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Katalog wysyłkowy dla duszpasterzy
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Słodycze... na Bożą chwałę
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A doradztwo  
A projekt 
A dostawa  
A montaż  

Oświetlenie OBiektów 
Sakralnych

Menadżer projektów
Tomasz Hazik

tel.: 730-726-221
e-mail: oswietleniesakralne@interia.pl

A  iluminacja zewnętrzna  
kościołów i kaplic

A  oświetlenie wnętrz 
świątyni

Gwarantujemy  
wysoką jakość w oparciu 

o najnowocześniejsze 
technologie LED.

Projektując, myślimy o komforcie pracy duszpasterskiej 
kapłanów i służby liturgicznej oraz właściwych warunkach 
do modlitwy dla wiernych. 

Projektujemy z pełną świadomością sakralnego charakteru 
miejsca, ewangelicznej symboliki światła, podkreślając nim 
wagę liturgii i symboli wiary.

A  projekty oraz 
wykonanie instalacji 
elektrycznych

Konsultacje  
na terenie  

całego kraju

ul. Legionów 16, 87-100 Toruń
email: biuro@elektrocieplo.pl

tel. 56 660 44 44 | 601 506 335
www.elektrocieplo.pl

OGRZEWANIE I WENTYLACJA W KOŚCIELE

•  25-letnie 
doświadczenie

•  energooszczędne 
ogrzewanie

•  rekuperacja/wentylacja

•   dobór ogrzewania na 
miejscu w parafii

• specjalne rabaty

• umowa

• gwarancja

• płatności w transzach

•  referencje na 
elektrocieplo.pl

•  ponad 200 realizacji  
na terenie całego kraju

Parafia św. Rafała – Białystok

Parafia św. Marcina – Kłobuck

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – Przeczno

Parafia Nawiedzenia NMP – Kasinka Mała

Parafia Najświętszego Salwatora – Kraków

Koszty inwestycyjne i użytkowania na stronie nr 16

Nowoczesne 
oświetlenie LED!  

Do 70%  
oszczędności  
na rachunku  

za oświetlenie!
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Na wizytę duszpasterską

katalog@delectio.pl  12 411 14 57
Szczęść Boże!
Jest mi bardzo miło po raz kolejny zaprezentować ofertę katalogu Delectio. Tradycyjnie już jego wydanie 
przypada na okres poprzedzający czas Bożego Narodzenia. Pragnę zatem szczególnie polecić prezen-
towane poniżej pamiątki wizyty duszpasterskiej. Warto rozważyć, czy zamiast obrazka nie obdarować 
rodziny tymi praktycznymi i wartościowymi upominkami. 

Do mikołajowych i świątecznych paczek z radością polecam także słodkie upominki: czekolady praw-
dziwego św. Mikołaja i najnowszy hit: Boguchwałki. Oferujemy także gotowe zestawy prezentowe, który-
mi można obdarować parafian.

Zapraszam do zapoznania się z naszą pełną ofertą i życzę udanych zakupów.

W imieniu zespołu Delectio
Barbara Żółtek

Skarby wiary. Przewodnik dla rodziny
O bogactwie, skarbach duchowych, które niesie wiara katolicka, warto 
przypominać szczególnie w czasach wzmożonej laicyzacji. Jako pamiąt-
kę wizyty duszpasterskiej proponujemy zatem najbardziej esencjonalny, 
praktyczny, bardzo konkretny, a przy tym napisany jasnym językiem 
przewodnik tłumaczący sens i zachęcający do praktyk religijnych oraz 
pogłębiania życia duchowego. Będzie to nieoceniona zachęta dla rodzin, 
by nie spychać wiary na margines i korzystać z jej wielkiego bogactwa.  

nr kat.: 336635
rafael, 11x16, s. 48, miękka

Cena specjalna  
dla parafii

200
Minimalne zamówienie: 40 egz.

Katolicki dom 
Pełny kalendarz katolicki na rok 2023 do zawie-
szenia na ścianie. Zawiera oznaczone święta 
i uroczystości kościelne, błogosławieństwo dusz-
pasterskie dla domu, rubryka na notatki własne 
i wiele innych... 
Zeszłoroczna edycja kalendarza cieszyła się wiel-
kim powodzeniem wśród księży, którzy rozdawali 
go podczas wizyty duszpasterskiej, a wierni bar-
dzo chwalili ten praktyczny pomysł. Zachęcamy, 
by także w tym roku obdarować rodziny „Katolic-
kim domem”.  

nr kat.: 336628
RAFAEL, 12x21 cm, s. 24, miękka

Cena specjalna  
dla parafii

200
Minimalne zamówienie: 40 egz.

990

790

Wartościowe 
i praktyczne upominki 

dla odwiedzanych 
rodzin

Super oferta!







Fartuszek ażurowy, Richelieu w kolorze białym, wycinany laserowo. Skład: wysokiej jakości poliester 100%, plamoodporny, gramatura 200.



Fartuszek ażurowy, Richelieu w kolorze białym, wycinany laserowo.
Skład: wysokiej jakości poliester 100%, plamoodporny, gramatura 200.

ROZMIAR UNIWERSALNY, PRODUKT POLSKI             ,  PRZEPIS PRANIA



tworzymy z pasją różańce na indywidualne zamówienie

JEZUS DZIECKO

ŚW.WAWRZYNIEC

ŚW.JAKUB

ŚW.ANTONI ABATE

Zapraszamy 
PRÓBA  585/750

ŚW.TRÓJCAŚW.GERARD ŚW.PATRYK

ŚW.MARCIN MB.POMPEJAŃSKA



 SREBRO  925

MEDALIKI - PŁASKORZEŹBY,
WYKONANE ARTYSTYCZNIE

PEŁNA OFERTA WIZERUNKÓW
           ŚWIĘTYCH JEST 
W SKLEPIE INTERNETOWYM

WWW.GOLDURBANOWICZ.PL
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Więcej informacji:
www.rafaelfilm.pl 
tel. 505 874 490

Po raz pierwszy dostępny na parafialne 
pokazy grupowe w kinach.

www.rafael lm.p l
www.thechosen.p l Dostępny także w wersji z lektorem.*

*

Z O B A C Z  J E Z U S A
O C Z A M I  A P O S T O Ł Ó W
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nr kat.: S0208G
wym.: 12x22,5 cm

nr kat.: S0209G
 

nr kat.: S0204G
 

nr kat.: S0206G
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Święty Andrzeju 
Bobolo, patronie Polski 

– módl się za nami!

Różaniec  
św. Andrzeja 

Boboli 
z ryngrafem

piękNe, ręczNie WykoNaNe, orygiNalNe różańce upomiNkoWe

Różaniec 
z wygodnym  

etui-
woReczku.

wyjątkowy kRzyżyk 
z wizeRunkiem: „jezu, 
ufam tobie”, Również 
inspiRowany znakiem 

łagiewnickiego 
sanktuaRium. 

Różaniec Bożego Miłosierdzia
Wykonany dla Sanktuarium Bożego  

Miłosierdzia w Krakowie

Różaniec św. Antoniego z Padwy
z wyjątkowym łącznikiem

Różaniec dla wszyst-
kich, którym bliski jest 

św. Antoni z Padwy. 
Specjalny łącznik 

różańca z relikwiami III 
stopnia przygotowano 
we Włoszech za zgodą 

Sanktuarium św. An-
toniego, w którym 

spoczywają doczesne 
szczątki Świętego.

Polecamy na stół do plebanii, ale także jako 
oryginalny upominek dla rodzin, dla par 
z okazji zawarcia sakramentu małżeństwa 
lub na jubileusze.

Błogosławieństwo stołu
deseczka stojąca na domowy stół

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

3490 
promocja  
od 5 egz.:

 
 2490

3490 
promocja  
od 5 egz.:

 
 2490

3490 
promocja  
od 5 egz.:

 
 2490

3490 
promocja  
od 5 egz.:

 
 2490

Różaniec w wygodnym,  jutowym etui.

Różaniec św. Andrzeja Boboli 
z ryngrafem



NOWOŚĆ!

Świece  
do wieńca  
adwentowego
Kpl. 4 świec. Spalające.

nr kat.: NLJSA1
wys.: 30 cm, śr.: 6 cm

Figurka 
Dzieciątko 

Jezus na 
drabince

nr kat.: FS3270
32/98 cm

41000

ŚWiąteczNe opoWiaStki

Roraty
  nr kat.: De2301

70x300 cm, rękawy

 18000

Banery dekoracyjne

Roraty nr kat.: De2302 
300x100 cm, rękawy

 28000

Pasterka   

nr kat.: 336611
RAFAEL, 19x19 cm, s. 24, miękka

Mikołaj    

nr kat.: 336604
RAFAEL, 19x19 cm, s. 24, miękka

Opłatek     

nr kat.: 336598
RAFAEL, 19x19 cm, s. 24, miękka

promocja  
od 5 egz.:

 
 700

Cena 
specjalna

promocja  
od 5 egz.:

 
 700

Cena 
specjalna

promocja  
od 5 egz.:

 
 700

Cena 
specjalna

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

500

NOWOŚĆ!

Szopka do samodzielnego złożenia odwzorowująca Grotę Narodzenia 
Pąńskiego – dokładnie tę, która znajduje się w Betlejem, w miejscu 
narodzenia dzieciątka Jezus.

nr kat.: SZ2922
 

nr kat.: JJSA36
Średnica świec: 5 cm

9900

r
o

r
at

ki

roratki z wkładem olejowym 
roratki spalające
wys.: 70 cm, śr.: 9 cm

nr kat.:  

RSAXXX
nr kat.:  

RR3XXX

Kpl. 4 świec spalających.
Wysokość świecy 1: 27 cm 
Wysokość świecy 2: 23 cm 
Wysokość świecy 3: 19 cm 
Wysokość świecy 4: 15 cm

Świece do wieńca 
adwentowego 
(stopniowane)12000

50900

Szopka – nagroda za udział 
w nabożeństwach roratnich

„Bożonarodzeniowe opowiastki familijne" przybliżają tematykę świąteczną wskazując mądre i wartościowe wzorce. Idealne jako pomysł na prezent.  
Opowiastki te to inspirujące historie i bogactwo kolorowych ilustracji pełnych przyjaznego ciepła.

12 
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Teczka  
z uchwytami 
Wykonana ze skóry ekologicznej. Wewnątrz 3 kieszenie 
na dokumenty – jedna zapinana na zamek oraz klips na 
dokumenty. Poręczny uchwyt na grzbiecie teczki.  

nr kat.: OSJ013
wymiary: 37x26 cm

Aktówka  
z wysuwaną  
rączką i boczną  
kieszenią 
Aktówka posiada 4 pojemne przegrody. Wykonana jest 
z ekoskóry. 

nr kat.: JJAK15
wymiary: 38x26 cm

Teczka 
Elegancka, prosta teczka posiada trzy duże przegrody 
o szerokości 40 cm. Wykonana jest  z ekoskóry. 

nr kat.: JJTe88
wymiary: 31x43 cm

12500 12500 19500

1990 1990

4000
Cena za  
100 szt.

nr kat.: S72553
wys.: 13 cm,  
śr.: 5 cm

nr kat.: S72552
wys.: 13 cm,  
śr.: 5 cm

Dzwonek 
kolędowy 

złoty

Dzwonek 
kolędowy

srebrny

NOWOŚĆ!

mała nr kat.: OSJ015
wymiary: 25x20 cm

6500

duża nr kat.: OSJ016
wymiary: 38x25 cm

7500

Teczka na dokumenty
Teczka z ekoskóry zamykana na zamek.  Po-
siada klips do trzymania kartek, 3 miejsca na 
obrazki oraz miejsce na długopisy i kropidło.

Obrazki kolędowe dla dzieci
Obrazek  z modlitwą do Dzieciątka Jezus i duszpasterskim błogosławieństwem. Cena 
za opakowanie - 100 szt. obrazków.

nr kat.: RAF291
format: 6,5x11 cm

Święta Rodzina 
– pocztówka
Kartka w formacie pocztówki drukowana na kartonie, 
z modlitwą na rewersie i duszpasterskim błogosławień-
stwem. 
Cena za opakowanie - 100 szt. obrazków.

nr kat.: RAF290
format: 10,5x14,8 cm C+M+BChristus Mansionem Benedicat

Chryste błogosław 
temu domowi

OBRAZEK CMB WYBRANY.indd   1

12.09.2022   10:51:59

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Zestaw na Uroczystość Trzech Króli

promocja  
od 20 egz.:

 
 400

450

2000
Cena za  
100 szt.

NOWOŚĆ!
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katalog@delectio.pl  Wizyta duszpasterska

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Zestaw  zawiera: kredę, kadzidło, węgielek wraz z instrukcją okadzenia domu i obra-
zek z modlitwą Błogosławieństwa domu. Całość pakowana w folię.

nr kat.: CMB029



nr kat.: TBNXXX
Komplet – 3 świece olejowe z parafiny, ręcznie malowane. 
wys.: 30 cm, śr.: 8 cm. Z wkładami olejowymi.

26500

69000

79000

Tryptyk bożonarodzeniowy

36000

14 

Boże Narodzenie  12 411 14 57

Dzieciątko Jezus na sianku
 nr kat.: FS3260
wym.: 40/27/33 cm

Święta Rodzina
 nr kat.: FS3290
wys.: 50 cm

Dzieciątko Jezus 
 nr kat.: FS3220
wys.: 30 cm

Dzieciątko Jezus 
 nr kat.: JS0276
wys.: 15 cm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

6000

Wszystkie figurki wykonane z masy żywicznej.  
Odporne na warunki atmosferyczne.
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katalog@delectio.pl  Boże Narodzenie

119000 NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Figury do szopki 
(46 cm)

Komplet składa się z 11 figur. 
Najwyższa postać ma wysokość 
46 cm. Materiał, z którego wyko-
nano figury, to pesinger (żywica 
epoksydowa), bardzo twardy i od-
porny na warunki atmosferyczne, 
dzięki czemu mogą być ekspono-
wane na zewnątrz. 

nr kat.:FM2901
11 figur, wys.: 46 cm

Aniołek skarbonka
Wykonany z masy żywicznej,  z ruchomą 
głową. Anioł po wrzuceniu monety do 
skarbony kiwa głową. 

nr kat.:FS6300
wys. całkowita 45 cm

Anioł skarbonka 
– grający
Wykonany z masy żywicznej,  z ru-
chomą głową. Anioł po wrzuceniu 
monety do skarbony mówi: „Bóg 
zapłać”, i gra  jedną z 6 różnych 
kolęd. Zasilanie 5V, zasilacz w ze-
stawie. Możliwość wgrania własnej 
ścieżki dźwiękowej, np. innych 
pieśni, historii kościoła itp.

nr kat.: MXF004
skrzynka 30x25x25 cm, aniołek 
35 cm, wys. całkowita 60 cm

107000

nr kat.: FM2902
11 figur, wys.: 53 cm

Figury do szopki (53 cm)

63000

169000

Komplet składa się z 11 figur. Najwyższa postać ma wysokość 53 cm. Materiał, z którego wykonano figury, to 
pesinger (żywica epoksydowa), bardzo twardy i odporny na warunki atmosferyczne, dzięki czemu mogą być 
eksponowane na zewnątrz.



OGRZEWANIE KOŚCIOŁÓW

Bardzo niski

Promienniki 
podczerwieni

Nagrzewnice 
nadmuchowe

Ogrzewacze  
szybkonagrzewające

Podławkowe Akumulacyjne Pompa  
ciepła

KonwektoroweKotły elektryczne

Niski

Średni

Wysoki

Bardzo wysoki

KOSZTY INWESTYCJI

KOSZTY EKSPLOATACJI

ul. Legionów 16, 87-100 Toruń
email: biuro@elektrocieplo.pl

tel. 56 660 44 44 | 601 506 335
www.elektrocieplo.pl

Karta Rabatowa na paliwo! 10 groszy taniej na litrze 

Karta rabatowa umożliwia automatycz-
ne naliczanie rabatów gotówkowych przy zaku-
pach paliw na około 1700 stacjach ORLEN w całej 
Polsce. Szczegółowy wykaz stacji:  
www.biznestank.pl.

przy zamóWieNiu karty proSimy o podaNie Numeru rejeStracyjNego Samochodu

tylko u NaS! 
Specjalna oferta 

dla księży

 www.delectio.pl
zamóWieNia tylko przez StroNę iNterNetoWą po WypełNieNiu formularza:

dodatkoWe korzyŚci
◆  Karta nie ma terminu ważności, nie trzeba jej rejestrować. 
◆  Umożliwia zbieranie punktów VITAY.
◆  Prosta forma rozliczania transakcji – gotówka, karta 

(bez możliwości pobrania faktury VAT na parafię).

Bez względu na ceny paliw na stacjach biorących udział 
w programie, rabat: 10 gr/litr na stacjach orleN 1zł

ceNa za kartę (koszt aktywacji) to tylko:
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Sakramenty Święte  12 411 14 57

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

nr kat.: 21MER2
15x21 cm

nr kat.: CHS001
szer. muszli: 10 cm

Pamiątka chrztu św. 
Zestaw zawiera muszlę i dyplomik.

 1890
Pamiątka chrztu św. z teczką

Krzyżyk  z rzemykiem.  
Wykonany z metalu. 

nr kat.: K3019C
wys.: 7 cm, szer.: 4,5 cm

460

Krzyżyk naszyjnik
Pamiątka Sakramentu 
Bierzmowania
(książeczka dla bierzmowanych 
z krzyżykiem)

nr kat.: 336413
10x17 cm, s. 8, miękka

Pismo Święte Nowego Testamentu
Księga bogato ilustrowana na papierze kredowym.

nr kat.: PL2901
17,5x24,5 cm, s. 624, twarda

Indeks  
kandydata  
do bierzmowania 
3 letni nr kat.: SA1891
10x14cm. 22 str.
roczny nr kat.: SA1892
10x14cm. 22 str.

290
promocja  
od 20 szt.:

 
 200

nr kat.: 082001
14,8x21 cm

12904900

Teczka ślubna z dyplomem 

nr kat.: S85744  
15x22 cm 

Ikona  
– pamiątka rocznicy ślubu

2500
kpl. 25 szt.

Pamiątka Sakramentu 
Bierzmowania
Pamiątkowy dyplom.
Pakowane po 25 szt.

nr kat.: PSB2022
14x20 cm

1790
promocja  
od 20 szt.:

 
 900

NOWOŚĆ!

390 1500

Katechizm 
Bierzmowanych
Powstał na bazie poprzedniego katechizmu. Opracowa-
ny jest w formie pytań i odpowiedzi, aby młodemu czło-
wiekowi łatwiej było przyswoić podaną w nim wiedzę. 

nr kat.: S81829
15x21 cm, s. 64, miękka

390
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katalog@delectio.pl  Pierwsza Komunia Święta

promocja  
od 10 egz.:

 
 12001990

promocja  
od 10 egz.:

 
 12001990

Różańce  
pierwszokomunijne

czarny                nr kat.: ROZ014

biały                           nr kat.: ROZ015

nr kat.: 043700 
8,5x12,5 cm, s. 384

Modlitewnik – Pamiątka Pierwszej  
Komunii Świętej

nr kat.: 043694 
8,5x12,5 cm, s. 384

promocja 
dla parafii 

 
 1200

1990

Nowy Testament.  
Pismo Święte dla Młodych
Tekst Nowego Testamentu, w najbardziej cenionym pallotyńskim tłumaczeniu. 

nr kat.: 889737 
rafael, 14x21 cm, s. 416, miękka

promocja  
od 10 egz.:

 
 20003900

Pamiątka Pierwszej Komunii 
Świętej – z filmem Największy 
z cudów
Pamiątka I Komunii Św zawierająca wyjaśnienie istoty mszy 
świętej i eucharystii. Albumik zawiera też miejsce na zdjęcie 
i wpis. 

nr kat.: 560642
RAFAEL, 16x23 cm, s.64, twarda, czas trwania filmu: 
1 godz. 10 min

promocja  
od 5 egz.:

 
 700 1990



polSkie dzieła SakralNe WykoNaNe z miedzi SreBrzoNej i złocoNe elektrolityczNie 24 - karatoWym złotem. tył ikoNy WyłożoNy 
BaWełNiaNym akSamitem. każdy produkt poSiada certyfikat auteNtyczNoŚci ręczNego WykoNaNia. 

