciu
duchowym.» (1995)
UGO LATTANZI  dziekan Wydzia³u Teologii Papieskiego Uniwersytetu na Lateranie:
«¯aden pisarz nie móg³by zapisaæ takiej obfitoci materia³u,
gdyby nie by³ pod wp³ywem si³y nadprzyrodzonej.» (1951)
KARD. AGOSTINO BEAR  rektor Papieskiego Instytutu Biblijnego:
«Czyta³em w maszynopisie wiele ksi¹¿ek napisanych przez M.
Valtortê. Jeli chodzi o egzegezê, nie znalaz³em ¿adnych b³êdów w
tekstach, które sprawdza³em.» (1952)
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POZNAÆ EWANGELIÊ
Wykaz czytañ liturgicznych wg lekcjonarza
na lata A, B, C na niedziele i wiêta z odsy³aczami do "Poematu Boga-Cz³owieka"

Zapis wizji z ¿ycia Chrystusa i Jego Matki oraz
dyktand je wyjaniaj¹cych, stanowi nie tylko po¿yteczn¹ lekturê duchow¹, lecz tak¿e doskona³e przygotowanie siê do liturgii s³owa zarówno dla jej s³uchaczy, jak i dla wyg³aszaj¹cych homilie. Jednak
ogrom treci wymaga³ uporz¹dkowania, które zawiera
ta ksi¹¿ka. Nie ma w niej tekstów, lecz wykaz odnoników. Kto chce z niej skorzystaæ, powinien posiadaæ zarówno tekst "Poematu Boga-Cz³owieka", jak i
Pismo wiête. Chc¹c w sposób jak najpe³niejszy po³¹czyæ treæ "Poematu..." z odpowiednimi tekstami z
Pisma wiêtego, opracowalimy wykaz odnoników
uporz¹dkowanych na ró¿ne sposoby:
160 stron
10 z³
ISBN 83-86092-65-3

p WED£UG CZYTAÑ LITURGICZNYCH ROKU A, B, C;
p WED£UG WI¥T I UROCZYSTOCI;
p WED£UG KSI¥G STAREGO TESTAMENTU;
p WED£UG ROZDZIA£ÓW EWANGELII.

Dziêki takiemu uporz¹dkowaniu mo¿liwe jest korzystanie z pomocy ksi¹¿ki na ka¿dy dzieñ, a nie tylko w dni wi¹teczne.

ROZWA¯ANIA RÓ¯AÑCOWE
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêci:
+ CZÊÆ PIERWSZA zawiera 15 wizji wybranych z
"Poematu Boga-Cz³owieka", stanowi¹cego zapis wizji, odnosz¹cych siê do ¿ycia i dzia³alnoci Jezusa
Chrystusa. Wizje ró¿añcowe, bêd¹ce okruchem tego
ogromnego dzie³a, doskonale ilustruj¹ tajemnice ró¿añca, umo¿liwiaj¹c g³êbok¹ medytacjê najwa¿niejszych wydarzeñ z ¿ycia Chrystusa i Dziewicy Maryi,
u³atwiaj¹c równoczenie modlitwê. Ksi¹¿ka mo¿e s³u¿yæ pomoc¹ osobom skar¿¹cym siê na rozproszenia
w czasie modlitwy ró¿añcowej i na jej monotoniê.
+ CZÊÆ DRUGA zawiera 27 dyktand o postaci,
przymiotach, misji Matki Najwiêtszej.
S¹ w niej miêdzy innymi rozwa¿ania:
 O poszczególnych wezwaniach modlitwy
Zdrowa Maryjo...;
 O Bo¿ym macierzyñstwie Maryi i Jej
opiece nad Dzieci¹tkiem Jezus;
 O udziale Matki Bo¿ej w dziele odkupienia niewiasty;
 O dobrodziejstwach p³yn¹cych z przyjêcia Maryi za Matkê...
&

304 strony
15 z³
ISBN 83-86092-41-6

Ojciec Eusebio Garcia de Pesquera ofm

GARABANDAL.
Czy koniec czasów jest bardzo bliski?
W 2001 minê³o 40 lat od pierwszych niezwyk³ych
wydarzeñ w ma³ej hiszpañskiej wiosce, które trwa³y
przez 5 lat i od tego czasu do dnia dzisiejszego podlegaj¹ badaniom, czekaj¹c na orzeczenie. W³adze
Kocio³a  wbrew temu, co siê s¹dzi  nigdy nie wypowiedzia³y siê definitywnie na ich temat. Dokumentacja przesy³ana przez biskupów diecezji Santander
do Kongregacji Nauki Wiary trafi³a do nich z powrotem. Zgodnie z prawem jedynie miejscowy ordynariusz mo¿e podj¹æ decyzjê co do oceny wydarzeñ.
Ojciec Alfred Combe, znany francuski propagator
Garabandal, napisa³ w artykule pt.
Koció³ a objawienia w Garabandal:
«Matka Bo¿a z Góry Karmel objawiaj¹c siê w Ga240 stron,
rabandal w latach 1961-1965, tonem przestrogi we35 stron zdjêæ z okresu
zwa³a ludzkoæ do prawdziwego nawrócenia, do natrwania objawieñ oraz
silenia modlitwy i pokuty oraz do czczenia Jezusa w
wspó³czesnych
Eucharystii. Zapowiedzia³a wydarzenia przysz³e,
cena: 15 z³
op³akiwa³a niepos³uszeñstwo czêci biskupów i kaISBN 83-86092-63-7
p³anów wobec poleceñ Kocio³a...
Czêsto stawiane jest mi pytanie: Jak cjê. Dopiero po niej bêd¹ te¿ mo¿liwe
dzi wygl¹da sprawa Garabandal w oce- ostateczne rozstrzygniêcia co do prawdzinie w³adz kocielnych? Podsumowujê to woci zjawisk w Garabandal.
w kilku s³owach:
Ksi¹¿ka hiszpañskiego kapucyna ma
Przeci¹ga siê, lecz droga do Garaban- charakter wywa¿ony i obiektywny, porudal jest ju¿ teraz otwarta.»
sza tak¿e sprawy niejasne, kontrowersyjZ listownej informacji udzielonej Wy- ne, staraj¹c siê przedstawiæ fakty, opinie
dawnictwu Vox Domini przez biskupa J. specjalistów i wiadków.
V. Blasco wynika, ¿e 28 listopada 1992
W uzupe³nieniu: ciekawe artyku³y:
Kongregacja Nauki Wiary ponownie od4 Matka Teresa z Kalkuty a Garapowiedzia³a, ¿e wydanie orzeczenia o bandal i jej inicjatywy zwi¹zane z diececharakterze objawieñ w Garabandal na- zj¹ w Santander;
le¿y do miejscowego biskupa oraz ¿e nie
4 Spotkanie Ojca Pio z Conchit¹ oraz
widzi potrzeby swego bezporedniego in- z aposto³em Garabandal: niewidomym
terweniowania w tej sprawie, a tym sa- Joe Lamangino;
mym «wyrêczania» miejscowego bisku4 Marta Robin a Garabandal i rady,
pa w podjêciu decyzji. Tak wiêc i tym ra- jakich udziela³a na jego temat...
zem Rzym powstrzyma³ siê od definitywW sprzeda¿y tak¿e NAGRANIE AUDIO
nego rozstrzygniêcia sprawy, pozostawiaORAZ FILM VIDEO o Garabandal, ukaj¹c j¹ otwart¹.
zuj¹cy historiê wydarzeñ. Zdjêcia
Zapowiedzi wielkiego ogólnowiatowspó³czesne i z okresu objawieñ.
wego ostrze¿enia, które ma dotkn¹æ
wszystkich ludzi, cudu oraz, o ile ludzKASETA VIDEO  60 minut. Cena: 12 z³.
koæ siê nie nawróci, kary za pontyfikatu
KASETA AUDIO  90 minut. Cena: 6 z³.
Jana Paw³a II, czekaj¹ nadal na realiza'

TAJEMNICA TRZECIEJ
TAJEMNICY FATIMSKIEJ
Opinie o tajemnicy fatimskiej:
2 ks. Stefano Gobbiego  za³o¿yciela Kap³añskiego Ruchu Maryjnego;
2 ks. Adama Skwarczyñskiego  za³o¿yciela Zjednoczenia Dusz-Ofiar.
Publikacja uzupe³niona o:
2 modlitwy fatimskie, przekazane dzieciom;
2 wielk¹ obietnicê Matki Bo¿ej: zbawienia dla
tych, którzy bêd¹  w sposób przez Ni¹ wskazany 
prze¿ywaæ pierwsze soboty miesi¹ca;
2 homiliê Ojca wiêtego wyg³oszon¹ w Fatimie
podczas beatyfikacji;
2 fragment wspomnieñ s. £ucji o duchu ofiary jej
oraz beatyfikowanych ma³ych przyjació³.
FATIMA. Orêdzie przestrogi i nadziei
dla wiata (1917)  KASETA AUDIO - 75 minut: Historia, treæ i znaczenie Orêdzia Maryi
dla wspó³czesnego wiata. Opracowanie na podstawie relacji z³o¿onych przez s. £ucjê biskupowi Leirii. Cena: 6 z³

64 strony,
bia³o-czarne zdjêcia
4 z³
ISBN 83-86092-64-5

Ks. prof. René Laurentin
JAK ROZPOZNAÆ ZNAK,
DANY PRZEZ BOGA?
Znany mariolog, ekspert Soboru Watykañskiego II,
cz³onek Papieskiej Akademii Maryjnej, laureat nagród, wyk³adowca, omówi³ nastêpuj¹ce tematy:
l Funkcja i znaczenie objawieñ prywatnych
l Jak rozeznawaæ? Zastosowanie kryteriów
l Vassula  bilans zarzutów i uzasadnienie
obiektywnoci oceny
l "Prawdziwe ¯ycie w Bogu": doktryna
l Vassula  wartoæ i wiarygodnoæ wiadka
l Znaki wiarygodnoci Orêdzi
l Kompleks inkwizytora jeszcze nie umar³!
l Dodatek: Najwa¿niejsze tematy orêdzi
Prawdziwe ¯ycie w Bogu, czyli:
4 Odstêpstwo i zdrada. Wezwanie do nawrócenia
4 Najwiêtsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi
4 Jednoæ Kocio³a
4 Apel o wiernoæ Papie¿owi, ostrze¿enie przed zdrad¹
4 Zapowied nawrócenia Rosji
4 Duch wiêty. Piêædziesi¹tnica. Powrót Chrystusa
4 Koniec czasów. Zapowied Nowych Niebios i Ziemi
4 Mi³oæ Bo¿a wzywaj¹ca grzeszników.



248 stron
6 z³
ISBN 83-86092-18-1

Vassula Ryden
PRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU
Orêdzie Najwiêtszego Serca. Stronice przepe³nia
mi³oæ Stwórcy do cz³owieka. Treæ orêdzi zgodna
jest z nauczaniem Kocio³a katolickiego, co potwierdzaj¹ liczne wypowiedzi teologów, wyk³adowców, wiernych nauczaniu Kocio³a, w tym biskupów. Zaskakuje u prawos³awnej: wiadectwo najg³êbszego szacunku dla Ojca wiêtego Jana Paw³a
II. Nie sposób nie zbli¿yæ siê do Boga poprzez tê
lekturê. Kilka fragmentów opinii:
KS. BP DONALD W. MONTROSE:
«Pisma te da³y mi nowe zrozumienie niewiarygodnej
mi³oci, któr¹ Jezus ma do ka¿dego z nas i do mnie osobicie. Doprowadzi³y mnie one do wiêkszej wiary i wiêkszej ufnoci w tê Bosk¹ Mi³oæ. Mam nadziejê i modlê
siê, aby wielu dost¹pi³o tej samej ³aski przeczytania Prawdziwego ¯ycia w Bogu, która zosta³a mi udzielona...»
2 tomy po 960 stron
twarda oprawa:
O. JAMES FANNAN, PATROLOG:
Zeszyty 1-45; 46-90
«...Moja pierwsza reakcja by³a ca³kowicie negatywna.
35 z³ ka¿dy tom.
Prawdziwy motyw podjêcia siê trudu studiowania pism
Pozosta³e tomy po 7 z³
wyp³ywa³ z pragnienia odnalezienia w nim b³êdów i powstrzymania Vassuli. Z czasem jednak zaczyna³em stopniowo rozumieæ, ¿e nie by³o mo¿liwe, aby d¹ce dla mnie rzeczywistymi orêdziami Jem¹droæ, jak¹ odnajdywa³em w tych pis- zusa, s¹ ¿ywe i autentyczne. Mog¹ nam one
mach, pochodzi³a od osoby, któr¹ zna³em. pomóc w lepszym zrozumieniu i tak¿e w leW tym czasie nie posiada³a ona absolutnie pszym osobistym dowiadczaniu orêdzi Je¿adnej wiedzy z teologii ani z Biblii. Po- zusa w Ewangelii. To powinno zawsze pomimo to wykazywa³a, pisz¹c, g³êbok¹ zostawaæ autentycznym kryterium os¹du
znajomoæ Bo¿ych spraw. Pisma zosta³y zre- prywatnych orêdzi dla rozpoznania zdrodagowane jednak w sposób bardzo prosty i wego dowiadczenia mistycznego.
oryginalny. Nie by³ to ani jêzyk katechiz...Znalaz³em u Vassuli wiernoæ absolutn¹
mu, ani jêzyk teologii. By³ to jêzyk kogo, wszystkim prawdom objawionym, tak jak
kto zna prawdê i wypowiada j¹ w sposób naucza i wyjania je Koció³ katolicki...»
oryginalny. Dochodzi³em powoli do przeO. ROBERT FARICY & S. LUCY ROONEY:
konania, ¿e Jezus przekaza³ jej pos³anie dla
«Wierzymy,
¿e dowiadczenie Vassuli jest
naszych czasów i w taki sposób sta³em siê
autentyczne.
Jest
to nasze osobiste rozezjej kierownikiem duchowym. Objawienie
otrzymywane przez Vassulê nie jest wy³¹- nanie... Czytaj tê ksi¹¿kê i dziel z Vassul¹
cznie albo g³ównie dla jej w³asnej korzy- dowiadczanie Pana. Ten udzia³ stanie siê
ci. Bóg chce, bymy wszyscy zrozumieli, jak czêci¹ twego w³asnego dowiadczania Pana. Czytaj z wiar¹. Nie z wiar¹ w Vassulê i
bardzo On kocha ka¿dego z nas...»
nie z wiar¹ w autentycznoæ jej dowiadKS. ARCYBISKUP FRANJO FRANIÆ:
czeñ, ale z wiar¹ w Jezusa... On chce po«Zgodnie z moj¹ opini¹ i silnym prze- dzieliæ siê Sob¹ Samym i Sw¹ Mi³oci¹ do
wiadczeniem, jestem g³êboko przekonany, ciebie przez tê ksi¹¿kê. Przez tê lekturê Je¿e te Orêdzia s¹ autentyczne... Lektura ksi¹- zus mo¿e sprawiæ, ¿e poznasz Go lepiej, po¿ek Vassuli potwierdzi³a w pe³ni moje pier- kochasz Go g³êbiej i zaczniesz pod¹¿aæ za
wsze wra¿enia na jej temat. Jej orêdzia, bê- Nim w wiêkszej bliskoci.»
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PADZIERNIKA

