KSIĄŻKI NA NAGRODY
NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Czcigodni Księża,
Niebawem koniec roku szkolnego oraz formacyjnego różnych grup: ministrantów, lektorów, scholi itp. Warto docenić zaangażowanie dzieci i młodzieży – cenną nagrodą może być książka wybrana ze specjalnej oferty Wydawnictwa św. Stanisława BM. Prosimy o kontakt:

tel. 12 25 75 316, edyta@stanislawbm.pl
Anielska bajeczka do łóżeczka
Seria bajeczek o przygodach sympatycznych zwierzątek, które z ochotą dzielą się swoimi historyjkami. Dzieci bardzo lubią książki o zwierzątkach.
Pięknie ilustrowane publikacje pobudzają wyobraźnię i wspomagają rozwój maluszków. Książka podzielona jest na dwie części: bajkę i kolorowankę, edukuje i bawi najmłodszych (oprawa miękka, 32 strony).

9,90 7 zł/egz.

Kolorowanki
Nauka przez zabawę. Malowanki
dla dzieci dzięki którym poznają postaci świętych, uroczystości,
święta czy nabożeństwa (oprawa
miękka, 16 stron).

4,50 4 zł/egz.
Nieoficjalna Biblia dla Minecraftersów.
Historie biblijne opowiedziane blok po bloku
Garrett Romines i Christopher Miko
Książka jest formą promowania Biblii wśród miłośników Minecrafta. Autorzy wybrali najważniejsze obrazy z Biblii
i zapisali je w formie bloków, min. historia w ogrodzie Eden, rozstąpienie się Morza Czerwonego, Dawid i Goliat, narodzenie Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Dla miłośników Minecrafta będzie to z pewnością nietuzinkowy
upominek (oprawa miękka, 282 strony).
(Minecraft to gra, ideą której jest budowanie i niszczenie konstrukcji składających się z bloków. Świat gry zbudowany jest z obiektów 3 D, głównie sześcianów, ułożonych w stałej strukturze siatki reprezentujących różne bloki:
trawę, ziemię, kamień, drewno, lawę czy wodę. Gracz może rozbijać bloki, a następnie tworzyć z nich inne bloki lub
przedmioty. Gracze mogą stworzyć wszystko, a ogranicza ich tylko wyobraźnia – Wikipedia).

55 30 zł

Peter Martin
Biblijny detektyw
To niezwykła książka z fantastycznymi rysunkami będąca
skarbcem wiedzy o miejscach, osobach i zwyczajach opisanych w Piśmie Świętym. Daje rodzicom możliwość spędzenia
czasu na doskonałej zabawie przy odnajdywaniu ludzi, zwierząt i przedmiotów. Rozwija koncentrację i pamięć (oprawa
twarda, 48 stron).

Detektyw z czasów Pana Jezusa
Ta książka jest zbiorem pełnym wspaniałych rysunków przed-

34,00 15 zł

stawiających czasy, w których Pan Jezus chodził po ziemi.
Dzięki wyszukiwaniu poszczególnych elementów w książce
dziecko rozwinie swoją spostrzegawczość oraz pozna historie
biblijne (oprawa twarda, 47 stron).

34,00 15 zł

Apetyczne i smakowite ABC.
Książeczka edukacyjna z naklejkami
Dobra zabawa z literkami – nie tylko ćwiczenia w pisaniu, ale i odkrywanie przysmaków, w których ukryły się
poznawane litery. Uzupełnieniem zabawy jest 140 kolorowych naklejek. Na końcu – nagroda – dyplom za
wytrwałość! (oprawa miękka, 64 strony + naklejki).

24,90 15 zł
ks. Janusz Kościelniak
Elementarz miłosierdzia
Książka zawiera krótkie opowiadania, dzięki którym można dziecku wytłumaczyć, co to jest miłosierdzie, jak się przejawia w naszym życiu. Dzieci w elementarzu znajdą zagadki, krzyżówki,
mogą poćwiczyć pisanie literek. Świetna pozycja do rodzinnego spędzenia czasu (oprawa twarda,
96 stron).

29,90 15 zł

Elementarz dobrych rad
Życie człowieka można porównać do drogi. Na tej drodze potrzebuje on wskazówek, jak iść, by
ominąć przeszkody, by umieć wybierać to, co dobre. Elementarz może stać się dla dziecka swoistym przewodnikiem w jego codziennym życiu. Zawiera krótkie historie, które mogą być pomocne w dokonywaniu właściwych wyborów. Pomocą są również liczne łamigłówki, które uczą przez
zabawę (oprawa twarda, 96 stron).