Święta Rodzina
nr kat.: ABA140  

24x33 cm

82000

Święta Rodzina
nr kat.: A111PX  

13x15 cm

38000

Pieta
nr kat.: ABA143  

26x31 cm

88000

Archanioł Michał
nr kat.: A103XX  

17x22 cm

45000

Archanioł Michał
nr kat.: A104PX  

20x26 cm

68000

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

Ostatnia Wieczerza
nr kat.: A134XX  

32x20 cm

88000

Chrystus 
Pantokrator

nr kat.: A069XX  
15x19 cm

59000

Św. Piotr i Paweł
nr kat.: A090XX  

21x32 cm

82000 36000

MB Częstochowska
nr kat.: A101XX  

15x19 cm

MB Częstochowska
nr kat.: A064XX  

22x26 cm

68000

nr kat.: C129XX  
23x32 cm

nr kat.: C079PX  
22x31 cm

Bizantyjski 
(stojący)

Giotta
(stojący)

88000 59000 6400082000

nr kat.: C123XX  
21x29 cm

nr kat.: C125PT  
19x28 cm

Misyjny 
(wiszący)

Krucyfiks
(wiszący)

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Krucjata 
Różańcowa

nr kat.: ABA118  
23x28 cm

59000

45000

Matka Boża z Lourdes
nr kat.: A110XX  

19x22 cm

NOWOŚĆ!
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krzyże



NOWOŚĆ!

Krucyfiks
(wiszący)

Kazania  
Maryjne 

Najnowszy zbiór ka-
zań o Najświętszej 
Maryi Pannie. Rozwa-
żania księży – Marka 

Gilskiego i Marcina Cholewy – układają się w dwie od-
słony. Jedna prowadzi nas do najważniejszych prawd 
wiary dotyczących Dziewicy z Nazaretu, druga rozwija 
tematy liturgicznych uroczystości, świąt i wspomnień 
maryjnych.

nr kat.: STA024
15x21 cm, miękka

3900

Jak powiedzieć kazanie, żeby nie zanudzić wiernych? 
Wie o tym doskonale Ksiądz Pogodny. W prezentowa-
nej książce znajdują się proste teksty z maksymalnym 
przekazem, które łatwo trafiają do odbiorcy i w nie-
skomplikowany sposób tłumaczą zawiłości wiary. 

nr kat.: STA001
15x21cm, s.248, miękka

W swojej najnowszej 
publikacji autor dzieli się 
z czytelnikami propozy-

cjami homilii pogrzebowych. Po prostu… to kazania, 
które: zawierają setki przykładów z różnych dziedzin 
życia, przykuwają uwagę słuchacza i przede wszystkim, 
pobudzają do głębokiej refleksji. Napisane są współcze-
sną polszczyzną.

nr kat.: STA013
15x21 cm, s. 242, miękka

3900

Wielkopostne inspiracje 
Duch Święty na Golgocie. Drogi krzyżowe. Publikacja 
proponuje nieszablonowe, autorskie rozważania wiel-
kopostnego nabożeństwa, które opierają się na darach 
Ducha Świętego. Uczą dostrzegać obecność Ducha 
Świętego w poszczególnych stacjach Drogi krzyżowej. 
Kazania pasyjne. - Księża przeprowadzają słuchaczy 
kazań pasyjnych przez największą ofiarę Chrystusa, 
angażując do tego bohaterów, którzy byli świadkami 
ostatnich dni i godzin Zbawiciela. 

nr kat.: STA025
15x20 cm, s. 64 (drogi krzyżowe), s. 160 (kazania)

Kazania  
okolicznościowe 

Kazania  
pogrzebowe

21 
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NOWOŚĆ!

3900
4500

3250

Tym razem Ks. Pogodny pochyla się nad tematyką 
Wielkiego Postu. Przygotował sześć zestawów kazań 
pasyjnych. Ci, którzy znają Księdza Pogodnego, nie 
potrzebują rekomendacji. Przytacza wiele przykładów 
wziętych z codziennego życia, literatury czy sztuki. 
Jego kazania nie nudzą, są ciekawe i przez ucho trafiają 
do serca.

nr kat.: STA023
15x21cm, s.200, miękka

Kazania  
pasyjne  

kazaNia Na Wielki poSt

3250

Testament Jezu-
sa to fragmenty 

Ewangelii dotyczące Męki i Śmierci Pana Jezusa. Auto-
rzy przeanalizowali każdą z czterech Ewangelii, tworząc 
homilie skupiające na się na metodach działania zła 
i sposobach walki z nimi. Podsumowanie każdego z ka-
zań stanowi dla nas życiowy drogowskaz ku wiecznemu 
zbawieniu. 

nr kat.: STA006
15x21 cm, s. 172, miękka

NOWOŚĆ!

kazaNia „krótko i Na temat” Na Niedziele i ŚWiąteczNe dNi

kazaNia „po proStu” – kS. pogodNego

Czytelników, którzy znają publikacje Księdza Po-
godnego mamy przyjemność poinformować, że są 
już dostępne Kazania na niedziele. rok a. Na każdą 
niedzielę Ksiądz Pogodny przygotował po 4 propo-
zycje kazań. Kazania Księdza Pogodnego inspirują 
i prowokują, są krótkie i pełne ciekawych przykładów.

nr kat.: STA009
15x21 cm, s. 563, miękka

Kazania Księdza Pogodnego. Krótko i na temat rok 
B – niedziele To zbiór oryginalnych, przejrzystych 
tekstów, o prostej budowie, będących skarbnicą 
przykładów. „Kazania” zawierają egzegezę Ewangelii 
oraz elementy edukacyjne z różnych dziedzin życia. Od 
pierwszego zdania przykuwają uwagę słuchacza i od-
działują na jego najgłębsze emocje.  Dwie propozycje 
na każdą niedzielę.

nr kat.: STA010
15x21 cm, s. 372 miękka

Kazania Księdza Pogodnego. Krótko i na temat rok c. 
To zbiór oryginalnych, przejrzystych kazań, o prostej 
budowie, będących skarbnicą przykładów. Zawierają 
egzegezę Ewangelii oraz elementy edukacyjne z róż-
nych dziedzin życia: literatury, historii, historii sztuki, 
muzyki, malarstwa, a także wiele osobistych świa-
dectw. Cztery propozycje na każdą niedzielę:– Krótko 
i obrazowo, esencjonalnie nie odbiegając od tematu.

nr kat.: STA016
15x21 cm, s. 673 miękka

4900 4900 4900

NOWOŚĆ!

Kazania  
na rok A 

Kazania  
na rok B Kazania  

na rok C 

Kazania  
pasyjne

NOWOŚĆ!



Zestaw lekcjonarzy mszalnych
Nowe wydanie lekcjonarzy mszalnych. Komplet zawiera:
Tom 1 - Okres Adwentu, Okres Narodzenia Pańskiego, Tom 2 - Okres Wielkiego Postu, Okres Wielkanocy, Tom 3 
- Okres zwykły. Tygodnie 1-11, Tom 4 - Okres zwykły. Tygodnie 12-23, Tom 5 - Okres zwykły. Tygodnie 24-34, 
Tom 6 – Czytania w mszach o świętych. Tom 7 – Czytania w mszach obrzędowych. Tom 8 – Czytania w mszach 
okolicznościowych i wotywnych. Tom 9 – Czytania w mszach za zmarłych. można zakupić każdy tom indywidual-
nie w cenie i-Viii 100 zł, tom iX w cenie 70 zł.

nr kat.: 10EM14
17,5x24,5 cm, twarda, kolor bordowy

9 tomów! 87000

62000

NOWOŚĆ!
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Zestaw  
lekcjonarzy  
mszalnych

9 tomów
nr kat.: 10EM15

15x21 cm, twarda, kolor niebieski

Mszał 
Rzymski  

dla diecezji 
polskich

Najnowsze poszerzone wy-
danie. Zawiera nowe ogólne 
wprowadzenie do Mszału 
Rzymskiego, oraz dodane do 
„Mszy własnych o świętych” 
nowe teksty o świętych 
i błogosławionych.

 nr kat.: MM3001
23x30,5 cm, twarda

69000 35000 

22000 

Złocone  
brzegi! 9000

Modlitwy  
powszechne  
2 tomy (kpl.)
1 tom – modlitwy powszechne / błagalne / 
wznoszone przez kapłana podczas Mszy św. 
na cały liturgiczny rok w kościele.
2 tom – modlitwy przydatne w czasie Mszy 
o świętych i w Mszach wotywnych.
Każda modlitwa składa się z 5 wezwań do 
wiernych. nr kat.: 20EM01
15x21 cm,  kpl. 2 tomy, twarda

Mszalik 
z czytaniami 
na cały rok
Mszalik podzielony 
jest na 2 części: 
I Obrzędy Mszy św, 
II Lekcjonarz mszalny

nr kat.: WY1005
17x22 cm, twarda

NOWOŚĆ!

mSzały Na różNe uroczyStoŚci

12000

Mszał ślubny zawiera: msze za małżon-
ków, obrzędy wstępne, Liturgię Słowa,   
Liturgię Eucharystyczną z prefacjami 
i trzema modlitwami eucharystyczny-
mi, obrzędy komunii i zakończenia.

nr kat.: S78540
23x31 cm, s. 88, twarda 

Niniejsze wydanie jest wyciągiem tek-
stów z drugiego, poszerzonego wydania 
Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich 
oraz ze Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi 
Pannie.

nr kat.: MFP001
21x30 cm, s. 103, twarda

Mszał Maryjny to zbiór Mszy o Naj-
świętszej Maryi Pannie na każdy okres 
roku liturgicznego. Wzbogacony jest 
o uroczyste błogosławieństwa, prefacje 
śpiewane, melodie mszalne.

nr kat.: MMX001
22x30 cm, s. 363, twarda

ŚlubnyFatimski Maryjny

12000

Księga liturgiczna zawierająca Msze św. 
za zmarłych na podstawie II poszerzo-
nego Mszału Rzymskiego. Wydanie dla 
diecezji polskich. 

nr kat.: M81423
21x29 cm, s.119, twarda

12000
12000

Żałobny

Czterotomowe wydanie skórzanej  
oprawie zamykanej na zamek, 
ozdobionej ręcznie tłoczonymi 
ornamentami i złoceniami.
czarny       nr kat.: EM7017
11,5x16,5 cm, s. 6725, miękka

85000 
Na amBoNkę

Tom 1
Przeznaczony jest na 
Okres Zwykły.

nr kat.: AMB001
17x24 cm, s. 654, 
twarda 

Tom 3
Przeznaczony jest na dni 
wspomnień, świąt i uroczy-
stości w okresie od stycznia 
do czerwca włącznie.

nr kat.: AMB003
17x24 cm, s. 372, twarda 

Tom 2
Przeznaczony jest na Okres 
Adwentu, Narodzenia Pań-
skiego, Wielkiego Postu, 
Wielkanocy.

nr kat.: AMB002
17x24 cm, s. 409, twarda

Tom 5
Przeznaczony jest dla Mszy 
obrzędowych, w różnych 
potrzebach, wotywnych 
oraz za zmarłych. 

nr kat.: AMB005
17x24 cm, s. 200, twarda

Tom 4
Przeznaczony jest na dni 
wspomnień, świąt i uroczy-
stości w okresie od lipca do 
grudnia włącznie.

nr kat.: AMB004
 17x24 cm, s. 477, twarda

7500
Każdy  tom

nr kat.: WY1006
 

Format brewiarzowy 
(podróżny)

Liturgia Godzin 
I-IV  
(oprawa skórzana)



oBrzędy SakrameNtóW ŚWiętych

Księga zawiera obrzędy za-
warcia małżeństwa, czytania 
biblijne, modlitwy, błogosła-
wieństwa, obrzędy jubileuszu 
małżeństwa.

nr kat.: 21ZR03
17x24 cm, s. 180, twarda

900090009000

9000

Obrzędy są dostosowane do 
zwyczajów diecezji polskich. 
Uaktualnione o zmiany wy-
nikające z nowego kodeksu 
prawa kanonicznego.

nr kat.: MX2200
17x24 cm, s. 146,  twarda

Chrzest
Małżeństwo

Obrzędy dostosowane do 
zwyczajów diecezji polskich. 

nr kat.: SA1112
17x24 cm, s. 108, twarda

Obrzędy zawierają: odwiedza-
nie, komunia, namaszczenie 
chorych. Księga zawiera rów-
nież zbiór modlitw, czytań  
z Ewangelii.

nr kat.: 21ZR01
12x20 cm, s. 247, twarda 

Zbiór wszystkich obrzędów 
pogrzebowych. Księga zawiera:  
modlitwy, nieszpory, pieśni ża-
łobne, poświęcenie nagrobka, 
litanie za zmarłych. Nowe wyda-
nie zawiera czytania z nowego 
lekcjonarza mszalnego. 

nr kat.: 21ZR02
12x20 cm, s. 353, twarda

Sakrament  
Chorych

Pogrzeb
Bierzmowanie

9000

Istnieje możliwość zamówienia innych ksiąg parafialnych np.: cmentarnej, zapowiedzi, bierzmowanych, korespondencji.
kSięgi parafialNe    

7500 7500 7500 7500

Księga intencji 
mszalnych

nr kat.: HL0001
21x30 cm, twarda

Księga chorych
nr kat.: HL0006

21x30 cm, twarda

Księga ochrzczonych
nr kat.: HL0007

21x30 cm, twarda

Księga I Komunii
nr kat.: HL0008

21x30 cm, twarda

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! Księga protokołów 
przedmałżeńskich

nr kat.: HL0003
21x30 cm, twarda

7500

4500350025000

Pismo Święte Starego  
i Nowego Testamentu 
w oprawie skórzanej 
Format brewiarzowy. Zamykana na zamek 
brąz nr kat.: B1132X
12,5x18,5 cm 

czarna nr kat.: C1132X
12,5x18,5 cm

22000
6000
cena za każdy tom 

promocja  
komplet:

 
 16900

23 

katalog@delectio.pl  Pomoce liturgiczne

Śpiewnik  
międzylekcyjny

1 TOM         nr kat.: WyPA01
Adwent, Boże Narodzenie, Wielkanoc, 
s. 272 

2 TOM                  nr kat.: WyPA02
Okres zwykły, s. 582

3 TOM                  nr kat.: WyPA03
Msze własne o świętych, Msze wspólne, 
s. 380

Pismo  
Święte  

Nowego  
Testamentu  

i Psalmy
(oprawa  

skórzana)
nr kat.: WyPA04

10x14 cm, s. 589, twarda

Pismo  
Święte  

Nowego  
Testamentu 

nr kat.: WyPA05
11x15 cm, s. 888, twarda

Liturgia  
Godzin  
wersja  

skrócona 
 (oprawa  

skórzana) 
nr kat.: WyPA06

13x18 cm, s. 1785, miękka

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

18x28 cm, twarda

NOWOŚĆ!



    nr kat.: AS731     nr kat.: UR2922

49900
 

33000
 42900

 

   nr kat.: KOR128    nr kat.: A13931    nr kat.: A137018

79900
 

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

    nr kat.: A118611

52000
 

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

56000
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3290032900 31000

    nr kat.: KOR032C

dostępne w kolorze:
kremowym nr kat.: KOR032K
zielonym nr kat.: KOR032Z
fioletowym nr kat.: KOR032F
 

  nr kat.: KOR017K

dostępne w kolorze:
czerwonym nr kat.: KOR017C
zielonym nr kat.: KOR017Z
fioletowym nr kat.: KOR017F
 

 nr kat.: A1342Z

dostępne w kolorze:
kremowym nr kat.: A1342K
czerwonym nr kat.: A1342C
fioletowym nr kat.: A1342F
 

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

86900

89900

899 zł nr kat.: A122761

dostępne w kolorze:
kremowym nr kat.: A122711
zielonym nr kat.: A122733
fioletowym nr kat.: A122744
czerwonym            nr kat.: A122722
 

32900

  nr kat.: A10802F

dostępne w kolorze:
kremowym nr kat.: A10802K
zielonym nr kat.: A10802Z
czerwonym           nr kat.: A10802C
złotym – 450 zł   nr kat.: A10802ZŁ
 

45000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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21000

    nr kat.: AS671

dostępne w kolorze:
kremowym nr kat.: AS669
zielonym nr kat.: AS670
fioletowym nr kat.: AS672
 

NOWOŚĆ!

32000

    nr kat.: KOR087C

dostępne w kolorze:
kremowym nr kat.: KOR087K
zielonym nr kat.: KOR087Z
fioletowym nr kat.: KOR087F
 

NOWOŚĆ!

Welony

nr kat.: KWL031
 

nr kat.: KWL023
 

nr kat.: KWL027
 

43000

43000
53000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Skład: Satyna nabłyszcana, 100% PE. Skład: Satyna nabłyszcana, 100% PE. Skład: Satyna nabłyszcana, 100% PE, aksamit.

NOWOŚĆ!

    nr kat.: A107622
 

29900
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NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

 
                  nr kat.: A6128

 
                  nr kat.: A209711

 
                  nr kat.: AS8200

 
                  nr kat.: A20864

74000
 

105000
 

61000
 89900

 

Peleryna

Kapa

Kapa 
Maryjna

Kapa 
fioletowa

Wykonana 
z ciepłego 
flauszu. 
Szyta na 
wymiar

27 
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nr kat.: AS6522
 

nr kat.: A51220
 

nr kat.: AS7122
 

nr kat.: AS6622
 

nr kat.: A51410
 

nr kat.: A51100
 

24900 19900 16900

18900 4990014900

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

Skład: 100% PE.

Skład: 100% PE.

Skład: 100% PE.

Skład: 100% PE.

Skład: 100% PE.

Skład: 64% PE, 36% wiskoza.
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nr kat.: A31040
 

nr kat.: AS1022
 

nr kat.: A31080
 

nr kat.: A31210
 

nr kat.: AS1422
 

nr kat.: AS5022
 

19900 22000 24900

52900 1990026000

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

Skład: 65% 
poliester, 
35% bawełna 
(elanobawełna)

Skład: 100% 
poliester.

Skład: 100% 
poliester.

Skład: 64% 
poliester, 36% 
wiskoza

Skład: 100% 
poliester.

Skład: 100% 
poliester.
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29900 36900

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

dostępne w kolorze:

czerwonym nr kat.: A43612
kremowym nr kat.: A43611
fioletowym nr kat.: A43614
zielonym nr kat.: A43613

dostępne w kolorze:

czerwonym nr kat.: H7842C
kremowym nr kat.: H7842K
fioletowym nr kat.: H7842F
zielonym nr kat.: H7842Z

dostępne w kolorze:

czerwonym nr kat.: AS1740C
kremowym nr kat.: AS1740K
fioletowym nr kat.: AS1740F
zielonym nr kat.: AS1740Z

9500

Czerwona
nr kat.: MX3333

Biała
nr kat.: MX3332

Złota
nr kat.: MX3336

Zielona
nr kat.: MX3335

Fioletowa
nr kat.: MX3334

9500Szarfy do dzWoNkóW

Szyte z elanobawełny 
i poliestru. Wymiary:  
88 x 10 cm

Wykonane z elanowełny. 
Wymiary: 140x200 cm

    nr kat.: MX2298

27000

Ślubne nakrycie 
na klęcznik

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

12000
 

12000
 

12000
 

Nakrycia Na amBoNę

Kremowe
nr kat.: MX2282

Zielone
nr kat.: MX2296

Fioletowe
nr kat.: MX2290

Bożonarodzeniowe
nr kat.: MX2295

12000
 

Wym.: 186 x 58 cm. Wykonane z elanobawełny.
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czerwony   nr kat.: AS341C
zielony  nr kat.:  AS341Z
fioletowy nr kat.: AS341F
biały nr kat.: AS341B

Cingulum

12900
 

Biret
Z 3 lub 4 rogami. Dostępne rozmiary: 55-61. Skład: 
100% PE

nr kat.: BIR19X
 

Białe rękawiczki do noszenia 
sztandarów w procesjach
Nie wymagają prasowania, nie żółkną, szybko schną. 
Dostępny rozmiary: L, XL. Skład: 100% PE + lycra.

nr kat.: ReK027
 

4900
 

Dł.: 390 cm nie licząc frędzli.