1990:

«PRZYPOMNIJ
WIATU
MOJ¥ WIELK¥
MI£OÆ»

 Vassulo, umi³owana, Ja Jestem wiêtym wiêtych i jestem w twoim pokoju. To Ja, Jezus.
Jeste szczêliwa z powodu Moich odwiedzin?
 Bardzo szczêliwa! B³ogos³awiê Ciê...
Tak, bardzo szczêliwa, Panie!
 Trwaj mocno przy wszystkich pouczeniach, które dajê. Nie pozwalaj nikomu ciê zwodziæ. Zbieraj
stopniowo Moje ¿niwo uprzejmoci i czu³oci. Pomno¿ê twoje wizje, aby mog³a wiadczyæ w Moje
Imiê. Obdarzê ciê s³owami, aby by³a zdolna dawaæ
wiadectwo.
Moja córko, przypomnij wiatu Moj¹ Wielk¹ Mi³oæ.
TO BÊDZIE ORÊDZIE DLA WSZYSTKICH CZASÓW:1
Pokój niech bêdzie z wami. Ja jestem Jezusem,
waszym Odkupicielem. Jestem wiêtym wiêtych
mówi¹cym do was. Zaprawdê powiadam wam: Wylejê specjalne ³aski na tych, którzy przyjêli to wiadectwo. Przyjmuj¹c bowiem to wiadectwo Mi³oci,
zawiadcz¹ o prawdziwoci oraz o Nieskoñczonej
Mi³oci Najwy¿szego. Wszystko, co jest napisane,
pochodzi ode Mnie. Umi³owani, udzielam Mojego
Ducha bez ograniczeñ. Dajê Mojego Ducha, aby
przypomnia³ wiatu wiele, wiele razy Moje uczucie
i Moj¹ wielk¹ Mi³oæ do was. Udzielam Mojego
Ducha bez ograniczeñ, aby przypomnieæ wszystkim
Moje Piêæ Ran i Moj¹ Mêkê.
Moje dziecko, ty, który czytasz Moje s³owa lub
s³uchasz, rozejrzyj siê wokó³ siebie. Bliska jest Jutrzenka, która zajanieje nad tob¹... Nie bêdziesz
musia³ zwracaæ uwagi na nocne cienie szepcz¹ce i
szemrz¹ce, nie bêdziesz musia³ st¹paæ wród nêdzy i ciemnoci, gdy¿ wasi czarownicy  którzy blunili Memu wiêtemu Imieniu i którzy wiat³oæ zast¹pili ciemnoci¹  zostan¹ wymieceni. Umi³owani,
bliska jest jutrzenka, która nad wami zawieci, i gdy
tylko nastanie dzieñ, wasze zasiewy zakwitn¹. Handlarze, którzy przeniknêli do Mego Kocio³a, przera¿¹ siê, a wszyscy przekupnie zostan¹ zgnieceni.
Ka¿dy wzbogacony kupiec zniknie, olepiony Moj¹
Chwa³¹ i Moim wiat³em. Os³upiej¹ i zmieszaj¹ siê
wobec Mnie.


W³anie wznoszony jest znak na dachach waszych domów. Moi przedstawiciele zostali w³anie
rozes³ani na stanowiska, oczekuj¹c Mojego Znaku.
Mój Powrót jest bardzo bliski. Przypieszcie wiêc
kroku wy, którzy jestecie Moimi pos³añcami, wejdcie na ka¿de wzgórze, ¿eby og³osiæ, i¿ wkrótce spadnie s¹d na tych kupcz¹cych, bo stali siê odraz¹ w
Moich Oczach!2
Czy jeszcze nie czytalicie, ¿e nie powinnicie
spaæ, lecz czuwaæ, abycie wiedzieli, kiedy ujrzycie
ohydê ziej¹c¹ pustk¹  o której mówi³ prorok Daniel,3 ustanowion¹ w Mojej wi¹tyni  ¿e jest to
okrelony przez proroka znak koñca Czasów? Jak
to siê dzieje, ¿e nie mo¿ecie rozpoznaæ Czasów?
Ceg³y Mego Sanktuarium zawali³y siê, a wy ¿yjecie
w³anie porodku wielkiego odstêpstwa waszej
epoki. Moi przeladowcy myl¹ teraz, ¿e s¹ gór¹, a
kupcy s¹dz¹, ¿e bêd¹ nadal handlowaæ w Mojej
wi¹tyni. Ja jednak mówiê im: Wy, którzy zatrulicie wasz¹ wiedzê, sprzedaj¹c Mój Obraz za nieo¿ywion¹ statuê, za fa³szywego boga, bo¿ka, wy,
którzy walczycie, a¿eby ustanowiæ tê ohydê ziej¹c¹
pustk¹ i znieæ Moj¹ Sta³¹ Ofiarê,4 wypijecie pe³en
kielich Mojej Sprawiedliwoci.
Ta obrzydliwa podobizna o nieharmonijnych kolorach, ten obraz, który ci kupcy próbuj¹ wam daæ
do uczczenia i naladowania, to nie jestem Ja. Ten
obraz stanowi wytwór zepsutej ludzkiej przebieg³oci, zmierzaj¹cy do zniszczenia pojêcia Mojej wiêtoci i Mego Bóstwa. To fa³szywy ekumenizm, wyzwanie wobec wszystkiego, co wiête.
Cierpiê z powodu grzechów tych kupców. Módl-

cie siê za tych kap³anów, którzy stali siê kupcami. Ciê¿ki jest ich grzech. Módlcie siê, abym móg³ tchn¹æ w
nich Mego Ducha Prawdy i sprawiæ, by zachowywali
Moje Prawa i szczerze respektowali Moj¹ Boskoæ.
Umi³owani, wy, których czo³a oznaczy³em jako
Moich,5 nie pozwalajcie owym handlarzom zmuszaæ was do pod¹¿ania za tym fa³szywym obrazem.
Strze¿cie siê. Mówiê wam o tym wszystkim z wyprzedzeniem, bo pragnê, abycie ufali Mnie, waszemu Bogu, gdy przyjd¹ na was czasy wielkiego
nieszczêcia.
Pragnê was nawiedziæ. Godzina Mojego Wielkiego Powrotu ju¿ nadchodzi i biada tym kupcz¹cym, którzy w³anie walcz¹, aby wprowadziæ do
Mojej wi¹tyni ohydê ziej¹c¹ pustk¹ i znieæ Moj¹
Sta³¹ Ofiarê, zmuszaj¹c was do spo¿ywania ich
zhañbionego pokarmu! Biada tym kupcz¹cym, którzy spiskuj¹, aby zniszczyæ Moje S³owo racjonalizuj¹c Je! Biada bluniercom, którzy dziesiêæ razy
zblunili Memu wiêtemu Imieniu! Biada uczniom
Bestii, którzy wyrzebili bluniercze obrazy6 przeciw Moim siedmiu Duchom!7 Twierdza ich zostanie
obrócona w proch Oddechem Moich Ust!8
Moje dziecko! Pójd, ty, który s³uchasz Moich
s³ów lub je czytasz. Znowu ukaza³em w tym wiadectwie Moj¹ Mi³oæ do ciebie. Nie mów, ¿e jestem
zbyt daleko, aby kochaæ, bo w³anie w tej chwili Moje Oczy spoczywaj¹ na tobie ze szczególn¹ czu³oci¹ i uczuciem, których nigdy w pe³ni nie bêdziesz
móg³ zrozumieæ.
Czy powinienem powróciæ, ¿eby ciê odkupiæ?
Bez najmniejszego wahania dla ciebie samego
przyszed³bym powtórzyæ Moj¹ Mêkê, dla ciebie samego! Czy teraz Mi wierzysz, kiedy mówiê ci, ¿e

nikt nie ma wiêkszej mi³oci od tej, gdy kto ¿ycie
swoje oddaje za przyjació³ swoich?9
Mówiê ci to wszystko, aby móg³ odnaleæ pokój
w Moim Najwiêtszym Sercu, aby móg³ odnaleæ
prawdziwe ¿ycie we Mnie, aby móg³ odnaleæ prawdziw¹ mi³oæ i spoczynek we Mnie, twoim Bogu.
Wiem, ¿e jeste s³abe, Moje dziecko, ale twoja s³aboæ przyci¹ga Moj¹ Wszechmoc.
Czy mo¿esz poj¹æ to, co mówiê? Mówiê: pokój
niech bêdzie z tob¹! Jestem Ofiar¹ Mi³oci, która
mówi do ciebie. Ja jestem Tym, który da³ ci to wiadectwo Mi³oci jako przypomnienie Mojej Mi³oci.
Wch³aniaj Mnie i pozwól Mi ciê ogarn¹æ. Odczuwaj,
jak Moje Serce têskni za powrotem mi³oci! Nie opieraj
Mi siê. Przyjd do Mnie taki, jaki jeste, przyjd piæ ze
róde³ Mego Serca, a bêdziesz chcia³ piæ wiêcej.10
Och! Tylu z was oddali³o siê od Prawdy i odesz³o we wszystkich kierunkach. Prawda jest MI£OCI¥. Ja jestem Prawd¹. B¹dcie wiadkami Prawdy. Przyjmijcie wiêtego Ducha Prawdy, przyjmijcie wiêtego Ducha £aski.
B³ogos³awiê was wszystkich, pozostawiaj¹c Moje
Tchnienie Mi³oci na waszych czo³ach.
B¹dcie jedno pod
Moim wiêtym Imieniem.

