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O Medziugorju

format: 17x24 cm,
iloÊç stron: 400,
cena – 29.00 z∏

format: 14,5x21 cm,
iloÊç stron: 208,
cena – 15.00 z∏

format: 10x14,5 cm,
iloÊç stron: 224,
cena – 8.50 z∏

format: 10x14,5 cm,
iloÊç stron: 296,
cena – 10.00 z∏

format: 14,5x21 cm,
iloÊç stron: 328,
cena – 25.00 z∏

format: 15x21 cm,
iloÊç stron: 108,
cena – 4.00 z∏

cena – 10.00 z∏

Ks. Pietro Zorza
Drogie dzieci. Dzi∂kuj∂, ˝e odpowiedzieliÊcie
na moje wezwanie
Najbardziej dokumentalna pozycja na temat objawieƒ
w Medziugorju od ich poczàtku – wydarzenia dzieƒ po dniu.
Zawiera dziesiàtki Êwiadectw uczestników tych wydarzeƒ:
widzàcych, kapłanów, pielgrzymów, uzdrowionych, nawróconych,
przedstawionych zarówno w aspekcie historycznym jak i duchowym,
w kontekÊcie wydarzeƒ lokalnych i całego KoÊcioła, w obrazie
skutków, jakie Or∂dzie Królowej Pokoju wywołuje w Êwiecie.
Ilustrowana setkami zdj∂ç dostarczonymi przez pielgrzymów.
Ojciec Livio Fanzaga
Dlaczego wierz∂ Medziugorju
„Bóg wysyła mnie do was z miłoÊci, abym pomogła wam pojàç,
˝e bez Niego nie ma przyszłoÊci ani radoÊci, a przede wszystkim
nie ma zbawienia wiecznego” (25.04.1997).
Czy to płynàce z serca wezwanie Maryi, tak istotne i decydujàce
dla ˝ycia wiecznego ka˝dego z nas zostało przyj∂te? Oto prawdziwe
pytanie dotyczàce Medziugorja. Zdaje si∂, ˝e wszystkie inne
dyskusje, włàcznie z tymi, które dotyczà zatwierdzenia objawieƒ
przez KoÊciół, nie majà dla Matki Bo˝ej zbyt wielkiego znaczenia.
Jà interesuje tylko i wyłàcznie nasz powrót do Boga.
Modlitewnik – NieÊç pokój
To zbiór podstawowych modlitw: o przebaczenie, o uzdrowienie
duchowe i fizyczne, o uwolnienie; na ró˝ne okazje; przekazane
Jelenie Vasilij; oraz litanie i nowenny; pieÊni Êpiewane podczas
adoracji eucharystycznych, festiwali i rekolekcji. Podany jest plan
modlitwy jak modliç si∂ dzisiaj, jak prowadziç modlitw∂ w grupie,
jaki powinien byç jej przebieg.

format: 10x14,5 cm,
iloÊç stron: 184,
cena – 10.00 z∏

MP3 (7h)
– 15.00 z∏

format: 11,5x16 cm,
iloÊç stron: 296,
cena – 25.00 z∏

format: 11x16 cm,
iloÊç stron: 120,
cena – 12.00 z∏

Modlitewnik – Módlcie si∂...
Jest to poszerzony modlitewnik NieÊç pokój o informacje
na temat samego Medziugorja: or∂dzi, parafii, wzgórza objawieƒ,
góry Krzy˝a i Widzàcych. Podany jest ramowy rozk∏ad dnia
i przebieg wieczornego, mi∂dzynarodowego nabo˝eƒstwa
po polsku i chorwacku.