2200

4500
 3200

 

7900
 

WeloNiki Na kielich i puSzkę

BurSy

 
nr kat.: MXA308

50x50 cm

 
nr kat.: KWB107

50x50 cm

 
nr kat.: KWe019

śr.: 53 cm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

nr kat.: AS440 nr kat.: AS433

nr kat.: HKK124 nr kat.: HKK003

nr kat.: KK0630 nr kat.: KK0290

nr kat.: AS426

8900 8900

10500
10500

10500
6200

6900

7500

10500

8900

NOWOŚĆ!

80 cm   nr kat.: UH2980

100 cm   nr kat.: UH29100

120 cm nr kat.: UH29120

Komplet zawiera: korporał (100% PE), puryfikaterz (tkanina bawełniana),  
palkę (100% PE) i ręczniczek (tkanina bawełniana). 

BielizNa kielichoWa 
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Welon na 
monstrancję

Welon tiulowy na 
monstrancję  

z białą lamówką.
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– czekolada mleczNa 
z motyWami BiBlijNymi

Czekolada z ciekawostkami i motywami biblijnymi. Pakowana po 20 szt.  Każda z serii 
czekolad zawiera opis innej ciekawostki z życia w czasach biblijnych. Kolorowe moty-
wy zostały zaczerpnięte bezpośrednio z Pisma Świętego dla młodych.

nr kat.: CZeK01 
100 g 

5,90

4,50
Dla parafii:

powyżej  
10 szt.

80.00
paczka 20 szt.

cena za szt. 
4 zł

Czekolady „biblijne”
Posmakuj słowo
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Polecamy na upominki dla dzieci na św. Mikołaja, nagrody na roraty, up-
ominki świąteczne, do paczek, a także dla wszystkich na odpusty, księżows-
kie imieniny, urodziny, do rozdawania w kancelarii parafialnej i na plebanii 
oraz na wszelkie inne okazje i bez okazji!

Święty Mikołaj

6Dziś biskupa Mikoła-
ja czcimy jako cu-

dotwórcę. Należy on do 
najsłynniejszych i  naj-
bardziej znanych świę-
tych. Wspominany jest 
w rocznicę swojej śmier-
ci, czyli 6 grudnia. 

1

Mikołaj urodził się 
ok. 270 r. w Patarze 

na terenie obecnej Turcji. 
Jego rodzice byli bardzo 
pobożnymi i  bogatymi 
ludźmi. Zmarł 6 grudnia 
ok. 345 lub 352 r. w Myrze.

3

Często w  jednej ręce 
trzyma księgę, a dru-

gą wykonuje gest błogo-
sławieństwa. Jego atry-
butami są trzy złote kule, 
trzy jabłka, trzy sakiewki, 
troje dzieci w  cebrzyku, 
kotwica albo okręt. 

5

Już w  średniowieczu 
uważano Mikołaja za 

patrona dzieci i  od wte-
dy związany jest z  nim 
zwyczaj wręczania pre-
zentów. 

4

Jest wzorem dobro-
ci i  troski o  bliźnich. 

Mikołaj był uważany za 
świętego, który udziela 
pomocy w  każdej po-
trzebie.

2

Zwykle św. Mikołaj 
przedstawiany jest 

z brodą, w szatach bisku-
pa, z mitrą i pastorałem. 

Obrazek karteczka czekolada mikolaj v3.indd   2 05.10.2022   11:34:01
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Święty
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Mikołaj

Obrazek karteczka czekolada mikolaj v3.indd   1 05.10.2022   11:33:38

polecamy jako upominki dla dzieci w okolicy 6 grudnia 
lub na prezenty świąteczne

Dość zalewu „podrabianych” Mikołajów, którzy bardziej 
przypominają krasnale, aniżeli prawdziwego świętego 
biskupa Miry! Polecamy najprawdopodobniej jedyną 
w Polsce czekoladę z obrazem prawdziwego Świętego 
Mikołaja. Dodatkowo do każdej tabliczki dołączono histo-
ryjkę przybliżając postać św. Mikołaja. 

nr kat.: CZeK05 
100 g 

599
promocja  
od 20 egz.:

 
 490

CZEKOLADA MLECZNA
PRAWDZIWEgO  

ŚWIęTEgO MIKOŁAJA 

BEZ OLEJU 
PALMOWEgO

Słodycze... na Bożą chwałę!



12,00
Dla parafii:

przy min.  
12 szt.

33 

230 g

Box 3 kg nr kat.: BCH003
9900

Boguchwałki CHOCO – galaretki 
w czekoladzie

Pudełko 3 kg z szufladką do częstowania Karton Boguchwałek luzem 7,3 kg

Paczka 230 g nr kat.: BCH001

Inspiracją do powstania BOGUchwałek była zachęta 
św. Pawła, by wszystko, co robimy, czynić na chwałę Bożą! 
Niech zatem Pawłowa zachęta, którą każdy, kto sięgnie 
po BOGUchwałki, znajdzie zawsze na owijce, stanie się 
życiowym mottem, a smak BOGUchwałek wzbudza radość, 
przyjemność i uśmiech. Na Bożą chwałę oczywiście!

NOWOŚĆ!

300 g

Boguchwałki – galaretki w cukrze 
z nadzieniem

Paczka 300 g nr kat.: BCH002

7,3 kg luzem nr kat.: BCH004

1490 10,00
Dla parafii:

przy min.  
12 szt.

NOWOŚĆ!

1490

19000
promocja



Ampułka 
szklana 
z korkiem

nr kat.: ITA001
wys.: 13 cm, poj.: 150 ml

Osłonka  
do świec  
(klosz)
Szkło żaroodporne. Hartowane.

nr kat.: WRS29X
wys.: 9 cm, śr. otworu dolnego: 5 cm

Miseczka do 
trybularza

nr kat.: LIM180
wys.: 4 cm, śr. góra: 10,5 cm, 
śr. dół: 6,5 cm

Zwykłe
nr kat.: J1016X

śr.: 7 cm, poj.: 150 ml

Srebrna
nr kat.: IS1001

12 cm

Srebrne
nr kat.: OMB131

śr.: 13 cm

Złota
nr kat.: IZ1001

12 cm

Stojący
nr kat.: LSAC01

wys.: 44 cm

nr kat.: KWT15J
wys.: 15 cm

Do zawieszenia
nr kat.: LSAC02

wys.: 54 cm
nr kat.: KWT15C

wys.: 15 cm

 
nr kat.: JSK005

wys.: 11 cm

 
nr kat.: JSK009

wys.: 6 cm

 
nr kat.: JSK011

wys.: 6,5 cm

Złote
nr kat.: OMB132

śr.: 13 cm

Naszyjnik.  
Pamiątka I Komunii Św. 

nr kat.: JSK014
wys.: 6 cm

Regulowany 
 knot

nr kat.: J1005X
śr.: 6 cm, poj.: 150 ml

Haczyk 
trybularzowy 
mosiężny

Wkłady olejowe do świec

Łyżeczki do kadzideł 
(mosiężne)

Krzyżyki na szyję (pamiątka bierzmowania)

Krzyże klasyczneKrzyże drewniane

Naczynko na wodę 
święconą

3250

3490

8250

9250

1990 2250

350850490450

3250

3250

2500

5500

3500
4500

11500

10500
Wykonana 
z grubego 
szkła.

srebrny
 nr kat.: 

LIM130
wys.: 52 cm

złoty
 nr kat.: 

LIM140
wys.: 52 cm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

nr kat.: LSA118
wys.: 18 cm

NOWOŚĆ! Z korpusem 
św. Benedykta

Ciemny

Dobry 
Pasterz

Święta 
Trójca

Duch 
Święty

Jasny
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Wykonane 
z drewna 

bukowego



KOMPLETy 
KRySZTAŁOWE

TACKI NA OBRąCZKI

DZBANKI KRySZTAŁOWE

TACE KRySZTAŁOWE

17500

19000

10500

13500

7500

7500

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

AUTOMATyCZNy 
BEZDOTyKOWy 

DOZOWNIK WODY 
ŚWIęCONEJ

Wersja stojąca
Wysokość: 120 cm

119000

nr kat.: KROP02
 Stare złoto

czujka ruchu IR

zbiornik 1 litr wody święconej 
(= 10 tys. podań)

solidna, metalowa, 
zamykana obudowa

zasilanie sieciowe   
i bateryjne w standardzie

butelka do ociekacza  
na wyposażeniu

ostatnie 
sztuki!

nr kat.: ATD729
poj. ampułek: 80 ml

nr kat.: ATD725
poj. ampułek: 280 ml

nr kat.: W10074
śr.: 24 cm

nr kat.: W10068
śr.: 18 cm

nr kat.: W10062
śr.: 12 cm

nr kat.: W73101
poj.: 1000 ml

nr kat.: W73102
poj.: 200 ml

nr kat.: W73103
poj.: 50 ml

45000

49000

Cyborium
nr kat.: NLPMPy

wys.: 1,5 cm, śr.: 5 cm

Muszla do chrztu
nr kat.: J22203

wym.: 12x14 cm

nr kat.: LIM120
dł.: 38 cm

8500

12500

14500
Mosiężna.

nr kat.: BP1003
wym: 13x26 cm

Złocona, mosiężna.
nr kat.: AMR727

wym.: 23x14 cm

25500
 

14500
 

NOWOŚĆ!

Mosiężna.

małe nr kat.: P30624
wym.: 7x10 cm
średnie nr kat.: P30625
wym.: 10x12 cm
duże nr kat.: P30626
wym.: 13x15 cm

Puszka 
– cyborium

45000

55000

65000
Ampułki mosiężne

nr kat.: P30679
wys.: 9 cm. Oznaczone literkami „V” i „A”

39000
Komplet 2 szt.

gasidło
Wykonane 

z elementów mo-
siężnych. długość 

38 cm.
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W wersji  
z cyfrowym mikrofonem bezprzewodowym.        

nr kat.:  TXA480
  
W wersji z dwoma mikrofonami 
(1 bezprzewodowy, 1 przewodowy)        

nr kat.:  TXA481
 

96000

88000

Zestaw  
nagłaśniający  
ST-010

Mocny , wygodny, przenośny, 30 
W RMS /moc skuteczna/. W kom-
plecie mikrofon bezprzewodowy 
i akumulator. Zestaw posiada czytnik 

kart USB i bluetooth.

Micker PRO – mikrofon 
z wbudowanym wzmacniaczem
Połącznie mikrofonu z głośnikiem, które spełnia funkcję przenośnego 
zestawu nagłośnieniowego. Urządzenie ma wbudowany wzmacniacz 
i dwa głośniki o mocy 10W. Urządzenie zasilane jest przez wbudowany 
akumulator, który wystarczy na około 6 godzin pracy. W komplecie 
znajduje się ładowarka, która naładuje akumulator w 2,5 godziny. 
Użytkownik ma do dyspozycji 3 poziomy głośności. Idealnie sprawdzi 
się w niedużych i średnich przestrzeniach jak np. sale lekcyjne czy 
konferencyjne oraz podczas zajęć grupowych, na wycieczkach i na wy-
darzeniach plenerowych. dane urządzenia: moc WyjŚcioWa: 10 W. 
Waga i Wymiary: 300 g, długość 26 cm. W zeStaWie: mikrofon 
Micker Pro, futerał, pasek, stacja ładująca, kabel ładujący USB

nr kat.: AV0001

98000NagłoŚNieNia

Zestaw  
do czyszczenia  

metali szlachetnych
Uniwersalne płyny do czyszczenia srebra, mosiądzu, miedzi 
i jej stopów.  Wielokrotnego użytku. Nie zawierają środków 
ściernych. W skład zestawu wchodzą dwie emulsje: Argentum 
i Cuprum, oraz rękawiczki i zestaw chusteczek.

nr kat.: MX7005
Argentum: 300 ml, Cuprum: 300 ml, Platinum: 18x28, 
rękawiczki

7250

Preparat  
 czyszczący 
do naczyń 
 liturgicznych oraz 
przedmiotów 
z metali 
szlachetnych. Przywraca 
połysk bez polerowania. Nowa 
udoskonalona mieszanka płynu.

nr kat.: MX1863 
poj.: 500 ml 

Preparat 
Calix

3500

99000

Liczarka do bilonu
nr kat.:  MX1006

waga: 3,5 kg

96000

Liczarka  
do banknotów

nr kat.:  MX2002
Pojemność: 300 banknotów, waga 7 kg 

2900

NOWOŚĆ!

6500

2750

Wykonany z wikliny. Wkladka bordowa 
z weluru.

nr kat.:  JJKS2X
dł.: 32 cm, głęb.: 8 cm, szer.: 17 cm

Woreczek  
na pieniądze

Wykonany ze sztucznego weluru.
nr kat.:  MX2117

szer.: 21 cm, wys.: 23 cm

Wykonany z wikliny. Z raczką.
nr kat.:  JJKS5X

dł.: 32 cm, głęb.: 10 cm, szer.: 25 cm

7500

Wykonana z drewna bukowego.  
Lakierowana. Zamykana na kluczyk. 
Wolnostojąca. Dostępna w dwóch  
kolorach: ciemnym i jasnym oraz 
napisem „Bóg zapłać” lub bez napisu.

nr kat.: JAK00X
 wys.: 85 cm, skrzynka: 36x18 cm

112000

Skarbonka 
drewniana Skarbonka 

plastikowa
Zamykana na kluczyk. 
Kolor kremowy.

  nr kat.: MX4299 
wys. 19 cm

Lakierowana 
proszkowo, przy-
kręcana do ściany.
Wykonana ze stali 
nierdzewnej. 

  nr kat.: MXW013 
wys.: 20 cm, szer.: 13 cm – pionowa
wys.: 15 cm, szer.: 18 cm – pozioma

Skarbonka 
stalowa

 16900

3000

 
jasny      nr kat.: SKASK1
wys.: 18 cm, szer.: 9 cm

  
brązowa      nr kat.: JMPA1R
wys.: 15 cm, śr.: 10 cm

SKARBONKI 
DREWNIANE

SKARBONKI 
METALOWE

Skarbonki wykonane z drewna. 
Zamykane na kluczyk. Posiadają 
metalowy uchwyt. Emaliowane.

Zamykane na kluczyk.

8500

6500

6500

KOSZyKI NA TACę

nr kat.: NJJKRM
 

 
brąz       nr kat.: SKASK2
wys.: 18 cm, szer.: 9 cm

 
biała       nr kat.: JMPA1B
wys.: 15 cm, śr.: 10 cm

Klikacz  
Ręczny licznik.
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NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

KADZIELNICZKI

nr kat.: PCH100
wys.: 20 cm

nr kat.: JMCH3X
wys.: 8 cm, śr.: 7 cm

nr kat.: JSP53X
wys.: 14 cm, śr.: 14 cm

nr kat.: JS1006
wys.: 12 cm

10500

5500

24500 15000Kadzielnik z regulacją. 
Mosiężny z grawerowną 
podstawką.

Mosiężny.

Wysokiej klasy 
olej liturgiczny
Niezwykle wydajny, odporny na 
zamarzanie, o jasnym niedymią-
cym płomieniu, bezwonny. 

nr kat.: MX6002
poj.: 5 litrów

7000

7500

9500

11500

Wkład  
do trybularza

nr kat.: NLP020
śr.: 9 cm

nr kat.: NLP021
śr.: 11 cm

nr kat.: NLP019
śr.: 7 cm

Mosiężny, odlewany 
i niklowany. 

Węgielki trybularzowe
Łatwopalne i niebrudzące. Palą się równo-
miernie przez minimum 75 minut. 

6250

5250

duże   nr kat.: MX8023
1 op.: 100 szt., śr. 4 cm

małe   nr kat.: MX8024
1 op.: 100 szt., śr. 3,3 cm

Nowa ulepszona wersja 
węgielków!

Mini 
trybularz

Szczypce stalowe wyposażone w metalowy szpikulec do przekłuwania węgielków.
nr kat.: MX2110

dł.: 12 cm 

2500

4900

Szczypce  
do węgielków

Kadzidło Róża
Bardzo wydajne kadzidło o intensyw-
nym zapachu róży i delikatnym dymie 
z dodatkiem drzewnego aromatu.

nr kat.: MX8021
1 opakowanie: 200 g

Kadzidło Ziołowe
Zawiera najlepsze, starannie wyselek-
cjonowane składniki. Długo uwalnia 
klasyczny, przyjemny zapach.

nr kat.:  MX8062
1 opakowanie: 400 g

4200 4500gRECKIE KADZIDŁA PREMIUM

Vatican
nr kat.: VAT29X

Kauczuk + cynamon + jaśmin

Pontifical
nr kat.: PON29X

Kauczuk + róża

Basilica
nr kat.: BAS29X

Bursztyn + wanilia + piżmo

Archangel gabriel
nr kat.: ARg29X

Mirra + fiołek

Wszystkie kadzidła zapachowe 
są w wersji PREMIUM- co 
oznacza , że ich zapach jest 
zdecydowanie intensywniejszy 
od pozostałych kadzideł. Kadzi-
dła Premium przeznaczone są 
w szczególności do obrzędu  re-
ligijnego przez swoją specyficz-
ną intensywność i wyrazistość 
zapachu. duże opakowania 
– 280 g.

NOWOŚĆ!

Z blachy 
mosiężnej.

Mosiężny.
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nr kat.: D0006
wys.: 15 cm

3990
Figurki Matki Bożej  

Fatimskiej

4490
Higroskopijna 
– zmienia 
kolor 
w zależności 
od pogody.

9000Komplet  
100 szt.

nr kat.: WOSK004
wys.: 25 cm,  śr.: 0,5 cm

Drewniane 
różańce  
sznurkowe
Paczka 12 sztuk

3600

nr kat.: ROZDR1

Świece wotywne 
i procesyjne 

z wosku 
pszczelego 

(100%)

nr kat.: D0005
wys.: 21 cm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Wykonane 
z masy 

żywicznmej.

PROPOZyCJE DLA gRUP PARAFIALNyCH

SREBRNE IKONKI, OBRAZy

KADZIELNICZKI 
CERAMICZNE

1 różaniec 
tylko 3 zł!

Obrazki: przednia część aluminiowa, tył drewniany. Możliwość powieszenia lub postawienia.

