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cud guadalupe
Szczegóły na s. 80
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA 
W KOŚCIELE

Piece akumulacyjne są idealnym ogrzewaniem w kościołach zabytkowych 
i modernizowanych. Tania energia (taryfa nocna i pozaszczytowa) oraz 
instalacja fotowoltaiczna znacząco wpływa na oszczędności.

Temperatura wewnątrz budynku kościoła jest utrzymywana na poziomie 
zadanym na sterownikach połączonych z czujnikami powietrznymi umiesz-
czonymi w poszczególnych strefach. Piece akumulacyjne współpracują 
z automatyką pogodową dostosowując się do aktualnych warunków po-
godowych. 

Wysoka sprawność pieców akumulacyjnych,  możliwość magazynowania 
ciepła wpływa na realne oszczędności i zagwarantowanie  temperatury 
komfortu.

Koszt  ogrzewania kościoła neogotyckiego 
o pow. 350m2 wysokość do sklepienia 8m
stała  temperatura wewnątrz kościoła 15°C
koszt ogrzewania od 14 tys. zł. do 20 tys. zł.  dla sezonu 
zimowego ( XII, I, II, III ) 
dla taryfy C12a przy cenie 0,75zł/kWh (dane: luty 2022)

Koszt użytkowania rekuperacji decentralnej
koszt zużycia energii elektrycznej do napędu wentylatorów  
ok. 300,00 zł/rok

KORZYŚCI
- stała temperatura
- wilgotność na poziomie 45-55% RH
- dyskretny montaż
- niskie koszty użytkowania
- prawidłowa wentylacja eliminuje 
  uczucie znużenia uczestników liturgii

BEZpłatnE 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

Rekuperacja – parafia pw. św. Zygmunta, Łosice

Piece akumulacyjne  
– parafia pw. św. Jakuba Apostoła, Skaryszew

Ogrzewacze szybkonagrzewające  
– parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Prokowo

Filmy z realizacji  
www.elektrocieplo.pl



XXIII Międzynarodowa Wystawa
Budownictwa i Wyposażenia Kościołów,
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów

SACROEXPO 6-8.06.2022
KIELCE

• największa wystawa 
   w Europie Środkowo-
   Wschodniej

• dewocjonalia, 
   książki, szaty liturgiczne

• specjalne rabaty 
   targowe

• bezpieczne zakupy

Zajrzyj
do nas!
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ks. Leszek Smoliński

Wielki Post  
Nie zmarnuj szansy

W tej niewielkiej książeczce w najprostszy 
sposób wytłumaczone zostało, czym jest 
Wielki Post, jak korzystać z tego czasu, 
jak go właściwie przeżyć i jak sprawić, by 
owoce naszej przemiany trwały znacznie 
dłużej niż do wielkanocnego śniadania.  

nr kat.: 043656 
RAFAEL, 12x16 cm, s. 48, miękka

Szczególna rekomendacja delectio

Cena specjalna  
dla parafii

190
Minimalne zamówienie 20 egz.

katalog@delectio.pl  12 411 14 57

Formuła na dzisiejsze czasy. Przybliża ważne aspekty życia religijnego, odświeża 
wiadomości, aktywizuje religijnie w czasach postępującej laicyzacji. 

Bardzo niska cena i optymalna wielkość!

✓ Bez nadmiernie rozbudowanej treści, pisana zrozumiałym językiem. 

✓ Możliwość zniżki przy większych zamówieniach.

Książki dla parafian w bardzo niskiej cenie!

Polecamy jako upominki dla parafian.
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Szczęść Boże!
W najnowszym 

wydaniu katalogu 
Delectio szczegól-
nie polecam pu-
blikacje przydatne 
na czas Wielkiego 
Postu i czas Wiel-
kanocny. Książecz-
ki: Wielki Post. 

Nie zmarnuj szansy (s. 1) lub Świętujemy 
Wielkanoc (s. 8) mogą być wartościowym 
upominkiem dla parafian. 

Zachęcam, by ze szczególnym zainte-
resowaniem przyjrzeć się czemuś zupełnie 
nowemu wśród pomocy duszpasterskich. 
To e-bilet z unikatowym kodem dostępu 
na seans filmu Dobry Łotr w kinie interne-
towym (s. 37). Zakup e-biletu nie stoi na 
przeszkodzie wybraniu się do tradycyjnego 
kina. Tym razem Delectio rekomenduje 
film Cud Guadalupe, który od 4 marca gra-
ny jest w kinach w całej Polsce.