Przed nag³ym nawróceniem: mistrzyni tenisa, modelka, malarka. Kariera mê¿a, pracownika ONZ, sprawi³a, ¿e ¿y³a w ró¿nych krajach, nale¿¹c do wy¿szych
sfer dyplomacji. Po 30 latach obojêtnoci religijnej powróci³a do praktyk religijnych. Zaskakuj¹ce nawrócenie dokona³o siê dziêki ³askom, jakie pocz¹tkowo odrzuca³a, objawiaj¹c siê, ¿e jest ofiar¹ iluzji. Jednak
niezwyk³a treæ jej ksi¹¿ek i ca³kowita zgodnoæ z nauczaniem Kocio³a wiadczy jednoznacznie o Bo¿ym
pochodzeniu zanotowanych przez ni¹ s³ów. Opublikowanie jej dziennika duchowego zaowocowa³o powrotem do Boga wielu ateistów, ludzi oszukanych
przez sekty, obojêtnych religijnie. Rosn¹ce zainteresowanie Orêdziami sprawi³o, ¿e Kongregacja Nauki
Wiary zaleci³a pocz¹tkowo wiernym ostro¿noæ wobec
pism nieznanej mistyczki. Jednak nap³yw wiadectw
zmusi³ Kongregacjê do weryfikacji stanowiska. W maju
1996 kard. Ratzinger zezwoli³ na rozpowszechnianie
Orêdzi pozostawiaj¹c wiernym wolnoæ ich os¹du.
Vassula nie przyjmuje honorarium za ksi¹¿ki pub-

likowane w ponad 40 jêzykach (nawet na chiñski, japoñski, arabski). Jest pos³añcem Bo¿ej Mi³oci, dla
którego jedynym celem jest spe³nienie Bo¿ego planu:
ukazania prawdziwego Oblicza Stwórcy i Ojca ludzi.
Prawdziwe ¯ycie w Bogu to nie jest nowe objawienie, lecz przypomnienie Ewangelii. Jest w nim zachêta
do lektury Pisma wiêtego i wyjanienie jego Ksi¹g
prorockich; zapowied wielkiego oczyszczenia duchowego ludzkoci; zachêta do wejcia na drogê nawrócenia, kontaktu z Bogiem poprzez modlitwê i korzystanie z sakramentu pokuty oraz Eucharystii. Jest na
tych stonicach analiza sytuacji wiata i Kocio³a, jest
droga wyjcia poprzez nawrócenie i pokutê.
Niejedno proroctwo podyktowane Vassuli znalaz³o
ju¿ wype³nienie (m. in. upadek dyktatury w Rumunii,
powrót do ¿ycia religijnego w Rosji, wydarzenia z 11
wrzenia 2001, zapowiedziane na 10 lat wczeniej).
Jednak najwiêksza wartoæ tej niezwyk³ej ksi¹¿ki to
pouczenie dzieñ po dniu, jak ¿yæ w takiej przyjani z
Bogiem, jak¹ cieszy³y siê dot¹d jedynie dusze wybrane.
!

VASSULA RYDEN

PRZYPISY:
1Orêdzie odczytane 22.12.90 w kociele w Broc. 2Por. Jr
50,2; Iz 62,10n. 3Por. Dn 9,27; 11,31; 12,11. 4Chodzi o Mszê
w. g³osz¹c¹ mieræ i zmartwychwstanie Pana Jezusa. W
czasie jej sprawowania jest On rzeczywicie obecny w Ciele i
Krwi w Najw. Eucharystii, sta³ej ofierze kalwaryjskiej,
sprawowanej na Jego pami¹tkê, w oczekiwaniu na Jego
Przyjcie w chwale. 5Por. Ap 7,1n. 6Fa³szywych Chrystusów,
fa³szywe nauczanie: racjonalistyczne i naturalistyczne. 7Por.
Ap 4,5; 5,6. 8Por. 2 Tes 2,8. 9Por. J 15,13. 10Por. J 7,37n.

Modlitewnik
WASZE MODLITWY
MOG¥ ZMIENIÆ WIAT

256 stron,
ma³y format
5 z³
ISBN 83-86092-39-4

Ksi¹¿ka zawiera modlitwy rozsiane po tekstach mistycznych, zapisanych przez Vassulê Ryden (zob. informacje na str. 11-13). Jedne z nich zapisa³a pod dyktando Boga i Matki Najwiêtszej, inne - u³o¿y³a sama.
W wydaniu polskim uporz¹dkowano je tematycznie
w nastêpuj¹cym uk³adzie:
3 Modlitwy podyktowane przez Chrystusa;
3 Modlitwy do Ojca;
3 Modlitwy do Syna Bo¿ego;
3 Modlitwy do Ducha wiêtego;
3 Modlitwy do Maryi;
3 Modlitwy o jednoæ;
3 Kantyk Emmanuela;
3 Modlitwy codzienne;
3 Modlitwy Jezusa Chrystusa do Ojca;
3 Modlitwy Vassuli.
Wielu czytelników znalaz³o ju¿ w tych s³owach uwielbienia, dziêkczynienia i proby znacz¹c¹ pomoc
w zwracaniu siê do Boga Ojca, Syna, Ducha wiêtego oraz do Matki Najwiêtszej.

PIEÑ OBLUBIEÑCA

112 stron
7 z³
ISBN 83-86092-59-9
"

Vassula Ryden, autorka dziennika duchowego Prawdziwe ¯ycie w Bogu us³ysza³a 22 czerwca 1998 s³owa Ducha wiêtego: «Ja, Mi³uj¹cy ludzkoæ, Pan Bóg,
proszê ciê, córko Trójcy: we dwa inne kantyki, które
ci wypiewa³ Ojciec i Syn, do³¹cz je do tego i nazwij
Nasze Dzie³o: PIEÑ OBLUBIEÑCA.»
Publikacja jest wiêc realizacj¹ proby wyra¿onej
przez Boga. Pieñ Oblubieñca to zaledwie fragment
pe³nych mi³oci i dobroci s³ów pochodz¹cych od Trójcy wiêtej: Boga Ojca, Syna i Ducha wiêtego. Ich
wo³anie rozlega siê z moc¹ w naszej epoce, prosz¹c o
g³êbokie zjednoczenie ze Stwórc¹ i Panem. Proba ta
dotyczy ka¿dej bez wyj¹tku duszy, Bóg bowiem kocha wszystkich mi³oci¹ nieskoñczon¹ i dla ka¿dego
pragnie ¿ycia wiecznego w Swoich objêciach.
Czytaj¹c te s³owa trzeba pamiêtaæ o tym, co Vassula podkrela: «Jezus prosi³ mnie o zachêcenie was
do tego, abycie zawsze usuwali z orêdzi moje imiê i
zastêpowali je waszym w³asnym imieniem...»
Orêdzia Prawdziwe ¯ycie w Bogu s¹ skierowane do ka¿dego cz³owieka. Lektura Pieni... mo¿e
zachêciæ do zapoznania siê z ca³ym dzie³em.

CIERPIENIE JEZUSA 
CIERPIENIE DLA JEZUSA

304 strony
15 z³
ISBN 83-86092-41-6

48 stron
2 kolorowe wizerunki
Pana Jezusa
2,5 z³
ISBN 83-86092-68-8

Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêci:
+ Czêæ pierwsza zawiera 14 fragmentów wybranych z "Poematu Boga-Cz³owieka", stanowi¹cego zapis wizji, odnosz¹cych siê do ¿ycia i dzia³alnoci Jezusa Chrystusa. Wizje Mêki, bêd¹ce okruchem ogromnego dzie³a, doskonale ilustruj¹ poszczególne stacje
tradycyjnej drogi krzy¿owej, umo¿liwiaj¹c g³êbok¹
medytacjê cierpienia Zbawiciela - niewinnej Ofiary
za grzechy ca³ego wiata.
+ Czêæ druga zawiera ponad 50 dyktand o roli i
wartoci cierpienia dopuszczanego w naszym ¿yciu
przez Boga dla naszego oczyszczenia oraz dla zadoæuczynienia za grzechy w³asne i braci, a przez to 
pocieszenia Jezusa.
Przekazuj¹c M. Valtorcie te myli Chrystus pos³uguje siê najczêciej sformu³owaniem dusze-ofiary w
odniesieniu do osób, które poruszone szczególn¹ mi³oci¹ do Boga i braci, wiadomie i dobrowolnie przyjm¹ krzy¿ ró¿nych cierpieñ dla ratowania wiata;
udziela im ró¿nych rad i pociech.
W czêci tej s¹ m. in. rozwa¿ania o tym, ¿e:
 Bóg w pe³ni udziela siê cierpi¹cym;
 ka¿da dusza-ofiara ratuje dusze dla Boga;
 cierpienie cz³owieka ofiarowane Bogu nabiera
wartoci niewypowiedzianej;
 krzy¿ jest wyniesieniem do chwa³y;
 Bóg ¿yje w duszach-ofiarach, a one staj¹ siê ród³em Boga dla innych;
 cierpienie Maryi jako duszy-ofiary nie mia³o granic...

ADORACJA NOCNA W RODZINIE
Idea Ruchu i modlitwy na godzinê adoracji

Autor, o. Mateo Crawley-Boevey ze Zgromadzenia Najwiêtszych Serc Jezusa i Maryi, cudownie
uzdrowiony, w kaplicy Najwiêtszego Serca w Paray-le-Monial, z nieuleczalnej choroby, powiêci³ ¿ycie na propagowanie Jego kultu, a zw³aszcza adoracji nocnej i intronizacji.
Zawar³ w ksi¹¿eczce informacje o:
 celach i za³o¿eniach Ruchu Adoracji;
 zasadach przynale¿noci;
 zatwierdzeniu Ruchu przez Koció³;
 modlitwy i rozwa¿ania na czas adoracji.
Ksi¹¿eczka uzupe³niona kilkoma aktami powiêcenia siê Najw. Sercu Pana Jezusa.
#

AUDIO: 90 min., 6 z³

MI£OÆ WYNAGRADZAJ¥CA

«Przychodzê do was jak ¯ebrak
w ³achmanach i boso, z wargami wysuszonymi,
b³agaj¹c i jêcz¹c o odrobinê mi³oci...»

Kaseta zawiera nagrania fragmentów pism mistyków chrzecijañskich z ró¿nych epok. Teksty ich ukazuj¹ wielk¹ g³êbiê cierpienia zadawanego do dzi
Bogu i ucz¹, jak Go pocieszaæ przez podejmowanie
aktów wynagradzaj¹cych. W wielu wspó³czesnych i
dawnych pismach mistyków pojawia siê wezwanie
do wynagradzania Bogu. Prosi³a te¿ o to Matka Bo¿a
w Fatimie. Komentarz uwypukla najwa¿niejsze aspekty wartoci ofiar podejmowanych dla zadoæuczynienia Boga za grzechy w³asne i ca³ego wiata.
ORÊDZIE MATKI BO¯EJ Z LA SALETTE

«Wzywam aposto³ów ostatnich czasów.
Czas, by wyszli i owiecili ziemiê...»

Obydwie kasety dostêpne
w wersji:
AUDIO: 60 min., 6 z³
VIDEO: 60 min., 12 z³

Z okazji 150 rocznicy objawienia siê Matki Bo¿ej:
pe³ny tekst orêdzia z histori¹ objawienia oraz treci¹
tajemnicy, s³owo o losach widz¹cych oraz o sposobie
rozumienia przes³ania Matki Bo¿ej. Nagranie powsta³o w oparciu o biografiê Melanii, dzie³a proboszcza z
Avoise, ks. Paula Gouina (Pasterka z La Salette). 50
lat pracy i poszukiwañ powiêci³ autor na sporz¹dzenie dokumentacji jej powiêconej. Ks. biskup Zola,
ordynariusz diecezji Lecce, udzieli³ imprimatur na
druk proroczej tajemnicy z La Salette.
Objawienie Matki Bo¿ej w Lourdes

«JA JESTEM NIEPOKALANYM POCZÊCIEM»
Kaseta przedstawia historiê ¿ycia w. Bernadetty
Soubirous oraz doznane przez ni¹ w 1858 roku objawienia Najwiêtszej Maryi Panny. Zdjêcia do filmu
zosta³y nakrêcone w Lourdes oraz w Nevers, miejscu
¿ycia i mierci w. Bernadetty, gdzie obecnie spoczywa jej  zachowane od rozpadu  cia³o.
Komentarz pozwala zapoznaæ siê dog³êbnie ze s³owami Matki Bo¿ej wypowiedzianymi do "najbiedniejszej z Jej córek" - jak okrela³a siebie wizjonerka
oraz ze znaczeniem Jej przes³ania. Historia powstania cudownego ród³a w Lourdes oraz analiza s³ów
Matki Bo¿ej ukazuje ogromn¹ mi³oæ Maryi do
wszystkich Jej dzieci, wzywaj¹c¹ do dzi do oddania
siê Jej Niepokalanemu Sercu i nawrócenia.
$

RÓ¯ANIEC WIÊTY
Modlitwa ró¿añcowa bez rozwa¿añ
Trzy czêci modlitwy ró¿añcowej na jednej kasecie. Modlitwê prowadzi Magda Buczek, za³o¿ycielka Podwórkowych Kó³ Ró¿añcowych. Nagranie dokonane we Wspomnienie Matki Bo¿ej Czêstochowskiej,
szczególnej patronki Ruchu. Nagranie u³atwia modlitwê w czasie podró¿y samochodem lub podczas pielgrzymek, a nawet w samotnoci i zaciszu domu, gdy
czasem trudniej siê skupiæ.
AUDIO: 90 min., 6 z³

RÓ¯ANIEC WIÊTY
Z ROZWA¯ANIAMI
Ka¿da czêæ na osobnej kasecie. Modlitwê prowadzi: M. Buczek. Rozwa¿ania: M. Valtorta.
CZÊCI:

RADOSNA: 60 min., 6 z³
BOLESNA: 60 min., 6 z³
CHWALEBNA: 60 min., 6 z³
Komplet 4 kaset
ró¿añcowych: 20 z³

ORÊDZIE NAJWIÊTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA
«Oto Serce, które tak
bardzo umi³owa³o ludzi...»
Przes³anie przekazane w. Ma³gorzacie Alacoque w Paray-le-Monial w XVII w. nic nie straci³o
ze swej aktualnoci. Niewielu jednak zna dok³adnie wydarzenia, po jakich Koció³ przyj¹³ praktykê ofiarowywania jednostek, rodzin, a nawet ca³ych narodów Najw. Sercu. Kto potrafi wyjaniæ,
sk¹d pochodzi zwyczaj oddawania Mu szczególnej
czci w pierwsze pi¹tki?
Nagranie przedstawia historiê tego szczególnego
objawienia, ludzkie postawy, przyjêcie wezwania Bo¿ego w rodowisku w. Ma³gorzaty.
FILM VIDEO powsta³ we Francji, w 1996 roku, w
miejscach, po których st¹pa³a wiêta, w murach, które
by³y wiadkami przekazanego jej wezwania.
KASETA AUDIO jest d³u¿sza o 30 min., gdy¿ znajduje siê na niej DODATEK: Misja S³. B. Rozalii Celakówny, polskiej orêdowniczki intronizacji Najw. Serca.
AUDIO: 90 min., 6 z³; VIDEO: 60 min., 12 z³
%

5 nauk rekolekcyjnych
siostry Emmanuel Maillard pt.