Święta Rodzina
nr kat.:  SV111T

wym.: 21x25 cm

MB Ostrobramska
nr kat.:  SV134T

wym.: 4x5,5 cm

MB Nieustającej Pomocy
nr kat.:  SV102T

wym.: 16,5x22 cm

Święta Rodzina
nr kat.:  SV104T

wym.: 21x25 cm

16000 6000

8000 3500

3750

3250

12000 16000

Zestaw  
kadzideł  

żywicznych
W skład zestawu wchodzi sześć rodzajów kadzideł, 
które charakteryzują się pięknymi i unikalnymi 
zapachami. W komplecie znajduje się również rolka 
węgielków do kadzideł i ceramiczna kadzielniczka 
z podkładką korkową. Do zestawu dołączony jest opis 
i instrukcja użycia. Całość starannie i elegancko zapa-
kowana w ekologiczne pudełko. Zestaw to doskonały 
prezent czy upominek świąteczny dla bliskich. W daw-
nych czasach obdarowanie drugiej osoby kadzidłem 
oznaczało wyraz uznania i szacunku. 

nr kat.: ZKZ001
 

Prezentowy  
zestaw  

świąteczny
W skład zestawu wchodzi: opis tradycji związanych 
z polską wigilią, cztery opłatki wigilijne, sianko na stół, 
składana szopka, tekst trzech popularnych kolęd, ozdo-
ba choinkowa. Uzupełnieniem zestawu są dwie sztuki 
kadzidła na święto Trzech Króli (z kredą i węgielkiem) 
i ceramiczna mini kadzielniczka z korkową podkładką.  
całość starannie i elegancko zapakowana.

nr kat.: PRKS01
  

Kadzielniczka gliniana, wypalana w piecu, dzięki 
czemu jest odporna na temperaturę rozgrzanego 
węgielka. W komplecie z korkową podstawką.  
Towar zapakowany w eleganckie, tekturowe pudełko. 
Doskonały pomysł na prezent.

Glazurowana

Kolor morski.
nr kat.: KAD001

wys.: 9 cm

Matowa

Terakota.
nr kat.: KAD002

wys.: 9 cm

38 

Miks delectio  12 411 14 57



12500

590 680
za 1szt. 

za 1szt. 

650 750

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

nr kat.: KC045A
wys.: 6 cm, mix kolorów, opak. 12 szt

nr kat.: JKC442
mix kolorów, opak. 12 szt 

nr kat.: JBC169
 

nr kat.: JSS118
 

BOŻE KRóWKI
Podziel się świętością! Boże krówki to słodycze kryjące w sobie dodatkowy podarunek.  

Każda z nich niesie inną myśl świętego.

4200
 

Pudełko prezentowe       nr kat.: 

MX1580
370 g

3,5 kg  

nr kat.: MX1590
1,5 kg  

nr kat.: MX2390

17500
 

7900
 

Opakowania zbiorcze

750 g  

nr kat.: MX1579 4200
 

W skład zestawu wchodzi: Pudełko prezentowe, miód rzepakowy 
400 g., miód wielokwiatowy 400 g., krem czekoladowy z pyłkiem 
200 g., krówka miodowa 120 g. – Premium Honey

nr kat.: P005XX
  

Zestaw 
prezentowy

Brelok  
Aniołek modlący 

Brelok  
Matka Boża

Bransoletka dziesiątka 
różańca

Naszyjnik  
Święta Rodzina

Wykonana z drewna 
sosnowego.

Wykonany ze stali 
chirurgicznej.

nr kat.: JBC460
wym.: 21x3 cm

nr kat.: PUZ063
Puzzle 40-elementowe. 13x20 cm. 

nr kat.: PUZ046
Puzzle 40-elementowe. 13x20 cm. 

nr kat.: JBC185
mix kolorów, opak. 12 szt. 

nr kat.: KC390A
mix kolorów, opak. 12 szt. 

nr kat.: JBC011
mix kolorów

nr kat.: JS1592
wys.: 6 cm, opak. 12 szt.

nr kat.: JKC057
wys.: 5 cm, opak. 12 szt.

Opaski odblaskowe 
I LOVe JeSUS

Puzzle Boże 
Narodzenie

Puzzle 
Anioł Stróż

Bransoletka 
I LOVe JeSUS

Brelok dziesiątka 
różańca

Bransoletka rybka Brelok Matka Boża Zawieszka rybka

350320

za 1szt. 220
za 1szt. 220 za 1szt. 280

za 1szt. 320

za 1szt. 350

Wykonany z drewna. Silikonowe

NOWOŚĆ!

za 1szt. 350
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Klęcznik z ławeczką

nr kat.: MX2802
wys.: 80 cm, szer.: 60 cm

Klęcznik wykonany z drzewa dębowego. Posiada 
ławeczkę. Miejsce do klęczenia i siedzenia wypełnione 
miękką gąbką.

WIESZAKI NA SZATy LITURgICZNE
Specjalnie zaprojektowane, drewniane (tradycyjny buk). Trzykrotnie malowane ekologicznym lakierem. 

ELEMENTy gRZEJNE DO KOŚCIOŁA, SALEK, ZAKRySTII

 3200

Wieszak na komżę
nr kat.: MX3002

uchwyt: biały nikiel, rozstaw: 57 cm

promocja  
od 10 szt.:

 
 2800

Wieszak na ornat
nr kat.: MX1008

uchwyt: biały nikiel, rozstaw: 58 cm

 4800 promocja  
od 10 szt.:

 
 4400 Wieszak  

na kapę

nr kat.:  MX3001
uchwyt: biały nikiel, rozstaw: 55 cm

 3800 promocja  
od 10 szt.:

 
 3400

nr kat.: 12IZ05
50x100 cm 99000

Dywaniki grzejne Służy do ogrzewania stóp. Wydziela przyjemne ciepło 
równomiernie na całej swojej powierzchni. Powierzchnia 
drewnopodobna, miękka, winylowa, wodoodporna, 
grubość 9 mm.  

nr kat.: 10MX01
25x33 cm, moc 40W, 230V

38000

Płytka grzejna pod ampułki

Urządzenie energooszczędne.nr kat.: 12IZ06
50x200 cm 108000

Komunikanty  
mszalne  

niskoglutenowe  
– 50 szt.

Komunikanty mszalne niskoglutenowe o średnicy 
35 mm, z obustronnie wytłoczonym znakiem krzyża. Za-
sklepione krawędzie zapobiegają kruszeniu się brzegów.

nr kat.: MX8016
1 opakowanie: 50 szt.

2750

Hostia  
mszalna  
– 50 szt.

Hostia mszalna gruba, o średnicy 70 mm, z obu-
stronnym znakiem krzyża. Zasklepione krawędzie 
zapobiegają kruszeniu się brzegów.

nr kat.: MX8017
1 opakowanie: 50 szt.

1500

Komunikanty  
mszalne – 5000 szt.

Komunikanty mszalne, grube, białe, razowe, o śred-
nicy 35 mm, z obustronnie wytłoczonym znakiem 
krzyża. Zasklepione krawędzie zapobiegają kruszeniu 
się brzegów.

nr kat.: MX8015
1 opakowanie: 5000 szt.

 9500

nr kat.: KPP001
wys.: 100 cm

Baldachim – parasol 
procesyjny

345000

Wykoanny z wyso-
kiej jakości tkaniny. 
Lekki z drewnianym 
stelażem. Zdobiony 
haftem i złotą nicią.

Klęcznik – konfesjonał

nr kat.: MBOS11
wys.: 135/80 cm

nr kat.: MX2801
wys.: 80 cm

158000

132000

Klęcznik 
wykonany 
z drewna 

dębowego. 
W wersji 
z kratką  
o wys.: 
55 cm

Klęcznik

Klęcznik z kratką

169000

NOWOŚĆ!

nr kat.: 12IZ04
50x50 cm 58000

Mata grzejna
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Zapraszamy do sklepu internetowego: www.sklep-kamo.pl

koSzt ogrzeWaNia 200 WierNych Na 1 mSzy to tylko 3 plN 
- Na to udzielamy gWaraNcji.



nr kat.: JMZg1X
Długość: 88 cm (po rozsunięciu 125 cm)

Zapalarko 
– gaśnica
Akcesorium do 
zapalania i gaszenia 
świec. Zapalarka 
posiada wbudowany 
zbiorniczek na olej. 
Możliwość regulacji 
długości.

62000
 

Wykonane
 z metali szlachetnych.   

długość rączki  
po rozłożeniu : 1   m. 
Złote lub niklowane.

nr kat.: NL5991

44000

gasidło-świecidło

nr kat.: JS1007
poj.: 7 l, wys.: 47 cm

145000

złoty nr kat.: JMST3X 
wys.: 122 cm
srebrny nr kat.: JMST2X 
wys.: 122 cm
miedziany nr kat.: JMST4X 
wys.: 122 cm
czarny nr kat.: JMST1X 
wys.: 122 cm

78000

Stojaki na sprzęt 
liturgiczny

Stojak 
posiada 
uchwyty na 
kropidło, 
trybularz, 
kociołek, 
haczyk 
i podstawkę 
pod łódkę. 

nr kat.: MX9007
poj.: 60 ml

Buteleczka na 
wodę święconą

Chrzcielnica 
– pojemnik na 
wodę święconą

Plastikowa, z nakrętką z napisam 
„woda święcona”. Nowa lepsza 
wersja buteleczki na wodę 
święconą. Zaletą buteleczki jest 
duża średnica szyjki.

 150
promocja  
od 200 szt.:

 
 130

FUTERAŁy NA PATENy
Drewniane, wyściełane czerwonym aksamitem.

Na 3 pateny
nr kat.:NJ14F0

Na 4 pateny
nr kat.:NJ14F1

Na 5 paten 
nr kat.:NJ14F2 23000

21000

19000

Ciemny

Stojak na naczynie  
na wodę święconą

42000

Stojak wykonany 
ze stali  

nierdzewnej. 
Lakierowany 
proszkowo.

Naczynia wykonane z porcelitu. Posiadają otwory umożliwiające przykręcenie do stojaka. Kranik mosiężny samoczynnie zamykający się.

Naczynie na wodę 
święconą – 26 litrów

Naczynie na wodę 
święconą – 26 litrów

Beżowe
nr kat.: MX2112

wys.: 37 cm, śr. otworu: 21 cm

Brązowe
nr kat.: MX2114

wys.: 37 cm, śr. otworu: 21 cm

3900039000

nr kat.: 12MX03
wys.: 92 cm, śr.: 38 cm
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KROPIELNICE MOSIęŻNE

VASCULUM Z SERWETNIKIEM

NACZyNIA DO CHRZTU

niklowane
   
nr kat.: JMCH5N

wys.: 36 cm, szer: 9 cm

złote
   

nr kat.: JMCH5N
wys.: 36 cm, szer: 9 cm

8600074000

96000

45000

8500

29000

nr kat.:  JMKM2X
wys.: 26 cm, szer.: 15 cm

nr kat.:  MX1626
wys.: 24 cm, śr.: 16 cm

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Dzbanek z miseczką 
(mosiężne)

nr kat.:  WF1028
wys.: 20 cm, szer.: 19 cm, śr. tacy: 20 cm

Pojemnik na olej 
– podwójny

nr kat.:  AMR822
wys.: 6 cm, śr.: 2,6 cm

Pojemnik na olej 
– na palec

nr kat.:  AMR820
wys.: 1,5 cm, śr.: 2,8 cm

Dzbanek  
(ze stali nierdzewnej)

nr kat.:  WF1009
wys.: 22 cm, szer.: 15 cm

Buteleczki na wodę 
i wino (kpl.)

nr kat.: M0010X
Buteleczki szklane, poj.: 100 ml

nr kat.: NJMCH4
wys.: 33 cm, szer: 12 cm

8900

W komplecie 
skórzane etui. 

11500 75000

65000

VASCULUM 
KRySZTAŁOWE

nr kat.: MXW02
wys.: 8 cm

Mosiężne z wymienną miseczką.

Odlew mosiężny. Lakierowane. 
Z wymienną miseczkę.

Niklowany.

15000

Ampułki szklane 
z metalową tacką

nr kat.: NL5002
poj.: 80 ml

LAVABO MOSIęŻNE 
SZKLANE

NOWOŚĆ!

18000

złote nr kat.: AMR711
wys.: 9 cm, poj.: 50 ml

niklowane nr kat.: AMR713
wys.: 9 cm, poj.: 50 ml

Ampułki szklane 
zdobione

nr kat.: AMR150
poj.: 100 ml

Ampułki kryształowe
nr kat.: PgA724

poj.: 150 ml

Ampułki kryształowe
nr kat.: PgA729

poj.: 80 ml

1250025000

34000

29000
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Świecznik modlitewny  
ze skarbonką

Stalowy 
zabez-
pieczony 
lakierem 
prosz-
kowym. 
Posiada 
skarbonkę 
oraz 
miejsce 
na zapałki 
i świeczki.

nr kat.: NLJS19
wys.: 97 cm, szer.:  
52 cm, gł.: 50 cm

mały

119000
nr kat.: NLJS18

wys.: 97 cm, szer.: 
73 cm, gł.: 56 cm

duży

139000

138000

148000

92000

Lampy wieczne wiszące

nr kat.: CAL844
wys.: 80 cm

nr kat.: NJML1X
wys.: 75 cm

Mosiężna.
Mosiężna.

  nr kat.: NJM22X
wys.: 32 cm, szer.: 26 cm

Zacheuszek
115000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

39000

Zacheuszek
Mosiężny, lakierowany.

nr kat.: NJMZ1X
wys.: 18 cm , szer.: 13 cm

nr kat.: NJML35
wys.: 134 cm , szer. podstawy: 23 cm

42000
Lampa  
elektryczna ledowa
Lampa stojąca, wykonana z mosiądzu. 
Żarówka LED w komplecie. Posiada 
regulowany kąt nachylenia.

nr kat.: NLJM27
wys.: 17 cm, długośc kabla: 187 cm

Mosiężna, lakierowa-
na na wkład olejowy. 
Klosz bezbarwny.

Akolitka 
procesyjna 56000

Mosiężny, 
złocony, 

zdobiony.
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Komplet 100 szt.

nr kat.: MX1932
tealighty
4250Kolor czerwony. Czas 

palenia ok: 7 h.
nr kat.: OWSW13

wys.: 3,7 cm, śr.: 4,7 cm

ŚWIECZKI WOTyWNE

Komplet 25 szt.

3250

520000

Świecznik wotywny  
– kandelabr

Elektryczny, na monety, 
wykonany z odpornej 
płyty meblowej,  
z 30 lampami tlącymi. 
Mały pobór mocy  
Przyjmuje monety 
1, 2 i 5 zł. Wysyłka 
paletowa – koszt 
150 zł.

nr kat.: 12MJK1
wys.: 122 cm, szer.: 54 cm

68000

nr kat.: NLJAK1
wys. z kloszem: 50 cm

Akolitka  
z kloszem
Wykonana z mosiądzu. 
Klosz bezbarwny. 
Regulowany knot. 
Ryflowana rurka!

nr kat.: NLJ08L
wys.: 15 cm, szer.: 7 cm

Lampka 
wieczna 
na baterie

25500

Wykonana z mo-
siądzu. Źródło 

światła: dioda LED

nr kat.: NJML20
wys.: 28 cm

Lampka 
olejowa

42000

NOWOŚĆ!

112000

nr kat.: CAL847
wys.: 40 cm

Lampa procesyjna
Mosiężna, olejowa.

NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

nr kat.: JMK20X
wys.: 67 cm, szer.: 30 cm

nr kat.: JMK21X
wys.: 68 cm, szer.: 32 cm

nr kat.: JMK22X
wys.: 51 cm, szer.: 21 cm

nr kat.: CF1004
wys.: 40 cm, szer.: 19 cm

nr kat.: M29126
wys.: 27 cm

172000
59000 6000146000

118000 Drewno 
bukowe. 
Dostępny  
w 2 kolorach: 
jasny lub 
ciemny.

  

Potrójny. Mosiężny i chromowany. 
nr kat.: JMD1XX

wys.: 11 cm, szer.: 16 cm

  

Potrójny. Mosiężny. 
nr kat.: J78609

wys.:  18 cm, szer.: 16 cm

 
nr kat.: JMD18M

wys.:  24 cm

 
nr kat.: LIM410

wys.:  10 cm

  

Poczwórny, mosiężny. 
nr kat.: JMDXXX

wys.: 15 cm, szer.: 18 cm

  

Poczwórny, mosiężny. 
nr kat.: NJSP83

wys.: 16 cm, szer.: 18 cm

  

Poczwórny, mosiężny. 
nr kat.: J78624

wys.: 10 cm, szer.: 14 cm

  

Poczwórny, mosiężny. 
nr kat.: J78629

wys.: 10 cm, szer.: 14 cm

7500029500

195007500

69000550003950037000

Pojedynczy. 
Mosiężny z herbem 
papieskim 

Pojedynczy. 
Mosiężny. 

nr kat.: NJMDS3
wys.: 16 cm

56000

Mosiężna. Zabezpieczona 
lakierem bezbarwnym. 

Produkt włoski.

Sygnaturka 
 dzwonek

nr kat.: NL2614
wys.: 47 cm

nr kat.: NL2633
wys.: 42 cm

146000

156000

Sygnaturka 
poczwórna
Mosiężna. Sygnaturka 

potrójna
Mosiężna.

SygNaturki

dzWoNki

59000

42000

Sygnaturka  
dzwonek

Mosiężna.

mała   nr kat.: NLP352
wys.: 20 cm

duża   nr kat.: NL5353
wys.: 30 cm
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krzyże ołtarzoWe. moSiężNe, lakieroWaNe krzyż dreWNiaNy

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!



nr kat.: ReL002
wys.: 42 cm, szer. 30 cm.

550000RELIKWARIUM

nr kat.: ReL001
wys.: 50 cm, szer. 29 cm.

czas wykonania ok. miesiąca, można wykonać dane reliwiarium na indywidualne zamówienie.

Relikwiarium 
malowane 
i patynowane. 
Podświetlenie LED. 
Szyba pancerna, 
akrylowa, grubość 
8 mm. 

390000

nr kat.: ReL003
wys.: 44 cm, szer. 27 cm.

Relikwiarium 
wolnostojące 
z możliwością 

montażu na ścianie, 
lub w ścianie. 

Wewnątrz 
podświetlenie LED.  

Szyba pancerna, 
akrylowa, grubość 

8 mm.

6000

Kapsułka na relikwie
Mosiężny odlew.

nr kat.: JS1001
wym.: 3,5 szer, śred. wew.: 2,2 cm

59000

Relikwiarz mini

nr kat.: RLK047
wys.: 13 cm, śr. oczka: 3,6 cm 

39000

Relikwiarz 
„kieszonkowy”

nr kat.: RLK020
wys.: 10 cm, szer.: 8 cm, śr. oczka: 3,6 cm

Mosiężny,  
w komplecie 
etui. 

NOWOŚĆ!

32000

nr kat.: MN1012
wys.: 20 cm,  
śr. oczka: 4,8 cm

Relikwiarz
Mosiężny.

245000

Relikwiarz
Mosiężny.

nr kat.: RLK008
wys.: 37 cm, śr. oczka: 3,6 cm

NOWOŚĆ!

13800012900076000

128000 44000 3800042000

nr kat.: RLK019
wys.: 33 cm, śr. oczka: 3,6 cm

nr kat.: RLK100
wys.: 27 cm, śr. oczka: 7,6 cm

nr kat.: RLK006
wys.: 22 cm, śr. oczka: 3,6 cm

nr kat.: KON604
wys.: 36 cm, śr. oczka: 3,7 cm

nr kat.: MN1022
wys.: 41 cm, śr. oczka: 4,6 cm

nr kat.: JSH003
wys.: 18 cm, śr. oczka: 3 cm

nr kat.: MN1010
wys.: 22 cm, śr. oczka: 3 cm

Relikwiarz
Mosiężny.

Relikwiarz
Mosiężny.Relikwiarz

Mosiężny.

Relikwiarz
Mosiężny. 
Pozłacany. 
Ornament 
srebrzony.

Relikwiarz
Mosiężny Relikwiarz

Mosiężny
Relikwiarz
Mosiężny

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

29000

290000
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NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Mosiężne 
złote.

Mosiężne
złote.