Słowa z Nieba Matki Bo˝ej z Medziugorja – Królowej Pokoju
To zbiór or∂dzi, których treÊç na wskroÊ ewangeliczna
przekazywana jest dla parafii i Êwiata oraz słów Maryi
wypowiedzianych w pierwszych dniach Jej przyjÊcia
do Medziugorja. Forma i sposób przekazu sà niezwykle
proste i zrozumiałe dla ka˝dego, bez wyjàtku.
Uj∂te zostały te˝ or∂dzia doroczne dla Mirjany, Ivanki i Jakova,
oraz or∂dzia z ka˝dego 2. dnia miesiàca dla Mirjany i inne
np. dla Ivana, a tak˝e list z parafii napisany do Ojca Âwi∂tego
Jana Pawła II o wa˝noÊci objawieƒ.
Trafiona przez piorun
Sta∏am u bram nieba i piek∏a
Osobiste Êwiadectwo pani dr Glorii Polo, kolumbijskiej
lekarki, którà trafi∏ piorun, który tak silny, ˝e zosta∏a prawie,
˝e ca∏kowicie spalona. Dzi∂ki Bo˝emu Mi∏osierdziu zawdzi∂cza
odnowione cia∏o i mistyczne prze˝ycia, które pozwoli∏y jej
na wglàd do w∏asnej „Ksi∂gi ˚ycia”. Z drugiej strony
rzeczywistoÊci, mog∏a powróciç do ˝ycia, by daç Êwiadectwo
tym, którzy nie potrafià uwierzyç. Przynios∏a nam stamtàd
niezwykle wa˝ne or∂dzie. Dokumenty wypadku i inne materia∏y
na ten temat: www.gloriapolo.net
W marcu 2009 r. p. Gloria Polo przebywa∏a w Polsce.
Polecamy 2 godzinny film ze spotkania w Krakowie.

Wydawca:
„Królowa Pokoju”
ul. Kwartowa 24/U-1, 31-419 Kraków,
tel./fax: 12-413 03 50
e-mail: echo@ceti.pl; www.krolowa-pokoju.com.pl

o. Slavko Barbarić
Post i modlitwa
Ojciec Slavko uczy nas jak „˝yç z chlebem”. Nie sà to puste
słowa, lecz wymowne Êwiadectwo poparte autentycznym
zaanga˝owaniem, by ˝yç or∂dziami Matki Bo˝ej. UÊwiadamia
nam jak wielkà moc ma post zarówno w ˝yciu wspólnoty
jak i w ˝yciu indywidualnym. Post dla ˝ycia duchowego jest
czymÊ takim jak druga noga. Modlitwa jest pierwszà nogà
a post drugà. Wcale si∂ nie dziwi∂ – mówi o. Slavko –
˝e tak wielu chrzeÊcijan kuleje. Chodziç na jednej nodze
za bardzo nie mo˝na.
Ojciec Livio Fanzaga
Vicka mówi do młodych i do rodzin
Kochani, mówi∂ do was z całego serca, poniewa˝ czuj∂ wezwanie
Matki Bo˝ej i cały ogrom Jej macierzyƒskiej troski, który widz∂
w Jej słowach i wyglądzie. Maryja uÊmiecha si∂, ale za tym
uÊmiechem kryje si∂ wielkie cierpienie. Mówi∂ wam o tym,
bo ja to prze˝ywam i widz∂ na własne oczy, bo pragn∂ waszego
dobra i chc∂, ˝ebyÊcie zastanowili si∂ nad tym i zrobili rachunek
sumienia. Zobaczcie, co w waszym sercu jest nie tak. Matka Bo˝a
zawsze czeka na was i kocha was...
o. Slavko Barbariç o.f.m.
o. Jozo Zovko o.f.m.
Droga Krzy˝owa
Ta broszura b∂dzie dla ciebie pomocà, ilekroç b∂dziesz
chciał byç blisko cierpiàcego Jezusa oraz Maryi, która jako
Matka cierpiała całà Jego m∂k∂. Cierpiała tak˝e po Jego Êmierci,
a˝ do zmartwychwstania.
Dla nas, ludzi pielgrzymujàcych, otoczonych ka˝dego dnia
cierpieniem, uwikłanych w codzienne sprawy jest dobrà
i po˝ytecznà rzeczà byç blisko Jezusa i Maryi. Wspólnie cierpiàc
udowodnili Oni, ˝e cierpienie mo˝e przemieniç si∂ w nowe ˝ycie,
podobnie jak ka˝dy krzy˝ i upadek mogà przekształciç si∂
w zmartwychwstanie.