Mając nadzieję, że nasza oferta sprosta 
oczekiwaniom odbiorców katalogu, pragnę 
wszystkim duszpasterzom złożyć życzenia 
owocnej pracy w intensywnym okresie 
Wielkiego Postu i błogosławionego czasu 
Wielkiej Nocy.

W imieniu zespołu Delectio
Barbara Żółtek



(71) 354-04-06, 502-54-70-30, 605-85-75-84, 512-80-00-62, 
sklep@urbanowiczhaft.pl 
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY:



(71) 354-04-06, 502-54-70-30, 605-85-75-84, 512-80-00-62, 
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(71) 354-04-06, 502-54-70-30, 605-85-75-84, 512-80-00-62, 
sklep@urbanowiczhaft.pl 
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY:



(71) 354-04-06, 502-54-70-30, 605-85-75-84, 512-80-00-62, 
sklep@urbanowiczhaft.pl 
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY:



TEL: 512100640, 515260940

Zapraszamy mocne łańcuszki rodowane
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Wielkanoc
nr kat.: DE2209

70x300 cm, rękawy

 18000
nr kat.: DE2009

190x300 cm, rękawy

36000

Banery deKoracyjne – wielKanoc i wielKi PoSt

nr kat.: DE2408
300x100 cm, rękawy

 25000

nr kat.: DE1609
190x300 cm, rękawy

36000

1690 
promocja  
od 10 egz.:

 
 790

Elementarz  
Triduum  

Paschalnego
Z tej pięknej, kolorowej książeczki dzieci dowiedzą się, czym jest Triduum, jak się 
do niego przygotować i dlaczego jest tak ważnym wydarzeniem w Kościele. Poznają 
także wiele innych zwyczajów wielkanocnych i znajdą odpowiedzi na pytania zwią-
zane z tymi świętami. 

nr kat.: 043571
10x16 cm, s. 32, miękka

890 
promocja  
od 10 egz.:

 
 500

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Świętujemy  
Wielkanoc 

Prezentowany poradnik krok po kroku prowadzi przez okres Wielkiego Postu. Część 
poświęcona przeżyciu misterium męki i zmartwychwstania Pańskiego objaśnia, jak 
po katolicku przeżyć te najważniejsze święta wyrażające istotę naszej wiary. 

nr kat.: 043731
16x23 cm, s. 48, miękka

Polecane jako 
nagrody dla 

dzieci za udział 
w nabożeństwach 
drogi krzyżowej
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Misa  
i dzban  
do obmywania  
stóp
Wykonane ze stali nierdzewnej. 

nr kat.: J1009Z
Dzban wys.: 22 cm. Misa średnica: 25 cm 

29000

Kołatka  
drewniana 

(z 1 młotkiem)
Przy uderzeniu wydaje specyficzny donośny odgłos. 

Używana podczas liturgii Triduum Paschalnego.
nr kat.: NL4014

wys.: 20 cm 

5500

Figurki Jezusa Zmartwychwstałego

duża nr kat.: MXS434
wys.: 89 cm, szata biała lub czerwona

mała nr kat.: MX2203
wys.: 34 cm, szata biała lub czerwona

FigurKi 
wyKonane 

z trwałej maSy 
żywiczno-

Bitumicznej. 
odPorne 

na warunKi 
atmoSFeryczne.

64000

29000

240000
92000
51000

nr kat.: MX2202
dł.: 69 cm 

nr kat.: MX2201
dł.: 118 cm
laminowany nr kat.: MX0437
dł.: 175 cm

Figury do Grobu Pańskiego

Figury Powyżej 80 cm wySyłane Są na Palecie, KoSzt: 150 zł

nr kat.:  

PS11XX

wys.: 100 cm
śr.: 8 cm

Paschały 
spalające 
lub 
z wkładem 
olejowym

50900

nr kat.:  

PS1XXX

18500

nr kat.:  

OAW12X 

18500

nr kat.:  

SC20XX 

18500

nr kat.:  

PS80XX 
wys.: 30 cm; śr.: 8 cm, świece olejowe, z regulowanym wkładem

nr kat.:  