35000
26500

12000

8500 26500

długie nr kat.: LIM701
dł.: 63 cm

krótkie nr kat.: LIM721
dł.: 42 cm

kropidła

kociołki

Stojaczki Na 
ręczNiczek

duże nr kat.: NTR290
dł.: 65 cm

małe nr kat.: N59132
dł.: 25 cm

drewniane nr kat.: KRDR27
dł.: 50 cm

Mosiężne, 
niklowane.

Mosiężne, 
niklowane.

Gruba 
rękojeść.

nr kat.: PCH145
wys.: 18 cm, śr.: 20 cm

Mosiężny

49000Mosiężny 
Mosiężny 

złoty nr kat.: NLP714
wys.: 19 cm, śr.: 18 cm

niklowany nr kat.: NLP744
wys.: 19 cm, śr.: 18 cm

chromowany         nr kat.: LIM600
wys.: 11 cm, śr.: 21 cm

złocony nr kat.: LIM610
wys.: 11 cm, śr.: 21 cm

6900069000

7200061000

Z wyjmowanym 
emaliowanym 

wkładem

Lakierowane 
proszkowo.

Ze stali 
nierdzewnej
   nr kat.: SL1904
wys.: 13 cm, śr.: 21 cm

29000

nr kat.: NL70P4
wys.: 23 cm, śr.: 14 cm

Puszka pod  
dwiema postaciami

128000 Mosiężna, 
złocona, ze 

srebrnym 
nodusem.

125000

Mosiężne, 
pozłacane.

nr kat.: KON502
wys.: 21 cm

Kustodium

Pulpit – ambonka Stojak na sprzęt 
liturgiczny

525000

175000

152000
nr kat.: STAM01

wys.: 115-148 cm

Wykonany 
z odlewów 

mosiężnych oraz 
szkła akrylowego. 

Posiada 
regulowany 

kąt nachylenia,  
i regulację 
wysokości 

złoty nr kat.: LIM930 
wys.: 117 cm

niklowany               nr kat.: LIM941 
wys.: 117 cm

27000

31000

złoty  
nr kat.: LIM020 

wys.: 30 cm

niklowany              nr kat.: LIM022 
wys.: 30 cm
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nr kat.: KONPTZ
dł.: 30, śr.: 15 cm

nr kat.: CAL413
dł.: 30, śr.: 16 cm

29500 36000

Mosiężna, 
złocona. Mosiężna, 

niklowana. 

nr kat.: NPT403
dł.: 30, śr.: 15 cm

Mosiężna 
złocona.

Mosiężna 
złocona 24 
karatowym 

złotem.

Mosiężna  
z grawe-

rowanym 
nodusem.

Mosiężna 
z ozdobnym 

nodusem.

Złocona.

Mosiężna, 
pozłacana. Mosiężna, 

niklowana.

Mosiężna

Mosiężna 
złocona. 

Niklowana.

28000

nr kat.: J1015G
wys.: 12 cm, śr.: 15 cm

nr kat.: NLC316
wys.: 22 cm

Puszka cyborium
Mosiężna, złocona. Puszka magazyn

69000

225000

142000

152000
168000 149000

132000189000

209000 138000

Hostiarka
nr kat.: P30621

wym.: 7x10 cm

nr kat.: N10722
wys.: 17 cm 

nr kat.: DOB203
wys.: 24 cm 

nr kat.: DOB216
wys.: 21 cm 

nr kat.: N30631
wys.: 22 cm 

nr kat.: DOB306
wys.: 24 cm 

nr kat.: CAL311
wys.: 34 cm 

nr kat.: NL716X
wys.: 23 cm 

złota nr kat.: NLP721
wys.: 23 cm
srebrna nr kat.: NL721X
wys.: 23 cm 

42000Mosiężna, 
złocona.

nr kat.: P1011A
wys.: 8 cm, śr.: 14 cm

Pojemnik na 
komunikanty 

lub hostie

Mosiężny.
26500

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

pojemNiki Na komuNikaNty i hoStie

pateNy do komuNii ŚWiętej

puSzki do komuNii ŚWiętej

nr kat.: J1011P
dł.: 32, śr.: 15 cm

Mosiężna 
z drewnianą 

rączką.

25000
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NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

lichtarze moSiężNe

Na 2 świece
nr kat.:MXF448
szer.: 32 cm

Na 3 świece
nr kat.:MXF449
szer.: 50 cm

Na 4 świece
nr kat.:MXF450
szer.: 65 cm

160000

189000

210000

Świecznik chromowany

Wys. 96 cm

149000
 

nr kat.: MXF447
wys.: 97 cm, szer.: 28 cm

nr kat.: NLJSP3
wys.: 9 cm, szer.: 35 cm
Potrójny

nr kat.: LIM250
wys.: 33 cm, śr.: 12,5 cm

nr kat.: LIM340
wys.: 5 cm, śr.: 9,5 cm

nr kat.: NJSP11
wys.: 5 cm, śr.: 9 cm

nr kat.: LIM290
wys.: 14 cm, śr.: 10 cm

nr kat.: NJSP35
wys.: 10 cm, śr.: 9 cm

nr kat.: NJMS15
wys.: 13 cm, śr.: 9 cm

nr kat.: NJSP12
wys.: 30 cm, śr.: 12 cm

nr kat.: JSP142
wys.: 30 cm, śr.: 5,5 cm

nr kat.: NJSP62
wys.: 48 cm, śr.: 7 cm

nr kat.: NJMS22
wys.: 19 cm, śr.: 9 cm

nr kat.: NLJSP2
wys.: 9 cm, szer.: 22 cm
Podwójny

nr kat.: NLJSP1
wys.: 9 cm, szer.: 9 cm 
Pojedynczy

nr kat.: MXW07
wys.: 3,5 cm,  śr.: 4 cm

Pojemnik na olej – CHR
Pojemnik zakręcany,  

ozdobne etui. 4500

nr kat.: MXW06
wys.: 3,5 cm,  śr.: 4 cm

Pojemnik na 
olej – INF
Pojemnik  zakręcany,  
ozdobne etui.

 4500

20500 14500

35000 44000

8900 16000

18000

25000 62000

72000 9100082000

8000

Stojak pod  
paschał

Lichtarze z plexi z mosiężnymi talerzykami
Chromowany, złoty lub srebrny.

Wykonany z blachy mosiężnej.
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złota nr kat.: NL6460
wys.: 13 cm
srebrna  nr kat.: NLP460
wys.: 13 cm

32000

Mosiężna,  
z łyżeczką.

Łódka  

2650022000

  nr kat.: Ce1009
wys.: 13 cm

  nr kat.: JS7868
wys.: 13 cm

Łódka
Mosiężna, 
niklowana 
z łyżeczką.

Łódka
Mosiężna z łyżeczką.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

25000

srebrna  nr kat.: NLP355
wys.: 7 cm

złota  nr kat.: NL7355
wys.: 7 cm

Łódka 
Mosiężna,  
odlewana,  
z łyżeczką.

tryBularze

taBerNakulum

125000

złoty 
nr kat.: NL8484
wys.: 31 cm

srebrny 
nr kat.: PL8484

wys.: 31 cm

Trybularz 
neogotycki

Mosiężny.

119000

32000 28000 69000

82000

36000

550000 550000

600000 600000

650000 650000

84000
Neogotycki

Odlew  
mosiężny.

złoty      nr kat.: NL6136
wys.: 28 cm
srebrny  nr kat.: NLP136
wys.: 28 cm

      
 nr kat.: B00125

wys.: 24 cm,  
szer.: 28 cm

   
 nr kat.: B00130

wys.: 30 cm,  
szer.: 30 cm

   
 nr kat.: B00140

wys.: 40 cm,  
szer.: 40 cm

      
 nr kat.: B00325

wys.: 28 cm,  
szer.: 26 cm

   
 nr kat.: B00330

wys.: 33 cm,  
szer.: 30 cm

   
 nr kat.: B00340

wys.: 40 cm,  
szer.: 40 cm

złoty      nr kat.: Z22244
wys.: 24 cm
srebrny  nr kat.: S22244
wys.: 24 cm

  nr kat.: Ce1011
wys.: 21 cm

  nr kat.: Ce1005
wys.: 22 cm

złoty      nr kat.: Ce1002
wys.: 24 cm
niklowany  nr kat.: Ce100N
wys.: 24 cm

złoty      nr kat.: P10151
wys.: 24 cm
srebrny  nr kat.: P12151
wys.: 24 cm

srebrny  nr kat.: S12024
wys.:  24 cm
złoty      nr kat.: Z12024
wys.:  24 cm

Mosiężny.

Mosiężny.NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Mosiężny.

Odlew  mosiężny.
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NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

pateNy kielichoWe

kielichy mSzalNe

Patena 
z wgłębieniem
Mosiężna.

nr kat.: KON404
śr.: 14,5 cm

Patena gładka
Mosiężna.

nr kat.: KON405
śr.: 14,5 cm

Patena głęboka
nr kat.: KON406

śr.: 14,5 cm

27000 25000 29000

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Mosiężna, pozłacana.

Patena z IHS
Wykonana z mosiądzu, złocona.

nr kat.: P30526
śr.: 14 cm

  nr kat.: P30527
śr.: 16 cm

36000

39000

nr kat.: P10742
wys.: 20 cm

Kielich 
z pateną

Wykonany z mosiądzu. 
Grawerowany. Zdobiony 
kamieniami.

199000

nr kat.: NLP716
wys.: 20 cm

nr kat.: KL002B
wys.: 19 cm

nr kat.: NKL003
wys.: 19 cm

nr kat.: ZKL006P
wys.: 22 cm

nr kat.: DOB046
wys.: 20 cm

125000

105000 119000

269000

172000

Kielich 
z pateną 

i pokrowcem

Kielich Kielich

Kielich 
z pateną

Kielich

Mosiężny, 
niklowany.

Złocony ze 
srebrzonym 

nodusem.

Mosiężny. 
Złocony 

i srebrzony.
Złocony 

z ażurowym 
nodusem 
i czaszą.

Złocony ze 
szlachetnymi 
kamieniami.

145000

nr kat.: NLP105
wys.: 20,5 cm

Kielich 
z pateną

Mosiężny, 
zdobiony 
srebrnym 
nodusem.

125000

Kielich 
z pateną  

i pokrowcem
Mosiężny, 

złocony.

nr kat.: NLP724
wys.: 20 cm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!119000

242000

315000
pojedynczy                 nr kat.: JS6934
wys.:  19 cm, śr.: 18 cm

podwójny nr kat.: JS6922
wys.:  33 cm, śr.: 22/32 cm

potrójny nr kat.: JS6929
wys.:  36 cm, śr.: 18/12/25 cm

NOWOŚĆ!

282000

podwójny nr kat.: JSP135
wys.:  33 cm, śr.: 22/33 cm

goNgi koŚcielNe – moSiężNe
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nr kat.: KON116
wys.: 30 cm

nr kat.: DOB152
wys.: 31 cm

nr kat.: KON105
wys.: 35 cm

nr kat.: KON114
wys.: 57 cm

moNStraNcje

troNy pod moNStraNcje

Mosiężna, pozłacana. 
Figurka Pana Jezusa 
złota lub srebrna.

Mosiężna, 
złocona.

Mosiężna, 
złocona.

Mosiężna, 
złocona 
i srebrzona.

242000

275000 298000

375000
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

nr kat.: BTR001
wys.: 22 cm, śr.: 24 cm

nr kat.: BTR005
wys.: 28 cm, śr.: 25 cm

nr kat.: NJMF10
wys.: 20 cm, śr.: 20 cm

124000 20500072000

Mosiężny, 
z niklowanym 
nodusem.

Mosiężny, 
złocony, 
srebrzony.Mosiężny. 

mały nr kat.: NJMF7X
wys.: 24 cm, śr.: 24 cm
duży nr kat.: NJMF6X
wys.: 31 cm, śr.: 31 cm

135000

152000

Mosiężny, 
grawerowany.

Z Sercem  
Pana Jezusa
Wykonany z mosiądzu,  
polerowany. 

nr kat.: NL6N27
szer.: 40 cm, wys.: 20 cm

Obrotowy, regulowany 
Mosiężny, odlew, regulowany kąt nachylenia. 

nr kat.: NLJMP1
szer.: 43 cm, wys.: 17-27 cm

Drewniany 
Kolory: jasny lub ciemny brąz. Regulowany kąt 
nachylenia. Drewno bukowe. 

nr kat.: NJJP2J
szer.: 45 cm

219000 199000 35000

18000

NOWOŚĆ!

pulpity
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nr kat.: DOB167
wys.: 20 cm

nr kat.: Ce1004
wys.: 8 cm

nr kat.: KON120
wys.: 18 cm

nr kat.: JS1002
wys.: 10 cm

nr kat.: DOB220
wys.: 14 cm

lichtarze adWeNtoWe

kropidła pogrzeBoWe pulpity z pleXitroNy  
z pleXi

Mini monstrancje Kielichy małe – turystyczne

Puszka turystyczna

Wykonane 
z mosiądzu, 
zdobione, 
polerowane.

Mosiężna, 
polerowana.

Mosiężna, złocona.

Mosiężny.

Mosiężna, 
pozłacana. 
Zdobiona 
rubinami. Na 
dużą hostię.

Mosiężny, pozłacany.

Mosiężna, złocona.

155000 27000

72000

212000

29000

32000

75000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Mosiężne, 
niklowane.

Mosiężne.

duży  
nr kat.: NLJL33

wys.: 92 cm

178000

128000

Z futerałem 
nr kat.: JS1017

dł.: 9 cm

Duży 
nr kat.: gMD003

wys.: 25 cm, szer.: 22x22 cm

Duży 
nr kat.: NLJPD2

szer.: 44 cm,  
wys.: 14 cm

Kulkowe 
nr kat.: LIM741

dł.: 22 cm

Mały 
nr kat.: gMD001

wys.: 10 cm, szer.: 14x14 cm

Mały 
nr kat.: NLJPD1

szer.: 21 cm 
wys.: 7 cm

18000 19000

14500
13500

10500

7000

czarna ekoskóra  nr kat.: JPBB1E
wym.: 7x7 cm

2750

Bursa skórzana (z rzemykiem)

nr kat.: N10714

Komplet do chrztu 
chromowany nr kat.: JMCH7N
wys.: 9 cm, śr. misy: 16 cm 
złoty nr kat.: JMCH7M
wys.: 9 cm, śr. misy: 16 cm 

29000

średni   
nr kat.: NLJL25

wys.: 56 cm

Mosiężny, 
grawerowany, 
pozłacany.

Melchizedek
  nr kat.: KONM1X  
wys.: 4, szer.: 7,5 cm 

Hostiarka 

Bursa, 
przeznaczona  
na cyborium.  
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promocja  
od 5 egz.:

 
 500

Cena 
specjalna

promocja  
od 5 egz.:

 
 500

Cena 
specjalna

promocja  
od 20 egz.:

 
 200

Cena 
specjalna

promocja  
od 20 egz.:

 
 200

Cena 
specjalna promocja  

od 20 egz.:
 
 200

Cena 
specjalna

promocja  
od 20 egz.:

 
 200

Cena 
specjalna

promocja  
od 20 egz.:

 
 200

Cena 
specjalna

promocja  
od 20 egz.:

 
 200

Cena 
specjalna

promocja  
od 5 egz.:

 
 500

Cena 
specjalna

promocja  
od 5 egz.:

 
 500

Cena 
specjalna

promocja  
od 5 egz.:

 
 500

Cena 
specjalna

promocja  
od 5 egz.:

 
 500

Cena 
specjalna

Największy Dar DVD 
Film Juana Manuela Cotelo, który w scenerii miastecz-
ka rodem z Dzikiego Zachodu kręci klasyczną historię 
o walce dobra ze złem.    

nr kat.: 250383
Czas trwania: 1h 37min

Bóg nie  
umarł 2  

(książeczka + DVD) 
To pasjonująca opowieść o próbie odpowiedzi na 
najważniejsze pytania wyłącznie przy pomocy argu-
mentów prawnych.     

nr kat.: 081012G
Czas trwania: 1 h. 55 min.

Święta Bernadeta z Lourdes 
Film Lodovico Gaspariniego, rozgrywa się w dwóch 
płaszczyznach czasowych. Obecnie i w czasie wyda-
rzeń w Lourdes. 

nr kat.: 126039
Czas trwania: 3 h. 00 min.

Fatima Ostatnia Tajemnica 
Twórcy filmu „Fatima - ostatnia tajemnica” dołożyli 
ogromnych starań, aby zebrać cały obszerny, doku-
mentalny materiał na temat orędzia fatimskiego.    

nr kat.: 111125H
Czas trwania: 1h 23 min

Święty Józef z Nazaretu 
Jest filmem wyjątkowym, bo św. Józef do tej pory 
w filmach biblijnych pojawiał się wyłącznie na drugim 
planie., a tutaj staje się centralną postacią opowieści.    

nr kat.: 126077
Czas trwania: 1 h. 36 min.

Ks. Mcgivney, 
błogosławiony proboszcz.

Ksiądz, który wyprzedził epokę 
Biografia księdza Michaela McGivney, który był twórcą 
największej międzynarodowej organizacji katolickiej 
mężczyzn - Rycerze Kolumba.    

nr kat.: 560451
Czas trwania: 1 h. 24 min.

audioBooki

filmy dVd

Filmy DVD i audiobooki w cenach promocyjnych

Nasz wielki patron  
Święty Józef 
Bogata w treść, różnorodna, biografia Opiekuna Jezusa. 

nr kat.: 697940
Czas trwania: 2 godz., 3 min.

Najświętsze Serce
Autor ksiądz sercanin odkrywa dla nas owoce płyną-
ce z osobistego oddania się Sercu Jezusowemu. 

nr kat.: 695915
Czas trwania: 5 h, 17 min.

Cuda, znaki,  
boskie interwencje

Ślady boskich interwencji w dramatycznych epizodach 
historii świata.

 nr kat.: 697933
Czas trwania: 6 godz., 49 min.

Sekret ocalenia
Nieznany, sensacyjny epizod związany z ocaleniem 
Jana Pawła II z zamachu. 

nr kat.: 560802
Czas trwania: 5 h., 57 min.

Bł. Matka  
Speranza. 

Nieznane cuda bliźniaczej duszy Ojca Pio  
Biografia mistyczki, która miała swój udział w ocale-
niu życia polskiego papieża. 

nr kat.: 695892
Czas trwania: 12 godz. 20 min.

Kard. Stefan  
Wyszyński 

 – PRyMAS TySIąCLECIA 
Biografia Kard. Stefana Wyszyńskiego, której tak 
wiele zawdzięczamy jako naród. 

nr kat.: 695809
Czas trwania: 3 godz. 42 min.



Moc w moich dloniach plakat.ai   1   2022-10-11   09:15:09

piękny film o sile modlitwy różańcowej. „Nie ma 
takiego problemu, którego nie można rozwiązać 
za pomocą różańca” — te słowa św. łucji, która 
spotkała osobiście matkę Bożą w fatimie, stały 
się właściwie mottem „mocy w moich dłoniach”. 
twórcy zebrali w nim prawdziwe historie i świa-
dectwa osób, które wiele zawdzięczają modlitwie 
różańcowej. to film wypełniony nadzieją i siłą, film 
na dzisiejsze czasy pełne niepokoju i lęku, to wresz-
cie film o cudach, które wydarzyły się naprawdę.

