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 CZY BÓG JEST SZCZĘŚLIWY?
150 odpowiedzi na pytania dzieci

Książka od po  wiada na pytania dzieci dotyczące 
religii i prawd katechizmowych. Spośród wielu 
pytań wybrano sto pięćdziesiąt, dzieląc je na 
dwanaście rozdziałów. Pytania dotyczą począt-
ków życia, Boga, Pisma św., Jezusa, zła, śmier-
ci, przyszłości... Nieodzowna dla katechetów, 
nauczycieli, rodziców, dla wszystkich, gdyż nie 
tylko dzieci stawiają podobne pytania.

ISBN 978-83-7201-162-6

19,5 × 19,7 cm

 365 MODLITW DZIECI 
Modlitwy stare i nowe na dziś i każdy inny dzień 
CAROL WATSON

Tradycyjne i nowe modlitwy wprowadzające dzieci 
w rozmowę – modlitwę z Bogiem, która obejmu-
je całość życia dziecka, różnorodne jego przeżycia 
i sytuacje.

ISBN 978-83-7201-011-7
16,4 × 22 cm

 HALO, BOŻE! TO JA 
Rozmowy dziecka z Bogiem 

Halo! Panie Boże! Przyjemnie jest modlić się. To tak, 
jakby telefonować do przyjaciela. Lecz czy Bóg ma te-
lefon? Jedno jest pewne: Bóg nie chciał być sam, dla-
tego stworzył ludzi, aby podzielić się z nimi radością. 
Chciał mieć przyjaciół, aby ich kochać i rozmawiać 
z nimi. Książka pomaga modlić się i zwracać się do 
Boga z ufnością, jak do przyjaciela.

ISBN 83-86655-07-0
16,8 × 21,2 cm

 NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Msza święta dla dzieci 

Książka opowiada o Mszy św. – Uczcie Pana Jezusa – 
na którą jesteśmy wszyscy zaproszeni. Opowiada 
o świętych – bohaterach, którzy czekali na Pana Jezu-
sa i szli za Nim. Mówi o modlitwie, o spowiedzi, o tym 
co powinieneś czynić i o czym rozmyślać. Mówi o to-
bie i twoim życiu, abyś kochał je jak Jezus.Wspaniały 
prezent z okazji Pierwszej Komunii św.

ISBN 83-85528-59-8
16,8 × 21,2 cm

 MOJA KSIĘGA MODLITW
Ponad 100 modlitw na każdą okazję
MARY BATCHELOR

Autorka dokonała wyboru ponad 100 modlitw przezna-
czonych dla dzieci. Nawiązują one treścią do życia 
dziecka: zabawy, nauki, poznawania świata; wskazują 
na stałą obecność Boga we wszystkich sytuacjac ży-
cia. Przygotowują do codziennego obcowania z Bo-
giem, uczą modlitwy i ufności.

ISBN 83-7201-159-1

21 × 29,5 cm

 W GOŚCINIE U PANA BOGA
Mały przewodnik po kościele dla dzieci
KS. KRZYSZTOF JAKUBOWSKI, MAGDALENA SŁONIOWSKA

To naturalne, że dociekliwy umysł dziecka pragnie po-
znać odpowiedzi na wiele pytań. Kościoły to szczególne 
miejsca, które fascynują dzieci. Ale co odpowiedzieć, 
gdy pytają: Co to jest tabernakulum? albo: Co to znaczy 
Anno Domini? Mała książeczka próbuje odpowiedzieć 
na tego rodzaju pytania w prosty i atrakcyjny sposób.

ISBN 83-7201-277-6

15 × 19,5 cm

 KOLOROWY NASZ ROK KOŚCIELNY
Ester Hebert, Gesa Rensmann, 
Marta Špinková, Halina Wójtowicz

Książka wyjaśnia, dlaczego są różne święta i jak je ob-
chodzimy w kościele i w naszych domach. Wskazuje
na źródła rozmaitych obyczajów świątecznych i ich 
związek z naszym codziennym życiem. Jest ona nie 
tylko dla dzieci, ale dla wszystkich, którzy razem z nimi 
chcą odkrywać barwy świąt roku kościelnego.

ISBN 83-7201-202-4
15 × 19 cm

 MODLITWY NA KAŻDY DZIEŃ
LOIS ROCK

Modlitwy zebrane w tej książce są przeznaczone szcze-
gólnie dla dzieci. Dotyczą codziennego świata dziecka: 
domu i szkoły, rodziny i przyjaciół, osobistych sekre-
tów, jak również problemów naszej planety.
Teksty tych dwustu modlitw są czasem poważne, cza-
sem wesołe, jednak intencje są szczere i uczciwe. To 
książka, którą pokocha każdy, kto pragnie doświad-
czyć bliskości Boga.

ISBN 83-7201-138-9

17 × 22,5 cm

 DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ 
Wyjaśniane dzieciom
VALERIO BOCCI

Dziesięć Przykazań nie utraciło blasku, są zapisa-
ne w naturze ludzkiej i prowadzą do pełni życia. 
Są «kodeksem drogowym», który ułatwia ruch po 
drodze życia i wskazuje kierunek. Są «podpisane» 
przez samego Bo ga, są ważne i pewne.

ISBN 83-7201-232-6 20,5 × 19 cm
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 JA! GŁÓWNY BOHATER!
PINO PELLEGRINO, ANGELA TALLONE

Sześć czasowników… na rzecz życia: myślę – chcę – 
kocham – modlę się – śmieję się – idę za Nim! Sześć 
czasowników… by obudzić mistrza, który jest w tobie. 
Sześć czasowników… by żyć zdrowo w świecie sza-
leńców... To są strony dla tego, kto pragnie naśladować 
najwspanialszego człowieka na świecie: Jezusa. To 
strony dla ciebie! 

ISBN 978-83-7201-378-1
16,8 × 21,2 cm