TBW1XX 

23900



NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

promocja  
od 5 egz.:

 
 25003990

promocja  
od 5 egz.:

 
 20002500

promocja  
od 5 egz.:

 
 20003990

promocja  
od 3 egz.:

 
 12001490

promocja  
od 3 egz.:

 
 20002490

promocja  
od 3 egz.:

 
 20003490

Tajemnica  
Jezusa Mesjasza
Od momentu przyjścia na świat, 
Jezus odkrywa przed ludźmi 
wielkie Boże tajemnice i wtajem-
nicza w zakryte dotąd dla nasze-
go umysłu odwieczne prawdy. 
On jest naszym przewodnikiem 
w tym względzie. Czyni to stop-
niowo, abyśmy wszystko dobrze 
pojęli i nie zniechęcili się na tej 
drodze.

nr kat.: 043410
13,5x20, s. 140, zintegrowana 

Kazania  
Arcybiskupa  
– Rozmowy od Serca do 
Serca 
aBP grzegorz ryŚ przez swoje kazania chce 
Cię nauczyć prawdziwej relacji z Jezusem; takiej, 
która na pierwszym miejscu zawsze stawia dobro 
drugiego człowieka. Zdania, które tu przeczytasz, 
być może nie zawsze będą dla Ciebie komfortowe, 
ale za to trafią w samo sedno Twojego życia. 

nr kat.: RAF444
11x16cm, s. 80, miękka

Król Królów Drogi 
Krzyżowe   
Sześć inspirujących, głębokich a jednocześnie na-
pisanych bardzo przystępnie rozważań ks. Edwar-
da Stańka do wykorzystania na nabożeństwach 
Dróg Krzyżowych. 

nr kat.: 043625 
RAFAEL, 11,5x16 cm, s. 104, miękka

Wszystko  
skończy się  
zmartwychwstaniem
Drogi krzyżowe z księdzem 
Wojciechem Węgrzyniakiem
Rozważania, które każdemu z nas odkryją prawdę 
o nieskończoności Bożego miłosierdzia. Męka 
naszego Pana uzupełniona mądrym komentarzem, 
przybliży nam i pozwoli lepiej zrozumieć sens od-
kupienia. Rozważania te będą najlepszym wstępem 
do jednoczenia się ze Zmartwychwstałym i uczest-
niczenia w Jego chwale. To książka, która sprawi, 
że na nowo odkryjemy piękno i głębię Wielkanocy. 

nr kat.:  250987
RAFAEL, 13x19 cm, s. 128, zintegrowana 

Dobry Łotr DVD
Dobry Łotr to opowieść, która rozpo-
czyna się podróżą trzech mędrców i ich 

przypadkowym spotkaniem z młodym 
Dyzmą przy betlejemskim żłóbku. W swo-

im  pełnym dramatycznych zwrotów życiu 
młodzieniec napotka Jezusa i inne znane z kart  

Ewangelii postacie, w tym drugiego łotra. Razem 
z nim, w drodze, która niechybnie zmierza na Golgotę, spróbują oni przechytrzyć 
swoje przeznaczenie.  

nr kat.:  043724
czas trwania: 93 min 

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Oko w oko 
ze złem 
Ksiądz profesor Edward Staniek 
ukazuje Jezusa, który przechodzi 
przez labirynt zła i znaczy dla nas 
drogę. Wszystkim tym, którzy ce-
nią sobie obcowanie z Ewangelią, 
rozważania te pozwolą jeszcze 
lepiej uzmysłowić sobie, jak wiele 
zawdzięczamy odwadze i poświę-
ceniu Jezusa.

nr kat.: 560901
13,5x20 cm, s. 144, twarda

Zbawienie 
przyszło przez 
krzyż 
Ksiądz profesor Edward Staniek 
odczytuje świadectwa zapisane 
w czterech ewangeliach i wyjaśnia 
trudne fragmenty. Dzięki temu 
każdy czytelnik ma możliwość 
odkrycia niezwykłości zwycięstwa 
Chrystusa nad śmiercią. 

nr kat.: 043717
20,5x29 cm, s. 120, miękka

5001490
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nr kat.: 21MER2
15x21 cm

cHrzeSt ŚwiĘty

nr kat.: CHS001
szer. muszli: 10 cm

Pamiątka chrztu św. 
Zestaw zawiera muszlę i dyplomik.