Kontakt w sprawie zorganizowania seansu parafialnego w kinie: tel. kom.: 505 874 490
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Książki w cenach promocyjnych

Nieznany 
SKARB. 
Tajemnice 
Eucharystii 
Ks. prof. Edward Staniek odkry-
wa dla nas tajemnicę i piękno 
Eucharystii.     

nr kat.: 250925
RAFAEL, 14x20 cm, s. 528, zintegrowana

Modlitewnik 
Nieplanowane. 
280 dni 
modlitwy za 
życie zagrożone 
Modlitwa to najbardziej skuteczne 
narzędzie w walce o ochronę 
życia. Akcje modlitewne za życie 
nienarodzone potrafią odwieść 
od zamiaru aborcji nawet 75% 
kobiet. 

nr kat.: 560024 
rafael, 10x14 cm, s. 192, zintegrowana

Obietnice Jezusa 
i Maryi, Łaski 
przyrzeczone 
światu 
Zebrane obietnice, jakie na 
kartach Pisma Świętego zostały 
przyrzeczone ludziom przez Boga, 
a także te, które Jezus czy Maryja 
złożyli w objawieniach prywatnych 
mistykom i ludziom całym sercem 
oddanym Bogu i Kościołowi.  

nr kat.: 043144 
rafael, 13,5x20 cm, s. 240, 
zintegrowana

Modlitewnik za wstawien-
nictwem Św. Jana Pawła II 
Pamiątka Wielkiego Pontyfikatu 
Pierwszy modlitewnik, w którym zamieszczono modlitwy 
za wstawiennictwem świętego. 

nr kat.: 560406
RAFAEL, 11x16 cm, s. 166, twarda

Modlitewnik  
do Michała Archanioła  
(wersja polsko-ukraińska)
Modlitewnik jest częścią inicjatywy duchowego wsparcia 
nazwanej: “Modlitwa dwóch narodów. Boże, chroń 
Ukrainę”

nr kat.: 336000
RAFAEL, 11x16 cm, s. 64, miękka

promocja  
od 10 egz.:

 
 1000

promocja  
od 10 egz.:

 
 1000Cena 

specjalna

Cena 
specjalna

promocja  
od 10 egz.:

 
 200

Cena 
specjalna

promocja  
od 10 egz.:

 
 500

Cena 
specjalna

promocja  
od 10 egz.:

 
 200

Cena 
specjalna

Początek 
końca aborcji 
Książka o ludziach, którzy 
znaleźli się w najmroczniej-
szym zakątku współczesnego 
świata, ale dzięki Opatrzności 
oraz pomocy innych odnaleź-
li nadzieję.    

nr kat.: 560314
RAFAEL, 14x20 cm, s. 392, zintegrowana

Medjugorie, 
Miejsca Ludzie 
Fakty 
W książce tej autor koncentruje się 
na obiektywnym przedstawieniu 
miejsca, ludzi, wydarzeń i faktów 
tego niezwykłego bałkańskiego 
sanktuarium 

nr kat.: 043687 
rafael, 13x20 cm, s. 172, 
zintegrowana

promocja  
od 5 egz.:

 
 1500

promocja  
od 5 egz.:

 
 1500

Cena 
specjalna

Cena 
specjalna
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elementarz 
Maryjny 
Z tej pięknej, kolorowej książeczki 
dowiecie się wiele o życiu Maryi, 
poznacie Jej sanktuaria, usłyszycie 
o świętach maryjnych.     

nr kat.: 336314
RAFAEL, 11x16 cm, s. 32, miękka

Święta Siostra 
Faustyna 
i tajemnica 
Bożego 
Miłosierdzia 
(komiks) 
Poznajcie świętą, która w osobistym 
pamiętniku – Dzienniczku – opisała 
swoje spotkania z Jezusem oraz 
Jego słowa z przesłaniem dla świata.   

nr kat.: 336291
RAFAEL, 20,5x29 cm, s. 32, miękka

Kocham Polskę. 
Legendy 
Pięknie ilustrowana książka z serii 
„Kocham Polskę” wprowadza 
dzieci w świat naszych narodo-
wych legend - czyli barwnych 
i przygodowych historii, z których 
możemy wyciągnąć wartościowe 
oraz pouczające treści. 
 

nr kat.: 560383 
rafael, 20x29 cm, s. 80, twarda

Bł. kardynał Stefan 
Wyszyński. 
Wydanie w roku 
beatyfikacji (komiks) 
Historia życia kard. Stefana Wy-
szyńskiego, którego Polacy nazwali 
Prymasem Tysiąclecia. 

nr kat.: 560840 
rafael, 19,5x26 cm, s. 48, miękka

Święty Ojciec Pio. 
Historia jakiej nie 
znacie (komiks)
Niezwykła historia o jednym z naj-
większych świętych. 

nr kat.: 336451 
rafael, 16,7x23 cm, s. 32, twarda

Kocham Polskę. 
Kalendarium 
Wydarzenia w formie chronolo-
gicznej ułożone zostały od najdaw-
niejszych czasów, aż po najnowsze 
fakty.  Wspaniałe kompendium 
wiedzy o naszym kraju.
  

nr kat.: 560683
RAFAEL, 20x29 cm, s. 232, twarda

promocja  
od 10 egz.:

 
 500

promocja  
od 10 egz.:

 
 800

Cena 
specjalna

Cena 
specjalna

promocja  
od 10 egz.:

 
 1200

promocja  
od 10 egz.:

 
 1200

Cena 
specjalna

Cena 
specjalna

promocja  
od 10 egz.:

 
 1000

promocja  
od 10 egz.:

 
 2000

Cena 
specjalna

Cena 
specjalna



Świece ołtarzowe z regulowanym wkładem olejowym 
średnica: 8 cm, wysokość: 30 cm

cena za 1 szt. 

20500

nr kat.:  

OR13XX

nr kat.:  

OR8XXX

nr kat.:  

OR2BXX

nr kat.:  

OR16XX

nr kat.:  

OR20XX

nr kat.:  

OAW6XX

nr kat.:  

OR4XXX

nr kat.:  

OR21XX

nr kat.:  

OAW9XX

nr kat.:  

OAR282

nr kat.:  

OAW10X

nr kat.:  

OAR21X

nr kat.:  

OR25XX

nr kat.:  

OR6XXX

nr kat.:  

ON1XXX

nr kat.:  

OR7XXX

Wszystkie świece robione na zamówienie – bez możliwości zwrotu!

nr kat.:  

OR23XX

nr kat.:  

OR14XX

Kolor żółty świec może różnić się od tego ze zdjęcia (zależy od użytej parafiny)
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wys.: 100 cm, śr.: 8 cm wys.: 70 cm, śr.: 9 cm
paschały spalające lub z wkładem olejowym roratki spalające lub z wkładem olejowym

nr kat.:  

PS1XXX

pa
Sc

h
ał

y

nr kat.:  

PS9XXX
nr kat.:  

PS8XXX
nr kat.:  

PNSZXX
r

o
r

at
ki

nr kat.:  

RR1XXX
nr kat.:  

RR4XXX
nr kat.:  

RR2XXX
nr kat.:  

RR5XXX

54900 54900

ku czci maryi ku czci jezuSa

wys.: 30 cm; śr.: 8 cm, świece olejowe.

Świece z regulowanym knotem. Wys.: 30 cm, śr.: 8 cm

wys.: 30 cm; śr.: 8 cm, świece olejowe.

20500 2050024500

nr kat.:  

OAR283

nr kat.:  

OR15ZX

nr kat.:  

OAR24X

nr kat.:  

OAW15C

nr kat.:  

ON2XXX
nr kat.:  

OR10XX

nr kat.:  

OAW15F

nr kat.:  

OAWFT1

nr kat.:  

OR15CX

nr kat.:  

OR11XX
nr kat.:  

OLBETX
nr kat.:  

OR17XX

nr kat.:  

OR15PX

nr kat.:  

JUT5XX

nr kat.:  

OAW15Z

nr kat.:  

OAR23X

ŚW
ie

ce
 

o
łt

ar
zo

W
e

 

nr kat.:  

OAW8CX
nr kat.:  

OAW8FX
nr kat.:  

OAW8ZX

20500
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Dekoracje do kościoła  12 411 14 57

 

Bóg jest pierwszym źródłem nr kat.: De1317
300x100 cm, rękawy

 

Wielka tajemnica Wiary nr kat.: De2312
300x100 cm, rękawy

 

40 dni – Wielki Post nr kat.: De2907
150x300 cm, rękawy

 
Kościół to Dom Boży

nr kat.: De1014
80x100 cm, rękawy

 28000

 28000

Roraty nr kat.: De2708 
300x100 cm, rękawy

 28000

Różaniec
  nr kat.: D19001

70x300 cm, rękawy

Rekolekcje
  nr kat.: De2007

70x300 cm, rękawy

Bierzmowanie
  nr kat.: De11027

70x300 cm, rękawy

 
Roraty

  nr kat.: De2720
70x300 cm, rękawy

Roraty
  nr kat.: De2705

70x300 cm, rękawy

Bierzmowanie
  nr kat.: D10009

70x300 cm, rękawy

 18000

 18000

 18000  18000  18000 18000
Miłosierdzie

  nr kat.: D11023
70x300 cm, rękawy

 18000
Różaniec

  nr kat.: S14001
70x300 cm, rękawy

 18000

ecce Homo
nr kat.: De2007

90x150 cm, rękawy

 15000 12000

32000

NOWOŚĆ!
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Boże NarodzeNie

nr kat.: De2903
300x100 cm, rękawy

nr kat.: De2904
300x100 cm, rękawy

28000

28000

nr kat.: De2901
70x300 cm, rękawy

 18000

nr kat.: De2902
70x300 cm, rękawy

 18000

Boże 
Narodzenie 

nr kat.: De2507
70x300 cm, rękawy

 18000

gloria, 
gloria... 

nr kat.: D17004
190x300 cm, rękawy

 39000

Szopka 

nr kat.: De2011
190x150 cm, rękawy

 25000

Boże Narodzenie 
nr kat.: De2710

300x100 cm, rękawy

Boże Narodzenie 
nr kat.: De2905

300x100 cm, rękawy

Boże 
Narodzenie 
nr kat.: De2906
50x80 cm, rękawy

28000

28000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

10000
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WiNa mSzalNe 
– klaSyczNe tokaje SpełNiające  
   Wymogi praWa kaNoNiczNego

przy zamówieniu 
od dwóch kartonów 

dostawa 
gratis!

WARUNKI ZAKUPU: Przy zamówieniu win na kwotę powyżej 290 zł dostawa jest bezpłatna, poniżej tej kwoty koszt dostawy wynosi 22 zł. Promocja na bezpłatną dostawę nie łączy się 
z promocją na bezpłatną dostawę z innymi produktami Delectio. 

WySokiej klaSy

VeRDICCHIO  
CLASSICO 2021

białe wytrawne
kraj: Włochy, poj.: 0,75l, alkohol: 13%
Pyszne wino z Włoch, o zapachu ziół, brzoskwini 
i eukaliptusa.

nr kat.: WM2901
3 szt.

TOKAJ  
SZAMORODNI  

2015
białe słodkie

kraj: Węgry, poj.: 0,5l, alkohol: 12%
Słodka odmiana Szamorodniego do której my, Polacy, 
odczuwamy duży sentyment. Wyczuwalny aromat 
miodu, korzeni i dojrzałych owoców.

nr kat.: WM2501
karton – 6 butelek

15990
CENA ZA 3 SZT: 

 29990
CENA ZA KARTON: 

INfoRmAcjA hANdloWA: Zamówienia składane w Delectio na wina mszalne realizowane są przez WinaMszalne.pl, 30-114 Kraków, ul. Kościuszki 72

 
kraj: Francja, poj.: 0,75l, alkohol: 13,5%
Słynne wino z Burgundii ze szczepu Pinot Noir. Bogate 
i złożone wino z deleganckimi taninami i długim 
finiszem. 

nr kat.: WM2903
3 szt.

RIeLING  
FRUCHTIG  

2020
białe wytrawne

kraj: Niemcy, poj.: 0,75l, alkohol: 10,5%
Klasyczny niemiecki Riesling znad Mozeli, dokonała 
równowaga między kwasowością a słodyczą  

nr kat.: WM2902
3 szt.

 17990CENA ZA 3 SZT:  29990CENA ZA  
3 SZT: 

CHATEAU  
DU CRAy  

BOURgOgNE 2019 

TOKAJ  
MUSCAT  

2014 
białe półsłodkie

kraj: Węgry, poj.: 0,75l, alkohol: 12%
Lekki tokaj ze starożytnego szczepu Muscat. Aromaty 
czarnego bzu i miodu połączone z przyjemną słodyczą.

nr kat.: WM6004
karton – 6 butelek

 15990
CENA ZA KARTON: 

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

TOKAJ  
HÁRSZLEVELÚ  

2017
białe półsłodkie

kraj: Węgry, poj.: 0,75 l, alkohol: 11,5%
Delikatny i łagodny Tokaj ze szczepu Harslevelu. Wino 
o przyjemnym aromacie i dominujących na podniebie-
niu słodkich nutach.

nr kat.: WM7007
karton – 6 butelek

 15990
CENA ZA KARTON: 



polecamy preparaty ziołoWe ojca klimuSzki! mieSzaNki ziołoWe NajWyżSzej farmaceutyczNej jakoŚci
Przygotowane zostały na podstawie receptur genialnego zakonnika, światowej sławy polskiego zielarza. Wszystkie produkty to naturalne 

mieszanki ziołowe, całkowicie przyjazne dla osób z cukrzycą typu I i II. 

mazidła klaSztorNe

Na suchą  
skórę
Kombinacja 5 ziół: nagietka, lawendy, 
rumianku, rozmarynu i żywokostu 
lekarskiego. Przywraca skórze naturalny 
blask i sprężystość. Skład mazidła 
wyważony według starej klasztornej 
receptury.

nr kat.: CZ1309
pojemność: 150 ml

4900

Na żylaki
Przynosi ulgę zmęczonym nogom 
– działa kojąco i relaksująco. Wzmoc-
nieniu ulegają ścianki naczyń krwiono-
śnych, co podnosi ich elastyczność. 

nr kat.: CZ1311
pojemność: 150 ml

Na mięśnie
Oparte na wysokiej jakości ekstrak-
tach ziołowych. Chłodzi i odpręża. 
Doskonały preparat na bóle, obrzęki 
mięśni i ścięgien. 

nr kat.: CZ1310
pojemność: 150 ml

4900
4900

Na stawy  
i kręgosłup
Wspomaga i relaksuje skórę na 
plecach, kręgosłupie, kolanach, 
łokciach oraz niweluje zmęczenie 
mięśni i stawów, także te pochodzenia 
reumatycznego.

nr kat.: CZ1301
pojemność: 150 ml

4900

ziołoWe taBletki

klaSztorNe 
miody

Na 
odchudzanie

Kuracja została 
przygotowana dla 
osób ceniących czas 
i szybkość działania. 
Gotowy ekstrakt 

ziołowy w czystej postaci,  w formie 
w tabletek, bardzo szybko ulega roz-
puszczeniu i rozpoczyna dobroczynne 
działanie. 

nr kat.: CZ1603
120 tabletek

5500

Na bezsenność
Preparat działa łagodnie uspokajająco, 
rozluźniająco, a także ułatwia zasypia-
nie. Stosować w przypadku stresów, 
łagodnych stanów nerwicowych 
wynikających ze stresu, w trudnościach 
z zasypianiem, wywołanych nadmier-
nym napięciem nerwowym. 

nr kat.: CZ1604
120 tabletek

5500 5500

Na nerki
Ziele rdestu ptasiego i liścia pokrzywy, 
ze względu na obecność flawonoidów 
i soli mineralnych zwiększają wydalanie 
moczu. Substancje czynne zawarte 
w kukurydzy, liściu pokrzywy i zielu  
nawłoci wpływają łagodnie na zwięk-
szenie diurezy. 

nr kat.: CZ1605
120 tabletek

Miód  
na serce
Miód na serce to wspaniałe źródło 
życiodajnych substancji, które od 
wieków stosuje się dla ochrony ser-
ca. Preparat ten wzbogacony jest 
w naturalne witaminy. Długotrwałe 
stosowanie doskonale  wpływa na 
pracę układu krążenia.

nr kat.:  CZ1102
300 g

Miód na odporność
Miód zawiera substancje ziołowe 
które spowalniają proces starzenia 
się skóry. Preparat ten również 
pozytywnie wpływa na elastycz-
ność naczyń krwionośnych oraz 
poprawia krążenie krwi.

nr kat.: CZ1103
300 g

Priobotyczny ekstrakt ziołowy
Ziołowy ekstrakt to żywe i aktywne szczepy bakterii probiotycznych. Skrzyp 
polny wpływa na utrzymanie prawidłowego stanu SKÓRY, WŁOSÓW I PA-
ZNOKCI. Składniki ekologiczne: Ekstrakt z fermentowanych roślin ziołowych 
(100%) [w tym: ziele skrzypu polnego (60%), ziele rdestu ptasiego (40%), 
zestaw żywych i aktywnych szczepów bakterii probiotycznych. 

nr kat.: PEZ29X
poj.: 500 ml

4900

18900

4900

nr kat.: COL29X

NOWOŚĆ!

8490

Colostrum  
liofilizowane wołowe

zastosowanie: Colostrum Bovinum zawiera pierwsze krowie mleko (siarę). Dostarcza 
immunoglobulin (aktywnych przeciwciał) oraz peptydów, które wspomagają organizm, 
utrzymanie oraz rozwój naturalnych mechanizmów obronnych. Pozytywnie wpływa 
na utrzymanie sił witalnych i funkcji poznawczych. Dodatkowo korzystnie wpływa na 
pielęgnację skóry oraz wspiera odporność na działanie stresu. Sposób użycia: 1 lub 2 
kapsułki spożyć rano, w trakcie śniadania, popijając szklanką (min. 200 ml) wody lub 
herbaty. Nie przekraczać zalecanej porcji dc spożycia (2 kapsułki) w ciągu dnia. 

Uodpornij się 
na  jesienne dni!