Z Maryjà na ojczystych drogach Jezusa
Tajemnice Ró˝aƒca Âwi∂tego ze zdj∂ciami Ziemi Âwi∂tej

format: 11,5x16,5 cm,
iloÊç stron: 100,
cena – 11.00 z∏

Tytu∏ w bezpoÊredni sposób nie wskazuje na to, ˝e sà to rozwa˝ania
ró˝aƒcowe konkretnego miejsca i wydarzenia biblijnego. Jest to
Maryjny „ró˝aƒcowy szlak” od Nazaretu-pocz∂cia do Jerozolimyzmartwychwstania. Uk∏ad rozwa˝aƒ przedstawia miejsce, w którym
dokona∏a si∂ tajemnica z ˝ycia Pana Jezusa i jej ewangeliczny opis,
oraz obecna budowla, która dla upami∂tnienia tego miejsca powsta∏a.
Rozwa˝ania tajemnic sà autorstwa o. Jozo Zovko. W ten sposób
40 kolorowych fotografii przedstawia te miejsca biblijne.

1. Zestawy obrazków z modlitwami podyktowanymi
przez Matk∂ Bo˝à Jelenie Vasilij – 1.50 z∏
2. Ró˝ne obrazki z modlitwami
– 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.50 z∏

3. Obrazki z modlitwà i koronkà medziugorskà:
drewniane – 3.50 z∏ i koralikowe – 4.00 z∏
4. Margaretki (kpl. 8 szt.) – 6.00 z∏
5. Obrazek Margaretkowy – 1.00 z∏
6. Âwieczka – 15.00 z∏

Oferta_ECHO_200x285-VIII_2016:Layout 1

8/11/16

1:19 PM

Page 2

O Uzdrowieniu Duchowym

format: 15x21 cm,
iloÊç stron: 62,
cena – 5.00 z∏

o. Andrea D’Ascanio
Ojciec mówi do Swoich dzieci
BÓG JEST MOIM OJCEM – jest wo∏aniem, które staje si∂ coraz
bardziej obecne w Êwiecie, w którym ludzie uznajà w Bogu swego
Ojca, który pragnie byç znany, kochany i czczony przez wszystkich
ludzi. Prosta zakonnica, której Bóg Ojciec powierzy∏ to or∂dzie,
wezwa∏a dusze, by wróci∏y do prawdziwego kultu Ojca, takiego
o jakim nauczy∏ Jezus i jaki KoÊció∏ ustali∏ w liturgii. Nie ma w tym
nic niepokojàcego, wszystko jest tu bardzo czyste, proste i zgodne
z prawdziwà doktrynà. Powierzamy NajÊwi∂tszej Maryi Dziewicy
rozpowszechnienie tego Or∂dzia i wraz z Nià wzywamy Ducha
Âwi∂tego, aby pomóg∏ ludziom zrozumieç i rozpoznaç g∏∂bokie
uczucie czu∏oÊci, które Ojciec ˝ywi dla ka˝dego cz∏owieka.

format: 15x21 cm,
iloÊç stron: 24,
cena – 3.00 zł

Bóg Ojciec pragnie zamieszkaç poÊród Swoich dzieci poprzez obraz,
który da∏ poznaç Matce Eugenii.