 1690

Pamiątka chrztu św. z teczką

290

Krzyżyk 
z rzemykiem. 

Wykonany 
z metalu. 

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

460

Krzyżyk  
naszyjnik

Krzyżyk dla  
bierzmowanych 
+ broszura z życzeniami 

nr kat.: 250130  
10x14 cm, s. 8, miękka, krzyżyk wys.: 8 cm

250950
Pamiątka  
bierzmowania  
(dyplomik + teczka)

nr kat.: MX1933
15x22 cm

Bierzmowanie

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

250
promocja  
od 20 szt.:

 
 200

290

Teczka ślubna z dyplomem 

nr kat.: S85744  
15x22 cm 

małżeńStwo

    
nr kat.: 560468

19,5x26 cm, s. 320, twarda

5000

Krzyżyk małżeński 
ozdobiony bursztynami.

nr kat.: MXW012
wys.: 20 cm

6500
Katolicki 

dom
Monumentalny, 

pięknie ilustrowany 
wolumen, który 

jest doskonałym 
uzupełnieniem 

Pisma Świętego oraz 
Katechizmu Kościoła 

Katolickiego.

katalog@delectio.pl  Sakramenty święte
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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

NOWOŚĆ!

PiSmo ŚwiĘte dla młodycH  
– wydanie SPerSonalizowane
Pełny tekst Pisma Świętego w najbardziej cenionym pal-
lotyńskim tłumaczeniu połączono z najpopularniejszą na 
świecie edycją Biblii dla dzieci i młodzieży potocznie na-
zywaną „Biblią z papugą”.
PALLottinuM, RAFAEL, 14x21,5 cm, s. 1680, twarda

Uwaga!
Istnieje możliwość personalizacji każdego egzemplarza, 
np. umieszczenia nazwiska dziecka przystępującego do 
Pierwszej Komunii Świętej, nazwy parafii, daty wydarzenia. 
W razie zainteresowania tak przygotowanymi egzemplarza-
mi zapraszamy do kontaktu.

promocja  
od 10 egz.:

 
 85009900

promocja 
dla parafii 

 
 1200

1990



Pamiątka I komunii świętej z audiobookiem 
Opowieści biblijne dla dzieci
Zestaw zawiera:  
• błogosławieństwo rodziców dziecka przystępującego do Pierwszej Komunii 
Świętej,  
• wprowadzenie i przypomnienie zasad sakramentu pojednania,  
• formułę spowiedzi świętej,  
• rachunek sumienia przygotowany specjalnie dla dzieci,  
• kontrolki pierwszych dziewięciu piątków miesiąca. 

nr kat.: 560123 
 Czas trwania 3h 4min

promocja  
od 5 egz.:

 
 600

990

promocja  
od 5 egz.:

 
 1000

1990

 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

Biblia w komiksie.  
Opowieść o Bogu 

i wielkich bohaterach
Absolutnie wyjątkowe wydanie! Zapierająca dech w piersiach komiksowa kreska oraz 
opowieść, która nie pozwoli się oderwać od lektury żadnemu czytelnikowi – zarówno 
małemu, jak i temu nieco większemu. 

nr kat.: 250062
RAFAEL, 18,5x24,5 cm, s. 656, twarda 

4900

Biblia dla Dzieci,  
Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie
Wybrane teksty ze Starego i Nowego Testamentu opowiedziane i skierowane bez-
pośrednio do dzieci. Dopełnieniem są bogate ilustracje. Książka przygotowane we 
współpracy z wydawnictwem Pallottinum, wykorzystano teksty Biblii Tysiącelcia.

2000

biała nr kat.: 179501niebieska nr kat.: 179518

Nowy  
Testament.  

Pismo Święte  
dla Młodych

Tekst Nowego Testamentu, 
w najbardziej cenionym pallo-
tyńskim tłumaczeniu. 

nr kat.: 889737 
RAFAEL, 14x21, s. 416, miękka

promocja  
od 5 egz.:

 
 65009900

nr kat.: CZEK01
Czekolada 100 g

Czekolada z  papugą
Proponujemy serię mlecznych czekolad będących słodką zachętą do... czytania 
Biblii. Każda z serii czekolad zawiera opis innej ciekawostki z życia w czasach 
biblijnych. Kolorowe motywy zostały zaczerpnięte bezpośrednio z Pisma Świętego 
dla młodych i stanowią niepowtarzalną, oryginalną oprawę dla tabliczki czekolady 
wyprodukowanej w jednej z czołowych polskich wytwórni słodyczy.

znakomity upominek z okazji Pierwszej 
Komunii Świętej, bierzmowania, dla 
dzieci z asyst procesji Bożego ciała, 
dnia dziecka i końca roku szkolnego.