Z MARYJ¥
W SZKOLE MI£OCI I WIÊTOCI
Ka¿da kaseta zawiera jedn¹ naukê rekolekcyjn¹ na
odrêbny temat. Sposób jego przedstawienia umo¿liwia przeledzenie albo ca³ego cyklu, albo wy³¹cznie
nagrañ na interesuj¹ce s³uchacza tematy. Wszystkie
nauki oparte zosta³y na orêdziach Matki Bo¿ej w
Medziugorju, gdzie od wielu lat przebywa francuska
zakonnica, nale¿¹ca do Wspólnoty B³ogos³awieñstw.
Jej sposób ¿ywy sposób przekazywania przes³añ
Matki Bo¿ej trafia bez trudu do serc s³uchaj¹cych. To
rys charakterystyczny zarówno dla publikacji s. Emmanuel, jak i dla jej nagrañ.
1. TRZEBA, ABYM KOCHA£
A¯ DO NIESKOÑCZONOCI
O powo³aniu ka¿dego cz³owieka do wiêtoci poprzez doskona³e mi³owanie Boga i ludzi.
2. MODLITWA WSZYSTKO MO¯E
Konferencja o wartoci, sposobach i formach modlitwy. Razem z nagraniem "Broñ niezwyciê¿ona"
ukazuje rodki skutecznej walki z szatanem. Modlitwa omówiona jest tutaj najszerzej  jako odrêbna
nauka rekolekcyjna.
3. BROÑ NIEZWYCIÊ¯ONA
Omawia kolejne, po modlitwie, rodki skutecznej
walki chrzecijanina z szatanem. S. Emmanuel zalicza do nich, w duchu przes³añ medziugorskich:
4 lekturê Pisma wiêtego;
4 codzienn¹ Eucharystiê;
4 post, g³ównie o chlebie i wodzie;
4 czêsty sakrament pojednania.
4. MI£OÆ W CIERPIENIU
Przekonywuj¹ce przedstawienie z perspektywy
wiary katolickiej wartoci cierpienia, którego nie da
siê ca³kowicie usun¹æ z ¿ycia. S. Emmauel omawia
owoce cierpienia przyjêtego z ufnoci¹ i wiar¹, wspomina o chorobie Vicki i jej zawierzeniu Bogu.
AUDIO: 5 x 90 min.
Komplet kaset: 30 z³.
W sprzeda¿y równie¿
pojedyncze nauki (6 z³).
&

5. GDZIE JEST RÓD£O ¯YCIA?
Nauka o zbawczej wartoci krzy¿a Chrystusa. Krótki rys historii niezwyk³ego krzy¿a na Wzgórzu Kri¿evaæ i o tym, jak ¿yæ dalej radami i wskazówkami
Matki Bo¿ej.

MÊKA JEZUSA CHRYSTUSA

Na podstawie pism Marii Valtorty
Poemat Boga-Cz³owieka

Wstrz¹saj¹ca relacja z ostatniego tygodnia ¿ycia
Jezusa Chrystusa, widziana oczyma w³oskiej mistyczki. Obrazy mêki, rozwa¿ania o cierpieniu Boga-Cz³owieka i Jego Matki.
Kasety mog¹ s³u¿yæ jako pomoc w medytacji cierpieñ Zbawiciela nie tylko w okresie Wielkiego Postu.
Rozwa¿anie bowiem Mêki Pañskiej jest równie¿ cenn¹ pomoc¹ i wskazówk¹ w trudnych chwilach ¿ycia
ka¿dego cz³owieka.
Wiêcej o dziele M. Valtorty Poemat
Boga-Cz³owieka na stronach 6-7.
AUDIO: 9 kaset 60 min. Komplet: 45 z³

Vassula w Polsce. WARSZAWA 1994
VIDEO: 90 min., 14 z³
wiadectwo Vassuli z kocio³a Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w parafii Ksiê¿y Marianów (Warszawa Stegny). Pierwsza podró¿ Vassuli do
Polski, pierwszy kontakt z czytelnikami Prawdziwego ¯ycia w Bogu rozpocz¹³
siê w³anie od tego gocinnego kocio³a. Spotkaniu, które odby³o siê niemal natychmiast po przylocie Vassuli ze Szwajcarii, towarzyszy³a niezwykle serdeczna atmosfera i wielkie modlitewne skupienie, które doskonale oddaje nagranie video. Po przedstawieniu wiadectwa w³asnego nawrócenia i po relacji z pierwszych niezwyk³ych
spotkañ z Bogiem Vassula odpowiedzia³a na postawione jej pytania.
Vassula w Polsce. POZNAÑ 1994
Ostatnim etapem podró¿y po Polsce w 1994 roku by³ Poznañ. Spotkanie zorganizowane przez czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego odby³o siê w Hali Arena. Przyby³o
na nie blisko 5 tysiêcy osób. Ka¿de ze spotkañ z Vassul¹ w 1994 roku mia³o swój
ca³kowicie odmienny charakter. W Warszawie  radoæ i skupienie na wspólnej modlitwie i duchowych wskazaniach; w Katowicach  cierpienie i orêdzie dla Polski;
w Poznaniu  powaga trudnych
wyjanieñ o odstêpstwie i duchu buntu, panuj¹cych obecnie
w wiecie i w Kociele. Poznañ
mia³ te¿ szczególny wymiar
ekumeniczny. Na spotkanie
przybyli przedstawiciele najwa¿niejszych wyznañ, osoby
wieckie i duchowne. Kaseta
video oddaje doskonale ekumeniczny charakter spotkania oraz
szacunek, z jakim Vassulê trakVIDEO: 150 min., 16 z³
towano.
'

Vassula w Polsce 1994: MÊKA I ORÊDZIE DLA POLSKI
VIDEO: 180 min., 15 z³

Jedna z kaset relacjonuj¹ca pierwszy pobyt Vassuli w Polsce. Jej podró¿ wypad³a w Wielkim Pocie i
by³a naznaczona cierpieniem: Vassula dwukrotnie
prze¿y³a mêkê Chrystusa w dniu 25 marca 1994. Najpierw w Bazylice Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, a nastêpnie w sali gimnastycznej
w Chorzowie. Zarejestrowa³o to wydarzenie kilka
amatorskich kamer video. W trakcie cierpienia mêki
Vassula us³ysza³a g³os Jezusa, który przekaza³ jej specjalne orêdzie dla Polski. Dodatek na kasecie video:
Orêdzia o przysz³oci Kocio³a, wzywaj¹ce do wiernoci i pos³uszeñstwa Janowi Paw³owi II.
Na komplecie kaset audio (2 x 90 min.)
wiadectwo Vassuli z 1994 roku: z kocio³a
M. B. Mi³osierdzia w parafii Ksiê¿y Marianów,
Warszawa-Stegny oraz z Poznania.

PRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU (czêæ 1, 2)
Fragmenty dziennika duchowego Vassuli Ryden
pod tym samym tytu³em. Przepe³nione mi³oci¹ i skierowane do wiata wezwanie Najwiêtszego Serca Jezusa o powrót do Boga, odnowê ¿ycia sakramentalnego, wiernoæ Papie¿owi, d¹¿enie do jednoci Kocio³a. Jêzyk przesycony klimatem Pisma wiêtego.
Na kasetach  wiele treci eschatologicznych.
Zob. opis ksi¹¿ki i opinie o niej na str. 11-13.
AUDIO: 2 x 60 min., 10 z³

«B¥D MOIM ECHEM...»

Rozmowa z Vassul¹, autork¹ dziennika duchowego Prawdziwe ¯ycie w Bogu, przeprowadzona w Olsztynie (1996). Vassula wyjani³a wa¿ne sprawy dotycz¹ce treci Orêdzi. Odpowiedzia³a na pytania o:
p Niepokalane Serce Maryi;
p Bo¿e wskazania na czas, w jakim ¿yjemy;
p millenaryzm;
p odstêpstwo i pojawienie siê antychrysta;
p jednoæ Kocio³a;
p owoce Orêdzi.
Na koniec udzieli³a rad czytelnikom w Polsce...
AUDIO: 60 min., 6 z³


VIDEO: 60 min., 12 z³

VASSULA W POLSCE 1996
WARSZAWA: «Przemawiaj do ich serc
i wzbud w nich mi³oæ do Mnie...»
wiadectwo Vassuli, zarejestrowane w Warszawie
21 czerwca 1996. Pe³na relacja z jej pobytu i spotkania z czytelnikami na Stadionie Skra. Spotkanie szczególne z powodu deszczu, który zacz¹³ padaæ nagle,
gdy Vassula przyrówna³a do niego dzia³anie Ducha
wiêtego w czasie Drugiej Piêædziesi¹tnicy. Potem 
wiatr, na koniec: piêkna têcza. (90 min.)
OLSZTYN: «Przypomnij im, ¿e Bóg, o którym zapomnieli, o nich nie zapomnia³...»
Nagranie spotkania z 22 czerwca 1996. Relacja z
pobytu Vassuli w Olsztynie na Stadionie Stomil. Osobiste wiadectwo Vassuli oraz jej wyjanienia dotycz¹ce treci najnowszych orêdzi. (90 min.)
TYCHY: «Zanie im orêdzie pokoju...»
Pe³na relacja ze Stadionu GKS z 23 czerwca 1996
(90 min.). Spotkanie rozpoczê³a modlitwa Madzi
Buczek oraz wyst¹pienie irlandzkiego teologa o. Michaela O,Carrolla (zarejestrowane na osobnej kasecie  zob. Misja Vassuli i jej pisma). Vassula przedstawi³a wiadectwo, po modlitwie w jêz. aramejskim.

czêæ II. 180 minut. Cena: 18 z³

czêæ I. 180 minut. Cena: 18 z³

KA¯DA Z KASET AUDIO: 90 min., 6 z³
Komplet 3 kaset: 15 z³

Dla pragn¹cych zobaczyæ te spotkania: 2 kasety video (vhs, pal)
pt. «G³o Moje wiête Imiê w Ka¿dym Zgromadzeniu...»
Na zamówienie: nagranie wy³¹cznie spotkania w Olsztynie (180 min)


Vassula w Polsce 1996
MISJA VASSULI I JEJ PISMA

AUDIO: 60 min., 6 z³

Nagranie pierwszej czêci spotkania z Vassul¹ w
Tychach, 23 czerwca 1996 roku.
Str. A: Wyst¹pienie ojca Michaela O'Carrolla, irlandzkiego teologa ze Zgromadzenia Duchaczy, duchowego doradcy Vassuli. Przedstawienie obecnej
sytuacji Orêdzi w wietle publicznej wypowiedzi
kard. Josepha Ratzingera, w maju 1996 r., w Meksyku i jego zezwolenia na dalsze rozpowszechnianie
pism (Vox Domini 5/1996, str. 1). Kardyna³, odpowiadaj¹c na pytania stwierdzi³, i¿ ocena Prawdziwego ¯ycia w Bogu musi oprzeæ siê na zbadaniu
duchowych owoców wród czytelników oraz na
samodzielnym rozeznaniu w wietle rady w. Paw³a z
1 Tes 5,19: «Ducha nie gacie, proroctwa nie lekcewa¿cie! Wszystko badajcie, a co szlachetne  zachowujcie!»
Str. B: Madzia Buczek prowadzi Koronkê do Mi³osierdzia oraz recytuje inne modlitwy w czasie oczekiwania na przyjazd Vassuli na stadion w Tychach.