format:11,5x16,5 cm,
iloÊç stron: 144,
cena – 8 z∏

format: 14,5x21 cm,
iloÊç stron: 152,
cena – 15.00 z∏

cena – 15.00 z∏

format: 14,5x21 cm,
iloÊç stron: 256,
cena – 20.00 z∏

format: 10x14,5 cm,
iloÊç stron: 160,
cena – 7.00 z∏

o. Andrea D’Ascanio
UÊmiech Ojca Pio
Zamiarem tej ma∏ej ksià˝eczki nie jest biograficzny opis ˝ycia
ojca Pio, ale pragnienie jedynie przedstawienia Go, ukazujàc to,
co jest najbardziej przyciàgajàcà cechà jego cz∏owieczeƒstwa
– jego uÊmiech. Ten uÊmiech zawsze skrywa∏ g∏∂bokà pokor∂,
∏agodnà mi∏oÊç do ka˝dego cz∏owieka, a cz∂sto ponadnaturalnà
interwencj∂. Je˝eli dotrzemy do prawdziwego zrozumienia
uÊmiechu ojca Pio, pomo˝e nam to z pewnoÊcià odkryç,
˝e Dobry Bóg nie jest surowym starcem, zawsze gotowym ganiç
nas i karaç, ale jest uÊmiechni∂tym Ojcem, który „cieszy si∂
Êwiatem”, który chce bawiç si∂ ze Swoimi dzieçmi, które kocha
i w których jest Jego radoÊç.
Prof. dr Tomislav Ivančiç
Niemoc chrzeÊcijan – dlaczego?
„ChrzeÊcijanie przewa˝nie ˝yjà dla techniki, dla swojego brzucha,
aby mieli co jeÊç, co piç, a nie po to, aby staç si∂ Dzieçmi
Bo˝ymi. My myÊlimy, ˝e Bóg kocha nas, kiedy mamy to wszystko
i kiedy mo˝emy rozkoszowaç si∂ ˝yciem. Jezus wisi na krzy˝u
za nas, a my nie jesteÊmy w stanie niczego dla Niego zrobiç,
nawet wierzyç. Doprawdy jest to wstyd. Najwi∂kszà słaboÊcià
chrzeÊcijan jest właÊnie ta niemoc chrzeÊcijaƒska, aby pokazaç
t∂ sił∂ Chrystusa”.

format: 14,5x21 cm,
iloÊç stron: 168,
cena – 15.00 z∏

format: 14,5x21 cm,
iloÊç stron: 208,
cena – 18.00 z∏

To słowa wypowiedziane podczas rekolekcji o leczeniu duszy,
które wygłosił w Krakowie-Łagiewnikach ks. Ivanciç.
Z rekolekcji przygotowana jest ksià˝ka i płytka MP3.
ks. prof. dr Tomislav Ivanciç
Spotkanie z Bogiem ˚ywym
Ksià˝ka ta napisana zosta∏a dla: wszystkich ochrzczonych,
aby pog∏∂bili swoje doÊwiadczenie wiary, aby stali si∂ znów
gorliwi na drodze Chrystusa, aby na nowo podj∂li przerwanà
Drog∂, aby dowiedzieli si∂ wi∂cej o swej wierze; dla nie
ochrzczonych, którzy poszukujà odpowiedzi na pytanie
o sens Êwiata, ˝ycia i samych siebie, którzy popadli w rozmaite
niebezpieczne praktyki, którzy stali si∂ niewolnikami na∏ogów
i poszukujà wyzwolenia, którzy nie rozumiejà chrzeÊcijan
ani KoÊcio∏a. I dla wszystkich ludzi dobrej woli. NajproÊciej
mówiàc: chce pomóc przynajmniej zobaczyç Tego, który
przyszed∏ „dla nas i dla naszego zbawienia” i spróbowaç
wstàpiç na Jego drog∂.
Catalina Rivas
Prze˝ycia Mistyczne
Catalina Rivas obdarzona niezwyk∏ymi darami mistycznymi, podobnie
jak Gloria Polo, otrzyma∏a or∂dzia od Pana Jezusa i Matki Bo˝ej.
Objawili jej tajemnic∂ Mszy Âwi∂tej, sakramentu pojednania, wizje
Êmierci, czyli realnego przejÊcia z tego Êwiata, wa˝noÊç Adoracji,
czym ona jest dla człowieka i ile znaczy dla Jezusa to, ˝e Go
odwiedzamy i adorujemy. TreÊci te przypominajà ewangeliczne
wezwanie do nawrócenia, wzywajà do przyj∂cia Boga i Jego miłoÊci.

format: 14,5x21 cm,
iloÊç stron: 128,
cena – 15.00 z∏

ks.Giuseppe Tomaselli
Twarzà w twarz z demonem
„I zapytał go: Przyjacielu, jak tu wszedłeÊ, nie majàc stroju
weselnego? A on zaniemówił” (Mt 20,22).
Wszystkim kobietom, rozebranym, którym wydaje si∂, ˝e sà ubrane,
aby na Sàdzie Bo˝ym nie powiedziały, ˝e o tym nie słyszały.
Nietypowy wywiad przeprowadzony przez Autora z jego
doÊwiadczenia bycia egzorcystà. „Seks, aborcja, rozwód,
okultyzm: oto jak udaje mi si∂ prowadziç ludzi do piekła.
Jak pasterz cieszy si∂ widokiem łàk poroÊni∂tych obficie Êwie˝à
trawà, tak i ja raduj∂ si∂, a mo˝e nawet i wi∂cej, gdy patrz∂
na masy kobiet biegnàcych za nowoczesnà modà, szczególnie
na pla˝ach. Z niecierpliwoÊcià, my demony nierzàdu,
czekamy na okres letni, aby jeszcze wi∂cej ludzi zwiàzaç
naszymi sieciami nieczystoÊci...