Komplet zawiera 10 
czekolad z różnymi 

motywami i ilustracjami. 

 
 590

promocja  
od 10 sztuk:

 
 450
sztuka

17,5x23,5 cm, s. 256, twarda  
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Gry DOCEBO zostały opracowane z myślą o katolikach by podczas gry mogli sprawdzić swoją wiedzę religijną i dla 
tych mniej zaangażowanych religijnie by po przez zabawę pogłębiali swoją znajomość Kościoła. Te gry mogą być 
niesamowitą pomocą dydaktyczną na każdym poziomie wiekowym. Gry DOCEBO są również dobrym pomysłem 
na prezent z różnych okazji.

rodzinne eduKacyjne religijne – gry doceBo

ZESTAW PREZENTOWY  
„DOCEBO”
W ozdobnym pudełku umieściliśmy 3 gry:  Docebo, Do-
cebo Memoriae i Docebusia. jako dodatkowy prezent 
w zestawie można znaleźć smycz z logo gry. To świet-
ny prezent, np. na I KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ, dla dzieci  (ale 
także dobry prezent  dla młodzieży, dorosłych, a nawet 
starszych…), by podczas gry mogły sprawdzać swoją 
wiedzę religijną, ale także by poprzez zabawę pogłębiać 
swoją znajomość Kościoła.

nr kat.: DOC005
Zestaw 3 gier

Docebo to religijna gra edukacyjna wyrabiająca spostrzegawczość i refleks. Jest 
to przede wszystkim gra, podczas której nauczysz się  podstawowych pojęć 
związanych z katolicyzmem. Jej zasady pozwalają także na wyrobienie dobrej cechy  
– uczciwości. 

nr kat.: DOC001
Liczba graczy: 2-6 osób.  Wiek: 5+

DOCEBO  
MEMORIAE
RELIGIJNA, RODZINNA GRA  
EDUKACYJNA SZCZEGÓLNIE  
DLA NAJMŁODSZYCH
Gra zawiera 170 kartoników z obrazkami, które należy dobrać w pary (85 par). 
Wszystkie kartoniki rozkładamy na stole obrazkami do dołu. Następnie gracze (lub 
drużyny) na zmianę odkrywają obrazki, starając się zapamiętać gdzie, który leży 
i próbując znaleźć pasującą parę. Innym wariantem gry jest łączenie przedmio-
tów/osób w grupy. Tworzymy dwie drużyny i wyznaczamy prowadzącego, który 
wydaje komendy, np. Znajdźcie wszystkie nakrycia głowy, strój biskupa, bieliznę 
kielichową…

nr kat.: DOC002
Liczba graczy: nieograniczona. Wiek: od 3+

DOCEBO THESAURI 
RELIGIJNA, RODZINNA, EDUKACYJNA GRA PLANSZOWA
Waszym zadaniem będzie zdobycie thesauri czyli skarbów Kościoła, które zostały 
ukryte w dwóch skrzyniach.  Zmierzając do wyznaczonego celu, będziecie odpowia-
dać na pytania umieszczone w skrzyniach – otwartych i zamkniętych. Zakres zadań 
związany jest z Kościołem, co umożliwi Wam pogłębianie wiedzy z tej dziedziny, 
przy oczywiście – DOBREJ ZABAWIE!

nr kat.: DOC003
Liczba graczy: 2-6;  Wiek: 6+

DOCEBO INCEPTUM 
RELIGIJNA (nie tylko),  
RODZINNA  GRA EDUKACYJNA DLA (nieco) STARSZYCH...
Ponad 1500 haseł, z którymi powinien sobie poradzić uczeń od piątej klasy szkoły 
podstawowej, zostało podzielonych na 6 kategorii tematycznych: język polski, 
religia, historia, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa i kategoria tzw. ogólna.     
 Żeby dobrze się bawić trzeba zacząć grać, a reguły okażą się bardzo proste… 
przecież każdy z nas widział lub sam grał w tzw. kalambury.