29,90 15 zł

O Dolindo, który chciał zostać księdzem
Małgorzata Pabis
Książka dla dzieci napisana w formie opowiadania. Prosty język, kolorowe ilustracje, dawka niezbędnych informacji na temat ojca Dolindo (oprawa miękka, 16 stron).

7 5 zł

Jestem stworzony do rzeczy wyższych
„Chłopiec już od dzieciństwa był wrażliwy i pobożny. Nie znosił wulgaryzmów i nieprzyzwoitych rozmów. Nie
inaczej było w Wiedniu. Rówieśnicy, a nawet własny brat, nie mogli pojąć, dlaczego nad frywolną zabawę
przedkłada naukę i modlitwę, praktykuje umartwienia i lituje się nad biedakami. Z tego powodu prześladowano go i wyśmiewano, wyzywano od «mnichów» i «jezuitów»”. Warto przybliżyć postać młodego świętego.
Ta niewielka książka prezentuje przerwane nagle, krótkie życie Stanisława, który miłość Boga i pobożne
życie przedkładał nad wszystko inne. Ponadto w wydaniu: mało znane fakty z życia Kostki, rzetelne kalendarium i modlitwa za wstawiennictwem świętego (mały format, oprawa miękka, 16 stron).

3 zł

Warto pięknie żyć.
Świadectwo wiary Helenki Kmieć
Helenka Kmieć to młoda dziewczyna, która nie tak dawno żyła pośród nas. Skromna, wesoła, mocno zaangażowana w życie Kościoła, w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Życie Helenki zostało nagle przerwane
przez brutalne morderstwo. Helenka jest autentycznym świadkiem dla młodych – jest jedną z nich, warto by
wiedzieli kim była (mały format, oprawa miękka, 16 stron).

3 zł
Kim był ten człowiek.
Wybrane wydarzenia
Święty Jan Paweł II jest bliski wielu pokoleniom. W pamięci mamy go przede wszystkim jako papieża-Polaka,
który żył pośród nas. Dla młodszego pokolenia Jan Paweł II jest jednak postacią historyczną, poznają go z filmów
lub książek. Książka Kim był ten człowiek to kalendarium życia Jana Pawła II od jego urodzenia do śmierci. Poprzez krótkie, ciekawe notki opisane są najważniejsze fakty, poglądy, zamiłowania „naszego” papieża (oprawa
miękka, 104 strony).

7 5 zł

Młodość – projekt życia.
Inspirujące historie uczestników ŚDM w Krakowie
To nie jest rodzaj księgi pamiątkowej, ani sentymentalnego albumu ze zdjęciami. Nie,
drodzy Państwo, nic ze skansenu.
Książka jest zbiorem inspirujących historii uczestników ŚDM z całej Polski wraz z zaskakującymi komentarzami teologów i biblisty. Książka posiada nietypową formę, w której
poprzez słownictwo projektowe prowadzi czytelnika przez kolejne etapy klasycznego
projektu. Nie kończy się on wraz z przeczytaniem książki, lecz wręcz przeciwnie – dopiero zaczyna (oprawa twarda, 200 stron).

39,90 25 zł

Boży wędrowiec – Święty Stanisław Kostka
ks. Marek Wójtowicz SJ
Krótka biografia św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży. Książka może być dobrym prezentem dla
młodego człowieka, który powinien znać historię swojego patrona. Warto pokazać, że św. Stanisław
swoim życiem udowodnił wierność Chrystusowi. Książka podzielona jest na krótkie rozdziały odpowiadające etapom życia św. Stanisława, napisana prostym, przystępnym językiem. Zawiera modlitwy np.
modlitwę poranną, wieczorną. Wyjątkowym fragmentem jest utwór sceniczny o św. Stanisławie Kostce
napisany przez Teresę od Dzieciątka Jezus (oprawa miękka, 142 strony).