Wywiady dla
katolickiego
programu
telewizji kanadyjskiej Convergences

SPOTKANIA Z VASSUL¥
VIDEO VHS, PAL

Polska wersja ciekawego, profesjonalnego cyklu
programów, przygotowanych przez moderatora Ruchu Odnowy w Duchu wiêtym w Kanadzie  Henri
Lemay  dla katolickiego programu, polegaj¹cego na
rozmowie z zaproszonym gociem.

czêæ pierwsza

Trzy 30-min. rozmowy z Vassul¹, która wyjani³a
sprawy dotycz¹ce swego nawrócenia, ³aski s³yszenia
g³osu Boga oraz treci Orêdzi:
* Od m³odoci do oczyszczenia
* Od nawrócenia do misji
* Jednoæ chrzecijan a Sobór Watykañski II.

czêæ druga

Czêæ pierwsza:
90 min., 14 z³
Czêæ druga:
180 min., 16 z³

Szeæ 30-min. rozmów, ka¿da na inny temat:
* Duch wiêty
* Wielkie odstêpstwo
* Przymierze Dwóch Serc
* Orêdzie dla Kanady i Rosji
* Fazy oczyszczenia
* Sakrament pojednania.
Doskona³a okazja zapoznania siê z treci¹ Prawdziwego ¯ycia w Bogu i sylwetk¹ pos³añca dla tych,
którzy nie maj¹ wiele czasu na czytanie.

DROGA KRZY¯OWA

Wstrz¹saj¹cy opis mêki Chrystusa zawarty w pismach w³oskiej mistyczki Marii
Valtorty (1897-1961) pt. "Poemat Boga-Cz³owieka", Ksiêga VI. Nagranie przedstawia ten opis, podzielony na tradycyjne stacje drogi
AUDIO: 90 min., 6 z³
krzy¿owej. Kaseta umo¿liwia g³êbokie, osobiste rozwa¿enie mêki Zbawiciela nie tylko w okresie Wielkiego Postu. Rozmylanie nad cierpieniami Chrystusa  niewinnej ofiary za nasze grzechy  jest równie¿
cenn¹ pomoc¹ i wskazówk¹ w trudnych chwilach ¿ycia ka¿dego chrzecijanina.
Fragment ze wstêpu do drogi krzy¿owej:
«Nie zastanawiacie siê nad tym, ile Mnie kosztowalicie i z jakich udrêk powsta³o wasze zbawienie.
Lamentujecie nad skaleczeniem, nad uderzeniem siê,
nad bólem g³owy, a nie rozmylacie nad tym, ¿e Ja
ca³y by³em jedn¹ ran¹; ¿e Rany te by³y zatrute wieloma rzeczami; ¿e nawet ró¿ne przedmioty s³u¿y³y do
zadawania bólu ich Stwórcy, bo torturowa³y one ju¿
udrêczonego Boga-Syna, bez szacunku wobec Tego,
który  jako Ojciec Stworzeñ  je ukszta³towa³...»

PISMO WIÊTE PRZECZY
WIADKOM JEHOWY

Wstêpny wyk³ad nauki wiadków Jehowy z perspektywy nauczania Kocio³a katolickiego.
Ukazuje genezê powstania organizacji i b³êdy doktrynalne g³oszone
przez jej cz³onków. Oprac.: ks. dr
Micha³ Kaszowski (wyk³adowca
teologii dogmatycznej). Cenna pomoc dla wahaj¹cych siê i niezorientowanych, umo¿liwiaj¹ca poznanie
fa³szu nauczania sekty.

AUDIO: 90 min., 6 z³

ODNOWA WIATA

Nagranie konferencji kanadyjskiego charyzmatyka ks. Charlesa Mathieu. Jako sekretarz Konferencji Episkopatu Kanady zrezygnowa³ z pe³nionej funkcji i propozycji dost¹pienia godnoci biskupiej na rzecz aktywnego ¿ycia duchowego. Zak³ada na wiecie
grupy modlitewne. Przes³anie dotyczy blisAUDIO: 90 min., 6 z³
kiej odnowy wiata, Kocio³a oraz przyjcia
Jezusa. Przedstawia etapy wydarzeñ i ich
znaczenie. Kaseta jest jedn¹ z wielu prorockich konferencji ks. Mathieu, nagranych
jako materia³y pomocnicze dla grup modlitewnych. Inne dotycz¹ m. in. Boga Ojca,
rozeznawania, osoby Jana Paw³a II.
!

N O W O  C I 2004 - 2006

Objêtoæ: 400 stron
Cena: 15 z³

Objêtoæ: 304 strony
Cena: 15 z³
Objêtoæ: 40 stron
Cena 3,5 z³

"

Vassula Ryden
PRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU (Zeszyty 1-16)
Pierwszy tom orêdzi w pierwotnym uk³adzie, zawieraj¹cy tylko 16 zeszytów. Obejmuje zapiski z okresu pierwszych
rozmów z Anio³em Stró¿em (od 8 maja 1986 do 31 stycznia
1987 - nieliczne, które ocala³y) oraz rozmowy z Bogiem i
Jego Matk¹ (od 20 wrzenia 1986 do 12 padziernika 1987).
Wprowadzenie napisa³ ks. prof. René Laurentin. Zaprezentowa³ sw¹ pozytywn¹ opiniê o Vassuli i jej dziele z punktu widzenia teologa katolickiego. W rozdziale "Vassula opowiada
o pocz¹tkach swego charyzmatu" ona sama wspomina pierwsze dowiadczenia kontaktu z Bogiem.
Vassula Ryden
PRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU (Zeszyty 102-110)
Tom 14 koñczy siê dat¹ 30 kwietnia 2003 i jest wyj¹tkowy pod wzglêdem treci. Zeszyty 108-110 zawieraj¹ PIEÑ
NAJWIÊTSZEJ TRÓJCY, kontynuuj¹c¹ jakby Pieñ Oblubieñca. W tomie tym coraz wyraniej zarysowuje siê w dyktowanych Vassuli s³owach charakter oczekuj¹cego ludzi duchowego oczyszczenia na podobieñstwo ognia, który rozpali
ka¿dego cierpieniem i têsknot¹ za Bogiem, a doprowadziæ
ma ka¿d¹ duszê do g³êbokiej przemiany i zespolenia ju¿ tu,
na ziemi, z Bogiem-Mi³oci¹. We wstêpie:
Odpowiedzi Vassuli na pytania kard. J. Ratzingera.
PRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU. WYJANIENIA
Z KONGREGACJ¥ NAUKI WIARY.
Ca³oæ dot¹d nieznanej KORESPONDENCJI VASSULI
Z KONGREGACJ¥ NAUKI WIARY, której czêæ zosta³a
opublikowana w 14 tomie Orêdzi. Na probê kard. J. Ratzingera ma zostaæ upubliczniona przez tê broszurê, pocz¹tkowo
rozpowszechnian¹ bezp³atnie tylko wród duchowieñstwa.
Kard. Ratzinger:
l wyrazi³ zgodê na druk ksi¹¿ki z kolejnymi Orêdziami;
l wyrazi³ zgodê na jej rozpowszechnienie;
l wyrazi³ zgodê na jej czytanie.
Decyzja ta powinna upewniæ tych czytelników, którzy
prze¿ywali ró¿ne rozterki zwi¹zane z zachêt¹ do ostro¿noci,
kierowan¹ z ró¿nych stron do czytelników "Prawdziwego
¯ycia w Bogu". Mo¿na zarówno czytaæ, jak i rozpowszechniaæ te ksi¹¿ki. Kongregacja nie przewidzia³a innej formy
rozpowszechnienia wymienionych z ni¹ listów, z powodu
tego, i¿ Vassula jest osob¹ prawos³awn¹ i jako taka nie mo¿e
podlegaæ ocenie, tym bardziej publicznej, dokonywanej przez
Kongregacjê w stosunku do autorów katolickich, których listy w toku procesu badania i wyjaniania przez Kongregacjê,
publikowane s¹ najczêciej w Osservatore Romano.

Vassula Ryden
MODLITEWNIK DLA GRUP
"PRAWDZIWEGO ¯YCIA W BOGU".
Modlitewnik, który s³u¿yæ mo¿e wszystkim, pragn¹cym modliæ siê we wspólnocie, zgodnie ze wskazówkami przygotowanymi przez Vassulê. Jest przewodnikiem po takiej modlitwie,
w gronie przyjació³, w rodzinie, a czasem nawet, jeli nie ma
innej mo¿liwoci, indywidualnie.
Wiele razy Vassula zachêca³a czytelników "Prawdziwego
¯ycia w Bogu" do gromadzenia siê na wspólnej modlitwie dla
powiêcenia czasu Bogu i Matce Najwiêtszej; dla uczczenia
Ojca, Syna i Ducha wiêtego; dla otwarcia siê na ³askê Bo¿¹ i
g³êbszego poznania s³ów, jakie Bóg kieruje do wspó³czesnego
wiata przez Orêdzia oraz tych, z jakimi zwraca³ siê od wieków poprzez Pismo wiête; dla poznania we w³asnym sercu,
jak najlepiej na nie odpowiedzieæ; dla zaczerpniêcia na modlitwie mocy do ¿ycia wed³ug Bo¿ej woli.
Zachêcamy tych, którzy szukaj¹ wskazówek dotycz¹cych
przeprowadzenia spotkania modlitewnego, do zapoznania siê
z "Modlitewnikiem...". Jest to pierwsze polskie wydanie, oparte na wydaniu angielskim. Zawiera podstawowe informacje o
trynitarnej duchowoci "Prawdziwego ¯ycia w Bogu"; dok³adne informacje o przebiegu spotkania oraz liczne modlitwy, a
tak¿e rozwa¿ania do wszystkich tajemnic Ró¿añca wiêtego.
Maria Valtorta
KONIEC CZASÓW. Walka dobra ze z³em
u progu wiosny Kocio³a. Bo¿e pouczenia
o Koñcu czasów, Antychrycie i czasie Ducha.
"Wiosna Kocio³a" - te s³owa czêsto pada³y z ust Jana Paw³a II, który spojrzeniem proroka widzia³ - ponad zalewem z³a,
atakuj¹cym cz³owieka, spo³ecznoci i narody - jutrzenkê innego, nowego, lepszego ¿ycia dla wiata, a przede wszystkim dla
Kocio³a... Kiedy to nast¹pi? Jakie wydarzenia bêd¹ temu towarzyszyæ? Jaka w tym wszystkim jest rola wierz¹cych, którzy kochaj¹ Boga? Czym jest czekaj¹cy ludzkoæ s¹d? Co oznaczaj¹ apokaliptyczne bestie? Czy ¿yjemy ju¿ w czasie zapowiedzianych przez proroków wydarzeñ?
Na te pytania odpowiada wybór pism zanotowanych w latach II wojny wiatowej. Wtedy wszyscy spodziewali siê, ¿e
nazizm - bêd¹cy najwiêksz¹ ohyd¹, jaka dotknê³a ludzkoæ na zawsze odejdzie i w sercach zwyciê¿y Dobro. Jednak Chrystus pouczaj¹cy Mariê - swego "ma³ego Jana" - na wzór w.
Jana Aposto³a, któremu w Apokalipsie ukaza³ z³o i dobro ostatnich czasów, ostrzega, ¿e dopóki cz³owiek nie porzuci z³a i nie
zwróci siê do Boga, dopóty szatan bêdzie móg³ przychodziæ na
wiat, szkodz¹c mu na ró¿ne sposoby, aby spowodowaæ potêpienie jak najwiêkszej liczby dusz, a¿ z³o osi¹gnie swój szczyt
w wielu plagach, które z winy ludzkoci spadn¹ na wszystkich, oraz w pojawieniu siê Antychrysta...