1 op. 105 tabletek!
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NaleWki klaSztorNe

klaSztorNe elikSiry  
750 ml

„Pij i chudnij”
Gotowa do spożycia, 
w praktycznych 
buteleczkach 
mieszanka ziołowa 
posiadająca działanie 
odchudzające. Ma 
właściwości żółciopędne, 
przyśpieszające spalanie 
tłuszczu. Oczyszcza 
organizm z ubocznych 
produktów przemiany 
materii i toksyn. 

nr kat.: CZ7009
15 buteleczek o pojemności 100 ml, kuracja miesięczna

129004900 4900

Nalewka  
na nerki

Nalewka oparta na rdeście i pokrzywie, 
które doskonale filtrują nerki. Dodatek 
perzu i nawłoci reguluje wydalanie 
moczu i usuwanie piasku nerkowego. 
Całkowicie ziołowa, bezalkoholowa.

nr kat.: CZ1902
kuracja miesięczna, 200 ml

Nalewka  
na trzustkę

Nalewka ta reguluje poziom cukru 
(morwa biała). Pomaga w trawieniu 
(szałwia i ziele mniszka). Optymalizuje 
wydalanie moczu (perz). Całkowicie 
ziołowa, bezalkoholowa.

nr kat.: CZ6001
kuracja miesięczna, 200 ml

Nalewka  
na bezsenność

Tajemnica zdrowego snu zawarta jest 
w recepturze tej unikatowej bezalko-
holowej nalewki. Skład i proporcje są 
tak dobrane, aby ułatwiać zasypianie, 
działając uspokajająco i rozluźniająco. 

nr kat.: CZ8001
kuracja miesięczna, 200 ml

4900 4900

Nalewka  
na cholesterol

Bezalkoholowa nalewka na cho-
lesterol. Wskazana w profilaktyce 
przeciwmiażdżycowej, do stosowa-
nia w trakcie diety niskotłuszczowej 
przy obniżaniu ryzyka miażdżycy. 
Unikatowo dobrana mieszanka ziół 
sprawia, że ma ona korzystny wpływ 
na organizm i ułatwia utrzymanie od-
powiedniego poziomu cholesterolu.

nr kat.: CZ2809
kuracja miesięczna, 200 ml

4900

Nalewka  
na pamięć  

i koncentrację
Liść bakopy wspomaga centralny 
system nerwowy, wpływa na stan 
zdrowia psychicznego, wspiera funkcje 
poznawcze, poprawia pamięć. Korzeń 
żeńszenia, wpływa na stan i sprawność 
umysłu, przeciwdziała uczuciu zmęcze-
nia. Dodatek lecytyny wspomaga umysł 
i koncentrację.

nr kat.: CZ2605
kuracja miesięczna, 200 ml

4900

Nalewka  
na odporność 

Wspaniała kuracja spowalniająca 
proces starzenia. Stosowana przed 
okresem wzmożonych zachorowań. 
Pomaga chronić przed grypą. 

nr kat.: CZ6006
kuracja miesięczna, 200 ml

Nalewka  
na  

odchudzanie
Poprawia trawienie, pobudza przemia-
nę materii. Polecana dla osób prowa-
dzących mało aktywny tryb życia.

nr kat.: CZ1001
kuracja miesięczna, 200 ml

4900 4900

Nalewka  
na wątrobę

Głównym składnikiem tej nalewki jest 
naturalny ekstrakt z karczocha, pokrzywy, 
melisy, mięty, kopru i jałowca. Nalewka 
wykazuje działanie żółciopędne i żółcio-
twórcze. Usuwa z organizmu toksyczne 
substancje i poprawia procesy trawienne.

nr kat.: CZ1106
kuracja miesięczna, 200 ml

4900

Nalewka  
na trawienie

Posiada działanie poprawiające pracę 
układu pokarmowego. Szczególnie 
przydatna, gdy problemy pokarmowe 
występują z przemęczenia fizycznego 
lub stresu.

nr kat.: CZ8002
kuracja miesięczna, 200 ml

Eliksir wątrobowy
Regeneruje wątrobę, usuwa toksyczne substancje 
z organizmu, poprawia trawienie, przeciwdziała 
zaparciom, działa antybakteryjnie.

nr kat.: CZ7013
poj.: 750 ml

Eliksir na odchudzanie
Eliksir wspomagający utrzymanie prawidłowej 
masy ciała. Zawiera mieszaninę ziół: mniszek, 
siemię lniane, ziele krwawnika i korzeń lubczyka. 
Wszystkie te zioła odpowiadają za szybszą prze-
mianę materii oraz usuwają wodę z organizmu. 

nr kat.: CZ1805
poj.: 750 ml

eliksir nasenny 
Ułatwia zasypianie,  łagodzi stres i napięcia 
nerwowe, dostarcza niezbędnych substancji 
zdrowotnych (witaminy i bioflawonoidy), popra-
wia trawienie.

nr kat.: CZ7014
poj.: 750 ml

Eliksir na odporność 
Spowalnia proces starzenia się organizmu, 
wzmacnia odporność, dostarcza naturalną wita-
minę C (dobowa dawka), wspomaga produkcję 
kolagenu i elastyny.

nr kat.: CZ1302
poj.: 750 ml       

eliksir nasercowy 
Wzmacnia serce,  wspomaga krążenie, poprawia 
elastyczność tętnic i żył, wspomaga ukrwienie 
naczyń krwionośnych.

nr kat.: CZ7010
poj.: 750 ml

9900

990099009900

9900

4900

Nalewka  
na serce

Działa wzmacniająco na serce oraz 
poprawia elastyczność tętnic i żył. 
Szczególnie polecana dla cierpiących 
na choroby układu krążenia.

nr kat.: CZ8003
kuracja miesięczna, 200 ml
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NaturalNy polSki miód

Pyłek kwiatowy
Właściwości odżywcze i te-
rapeutyczne pyłku wynikają 
z bardzo bogatego składu 
chemicznego, zidentyfikowa-

no w nim ponad 250 różnych 
związków chemicznych. Są to: 
białka, składniki mineralne, 
witaminy, rutyna, olejki eteryczne, 

hormony, enzymy, kwasy organiczne, stymulatory 
wzrostu. W pyłku pszczelim zidentyfikowano nastę-
pujące witaminy: A, B1, B2, B3, E, C, B6, PP, P, d, H, 
B12, kwas foliowy, biotynę, kwas pantotenowy. 

Miód 
wielokwiatowy
Uważany jest za najpopularniej-
szą odmianę miodu. Pszczoły 
wytwarzają go z nektaru różno-
rodnych gatunków roślin. Miód 
wielokwiatowy stanowi również 
cenny produkt odżywczy, poleca-

ny w stanach wyczerpania fizycznego oraz psychicz-
nego organizmu. Miód wielokwiatowy polecany jest 
szczególnie na: stany alergiczne dróg oddechowych, 
wyczerpanie fizyczne i psychiczne, choroby serca 
i naczyń krwionośnych.

Sól kąpielowa  
z pyłkiem pszczelim

Sól jodowo-bromowa do kąpieli z dodatkiem pyłku 
pszczelego jest idealnym połączeniem naturalnych olei 
eterycznych i odżywczej mocy pyłku pszczelego Zale-
cana do kąpieli relaksacyjnych, wspomaga biologiczną 
odnowę organizmu. Odżywia, regeneruje, nawilża 
i delikatnie wygładza skórę. Działanie:  nawilżające, 
pielęgnacyjne, wygładzające, zmiękczające, regeneru-
jące, rozgrzewające. zapachy: jabłko lub wanilia.

nr kat.: P006XX
750 g

Krem witaminowy 
z miodem do rąk 

Delikatna konsystencja, piękny świeży 
zapach moreli i miód o działaniu 
pielęgnacyjno-nawilżającym. Dosko-
nale nawilża i regeneruje dłonie, dzięki 
zawartości miodu i  naturalnych olei 
owocowych. Zawiera witaminę C, 
która rozjaśnia przebarwienia. Po apli-

kacji kremu skóra jest odżywiona i aksamitnie miękka. 
Działanie:  nawilżające, pielęgnacyjne, wygładzające, 
zmiękczające, regenerujące

nr kat.: P007XX
50 ml

4500 3500

400g   nr kat.: LY2901

1,25 kg  nr kat.: LY2902
 

180g   nr kat.: P001XX

1 kg  nr kat.: P004XX
 

2500

3500

6000

11500

Miodowita  
– miód  
z pyłkiem,  
mleczkiem i propolisem
Zawiera 4,3 % pyłku kwiatowego, 0,4 % propolisu oraz 
0,3% mleczka pszczelego. Jest to unikalne połączenie 
trzech najwartościowszych produktów pszczelich za-
nurzonych w miodzie wielokwiatowym (95%). Dzięki 
wysokiej zawartości witamin, soli mineralnych, amino-
kwasów oraz makro- i mikroelemantów. „Miodowita” 
pomaga radzić sobie z osłabieniem organizmu, spad-
kiem odporności oraz zapewnia właściwą przemianę 
materii. Posiada również właściwości antybakteryjne, 
przeciwzapalne i oczyszczające. Produkt kremowany, 
całkowicie naturalny.

nr kat.: P003XX
250 g

2950

400g   nr kat.: LY2903

1,25 kg  nr kat.: LY2904
 

3900

10500

NOWOŚĆ!

Miód 
spadziowy
Wytwarzany jest z zebranej 
przez pszczoły spadzi, czyli 
słodkiej wydzieliny mszyc lub 
innych owadów żywiących 
się sokami roślin. Miód ten 
bogaty jest w żywice, olejki 
eteryczne i makroelementy. 
Miód spadziowy polecany 
jest szczególnie na: dolne 
drogi oddechowe, choroby 
przewodu pokarmowego, 
zaparcia, biegunki, choroby 
serca i naczyń krwionośnych 
oraz nerwice.

Zdrowie  12 411 14 57
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48000

22500 109000

1450014500

Masażer  
stóp 

Urządzenie do skutecznego i bardzo przyjemnego 
zdrowotnego masażu stóp, z podgrzewaniem. Masażer 
stóp poprawia krążenie krwi. Ogromna ilość punktów 
(refleksorów) na podeszwie stopy jest stymulowana 
podczas masażu, co ma korzystny wpływ na ciało.  

nr kat.: MTS9EU
Moc: 25 W. Zasilanie 230 V, Wym.: - 36,5 x 33 cm

Koc elektryczny 
Koc przeciwreumatyczny TM-P100 łagodzi bóle 
reumatyczne i nerwobóle, relaksuje mięśnie, poprawia 
krążenie krwi. Wyposażony jest w 3-stopniowy regula-
tor temperatury. 

nr kat.: TMP100
 

Masażer 
pleców 
Najwyższej jakości mata 
do masażu SGM-1300H to 
urządzenie wielofunkcyjne 
posiadające funkcje: masaż 
rolujący, masaż punktowy, 
masaż z podgrzewaniem. 
Pilot zapewnia nam 
w łatwy sposób 
pełną kontrolę nad 
pracą urządzenia 
i wybór programów. 

nr kat.: SgM130
 

Nawilżacz 
Funkcjonalny i prosty w obsłu-
dze wyświetlacz LCD. Posiada 
filtr carbonowy - sterylizacja, 
skuteczna eliminacja bakteri, 
neutralizacja przykrych zapa-
chów, funkcja aromaterapii 
(dozownik do olejków eterycz-
nych). Automatyczne wyłącza-
nie i sygnalizacja braku wody.

nr kat.: OR2022
 

Termometr 
bezdotykowy 

Zaprojektowany do pomiaru 
temperatury ciała i otoczenia. 

Próbnik odznaczający się wysoką 
dokładnością. Pamięć 32 pomiarów. 

Trzy kolory podświetlenia. Automatycz-
ne wyłączanie.

nr kat.: MXFI02
 

Ciśnieniomierz 
Automatyczny, pomiar na ramieniu. Funkcja rozpo-
znawania arytmii serca (IHB). Produkt testowany 
klinicznie. Duży wyświetlacz LCD (71x49mm). Mankiet 
Uniwersalny (22-32cm). Funkcja daty i godziny. 

nr kat.: OROC29
Zasilanie: 4 baterie AAA 1,5V, ZASILACZ USB

32500



zestaw zawiera herbaty: Ceylon Gold,  
English Breakfast, Earl Grey, Green Sencha, Green Maracuya, 
Peppermint, Williams White, Yerba Mate, Raspberry, Forest 
Fruits, Rooibos, Chamomile.

 nr kat.: SWTeK1

Zestaw  
12 smaków 

zestaw zawiera herbaty: Ceylon Gold, Earl Grey, Green 
Sencha, Peppermint, Williams White oraz Forest Fruits.

 nr kat.: SWTeK2

13900

8900

Zestaw  
6 smaków 
(90 herbat) Sir 
William’s Tea 
w tekturowej 
skrzynce

(180 herbat)  
Sir William’s  
Tea  
w tekturowej  
skrzynce
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Skrzynia  
pełna herbat  

Sir Williams Royal Taste
Zestaw 8 smaków z gamy Sir Williams Royal taste po 10 
saszetek: czarna cejlońska, earl grey, biała, zielona, zielona 
z miętą, malinowa, zielona z wiśnią, kompozycja korzenna.

nr kat.: SWRT01

Kawa Ziarnista  
Vaspiatta espresso 
Skład: kawa Arabica (100%) z Ameryki 
Środkowej i Ameryki Południowej.

nr kat.: MX2393
1 kg

Kawa Ziarnista 
Vaspiatta Crema 
Speciale 
Składniki: ziarna odmiany Robusta 
(100%) pochodzące z Azji Południowo-
-Wschodniej.

nr kat.: KVCS22 
1 kg

Kawa Ziarnista 
Vaspiatta Roma 
Classica 
Składniki: kawa Arabica (60%) i kaw 
naturalnych pochodzących z Ame-
ryki Południowej i Azji Południowo-
-Wschodniej.

nr kat.: KVRC21 
1 kg

2190021900

7900

9900

zestaw zawiera herbaty: Ceylon Gold, English Breakfast, 
Earl Grey, Green Sencha, Green Maracuya, Peppermint, 
Williams White, Yerba Mate, Raspberry, Forest Fruits, 
Rooibos, Chamomile.

nr kat.: SW0001

Zestaw  
12 smaków

(180 herbat)  
Sir William’s Tea 

w eleganckiej 
drewnianej 

skrzynce 

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Owocowa Herbata Sir 
William’s Tea Raspberry  
Skład: hibiskus, dzika róża 
- głóg, jabłko, kawałki buraków 
i marchewki, skórka pomarań-
czy, malina.

nr kat.: HW2901 
Zawartość opakowania: 15 sa-
szetek x 2,4 g (36 g).

10500

Zielona Herbata Sir Willia-
m’s Tea green Sencha 
Skład: chińska herbata zielona 
(67%), chińska herbata sencha 
(33%).

nr kat.: HW2902 
Zawartość opakowania: 15 sa-
szetek x 1,6 g (24 g)

Czarna Herbata Sir 
William’s Tea Earl grey   
Skład: herbaty liściaste ze Sri 
Lanki (99,0%), naturalny olejek 
bergamotki.

nr kat.: HW2903 
Zawartość opakowania: 
15 saszetek x 2 g (30g).

2900

29002900

2900

Herbata Czarna Sir Willia-
m’s Tea Ceylon gold 
Skład: mieszanka czarnych 
herbat liściastych pochodzących 
z rejonu Kandy na Sri Lance 
(100%).

nr kat.: HW2904 
Zawartość opakowania: 15 sa-
szetek x 2 g (30g).
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etui na klucze (czarne)
Etui na klucze wykonane ze skóry. Posiada 6 meta-
lowych, uchwytów na klucze, kieszonka zapinana na 
suwak oraz duża przegroda.
 nr kat.: OS4015
wym.: 7,5 x 11,5 cm

etui na dokumenty (brązowe)
Ciemno brązowe etui na dokumenty, wykonane z wy-
sokiej jakości skóry. Zawiera 8 kieszeni na karty, w tym 
3 z szybką.

 nr kat.: OS1906
wym.:  9x12,8 cm

4200
A4 czarny 

 nr kat.: NLJeD1C
A4 bordowy 

 nr kat.: NLJeD1

etui na  
dokumenty
Z ekologicznej skóry.  

Kolor czarny lub bordowy. 

3200
A5 czarny 

 nr kat.: NLJeD2C
A5 bordowy 

 nr kat.: NLJeD2
 

3900 3900

Portfel brązowy rozkładany 
Skórzany portfel męski. Wewnątrz portfela miejsca na 
karty, przegródka na banknoty oraz kieszonka na monety.  
 nr kat.: OS7005
wys.: 12,8 cm, szer.: 10 cm, gł.: 2,5 cm

7900

Portfel czarny
Portfel w kolorze czarnym posiadający 2 przegrody 
na banknoty, kieszeń na bilon zapinaną na zatrzask, 8 
miejsc na karty, 1 kieszeń z ‚okienkiem”, 2 kieszenie 
duże na dokumenty.  
 nr kat.: OS6011
wymiary: 12,5x9,5 cm

7900

Portfel (brąz)
Portfel produkcji polskiej, wykonany ze skóry. Wypo-
sażony w podwójną przegrodę na banknoty; kieszenie 
z „szybką” oraz 7 miejsc na karty. Kieszeń na bilon 
zapinana na zatrzask. 
  nr kat.: OS1905
9x12 cm

7900

7500

Saszetka z paskiem
Saszetka męska z paskiem na ramię. Posiada jedną 
dużą komorę na zamek i 5 kieszeni również na zamek.
 nr kat.: OS2308
wym.: 23x21x6 cm

6500

Saszetka do ręki
Fason przeznaczony do ręki, wykonany ze skóry 
naturalnej. Posiada 2 komory i 3 kieszenie zamykane 
klasycznym suwakiem, na jednaj stronie znajduje się 
pasek skórzany na karabińczyku.
 nr kat.: OS3013
wym.:  16x23x6 cm

4900

Rękawiczki  
skórzane
Rękawiczki skórzane, wykonane z z naturalnej skóry 
cielęcej. Wewnątrz ocieplane.
 nr kat.: REK27X
rozmiar: M/L, XL/2XL 



NOWOŚĆ!

Skarpety Półfrotte  
MULTISPORT 

Komfortowe, ciepłe skarpety z elastycznym ściągaczem w prą-
żek, który nie powoduje nadmiernego nacisku. Wzmocniona 
podeszwa typu frotte gwarantuje wytrzymałość oraz doskonałą 
ochronę dla stóp. Skład: 75% Bawełna, 20% Poliamid, 5% 
Elastan. 

Skarpety  
bambusowe 
Skarpety z przędzy bambusowej 
z dodatkiem elastyny (lycra). Świetnie 
pochłaniają wilgoć i mają właściwości 
wentylacyjne.
rozmiar 38-41       nr kat.:  OD4003
rozmiar 42-46       nr kat.:  OD4002

1300

Skarpety SOMEDIC  
Skarpetki terapeutyczne. Stosowane w łagodzeniu 
przebiegu chorób: cukrzyca, stopa cukrzycowa, 
nadpotliwość.

rozmiar 41-43         nr kat.:  OD1301
rozmiar 44-46         nr kat.:  OD1302

1300

2290

3900

Pasek  
skórzany
 nr kat.: OS4009
szer.: 3 cm

dostępne 
rozmiary w cm  

(długość mierzona  
do środkowej dziurki) :

95, 110 

Czarny, ortalionowy, zasuwany 
na zamek, z praktycznym uchwy-
tem do zaczepienia na fotelu 
samochodowym lub do noszenia 
na ramieniu. 

nr kat.:  MX1002
Długość: od 160 – 180 cm.

Pokrowiec  
na sutannę

5500
 

Teczka na albę
Teczka wykonana z podgumo-
wanego poliestru. Odporna na 
opady. Posiada gumową rączkę. 
Wewnątrz usztywniona.

nr kat.: NJJTAR
szer.: 43 cm, wys.: 33 cm

Torba 
podróżna na 
sutannę
Torba składana na 3 części, 
z uchwytem i z paskiem. 
Posiada  dużą zewnętrzną 
kieszeń zasuwaną na zamek.

nr kat.: MX1001
wym.: 50x60 cm,  
po rozłożeniu 50x180 cm 

17900
6900

rozmiar 38-40        nr kat.:  OD2922
rozmiar 41-43                 nr kat.:  OD2923
rozmiar 44-46        nr kat.:  OD2924
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rozmiar m l Xl XXl 3Xl 4Xl
WzroSt 164 170 176 182 188 194

oBW. klatki 
pierSioWej 100 104 108 112 116 120

16000

Kamizelka  Classic  
100 Micro
Kamizelka ze stójką, zapinana 
na zamek, z 2 bocznymi kiesze-
niami zamykanymi również na 
zamek, uszyta z cienkiej dzianiny 
polarowej. Znakomicie sprawdzi 
się jesienią lub w chłodniejszy 
wiosenny dzień. 

nr kat.: OD3006

18900

Kamizelka  
CLASSIC  
PRO 200

Ciepła kamizelka polarowa 
na sutannę, zasuwana na 

zamek, z regulacją obwodu 
bioder gumą  
ze stoperem.  

W kolorze czarnym.

nr kat.:OD2008

nr kat.: OD1701

Spodnie 
polarowe 

CLASSIC 200

rozmiar m l Xl XXl

długość 102 104 108 111

obwód pasa bez rozciągania 76 80 86 90

19900
 

Wykonane z ciepłej dzianiny 
polarowej POLARTEC. 

Tkanina jest termoizolacyjna, 
odporna na wielokrotne pranie 
mechaniczne, nie pilinguje się. 

Spodnie posiadają 2 boczne 
kieszenie zasuwane na zamek 
błyskawiczny, w pasie guma 
płaska + guma ze stoperem. 

Klasyczny krój. W kolorze 
czarnym. 