Nie b∂dziesz mia∏ bogów
W dzisiejszym Êwiecie narastajàca fala okultyzmu
sprawia, ˝e nawet osoby wierzàce niefrasobliwie traktujà
takie praktyki jak: wró˝biarstwo, spirytyzm, korzystanie z us∏ug
uzdrowicieli, noszenie talizmanów czy amuletów, trzymanie
w pomieszczeniach i w obejÊciu domowym przedmiotów
wschodnich kultur, itp. Tymczasem nale˝a∏oby traktowaç
te sprawy z najwi∂kszà powagà, jako ˝e stanowià one powa˝ne
zagro˝enie natury duchowej. W tej ksià˝ce powsta∏a próba
wyjaÊnienia niektórych kwestii. Artyku∏y pisa∏y osoby wykazujàce
si∂ pewnym doÊwiadczeniem wiedzy praktycznej na dany temat,
które konsultowa∏ ksiàdz egzorcysta, popierajàc omawiany
temat przyk∏adami ze swojej pos∏ugi uwalniania.
ks. prof. dr Tomislav Ivanciç
Hagioterapia (Podstawy i Odkrycie Hagioterapii – razem)
Inaczej – leczenie Êwi∂toÊcià – to pomoc w usuwaniu problemów
duchowego wymiaru cz∏owieka i sposób przeprowadzenia
duchowej terapii. Cz∏owiek jest ca∏oÊcià z∏o˝onà z nierozdzielnych
sfer: cia∏a, psychiki i ducha – i nie mo˝e ignorowaç ˝adnej
z nich bez groêby utraty równowagi. Terapia ta jawi si∂
nie tylko jako szansa wyjÊcia ze Êlepego zau∏ka cywilizacji
pieniàdza i laicyzmu, ale przede wszystkim jako sprawdzona
w praktyce droga uzdrowienia równie˝ fizycznego.
Jest przeznaczona tak˝e dla niechrzeÊcijan i ateistów. Jezus
jest Zbawicielem ka˝dego cz∏owieka, ca∏ej historii ludzkoÊci
i wszystkich ludzi. Tak wi∂c równie˝ i KoÊció∏ pos∏any zosta∏
do wszystkich ludzi.
s. Mary Usha
Droga do Uzdrowienia
Wspó∏czesny cz∏owiek prze˝ywajàc wiele kryzysów i rozczarowaƒ
cz∂sto nie potrafi w sposób Êwiadomy poszukiwaç ich êróde∏,
a chwyta si∂ ró˝nych, niebezpiecznych sposobów ich rozwiàzania.
Ksià˝ka nie jest podr∂cznikiem technik psychoterapeutycznych
prowadzàcych do szcz∂Êliwego ˝ycia. Jest modlitewnikiem
(zawiera modlitwy o przebaczenie, uwolnienie, itp.) i opisem
autentycznych doÊwiadczeƒ dla wszystkich ludzi, którzy pragnà
g∏∂biej i w prawdzie spojrzeç na swoje ˝ycie. Przedstawione
relacje ∏àczy doÊwiadczenie cudownego uzdrowienia przez Boga,
który przychodzi jako Lekarz do tych, którzy si∂ êle majà.
Podejmuje problematyk∂ roli i funkcji przebaczenia, które jest
êród∏em uzdrawiajàcej mocy Boga. Cz∏owiek na ile si∂ otworzy
w wierze i w g∏∂bokiej modlitwie na dzia∏anie Boga, na ile
przebaczy wszystkim, którzy go skrzywdzili, na tyle doÊwiadczy
Jego uzdrawiajàcej mocy.

MP3
cena 10 zł

MP3
cena 8.00 zł

DVD
cena 15.00 zł

• PieÊni Adoracyjne (5 h) i Festiwalowe (4 h) – MP3
• ks. prof. Jan Sieg TJ – Jedyny ratunek to Miłosierdzie Bo˝e (3 h) – MP3
• „Medziugorje u progu trzeciego tysiàclecia” (1 h) – DVD