Objêtoæ: 48 stron
Cena: 2,5 z³

Objêtoæ: 336 stron
Cena: 17 z³
#

Objêtoæ: 176 stron
Cena: 10 z³

Objêtoæ: 64 strony
UWAGA!
NOWE WYDANIE!
W uzupe³nieniu tekst
wiadectwa Cataliny
o Sakramencie
Pojednania
Cena: 3,5 z³

$

Maria Valtorta
KTO PRZYCHODZI DO MNIE,
NIE BÊDZIE PRAGN¥£...
Bo¿e pouczenia o Eucharystii, ³asce,
ofierze i wiêtoci
Fragmenty pism Marii Valtorty "I Quaderni", przygotowane do druku z myl¹ o Roku Eucharystii, gdy¿ do tej tematyki
sie odnosz¹. Uzupe³nia je tekst "Godziny wiêtej" oraz wizja
Ostatniej Wieczerzy.
Jasne zdanie o dziele M. Valtorty przedstawi³ Papie¿ Pius
XII, który poproszony o wydanie opinii, rzek³: "Opublikujcie
to dzie³o w formie, w jakiej zosta³o napisane. Nie ma potrzeby
wydawaæ opinii o jego pochodzeniu. Kto przeczyta ten zrozumie." (Osservatore Romano, 26.02.1948).
Catalina Rivas
TAJEMNICA SPOWIEDZI I MSZY WIÊTEJ
Fragmenty tego wiadectwa drukowa³o pismo "Mi³ujcie siê"
3/2004 I 4/2005. Podczas Mszy w. ta boliwijska mistyczka
s³yszy pouczenie Jezusa Chrystusa i Maryi o tym, jakie znaczenie maj¹ poszczególne czêci Mszy w. i jak nale¿y je prze¿ywaæ. Ksi¹¿eczka stanowi zapis tej niezwyk³ej wizji.
Catalina zapisuje s³owa skierowane do ca³ego wiata. Pan
Jezus powiedzia³ do niej: "Wieczna mi³oæ szuka dusz, które
mog¹ powiedzieæ nowe rzeczy o starych, dobrze znanych prawdach... Kto korzysta i zachwyca siê nimi, pomaga równie¿ i
innym czerpaæ z nich po¿ytek. Kto ich nie rozumie, jest nadal
niewolnikiem z³ego ducha."
S³owa te nie zawieraj¹ nowych prawd, ale przypominaj¹
ewangeliczne wezwanie do nawrócenia, wzywaj¹ do przyjêcia
Boga i Jego mi³oci oraz zachêcaj¹ do ¿ycia zgodnego z dekalogiem, Ewangeli¹ i nauk¹ Kocio³a katolickiego.
W³adze Kocio³a g³êboko poruszone Bo¿ymi znakami, przekonawszy siê po ich zbadaniu, ¿e s¹ one prawdziwe i istotne w
ewangelizacji dzisiejszego wiata, powo³a³y w Boliwii organizacjê pod nazw¹ Apostolat Nowej Ewangelizacji, która zajmuje siê rozpowszechnianiem Bo¿ego orêdzia podyktowanego
Catalinie. W najnowszym wydaniu ksi¹¿ek abp Apasa napisa³:
"Przeczytalimy ksi¹¿ki Cataliny i jestemy przekonani, ¿e
jedynym ich celem jest prowadzenie nas wszystkich drog¹ zapocz¹tkowan¹ w Ewangelii. Ksi¹¿ki te równie¿ podkrelaj¹ wyj¹tkowe miejsce Dziewicy Maryi - naszego wzoru w naladowaniu i pod¹¿eniu za Jezusem Chrystusem - Matki, której powinnimy siê powierzyæ z ca³kowitym zaufaniem i mi³oci¹.
Ksi¹¿ki te pokazuj¹, jak powinien postêpowaæ prawdziwie wierz¹cy chrzecijanin. Z tych wszystkich wzglêdów wyra¿am zgodê na ich wydrukowanie i dystrybucjê oraz polecam jako materia³ do medytacji i duchowego kierownictwa, odpowiadaj¹c na
wezwanie Pana, który pragnie zbawiæ wiele dusz, ukazuj¹c im,
¿e jest Bogiem ¿ywym, pe³nym mi³osierdzia i mi³oci."

Objêtoæ: 304 strony
Cena: 15 z³

Maria Valtorta
ROZWA¯ANIA TAJEMNIC WIAT£A
"Rozwa¿ania tajemnic wiat³a" to ksi¹¿ka sk³adaj¹ca siê z
dwóch czêci. Pierwsza zawiera 5 wizji NOWYCH TAJEMNIC WIAT£A, wybranych z "Poematu Boga-Cz³owieka", stanowi¹cego zapis wizji w³oskiej mistyczki Marii Valtorty (18971961) odnosz¹cych siê do ¿ycia i dzia³alnoci Jezusa Chrystusa. Wizje ró¿añcowe s¹ wiêc zaledwie okruchem z ogromnego
dzie³a. W czêci drugiej opublikowano przypowieci o Królestwie Niebieskim, jakie Jezus podyktowa³ Marii Valtorcie. Znamy je z Ewangelii, jednak w "Poemacie..." poszerzone, uzupe³nione o wyjaniaj¹cy wiele treci kontekst, nabieraj¹ szczególnego wiat³a dla pokierowania ¿yciem duchowym Czytelników.
Maria Valtorta
PRZYGOTOWANIE NA SPOTKANIE Z OJCEM
Ksi¹¿eczka zawiera fragment pism autorki monumentalnego dzie³a o ¿yciu i nauczaniu Chrystusa "Poemat Boga-Cz³owieka", wyjêty z innych pism "I Quaderni". To Bo¿e pouczenia o przygotowaniu na mieræ, ukazuj¹ce Jego ogromn¹ mi³oæ do ludzkoci. Tekst "Godziny przygotowania na mieræ"
uzupe³nilimy kilkoma dyktandami o tej samej tematyce. Ksi¹¿eczka warta polecenia wszystkim bez wyj¹tku i bez wzglêdu
na wiek. Uczy ufnego spojrzenia na ¿ycie, na przysz³oæ, na
mieræ w³asn¹ i bliskich, bez wzglêdu na jej okolicznoci.
Objêtoæ: 48 stron
Cena: 2,5 z³

W roku 25 rocznicy objawieñ
Królowej Pokoju w Medziugorju:
PRZES£ANIE Z MEDZIUGORJA.
SYNTEZA (1981-2006)
Ksi¹¿ka stanowi syntezê treci s³ów Matki Bo¿ej, które zosta³y pogrupowane tematycznie dla ukazania, i¿ Sw¹ obecnoci¹ Maryja pragnie w nas zbudowaæ duchow¹ wi¹tyniê, mocn¹ i trwa³¹, prowadz¹c nas do wiêtoci.
Orêdzie Matki Bo¿ej zawiera miêdzy innymi piêæ rodków
walki z szatanem, porównanych przez Maryjê do piêciu kamyków Dawida, dziêki którym pokona³ on Goliata: MODLITWA
(szczególnie ró¿añcowa); EUCHARYSTIA (w miarê mo¿noci codzienna); POST (o chlebie i wodzie, w rody i w pi¹tki
oraz inne wyrzeczenia); CZYTANIE PISMA WIÊTEGO;
SPOWIED WIÊTA (comiesiêczna)
Objêtoæ: 112 stron
Cena: 10 z³

%
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NOWOÆ NA STULECIE DZIE£A
INTRONIZACJI 1907-2007
Ojciec Mateo Crawley-Boevey
MOJE SERCE CIÊ S£UCHA
Godziny adoracyjne ku czci Serca Jezusa
ISBN: 83-86092-68-8
objêtoæ: 176 stron (format: 142 x 204 mm)
data i miejsce wydania: 2007 (wydanie I), Katowice
CENA KATALOGOWA: 10 Z£
Na ok³adce - oryginalny wizerunek rozpowszechniany za zgoda Ojca
wiêtego przez o. Mateo jako obraz intronizacyjny Najwiêtszego Serca
Pana Jezusa
Ur¹gania i boleci z³ama³y Serce Moje...
I czeka³em, kto by siê nade Mn¹ u¿ali³,
a nikt Mnie nie pocieszy³, nikogo nie znalaz³em...
Ty przynajmniej mi³uj Mnie...
Autor dziewiêciu godzin wiêtych - Ojciec Mateo Crawley-Boevey - zakonnik ze Zgromadzenia Najwiêtszych Serc Jezusa i Maryi, znany jest
jako aposto³ Intronizacji Najwiêtszego Serca Jezusa oraz Adoracji nocnej
w rodzinach.
Urodzi³ siê w Tingo-Arequipa (Peru) w 1875 roku. Cudownie uzdrowiony rozpocz¹³ w roku 1907 g³oszenie tych idei na ca³ym wiecie za aprobat¹
Kocio³a. Pragn¹³, aby Chrystus zosta³ uznany za Króla mi³oci przez rodziny i ca³e narody. Zmar³ w 1960 w Valparaiso (Chile).
Godziny adoracyjne to doskona³y sposób na modlitwê przed Najwiêtszym Sakramentem a nawet w zaciszu domu - dla oddania czci Najwiêtszemu Sercu Jezusa, a tak¿e przygotowania siê do przyjêcia Go jako Króla
we w³asnym ¿yciu.
Nihil obstat
o. Andrzej £ukawski ss.cc.
Prowincja³ Polskiej Prowincji
Zgromadzenia Najwiêtszych Serc Jezusa i Maryi
Kie³pin, 12/2007

'

Objêtoæ: 32 strony
Cena: 2,5 z³

Maria Valtorta
UCZYNKI MI£OSIERDZIA
Fragment "Poematu Boga-Cz³owieka" zawieraj¹cy pouczenie Jezusa o uczynkach mi³osierdzia
wzglêdem duszy i cia³a.
Catalina Rivas
BO¯A OPATRZNOÆ
Nowa ksi¹¿eczka Cataliny ma podtytu³ "Jasna
wizja mierci" i napisana zosta³a tu¿ po mierci jej
brata i matki. Zawiera piêkne pouczenie Jezusa o tym,
jak¹ wartoæ ma towarzyszenie cz³owiekowi w przejciu na drugi wiat oraz o tym, ¿e ¿ycie nigdy siê nie
koñczy...
Objêtoæ: 64 strony
Cena: 3,5 z³

W przygotowaniu
na Wielki Post 2007:
 Ostatnie S³owa Pana Jezusa na Krzy¿u
 Refleksja Pana Jezusa o Jego Mêce

FILMY DVD
l TRYPTYK KRÓLOWEJ POKOJU
Przes³anie Matki Bo¿ej
Królowej Pokoju w Medziugorju
Na p³ycie DVD:
p Film "Tryptyk Królowej Pokoju"
(nakrêcony w czasie trwania Festiwalu M³odych
w roku 2005 w Medziguorju)
p Przedstawienie widz¹cych z Medziugorja
Jako specjalny BONUS
dodatkowe pliki, które mo¿na otworzyæ
w napêdzie komputera:
p Konferencja s. Emmanuel Maillard "Mi³oæ
w cierpieniu" (plik mp3 - 90 min.)
p Wszystkie Orêdzia Matki Bo¿ej 1984-2006 pdf
p Katalog wydawnictwa "Vox Domini" - plik pdf
p Program Acrobat Reader
p Zwiastun filmu "Prawdziwe ¯ycie w Bogu"
FILM JEST RÓWNIE¯ DOSTÊPNY
NA KASECIE video (VHS) pod tym samym
tytu³em: "TRYPTYK KRÓLOWEJ POKOJU"
!

Cena DVD
Cena VHS

30 z³
15 z³

Cena DVD
Cena VHS

30 z³
18 z³

l 25 LAT OBJAWIEÑ
MATKI BO¯EJ W MEDZOUGORJU
p Obszerne fragmenty uroczystych Mszy w.
rocznicowych w Medziugorju z 24 i 25 czerwca 2006
p Homilie rocznicowe (oryginalne t³umaczenie
w jêzyku polskim)
p Modlitwa ró¿añcowa z widz¹cymi z 25 czerwca
(z t³umaczeniem w jêzyku polskim)
Materia³ zarejestrowany zosta³ podczas pobytu
w Medziugorju, na uroczystociach rocznicy
objawieñ 24 i 25 czerwca 2006 roku
Ca³oæ trwa
2 godziny i 45 minut.

l VASSULA W POLSCE
Na p³ycie DVD:
p wiadectwo pierwszego spotkania z Vassul¹ w Polsce
w roku 1994 (film w wersji polsko-francuskiej, 90 min.)
p Inne ujêcia z pobytu Vassuli w Polsce, z prze¿ywania
mêki, a nawet  zapis orêdzia na lotnisku Okêcie...
p Zwiastun filmu DVD "Tryptyk Królowej Pokoju"
oraz gratis:
«Fazy Oczyszczenia»  wywiad z Vassul¹ w kanadyjskiej telewizji, polski dubbing, 30 min.  specjalny bonus, jeden z filmów udostêpnionych dot¹d wy³¹cznie na kasetach VHS w cyklu "Spotkania"
Specjalny dodatek: pliki
mo¿liwe do otwarcia w napêdzie komputera:
p Tekst broszury "Prawdziwe ¯ycie w Bogu.
Wyjanienia Kongregacji Nauki Wiary" - plik pdf
p Katalog wydawnictwa "Vox
Domini" (pdf)
p Program Acrobat Reader
Niezwyk³y klimat spotkania, które odby³o siê
w kociele Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w Warszawie, w sposób przejmuj¹cy oddaje g³êbiê wiadectwa Vassuli, jej spotkania z Bogiem, nawrócenia, podjêcia misji g³oszenia wiatu Bo¿ej Mi³oci i pragnienia Pokoju i Jednoci.
Cena DVD

30 z³

!

DVD komplet: 2 p³yty
Cena
30 z³
Spotkania. Rozmowy z Vassul¹ w telewizji kanadyjskiej cz. 1 i 2
270 minut nagrania. Wywiady przeprowadzone w katolickim programie tv: od m³odoci do
oczyszczenia; od nawrócenia do misji; jednoæ chrzecijan a Sobór Watykañski II; Duch
wiêty; wielkie odstêpstwo; przymierze
Dwóch Serc; orêdzie dla Kanady i Rosji; fazy
oczyszczenia; sakrament pojednania.
+ Vassula w Olsztynie 1996
Nagranie wiadectwa
1 x DVD Cena
20 z³
+ Vassula w Tychach 1996
Nagranie wiadectwa
1 x DVD Cena
20 z³
+ OBJAWIENIE MATKI BO¯EJ
W LA SALETTE
1 X DVD Cena
20 z³
+ OTO SERCE KTÓRE TAK
BARDZO UMI£OWA£O LUDZI
1 x DVD Cena
20 z³
+ OBJAWIENIE MATKI BO¯EJ W LOURDES 1 x DVD
Cena 20 z³
Kolejne nagrania w
przygotowaniu:
 Vassula w Warszawie na Stadionie Skra, w 1996
roku
 Vassula w Katowicach-Panewnikach i Chorzowie
(mêka i orêdzie dla Polski z 25 marca 1994 roku)

P£YTY CD AUDIO
POEMAT BOGA-CZ£OWIEKA
KSIÊGA I (FRAGMENTY)
komplet 2 x CD audio (p³yta t³oczona, do odtwarzania
w ka¿dym sprzêcie audio)
Cena kompletu
30 z³
KSIÊGA II (FRAGMENTY)
komplet 2 x CD audio (p³yta t³oczona, do odtwarzania
w ka¿dym sprzêcie audio)
Cena kompletu
30 z³
!