Kalesony  
POWeR 
STReTCH
Wykonane z ciepłej 
elastycznej dzianiny polarowej 
POLARTEC® POWER 
STRETCH®. Zapewniają 
znakomitą izolację termiczną. 
Idealne podczas zimowych 
chłodów. Rozmiary: S/M 
(dł. 94),  L/XL (dł. 97), 
XXL (dł. 100).

nr kat.: OD2013

21900
 

Szalik
Ciepły, polarowy, skutecznie ochraniający szyję przed 
wiatrem i chłodem. Trwały i praktyczny w utrzymaniu. 
Zakończony frędzlami. 

nr kat.: OD2012

5900
 

Polarowa  
czapka 

Klasyczna, z cienkiego polaru 100 MICRO.
nr kat.: OD1702

5900
 

Rękawiczki  
CLASSIC 

Ciepłe i trwałe, polarowe, uszyte z dzianiny Polartec® 
Thermal Pro®. Anatomiczny kształt zapewnia wygodę. 
Skutecznie chronią dłonie przed niesprzyjającymi 
warunkami atmosferycznymi. Rozmiary: M, L, XL.

nr kat.: OD2010

5900
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11900
 

Sweter na zamek
Skład: 50% bawełna, 50% akryl. 

 nr kat.: ODG002

Sweter na guziki
Skład: 50% wełna, 50% akryl. 

 nr kat.: ODG001

15900
 

29900
 

rozmiar m l Xl XXl 3Xl 4Xl
WzroSt 164 170 176 182 188 194

oBW. klatki 
pierSioWej 100 104 108 112 116 120

Bezrękawnik  
na guziki
Skład: 50% wełna,  

50% akryl. 
nr kat.: ODG003

15500
 

Bluza Proal
Klasyczna męska bluza polarowa 
bez kaptura, z 2 bocznymi kiesze-
niami zamykanymi na zamek oraz 
dodatkową kieszonką na piersi. 
Dostępne rozmiary: S-3XL.

nr kat.: OD1703
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nr kat.: ODKR27

47-50.
nr kat.: ODKR27N

WIęKSZE ROZMIARy

13300
 

koSzule Szyte 
Na iNdyWidualNe 
zamóWieNia Nie 

podlegają zWrotoWi!

Koszula rzymska
Do wyboru kolor: biały, niebieski, popielaty, 
stalowy, czarny, granatowy. 

Przy zamówieniach nietypowych:  
poniżej 170 cm i powyżej 188 cm wzrostu cena: 15700

12500
 

47-50.
nr kat.: OD1004N

WIęKSZE ROZMIARy

14300
 

powyżej 50 na zamówienie
nr kat.:OD1004Z

Koszula na 
spinki,  

60% bawełny
Do wyboru kolor: biały, 

niebieski, popielaty, stalowy, 
czarny.

nr kat.: OD1004

11300
 

Przy zamówieniach nietypowych:  
poniżej 170 cm i powyżej 188 cm wzrostu cena: 15500

WIęKSZE ROZMIARy

13900
 

powyżej 50 na zamówienie
nr kat.: OD4094Z

Koszula kapłańska pod koloratkę, przewiewna, miła w dotyku, łatwa do prasowania.  
Skład: 80% bawełny. Do wyboru kolor: biały, niebieski, stalowy, czarny, popielaty.

nr kat.: OD4094

Koszula kapłańska 80% bawełny na guzik  
(długi rękaw)

47-50.
nr kat.: OD4094N12100

 Przy zamówieniach nietypowych:  
poniżej 170 cm i powyżej 188 cm wzrostu cena: 15000

10900
 

11400
 



WIęKSZE ROZMIARy

WIęKSZE ROZMIARy

11800
 

powyżej 50 na zamówienie
nr kat.: O6010N

powyżej 50 na zamówienie
nr kat.: OD2922Z

Z długim rękawem, na guzik. Do wyboru kolor: bia-
ły, niebieski, popielaty, stalowy, czarny, granatowy. 

nr kat.: OD2099

 Kolor biały i czarny.

nr kat.: OD2922

obwód  
kołnierza 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

obwód klatki 
piersiowej 110 120 124 130 134

wzrost 170-176   176-182   182-188

8900
 

11400
 

Koszula kapłańska 65% 
bawełny na guzik

Koszula kapłańska na  
stójce z długim rękawem

47-50.
nr kat.: OD6010

47-50.
nr kat.: OD2922N

10500
 

 Kolor biały z czarną wypustką.

nr kat.: OD2229

11400
 

Koszula kapłańska  
tradycyjna z wypustką 
60% bawełny

WIęKSZE ROZMIARy

14300
 

powyżej 50 na zamówienie
nr kat.: OD2229Z

47-50.
nr kat.: OD2229N13300

 

14300
 

13300
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NOWOŚĆ!

Przy zamówieniach nietypowych:  
poniżej 170 cm i powyżej 188 cm wzrostu cena: 13900

Przy zamówieniach nietypowych:  
poniżej 170 cm i powyżej 188 cm wzrostu cena: 15900

Przy zamówieniach nietypowych:  
poniżej 170 cm i powyżej 188 cm wzrostu cena: 15900

NOWOŚĆ!
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Rękawki ¾
Rękawki ¾ zakończone mankietami, zapinane na spinki, rozmiar uniwersalny.

4700
 

białe
 nr kat.: OD3004

czarne
 nr kat.: OD3005

10500
 

3Xl-5Xl.
nr kat.: OD4096

WIęKSZE ROZMIARy

Koszulka polo 
pod koloratkę 
(długi rękaw)

Wykonana z dzianiny 
bawełnianej (100%) typu 
Lacosta. 

nr kat.: OD4097
9500

 

Biały
czarNy

Szary

grafitoWy

graNatoWy

rozmiar S m l Xl XXl

obwód  
kołnierza 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46

obwód klatki 
piersiowej 108 112 116 120 124

NieBieSki

Koloratka
Elastyczna i niełamliwa. Import z Włoch.

nr kat.: OD1007

1000
 

Koloratka podwójna do sutanny
Dostępna w rozmiarach od 39 do 45

nr kat.: OD3001

4300
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Lacoste 
L’Homme
L’Homme Lacoste to 
drzewno - przyprawowe 
perfumy dla mężczyzn.
Nuty zapachowe:   man-
darynka, słodka poma-
rańcza, pigwa,  rabarbar; 
czarny pieprz, imbir, 
jaśmin, migdał; cedr, nuty 
drzewne, bursztyn, wanilia 
i piżmo. 

nr kat.: OS2905 
poj.: 100 ml

2350024500

29000

26000

Pepe Jeans
Pepe Jeans London to aroma-
tyczno - przyprawowe perfumy 
dla mężczyzn. Nuty zapachowe: 
czarna porzeczka, lima, kakao, 
cynamon, szałwia, jałowiec, 
bursztyn, brzoza, paczula.

nr kat.: OS2906
poj.: 100 ml

NOWOŚĆ!

Zestaw Azzarro
Azzaro pour Homme marki Azzaro to aromatyczne perfumy dla mężczyzn. Nuty 
zapachowe: irys, lawenda, szałwia, bazylia, anyż, bergamotka, cytryna; drzewo 
sandałowe, jagody jałowca, paczula, cedr , kardamon; skóra, bursztyn, piżmo 
i mech dębowy.

nr kat.: OS2902
woda toaletowa: 100 ml, żel: 50 ml, kosmetyczka

Zestaw  
Mont Blanc
Mont Blanc to drzewno – przy-
prawowe perfumy dla męż-
czyzn. Nuty zapachowe: man-
darynka, gruszka, kardamon, 
różowy pieprz, lawenda, miód,  
paczula, wetyweria i mech

nr kat.: OS2901
woda toaletowa: 100 ml, żel pod prysznic: 100 ml, miniwoda: 7,5 ml

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Bentley For 
Men
Bentley to perfumy dla męż-
czyzn o świeżym trwałym 
zapachu. Nuty zapachowe: 
różowy pieprz, mandarynka, 
rozmaryn, wetyweria, cedr, 
nuty drzewne, ambra, mech 
i białe piżmo.

nr kat.: OS2908 
poj.: 100 ml

18500

Tommy Hilfiger 
Bold
Tommy Hilfiger to drzewno - aro-
matyczne perfumy dla mężczyzn. 
Nuty zapachowe:  pomelo, berga-
motka, czerwony grejpfrut, kwiat 
mandarynki, lawenda, kardamon, 
jaśmin, cedr, drzewo sandałowe, 
wetyweria i kwiat pomarańczy.

nr kat.: OS2907 
poj.: 50 ml

16500

22500

Hugo Boss   
Hugo Boss to aro-
matyczne perfumy 
dla mężczyzn. Nuty 
zapachowe: różowy 
pieprz, manda-
rynka, grejpfrut, 
bergamotka, anyż 
gwiazdkowaty, cedr, 
paczula, piżmo 
i wetyweria.

nr kat.: OS2903
poj.: 90 ml

18500

Kenzo Pour 
Homme  

Kenzo to drzewno - aromatyczne per-
fumy dla mężczyzn. Nuty zapachowe:  
grejpfrut, kardamon, kolendra, piołun, 
mango, wetyweria, drzewo gwajakowe 
i fasolka tonka

nr kat.: OS2904
poj.: 50 ml
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Gorąco zachęcamy księży, 
katechetów, liderów wspól-

not, by rozważyć możliwość 
zorganizowania w  najbliższym 
kinie pokazu dla parafii. Taki 
seans może być formą dodat-
kowych rekolekcji dla parafian, 
uczniów czy wspólnot. Wspól-
ne wyjście lub wyjazd do 
kina to również znako-
mity sposób przepro-
wadzenia integracyj-
nego spotkania dla 
wiernych. 

Kontakt w sprawie zorganizowania seansu parafialnego w kinie:
tel. kom.: 505 874 490



nowatorska technologia ozDabiania i renowacji 
ścian świątyń, sal parafialnych, plebanii...

Druk na ścianie!

  dowolne obrazy, 
reprodukcje dzieł sztuki, 
wybrane grafiki, freski, 
zdjęcia w kilka godzin 
wiernie przeniesione na 
powierzchnię ściany.

  innowacyjny robot, 
który przenosi projekty 
bezpośrednio na ściany.

  Nawet 90% taniej niż 
w przypadku malowania 
tradycyjnego!

 Wieloletnia gwarancja.zapraszamy do kontaktu z nami:
tel.: +48 500 622 877, e-mail: zapytaj@walljee.pl

operujemy na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego

◆ świadectwo wiary i śpiew podczas liturgii 
◆ warsztaty wokalne, koncert uwielbienia

aneta Barcik – profesjonalna wokalistka i ewangelizator kilka lat temu powróciła do Polski, 
aby ewangelizować i przekonywać ludzi, że Bóg ma najlepszy plan na ich życie! Przez 25 
lat mieszkała w Hamburgu, studia muzyczne Master of Music ukończyła w Londynie. Gdy 
została mamą, uświadomiła sobie, jakie zagrożenia duchowe i ideologiczne proponuje 
świat zachodni dzieciom, postanowiła więc wrócić do Polski. Świadomie zrezygnowała 
ze swojej rozwijającej się kariery muzycznej w Hamburgu i Londynie, przestała śpiewać 
świeckie piosenki i w pełni oddała się ewangelizacji poprzez muzykę, film i osobiste świa-
dectwo. Od czterech lat artystka odwiedza kościoły w całej Polsce, daje świadectwo wiary, 
rozmawia z parafianami i śpiewa podczas liturgii. Jej debiutancki film pt. „TYLKO POWIEDZ 
KAŻDEMU – Film o dobrym kapłanie” w styczniu 2023 r. wejdzie do kin w całej Polsce!

Zapraszamy do kontaktu oraz spotkania w parafii! 

contact@anetabarcik.com ◆ tel. 513 894 787

Więcej informacji oraz chrześcijańskie teledyski  
Anety Barcik na stronie internetowej: 

www.barkagospel.pl

chceSz ożyWić SWoją parafię czy WSpólNotę?
 zaproś aNetę Barcik ze świadectwem wiary i śpiewem podczas liturgii!

Echo Medziugorja

Echo Maryi Królowej Pokoju
„Echo Maryi Królowej Pokoju”, 31-419 Kraków, ul. Kwartowa 24/U1

tel./fax: (+48) 12 413-03-50  •  e-mail: echo@ceti.pl  •  www.krolowa-pokoju.com.pl

p a t r o n a t  M e d i a l n y :

Medjugorie palkat A3.indd   1 20.09.2022   14:36:58





◆ wyrób ręczny, zawsze 
indywidualny

◆ naturalnie podświetlany
◆ mebel-lity dąb, lakierowany, 

jeden wzór
◆ obraz w formie witraża, 

wykonany na szkle, widoczny 
z dwóch stron

◆ lekkie, całkowita waga 18 kg
◆ bezpieczny w użytkowaniu, 

szkło hartowane
◆ trwały, odporny na warunki 
atmosferyczne,promienie UV

◆ nie wymaga konserwacji
◆ gotowe wzory, projekty 

indywidualne

300000
Cena za sztukę

Oferujemy:
◆ Fachowe doRadztwo
◆ pRojekt, wykonanIe, montaż wItRaży
◆ pRojekt, wykonanIe, montaż stolaRkI
◆ specjalIstyczne pRace szklaRskIe

Zatrudniamy i współpracujemy:
z dośwIadczonymI pRojektantamI wykwalIFIkowanymI wykonawcamI

wykOnujemy:
◆  wItRaże ołowIane metodą klasyczną
◆ wItRaże panelowe-szkło
◆ lamInowane żywIcamI
◆ konseRwacje I Renowacje

www.feretrony.pl
info@feretrony.pl

t.  509 116 467,   81 511 83 47

www.feretrony.pl
info@feretrony.pl

t.  509 116 467,   81 511 83 47



PROMOCJA

tel. 503 040 470

www.junekszopki.pl
SZOPKI RUCHOME

nasze szopki 
ruchome 

znajdują sIę w 
wIelu 

koścIołach w 
polsce I europIe

FIGURY ANIOŁ SKARBONKA

Najwyższa 53 cm

Gra kolędy

PROMOCJA

tel. 503 040 470

www.junekszopki.pl
SZOPKI RUCHOME

nasze szopki 
ruchome 

znajdują sIę w 
wIelu 

koścIołach w 
polsce I europIe

FIGURY ANIOŁ SKARBONKA

Najwyższa 53 cm

Gra kolędy

Opłaty za wysyłkę kurierską:
◆ za zamówienie do 299 zł – 15 zł 
◆ za zamówienie od 300 zł do 399 zł – 10 zł 
◆ za zamówienie od 400 zł – wysyłka gratis

Delectio
Katalog wysyłkowy dla duszpasterzy

Warunki zakupu:

Zamawianie produktów z katalogu i otrzymywanie katalogu nie zobowiązuje do 
ponownych zakupów. Oferta przedstawiona w katalogu ważna jest do ukazania się 
kolejnego katalogu. Wszyscy klienci, którzy złożą zamówienie, będą systematycznie 
i bezpłatnie otrzymywać kolejne numery katalogu. Wszystkie ceny podane w katalogu 
wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Właścicielem katalogu Delectio jest 
Dom Wydawniczy „Rafael”, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków.

Warunki dostawy i płatności:

Zamówienia w większości realizujemy w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzyma-
nia. Dłuższy okres realizacji dotyczy produktów na specjalne zamówienie. 

Płatność nastąpi za pobraniem przy odbiorze zamówionej przesyłki. Istnieje możli-
wość przedpłaty na konto (po uprzednim kontakcie telefonicznym). Zdjęcia umieszczone w katalogu z przyczyn technicznych (druk, kolorystyka itp.) mogą 

nieznacznie odbiegać od wyglądu produktu znajdującego się w sprzedaży.

Warunki zwrotów i reklamacji:

W terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru, klientowi przysługuje 
możliwość odstąpienia od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i dokonania 
zwrotu towaru w stanie nienoszącym śladów użytkowania.

W przypadku wystąpienia wady otrzymanego produktu lub niezgodności z zamówieniem, 
prosimy o odesłanie go na nasz koszt (tylko pocztą zwykłą lub priorytetową) wraz z notatką 
wyjaśniającą przyczynę zwrotu. Prosimy również o podanie pełnego adresu w celu wymiany 
towaru na prawidłowy.

Adres, pod który należy kierować reklamacje: Dom Wydawniczy „Rafael”, ul. Rękawka 51, 
30-535 Kraków.

Reklamacje i uwagi przyjmujemy telefonicznie pod numerem 12 411 14 57 w godz. od 8.00 
do 16.00 od poniedziałku do piątku.

Numer konta:
74 2490 0005 0000 4530 6893 1121

Warunki zakupów w Katalogu Delectio

Zamówienia można składać  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00  
telefonicznie – 12 411 14 57
lub całodobowo poprzez stronę – www.delectio.pl 

◆ za zamówienie powyżej 
500 zł dodatkowo gratis album 

Apostołowie.  
Wybrani przez Boga  

w cenie 49,90 zł

Wydawca katalogu Delectio zastrzega sobie możliwość zmiany cen produktów, ze 
względu na obecną sytuację na rynku i rosnących cen na oferowane produkty w okre-
sie listopad 2022-marzec 2023 r.



A doradztwo  
A projekt 
A dostawa  
A montaż  

Oświetlenie OBiektów 
Sakralnych

Menadżer projektów
Tomasz Hazik

tel.: 730-726-221
e-mail: oswietleniesakralne@interia.pl

A  iluminacja zewnętrzna  
kościołów i kaplic

A  oświetlenie wnętrz 
świątyni

Gwarantujemy  
wysoką jakość w oparciu 

o najnowocześniejsze 
technologie LED.

Projektując, myślimy o komforcie pracy duszpasterskiej 
kapłanów i służby liturgicznej oraz właściwych warunkach 
do modlitwy dla wiernych. 

Projektujemy z pełną świadomością sakralnego charakteru 
miejsca, ewangelicznej symboliki światła, podkreślając nim 
wagę liturgii i symboli wiary.

A  projekty oraz 
wykonanie instalacji 
elektrycznych

Konsultacje  
na terenie  

całego kraju

ul. Legionów 16, 87-100 Toruń
email: biuro@elektrocieplo.pl

tel. 56 660 44 44 | 601 506 335
www.elektrocieplo.pl

OGRZEWANIE I WENTYLACJA W KOŚCIELE

•  25-letnie 
doświadczenie

•  energooszczędne 
ogrzewanie

•  rekuperacja/wentylacja

•   dobór ogrzewania na 
miejscu w parafii

• specjalne rabaty

• umowa

• gwarancja

• płatności w transzach

•  referencje na 
elektrocieplo.pl

•  ponad 200 realizacji  
na terenie całego kraju

Parafia św. Rafała – Białystok

Parafia św. Marcina – Kłobuck

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – Przeczno

Parafia Nawiedzenia NMP – Kasinka Mała

Parafia Najświętszego Salwatora – Kraków

Koszty inwestycyjne i użytkowania na stronie nr 16

Nowoczesne 
oświetlenie LED!  

Do 70%  
oszczędności  
na rachunku  

za oświetlenie!



PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
OPŁATA POBRANA

Umowa z Pocztą Polską S.A. nr ID 321203/K
Nadano w PP Kraków K104
Nadawca: Paragon CC dla Dom Wydawniczy Rafael

PRZESYŁKA MARKETINGOWA D+4

Zwroty prosimy kierować na adres:
DW RAFAEL, ul. Rękawka 51
30-535 Kraków 

Ka
ta

lo
g 

nr
 2

9 
(2

/2
02

2)
  

W
aż

ny
 d

o 
15

 m
ar

ca
 2

02
3 

r.

Delectio 
ul. Rękawka 51  
30-535 Kraków

Delectio
Katalog wysyłkowy dla duszpasterzy

katalog@delectio.plwww.delectio.pl
Słodycze... na Bożą chwałę

Szczegóły na s. 32-33 230 g 300 g

12 411 14 57


