Wydawnictwo

MARIA VINCIT

Informujemy o unikalnej edycji

limitowanej serii wyj¹tkowej ksiêgi

¯ywot
i Bolesna Mêka
Pana Naszego

Jezusa Chrystusa
i Najœwiêtszej

Matki Jego Maryi
Wraz z Tajemnicami
Starego Przymierza
Specjalne ekskluzywne wydanie w skórzanej oprawie.
Tytu³ trawiony w blasze mosiê¿nej wg starodawnej techniki. Z³ocenia i t³oczenia
na ok³adce i na grzbiecie ksi¹¿ki - dodatkowo bindowanym.
Naro¿niki frezowane. Specjalny papier w kolorze “ecru”.
W stosunku do wczeœniejszych wydañ, dodano strony na “kronikê rodzinn¹”
oraz wk³adki kolorowe z papieru kredowego z obrazami o motywach biblijnych.
Samo wykonanie ok³adki to koszt rzêdu 500 z³.
Ca³oœæ to misterne rêczne wykonanie.
¯adne wydawnictwo w ostatnich kilkudziesiêciu latach (tzn. po okresie II Wojny
Œwiatowej) nie zdoby³o siê na tak unikalne wydanie z racji na wysokie koszta lub
z braku odpowiednich wykonawców.
Niniejsza edycja zosta³a wykonana g³ównie z myœl¹ o naszych Czytelnikach,
dlatego w koszt ksi¹¿ki nie zosta³a wliczona robocizna i niektóre materia³y!

Wyj¹tkowa okazja, która trafia siê raz na kilkadziesi¹t lat!
Pami¹tka na pokolenia! Wspania³y prezent na ka¿d¹ okazjê!

UWAGA!

Edycja limitowana.

Nak³ad tylko 300 sztuk!
Wszystkie egzemplarze numerowane
Ksi¹¿ka liczy prawie 1000 str., format A4 (wym. 21x30cm)
Wy³¹cznie na zamówienie.
Szczegó³owe informacje pod telefonami:
71 360-86-26 lub 71 339-81-18; tel. kom. 502-95-50-10
www.ppharka.hg.pl e-mail: ppharka@wp.pl

KSIÊGA

jakiej jeszcze nie by³o!
Po Piœmie Œw. uwa¿ana za jedn¹ z najlepszych
w dwutysiêcznej historii chrzeœcijañstwa!

To wielka £aska Bo¿a na obecne apokaliptyczne czasy!
Ojciec Œw. Jan Pawe³ II bêd¹c pod wielkim wra¿eniem wyj¹tkowej œwiêtoœci b³. Anny
K. Emmerich i doznanych przez ni¹ prze¿yæ mistycznych zachêca³ do naœladowania jej
¿ycia i kontemplowania jej duchowej spuœcizny.
Jest to jedyne w Polsce pe³ne t³umaczenie wszystkich widzeñ mistycznych
b³. A. K. Emmerich wraz z najwa¿niejszymi wydarzeniami zwi¹zanymi z jej biografi¹.
Publikacja niniejsza skierowana jest nie tylko do wierz¹cych, aby jeszcze bardziej
o¿ywili i pog³êbili swoj¹ wiarê i mi³oœæ do Boga, ale do wszystkich ludzi, wykszta³conych i
prostych, od³¹czonych od Koœcio³a katolickiego jak i niewierz¹cych w Boskie i
odkupieñcze pos³annictwo Chrystusa. To unikalne, jedyne w Polsce wydanie zawiera opis
wszystkich nadprzyrodzonych wizji s³ynnej na ca³y œwiat niemieckiej stygmatyczki A. K.
Emmerich. Dziêki specjalnej £asce Bo¿ej widzia³a ca³e dzie³o stworzenia i odkupienia,
stworzenie Anio³ów, Raju, Adama, Ewy i ich grzeszny upadek, oraz jak Bóg przez
wielkich Proroków Starego Testamentu przygotowywa³ ludzkoœæ na przyjœcie Jezusa.
Widzia³a te¿ pocz¹tki Koœcio³a i przysz³e Jego zmagania z Szatanem a¿ do koñca czasów.
Dowiadujemy siê o wydarzeniach i wielkich postaciach ze Starego jak i Nowego
Testamentu oraz podró¿ach apostolskich Jezusa o których nie ma wzmianki w Piœmie
Œwiêtym i Tradycji. Objawiona jej dzia³alnoœæ nauczycielska i cudotwórcza Jezusa a¿ do
Jego Wniebowst¹pienia, mo¿e byæ wielk¹ pomoc¹ dla kap³anów w ich pracy
duszpasterskiej. Fenomen tej ksi¹¿ki polega na tym, ¿e nikomu nie uda³o siê tak
realistycznie ukazaæ zarówno Bóstwo jak i cz³owieczeñstwo Chrystusa.
Nikt tak realistycznie i w ca³ej swojej g³êbi (poza Matk¹ Bo¿¹), widzianej od strony
historycznej jak i duszy Jezusa, nie mia³ objawionej Jego wstrz¹saj¹cej Mêki, która
zainspirowa³a Mela Gibsona, twórcê najlepszego w historii chrzeœcijañstwa filmu
religijnego „PASJA”, który tylko w ma³ej cz¹stce oddaje to co zosta³o tutaj opisane!
Nie maj¹c ¿adnego wykszta³cenia i nie bêd¹c nigdy w Palestynie wprawi³a w zdumienie
wielu uczonych, wiêksz¹ od nich samych, znajomoœci¹ bohaterów biblijnych, faktów
historycznych i miejscowoœci na prze³omie tysiêcy lat.

Szczêœliwi ci, którzy czytaj¹ to dzie³o!
Uwaga!
Do niniejszej ksiêgi za³¹czyliœmy zdumiewaj¹cy wizerunek Matki Bo¿ej z Medziugorja,
gdzie ogromne wra¿enie robi¹ oczy, zupe³nie jakby nale¿a³y do ¿ywej osoby. Ogl¹daj¹c zdjêcie
w powiêkszeniu odkrywamy, ¿e s¹ otoczone rzêsami. Intensywne spojrzenie sprawia wra¿enie,
jakby nale¿a³o do kogoœ, kto ma siê w³aœnie rozp³akaæ. S¹ to oczy, które stawiaj¹ pytania, które
przenikaj¹ cz³owieka z matczynym upomnieniem; s¹ to oczy, które, gdy raz je widzia³eœ, œledz¹
ciê dobrotliwie, pomagaj¹c w odpowiedzi na wezwania Maryi. Oczy te s¹ mi³osierne i smutne.
Oczy bez których nie mo¿na siê obejœæ... To tak jakby siê widzia³o ¿yw¹ Matkê Boga!
Za³¹czona zosta³a równie¿ unikalna mapka Drogi Krzy¿owej i Jerozolimy, sporz¹dzona
wg. wizji b³.Anny Katarzyny Emmerich.