P£YTY CDR MP3
UWAGA! NAGRANIA CD MP3 mo¿na odtwarzaæ
w komputerach, odtwarzaczach DVD posiadaj¹cych
funkcjê odczytu plików mp3 oraz w stacjonarnych i
samochodowych radiootwarzaczach CD mp3. Mo¿na
te¿ pliki nagrane na p³ycie przenieæ np. do telefonów, palmtopów lub innych odtwarzaczy plików
mp3. Na p³ytach: dodatki GRATIS.
POEMAT BOGA-CZ£OWIEKA KSIÊGA I
1CD mp3 Ca³oæ: wszystkie wizje, czyta lektor.
Cena 10 z³
POEMAT BOGA-CZ£OWIEKA KSIÊGA II
2CD mp3 Ca³oæ: wszystkie wizje, czyta lektor.
Cena 20 z³
Z MARYJ¥ W SZKOLE MI£OCI I WIÊTOCI
1CD mp3. Ca³oæ - wszystkie nauki rekolekcyjne s.
Emmanuel Maillard: 450 min. nagrania
Cena 10 z³
WYK£ADY Z TEOLOGII KS. MICHA£A KASZOWSKIEGO 1CD mp3 (ponad 600 minut nagrania)
Cena 10 z³
PRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU
5 CD mp3 (wszystkie Orêdzia, tekst czyta lektor)
Cena kompletu (5CD) 45 z³
KONIEC CZASÓW
Ksi¹¿ka Marii Valtorty w formie dwiêkowej, tekst
czyta lektor
1CD mp3
Cena 10 z³
PRZYGOTOWANIE NA SPOTKANIE Z OJCEM.
GODZINA WIÊTA
Dyktanda zapisane przez M. Valtortê o Bo¿ej mi³oci
oraz spotkaniu cz³owieka z Bogiem w chwili mierci. 1CD mp3
Cena 10
z³
MÊKA JEZUSA CHRYSTUSA - FRAGMENTY
9 godzin nagrania z VI Ksiêgi "Poematu BogaCz³owieka" 1 CD mp3
Cena 10 z³

Dalsze nagrania w przygotowaniu!
!!

WIDOKÓWKI
1 SZT. W SPRZEDA¯Y POJEDYNCZO: 90 GR
KOMPLET 15 KARTEK: 12 Z£
(1 SZT. w komplecie: 80 GR) + koszty wysy³ki
KOMPLET 15 KARTEK Z BIA£YMI KOPERTAMI:
13,50 (1 SZT. 90 GR Z KOPERT¥) + koszty wysy³ki
PROMOCJA WAKACYJNA DO ODWO£ANIA!
KOMPLET 15 kartek: 10 Z£ (WYSY£KA GRATIS)
WARUNEK: WP£ATA Z GÓRY NA KONTO
mBank 16 1140 2004 0000 3602 3422 2480
«B¹dcie jak kwiaty zwrócone do s³oñca.
Pozwólcie moim ciep³ym promieniom o¿ywiæ
wasz¹ wiêtoæ, czystoæ, doskona³oæ i mi³oæ.
Zawsze wype³niajcie Moje Przykazania,
mi³ujcie siê wzajemnie, jak Ja was mi³ujê...»
29.07.1988)
«Przyjmujê ciê takiego, jaki jeste i mówiê ci,
¿e ju¿ ci wybaczy³em, bo ¿aden cz³owiek
nie kocha ciê bardziej ni¿ Ja...» (22.01.1990)
«Jeli pragniecie wzrastaæ w Mojej Mi³oci,
wyjdcie z letargu i porzuæcie modlitwy wypowiadane
jedynie wargami. Pragn¹æ Mnie, waszego Pana,
to znaczy trwaæ na nieustannej modlitwie...» (2.10.1989)
«Stañcie siê jak zwierciad³a, odbijaj¹ce Moj¹ wiêtoæ
i Czystoæ. Niech wiat widzi, ¿e jestecie Moi,
¿e jestecie dzieæmi Mi³oci; gdzie bowiem
jest Duch Pana, tam jest
wiêtoæ i Mi³oæ, wiat³oæ i
Czystoæ...» (10.01.1989)
«Nie jestecie sierotami,
macie Ojca Niebieskiego,
kochaj¹cego was nieskoñczenie, a Imiê Jego jest jak mirra
rozlewana, aby was namaciæ i
pob³ogos³awiæ...» (22.01.1990)
«Kocham tych, którzy upadaj¹
i przychodz¹ do Mnie, prosz¹c
o wybaczenie. Nigdy ich nie
odrzucê, nawet jeli upadn¹
tysi¹ce razy. Wybaczê i obmyjê
ich z grzechów w mojej
Krwi...» (30.01.1987)
!"

«Powiedz tylko: "Przyjd,
Panie!", a Ja przybiegnê do
ciebie, Moje dziecko. Dniem i
noc¹ wyczekujê twego oddania Mi siebie, nie odk³adaj go
na póniej...» (10.07.1992)
«Przyjmijcie Mnie do waszych
serc. Znam wasze potrzeby,
znam wasze s³aboci. Wasze
dusze potrzebuj¹ Mnie i nie wejdziecie do Raju
inaczej jak tylko przeze Mnie. Dlaczego pozwalacie,
aby wasze dusze wpada³y w sid³a
Mojego nieprzyjaciela?» (17.04.1988)
«Nigdy Mnie nie zmêczy przebaczanie, bo jestem
Bogiem Mi³oci i Mi³osierdzia, pe³nym litoci
dla s³abego. Moje Serce jest wiête:
jest bezmiarem przebaczenia...» (30.01.1987)
«Nie mów: "Wokó³ mnie jest tylko ciemnoæ".
Ja jestem tu¿ obok ciebie,
aby ciê z niej wyprowadziæ...» (10.07.1992)
«Od pocz¹tku czasów, od czasu, kiedy na ziemi zosta³
stworzony cz³owiek, w Niebie jest przygotowane
mieszkanie dla ciebie... Nie zasmucaj Mnie widokiem twego mieszkania pustego na wiecznoæ...»
(22.01.1990)
«Módlcie siê, rozmawiajcie ze Mn¹, nie wahajcie
siê! Gor¹co was wyczekujê... Moja Mi³oæ jest tak
wielka, ¿e Ja, wiêty wiêtych, Odwieczny W³adca
ca³ego stworzenia, zni¿am siê, by was dosiêgn¹æ i
uzdrowiæ z waszych s³aboci...» (21.11.1988)
«Przychodzê boso i proszê jak ¿ebrak o powrót
mi³oci. Szukam twojego serca, nie odrzucaj Mnie...
Dniem i noc¹ wyci¹gam do
ciebie Moje Rêce. Kiedy do
Mnie powrócisz?»
(22.01.1990)
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STRONA INTERNETOWA
WYDAWNICTWA
http://www.voxdomini.com.pl

ADRESY,
TELEFONY,
KONTAKTY
Wydawnictwo
Vox Domini
43-190 Miko³ów
skr. poczt. 72
Telefony:
0322584228
czynny
od 7.30 do 12.30
od 14.00:
0322262835
Fax:
0322584228
e-mail:
sklep@voxdomini.com.pl
sklep internetowy:
http://www.voxdomini.com.pl/shop
!$

Od listopada 1998 w internecie istnieje strona
www Vox Domini. Znajduje siê na niej nie tylko
pe³na, stale aktualizowana oferta ksi¹¿ek i kaset, ze
zdjêciami, opisem treci oraz cen¹, ale wiele innych
informacji, stale uzupe³nianych, m. in.:
PISMOVOX DOMINI
Ka¿dy numer pisma posiada internetowy odpowiednik z wybranymi, a czêsto ze wszystkimi najnowszymi artyku³ami drukowanego pisma.
ARCHIWUM PISMA
Poza najnowszym numerem w internecie mo¿na
znaleæ obszerne archiwum, uporz¹dkowane wed³ug
kolejnych numerów pisma lub tematycznie, a w nim:
 wszystkie artyku³y o zasadach rozeznawania
objawieñ, opracowane na podstawie Pisma w. i
oparte na wybranych przyk³adach wspó³czesnych
objawieñ;
 artyku³y redakcyjne o orêdziach Matki Bo¿ej,
przekazane ks. Gobbiemu (Fatima; Antychryst; ohyda
spustoszenia, przyjcie Chrystusa; Eucharystia i inne
tematy);
 treæ wszystkich artyku³ów o Vassuli i przekazanej jej misji, które ukaza³y siê w minionych latach na ³amach pisma; stale nowe relacje o jej podró¿ach oraz wypowiedzi teologów i wiadectwa czytelników Prawdziwego ¯ycia w Bogu itp.;
 wszystkie ¿yciorysy wiêtych, b³ogos³awionych
i inne notki biograficzne z naszego pisma, czyli ponad
50 sylwetek wiêtych i kandydatów na o³tarze;
 artyku³y o wspó³czesnych wiarygodnych objawieniach.I wiele innych, ciekawych informacji...
WSZYSTKO O NOWOCIACH
A tak¿e: szczegó³y naszych planów.
ARCHIWUM PLIKÓW ZIP
Pliki doc i txt do skopiowania dla ka¿dej osoby
odwiedzaj¹cej nasz¹ stronê. M. in. tajemnica saletyñska; orêdzie Boga Ojca; Konstytucja o wyborze Papie¿a, wszystkie modlitwy Vassuli i inne pliki zawieraj¹ce artyku³y, dokumenty Kocio³a, m. in. Soboru
Watykañskiego II itp.

ORÊDZIA MATKI BO¯EJ Z MEDZIUGORJA
Zawsze 25 ka¿dego miesi¹ca  orêdzie dane Marii
Pavloviæ-Lunetti, jednej z widz¹cych Matkê Bo¿¹
codziennie, która ma za zadanie przekazaæ to orêdzie
parafianom w Medziugorju oraz ca³emu wiatu.
Cykl artyku³ów jezuity, o. Guy Verhaegena
pt. «SYNTEZA ORÊDZIA MATKI BO¯EJ
W MEDZIUGORJU»
Uporz¹dkowane w sposób zwiêz³y i przejrzysty
orêdzia Matki Bo¿ej ukazuj¹ szczególny Plan Pokoju
i Zbawienia dla ka¿dego z nas i dla ca³ego wiata,
jaki przysz³a przedstawiæ Swoim dzieciom.
CZYTANIA EWANGELII I ROZWA¯ANIA
NA KA¯DY DZIEÑ ROKU
Internetowa wersja ksi¹¿ki Poznaæ Ewangeliê.
Jednak korzystaj¹cy z internetu maj¹ dostêpne natychmiast teksty zarówno z Pisma wiêtego, jak i samych rozwa¿añ na ka¿dy dzieñ roku, a nie tylko odnoniki do nich.
«Prawdziwe ¯ycie w Bogu»
STRONA POLSKA
Miêdzynarodowego Stowarzyszenia TLIG
Pe³na wersja polska (mirror: http://www.tlig.org)
LINKI DO CIEKAWYCH RELIGIJNYCH STRON
Biblia, Katechizm, Watykan, dokumenty i czasopisma, równie¿ w innych jêzykach, religijne teksty
ród³owe, strony o wiêtych, serwisy zgromadzeñ zakonnych i sanktuariów...
CZYTELNIA ON LINE. W niej m. in.:
 Orêdzia przekazane ks. Gobbi;
 Orêdzia przekazane Vassuli (w jêz. polskim);
 Orêdzia przekazane Vassuli (w jêz. ang.);
 Orêdzie Boga Ojca;
 pisma Marii Valtorty. Dalsze: w przygotowaniu.
PONADTO...
Na stronie www znajduje siê bardzo wiele innych
treci, stale aktualizowanych. Strona ma informacyjn¹
wersjê francusk¹, niemieck¹, angielsk¹ (obejmuj¹ one
m. in. zasady rozeznawania objawieñ). Dla lepszej
orientacji jest te¿ MAPA, czyli wykaz nazwisk, hase³,
tematów, s³u¿¹cy szybkiemu odnalezieniu treci.

Zapraszamy!