nr kat.: DOC004
Liczba graczy: min. 4 osoby. Wiek: od 12+

4500

9500

4500

DOCEBO

RELIGIJNA, 
RODZINNA GRA 

EDUKACYJNA 
WYRABIAJĄCA 

SPOSTRZEGAW-
CZOŚĆ I REFLEKS

9500

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

12000

14 

Edukacyjne gry religijne  12 411 14 57
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Tkanina poliestrowa o splocie 
tropiku.

 nr kat.:S1230Z

Tkanina poliestrowa.
 nr kat.:A31310

Tkanina poliestrowa.
 nr kat.:A31280

Tkanina poliestrowa. 
nr kat.:A31340

21000

Żorżeta
nr kat.:  ASG14

24900

52000

48900 50900

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!
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Tkanina poliestrowa.
nr kat.: A51460 

Tkanina poliestrowa.
nr kat.: A51510

 

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Żorżeta
nr kat.: ASG70

Tkanina poliestrowa.
nr kat.: A51540

 

18900

46900

48900

42900

Tkanina poliestrowa.
   nr kat.: S21220

15900
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Bursa
nr kat.: AS440

Bursa
nr kat.: AS433

bordowa nr kat.: A6137B

8900 8900

2200

czerwony   nr kat.: AS341C
zielony  nr kat.:  AS341Z
fioletowy nr kat.: AS341F
biały nr kat.: AS341B

Cingulum
czarna nr kat.: A6137C

10900 10900

NOWOŚĆ!

KoloratKa z PeKtorałem

9900
 

Biret
Z 3 lub 4 rogami.

nr kat.: BIR19X
 

Białe rękawiczki do noszenia  
sztandarów w procesjach
Rękawiczki uszyte z najwyższej jakości tkaniny poliestrowej z dodatkiem lycra, 
co powoduje, że dopasowują się do każdej dłoni, nie wymagają prasowania, nie 
żółkną, szybko schną. Dostępny rozmiary: L, XL

nr kat.: REK027
 

2600
 

10500
 

10500
 

BurSy na SzyjĘ

Zielona
nr kat.: MXA425

Fioletowa
nr kat.: MXA431

Dł.: 390 cm nie licząc frędzli.
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NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

19900
 

17900
 

dostępne w kolorze:

złotym nr kat.: AS178Z
białym nr kat.: AS178B
zielonym nr kat.: AS178Z
czerwonym        nr kat.: AS178C
fioletowym        nr kat.: AS178F

dostępne w kolorze:

zielonym nr kat.: KST022Z
czerwonym nr kat.: KST022C
fioletowym nr kat.: KST022F
kremowym nr kat.: KST022K

dostępne w kolorze:

fioletowym nr kat.: A41054
zielonym nr kat.: A41053
czerwonym nr kat.: A41052
białym nr kat.: A41051

dostępne w kolorze:

zielonym nr kat.: KST075Z
fioletowym nr kat.: KST075F
czerwonym nr kat.: KST075C
białym nr kat.: KST075B

dostępne w kolorze:

kremowym nr kat.: KST031K
zielonym nr kat.: KST031Z
czerwonym nr kat.: KST031C
fioletowym nr kat.: KST031F

14900
 

8600
 26000

 

27900
 

dostępne w kolorze:

czerwonym nr kat.: KST3C
białym nr kat.: KST3B
zielonym nr kat.: KST3Z
fioletowym nr kat.: KST3F

NOWOŚĆ!
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Czerwona
nr kat.: MX3333

Biała
nr kat.: MX3332

Złota
nr kat.: MX3336

Zielona
nr kat.: MX3335

Fioletowa
nr kat.: MX3334

9500
SzarFy do dzwonKów

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

3200
 3200

 

weloniKi na KielicH 4500
 

 
nr kat.: MXA308

 
nr kat.: MXA308

50x50 cm

 
nr kat.: KWB001

50x50 cm

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

4500
 

 
nr kat.: MXA301

weloniKi na PuSzKĘ

 
nr kat.: KWE049

wys.: 24 lub 29 cm

7900
 

 
nr kat.: KE002

wys.: 24 lub 29 cm

NOWOŚĆ!