29,90 20 zł

Mała ilustrowana historia Kościoła katolickiego
w Polsce
ks. Jan Szczepaniak
W co wierzyli dziadkowie Mieszka I? Dlaczego mieszkanka ziemi Prusów pomogła wykupić ciało św. Wojciecha? Czemu Szwedzi przegrali pod Jasną Górą?
Odpowiedzi na te i wiele więcej pytań znajdziesz w Małej ilustrowanej historii
Kościoła katolickiego w Polsce. To pierwsza tego typu publikacja, skierowana
głównie do uczniów, studentów, ale i wszystkich pasjonatów historii. Napisana
barwnym językiem porusza najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju,
nie tylko te dotyczące Kościoła. Mieszko I, Jadwiga Śląska, Augustyn Kordecki, Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II to tylko kilka
postaci, które pojawiają się na kartach książki. Publikacja
wzbogacona została mapami, zdjęciami i malarskimi reprodukcjami, co zdecydowanie uatrakcyjnia przekaz i pozwala
na łatwiejsze przyswojenie treści. Mała ilustrowana historia
Kościoła katolickiego w Polsce to podręczna encyklopedia
wiedzy historycznej, opakowana w atrakcyjną szatę graficzną, która zachęca do pogłębienia wiedzy w przyjemny sposób (oprawa twarda, 368 stron).

60 40 zł

Zamyślenia.
Alfabet życia
o. Krzysztof Pabian OMI
Zamyślenia to cenna pomoc dla każdego, kto poszukuje odpowiedzi na ważne pytania, kto
podejmuje wymagania codzienności ludzkiego życia. Autor krótkimi opowiadaniami prowokuje czytelnika do refleksji. Zadaje pytania, wydawałoby się proste, bo dotyczące nas samych,
naszej wiary, zarazem tak istotne (oprawa miękka, 68 stron).

24,90 18 zł

Czas przeczytać Biblię (i powiem ci, jak to zrobić)
Federico Tartaglia
Książka jest formą poradnika, „samouczka” z 14 wskazówkami, jak należy czytać Pismo Święte. Autorowi zależy na tym, by ludzie powrócili do Biblii, aby każdego dnia poświęcali jej czas. Dzisiaj młodzież
często uważa Biblię za grubą, starą książkę, która zapewne gdzieś jest w domu na półce, ale żeby ją
czytać???!!! Trzeba zachęcić każdego, aby Biblię nie tylko mieć, ale ją czytać – dlatego warto kupić
książkę Czas przeczytać Biblię... (oprawa miękka, 496 stron).

49,90 35 zł
Miłości żar.
Święta Róża z Limy
Piotr Stefaniak
Gdy papież Franciszek ogłosił, że Światowe Dni Młodzieży w 2019 roku odbędą się w Panamie, jednym
z patronów tego świętowania ogłosił św. Różę z Limy. Czy wiesz, że jest pierwszą świętą Kościoła Katolickiego pochodzącą z Ameryki? Że w bardzo młodym wieku złożyła śluby czystości? Że na chrzcie otrzymała imię Izabela, ale ze względu na jej bladą karnację zwracano się do niej Róża – to imię przyjęła podczas
sakramentu bierzmowania. Warto przeczytać, warto poznać św. Różę z Limy (oprawa miękka, 80 stron).

18 10 zł

Radość dawania.
Hanna Chrzanowska we wspomnieniach,
listach, anegdotach
opr. Marzena Florkowska
Hanna Chrzanowska to postać nietuzinkowa. Błogosławiona pielęgniarka, która swoje życie poświęciła
chorym. To ona jest twórcą hospicjum domowego, to ona przekonywała i uczyła swoich współpracowników, że nie należy chorych izolować od świata, wręcz przeciwnie przybliżyć im ten świat. Czy chory musi
oznaczać wykluczony? Absolutnie nie i tego właśnie uczyła krakowska błogosławiona! Chrzanowska prowadziła normalne życie, warto o tym powiedzieć młodzieży, że osoba wyniesiona na ołtarze żyła tuż obok
(oprawa miękka, 328 stron).

30 20 zł
Wojciech Kęder
Santiago de Compostella i okolice
Świat stoi przed każdym otworem. Jedynym ograniczeniem są środki finansowe. Jeśli jednak posiadamy odpowiedni budżet, sami możemy zaplanować sobie wyjazd, musimy się tylko dobrze do niego przygotować. Mamy
propozycję dla chcących zwiedzić Rzym i Santiago de Compostella. Publikacje te zawierają praktyczne i cenne informacje. Wskazują miejsca, które
koniecznie trzeba zobaczyć, jeśli jedziemy tam z nastawieniem duchowym.
Autor przekazuje mnóstwo ważnych informacji np. o której godzinie i gdzie
można przystąpić do sakramentu spowiedzi oraz uczestniczyć we Mszy św.
w języku polskim. Publikacje wzbogacone licznymi zdjęciami i opisami
(oprawa miękka, Santiago... 176 stron, Roma... 384 strony).

49,90 25 zł

Wojciech Kęder
Roma Sacra – Święty Rzym
39,90 25 zł