PUNKT
SPRZEDA¯Y
HURTOWEJ,
DETALICZNEJ,
WYSY£KOWEJ:
Biuro Handlowe
LUMEN
43-190 Miko³ów
ul. ¯wirki
i Wigury 6
Czynne od 8 do 14,
we wtorki od 12
do 18.
Tel.: 0327383869
Fax: 0327389412
Kom.: 698639112
e-mail:
b.h.lumen@voxdomini.com.pl
Konto bankowe
Vox Domini:
mBank
16 1140 2004 0000
3602 3422 2480
!%

PISMO «VOX DOMINI»

Pierwszy numer ukaza³ siê w czerwcu 1994, miesi¹cu powiêconym zjednoczonym
w mi³oci Najwiêtszym Sercom Jezusa i Maryi. Do po³owy 2002 ukaza³o siê 80
numerów (16 stron A4, w kolorze, obecnie pismo jest kwartalnikiem o objêtoci 64
stron). Pismem tym pragniemy broniæ wartoci, wskazuj¹cych najpewniejsz¹ drogê
chrzecijañskiego ¿ycia:
+ Eucharystii, KTÓRA JEST ¯YCIEM CHRYSTUSOWEGO KOCIO£A
+ Maryi  Matki Boga i ludzi, WSKAZUJ¥CEJ DZI SWOIM DZIECIOM
DROGÊ POWROTU DO BOGA
+ Namiestnika Chrystusa ORAZ JEGO NAUCZANIA, W KTÓRYM JEST
PE£NIA BO¯EJ PRAWDY.
Pismo powiêcilimy Sercom Matki Boga i i Jej Syna, które s¹ najpewniejszym
schronieniem na trudne czasy. Naszym has³em s¹ s³owa w. Paw³a:
«Dzi, jeli g³os Jego us³yszycie, nie zatwardzajcie serc waszych!» (Hbr 4,7).
Obecnie pismo przedstawia tak¿e niektóre:
4 sylwetki wiêtych, b³ogos³awionych;
4 wiadectwa Czytelników;
4 pomoce w osobistej modlitwie;
4 aktualnoci z ¿ycia Kocio³a,
mniej komentowane w mediach;
4 wspó³czesne wiarygodne objawienia
i zasady ich rozeznawania.
Wydalimy kilka numerów specjalnych i cykli
artyku³ów powiêconych jednemu tematowi. Np.:
 Wszystko o rozeznawaniu objawieñ
ROCZNA PRENUMERATA 1 EGZ.
 Eucharystia i kongresy eucharystyczne
Z WYSY£K¥ POCZTOW¥
 Fatima. Historia i tajemnica
 minimalna: 30 z³
 Najwiêtsze Serce Pana Jezusa
 wspieraj¹ca: od 35 z³
 Historia La Salette i tajemnicy Matki Bo¿ej
wzwy¿ (umo¿liwia wysy³kê
 Wizyta Vassuli w Polsce w 1996 roku
osobom biedniejszym).
 Medziugorje: synteza planu Matki Bo¿ej.

STRONA INTERNETOWA POWIÊCONA
NAUCZANIU KOCIO£A KATOLICKIEGO:
http://www.teologia.pl

Opracowanie: KS. DR MICHA£ KASZOWSKI*
Pe³ny wyk³ad nauki Kocio³a katolickiego w przystêpnej formie pytañ i
odpowiedzi, umo¿liwia skorzystanie z niego w katechizacji, w przygotowaniu spotkañ biblijnych, o tematyce religijnej oraz w osobistych poszukiwaniach Prawdy. Czêsta aktualizacja i rozbudowa. Strona posiada indeks
alfabetyczny. Mo¿liwoæ ci¹gniêcia ca³ej strony www w postaci pliku
instalacyjnego teologia.exe na w³asny dysk i korzystanie z niej w trybie offline.
Dwie wersje jêzykowe: polska i rosyjska.
* Wyk³adowca teologii dogmatycznej na kilku uczelniach. Autor m. in. ksi¹¿ek:
Poradnik animatora. Podstawy chrzecijañskiej formacji i Z Maryj¹...
 materia³y formacyjne dla dzieciêcych grup maryjnych.

!&

Zamawiam za zaliczeniem pocztowym, z p³atnoci¹ przy odbiorze paczki:
TYTU£
CENA EGZ. ILOÆ
KSI¥¯KI
Poznaæ Ewangeliê
10,0
Tajemnica trzeciej tajemnicy
4,0
Pieñ Oblubieñca
7,0
Prawdziwe ¯ycie w Bogu (Zeszyty 1-45) t.1-4
35,0
Prawdziwe ¯ycie w Bogu (Zeszyty 46-90) t. 5-10
35,0
Prawdziwe ¯ycie w Bogu (Zeszyty 80-84) t. 9
7,0
Prawdziwe ¯ycie w Bogu (Zeszyty 85-90) t. 10
7,0
Prawdziwe ¯ycie w Bogu (Zeszyty 90-94) t. 11
7,0
Prawdziwe ¯ycie w Bogu (Zeszyty 95-98) t. 12
7,0
Prawdziwe ¯ycie w Bogu (Zeszyty 98-101) t. 13
7,0
Prawdziwe ¯ycie w Bogu (Zeszyty 102-110) t. 14
15,0
Prawdziwe ¯ycie w Bogu (Zeszyty 1-16) t. 1 (wznowienie)
15,0
Wasze modlitwy mog¹ zmieniæ wiat
5,0
Jak rozpoznaæ znak dany przez Boga?
6,00
Modlitewnik dla grup Prawdziwego ¯ycia w Bogu
2,5
Wyjanienia z Kongregacj¹ Nauki Wiary  2004
3,5
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga I
14,0
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga II cz. 2 (WYPRZEDA¯!)
9,5
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga II cz. 1-2
24,0
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga III cz. 1
14,0
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga III cz. 2 (WYPRZEDA¯!)
9,5
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga III cz. 1-2
24,0
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga III cz. 4 (WYPRZEDA¯!)
9,5
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga III cz. 3-4
24,0
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga IV cz. 1 (WYPRZEDA¯!)
9,5
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga IV cz. 2 (WYPRZEDA¯!)
9,5
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga IV cz. 1-2
24,0
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga IV cz. 3
14,0
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga IV cz.3-4
24,0
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga IV cz. 6
14,0
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga IV cz. 5-6
24,0
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga V
24,0
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga VI
24,0
Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga VII
14,0
Rozwa¿ania ró¿añcowe
15,0
Rozwa¿ania tajemnic wiat³a
15,0
Przygotowanie na spotkanie z Ojcem
2,5
Bóg Ojciec mówi do Swoich dzieci
3,0
Godzina wiêta
2,5
Koniec Czasów
17,0
Kto przychodzi do Mnie, nie bêdzie pragn¹³...
10,0
Do Kap³anów, umi³owanych synów... (1995)
3,0
Do Kap³anów, umi³owanych synów... (1996)
3,0
Do Kap³anów, umi³owanych synów... (1997)
3,0
Do Kap³anów, umi³owanych synów... (1973-97)
(wydanie pierwsze  WYPRZEDA¯)
18,0
Do Kap³anów, umi³owanych synów... (1973-97)
35,0
Nadesz³a godzina próby
6,0
Moje Serce jest Ark¹ Zbawienia
15,0
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Garabandal. Czy koniec czasów jest bardzo bliski?
Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi
Akita. £zy i pos³anie Maryi (wydanie pierwsze  WYPRZEDA¯!)
Akita. £zy i pos³anie Maryi
Cierpienie Jezusa  cierpienie dla Jezusa
Adoracja nocna w rodzinie
Tajemnica spowiedzi i mszy w.
Bo¿a Opatrznoæ
Uczynki Mi³osierdzia
Przes³anie z Medziugorja. Synteza 1981-2006
KASETY AUDIO I VIDEO, P£YTY DVD
Orêdzie przestrogi i nadziei (Fatima 1917) audio 75 min.
Mi³oæ wynagradzaj¹ca audio 90 min.
Prawdziwe ¯ycie w Bogu...  2 kasety audio po 60 min. (komplet)
Orêdzie Matki Bo¿ej z La Salette  audio 60 min.
Orêdzie Matki Bo¿ej z La Salette  video 60 min.
Garabandal. Czy koniec czasów jest bliski? audio 90 min.
Garabandal. Czy koniec czasów jest bliski? video 60 min.
Ró¿aniec  ca³y bez rozwa¿añ  audio 90 min.
Ró¿aniec, czêæ radosna z rozwa¿aniami  audio 60 min.
Ró¿aniec, czêæ wiat³a z rozwa¿aniami  audio 60 min.
Ró¿aniec, czêæ bolesna z rozwa¿aniami  audio 60 min.
Ró¿aniec, czêæ chwalebna z rozwa¿aniami  audio 60 min.
B¹d Moim Echem. Wywiad z Vassul¹  audio 60 min.
B¹d Moim Echem. Wywiad z Vassul¹  video 60 min.
Vassula w Polsce (1994)  2 kasety audio po 90 min. (komplet)
Vassula w kociele MB Mi³osierdzia w Warszawie 1994
Vassula w kociele MB Mi³osierdzia w Warszawie 1994
i wywiad z Vassul¹ w TV w Kanadzie DVD
Mêka i orêdzie dla Polski. 1994. video 180 min.
Vassula w hali ARENA w Poznaniu 1994
Vassula w Tychach (1996)  audio 90 min.
Vassula w Warszawie (1996)  audio 90 min.
Vassula w Olsztynie (1996)  audio 90 min.
Misja Vassuli i jej pisma  audio 60 min.
G³o Moje wiête Imiê (1) video 180 min.
G³o Moje wiête Imiê (2) video 180 min.
Program tv kanadyjskiej. Spotkania z Vassul¹ (1) video 90 min.
Program tv kanadyjskiej. Spotkania z Vassul¹ (2) video 180 min.
25 lat objawieñ Matki Bo¿ej w Medziugorju  video 180 min.
25 lat objawieñ Matki Bo¿ej w Medziugorju  DVD-R
Tryptyk Królowej Pokoju  video 70 min.
Tryptyk Królowej Pokoju (Medziugorje) DVD
Z Maryj¹ w szkole mi³oci i wiêtoci (1)  audio 90 min.
Z Maryj¹ w szkole mi³oci i wiêtoci (2)  audio 90 min.
Z Maryj¹ w szkole mi³oci i wiêtoci (3)  audio 90 min.
Z Maryj¹ w szkole mi³oci i wiêtoci (4)  audio 90 min.
Z Maryj¹ w szkole mi³oci i wiêtoci (5)  audio 90 min.
"

15,0
2,5
9,5
15,0
15,0
2,5
3,5
3,5
2,5
10,0
6,0
6,0
10,0
6,0
12,0
6,0
12,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
12,0
10,0
14,0
30,0
15,0
16,0
6,0
6,0
6,0
6,0
18,0
18,0
14,0
16,0
18,0
30,0
15,0
30,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

Rozwa¿ania drogi krzy¿owej wg Marii Valtorty  audio 90 min.
Mêka Jezusa Chrystusa wg Marii Valtorty  audio 9 x 60 min.
Pismo wiête przeczy wiadkom Jehowy  audio 90 min.
Ks. Charles Mathieu: Odnowa wiata  audio 90 min.
Objawienie Matki Bo¿ej w Lourdes (1858)  audio 45 min.
Objawienie Matki Bo¿ej w Lourdes (1858)  video 60 min.
Oto Serce, które tak bardzo umi³owa³o ludzi  audio 90 min.
Oto Serce, które tak bardzo umi³owa³o ludzi  video 60 min.

6,0
45,0
6,0
6,0
6,0
12,0
6,0
12,0

Widokówki (15 sztuk - cena kompletu)

10,0

Vox Domini  prenumerata na rok 2007 (standardowa)
Vox Domini  prenumerata na rok 2007 (wspieraj¹ca)
Vox Domini  4 egzemplarze z roku 2006
Vox Domini nr 2006 (oprawiony, dostêpny od lutego 2007)
"Vox Domini" rok 2005 (oprawiony)
"Vox Domini" rok 2004 (oprawiony)
"Vox Domini" rok 2003 (oprawiony)
"Vox Domini" rok 2002 (oprawiony)
"Vox Domini" rok 2001 (oprawiony)

30,0
35,0
25,0
20,0
20,0
20,0
15,0
10,0
10,0

Inne ROCZNIKI  na zamówienie
Dodatkowe zamówienia lub uwagi:
Przesy³kê nale¿y przes³aæ na adres: ..............................................................................
..........................................................................................................................................
Przy odbiorze zobowi¹zujê siê op³aciæ koszty zamówionych kaset i ksi¹¿ek oraz
dodatkowo koszty przesy³ki uzale¿nione od wagi paczki i op³atê za przekazanie kwoty
pobrania na rachunek wydawnictwa, wed³ug obowi¹zuj¹cych stawek Poczty Polskiej.

W PRZYGOTOWANIU:
 NOWE TEKSTY ZE WIADECTW CATALINY RIVAS
 WSZYSTKIE FILMY Z OFERTY VOX DOMINI JAKO P£YTY
DVD-R
 NASZE KSI¥¯KI NA P£YTACH MP3
ZOB. NOWOCI JU¯ DOSTÊPNE NA STR.30-31
"