9200
 12000

 12000
 

12000
 

12000
 

naKrycia na amBonĘ

Kremowe
nr kat.: MX2282

Fioletowe
nr kat.: MX2282

Zielone
nr kat.: M26291

Kremowe
nr kat.: M26300

12000
 

Wym.: 186 x 58 cm. Wykonane z elanobawełny.
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welony

46500
 

46500
 53000

 

 nr kat.: KK156

6200
 

6900
 

7500
 

nr kat.: KK151

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

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

BIELIZNA KIELICHOWA 

WElON TIUlOWY 
na monstrancje ze złotą 

lamówką

10500
 

10500
 

nr kat.: HKK144

  nr kat.: KK029S

nr kat.: KWL037
satyna nabłyszczana. 100% PE

nr kat.: KWL018
satyna nabłyszczana. 100% PE

nr kat.: KWL033
satyna nabłyszczana. 100% PE

80 cm  nr kat.: UH2280

100 cm nr kat.: UH22100

120 cm nr kat.: UH22120

10500
 

10500
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fioletowa  nr kat.: A208144
kremowa  nr kat.: A208111
czerwona nr kat.: A208122
dł.: 140 cm, satyna nabłyszczana. 100% PE

czerwona  nr kat.: KKP024C
zielona  nr kat.: KKP024Z
biała nr kat.: KKP024K
dł.: 145 cm, satyna nabłyszczana. 100% PE

62000
 

 
                  nr kat.: A6128

119000
 77900

 

NOWOŚĆ!

74000
 

 
                  nr kat.: A209162
dł.: 140 cm, tkanina adamaszkowa

Peleryna

Wykonana 
z ciepłego 
flauszu. 
Szyta na 
wymiar
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3200061000

    nr kat.: S13822

dostępne w kolorze:

kremowym  nr kat.: S13821
zielonym nr kat.: S13823
fioletowym nr kat.: S13824
dł.: 130 cm. 100% PE

    nr kat.: KOR022C

dostępne w kolorze:

zielonym  nr kat.: KOR022Z
kremowym nr kat.: KOR022K
fioletowym nr kat.: KOR022F
dł.: 130 cm. 80% PE, 20% wełna

    nr kat.: A28633

dostępne w kolorze:

kremowym  nr kat.: A28611
czerwonym nr kat.: A28622
fioletowym nr kat.: A28644
złotym nr kat.: A28666
dł.: 130 cm. 100% PE

    nr kat.: A12554

dostępne w kolorze:

kremowym nr kat.: A12551
zielonym nr kat.: A12553
czerwonym nr kat.: A12552
dł.: 130 cm. 100% PE

86900

62000 24900

  nr kat.: KOR075K

dostępne w kolorze:

czerwonym  nr kat.: KOR075C
fioletowym nr kat.: KOR075F
zielonym nr kat.: KOR075Z
dł.: 130 cm. 80% PE, 20% wełna

  nr kat.: KOR03Z

dostępne w kolorze:

czerwonym  nr kat.: KOR03C
fioletowym nr kat.: KOR03F
kremowym nr kat.: KOR03K
dł.: 130 cm. 100% PE

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

68000
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   nr kat.: A21518 
dł.: 130 cm. 80% PE, 20% wełna

   nr kat.: KOR128
dł.: 130 cm. 80% PE, 20% wełna

67900
 56000

 

29900 29900 69900

    nr kat.: KOR010C

dostępne w kolorze:
kremowym nr kat.: KOR010K
zielonym nr kat.: KOR010Z
fioletowym nr kat.: KOR010F
dł.: 130 cm. 100% PE

    nr kat.: KOR026K

dostępne w kolorze:
fioletowym nr kat.: KOR026F
zielonym nr kat.: KOR026Z
czerwonym nr kat.: KOR026C
dł.: 130 cm. 100% PE

    nr kat.: 128444

dostępne w kolorze:
zielonym nr kat.: 128433
czerwonym nr kat.: 128422
kremowym nr kat.: 128411
dł.: 130 cm. 100% PE

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!



25 

katalog@delectio.pl  Szaty i stroje liturgiczne

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

49000
 54900

 45500

4900092000

    nr kat.: AS688
dł.: 125 cm, 100% PE

    nr kat.: ASG741
dł.: 125 cm, satyna nabłyszczana 100% PE

    nr kat.: KOR039
dł.: 130 cm, 80% PE, 20% wełna

    nr kat.: ASG793
dł.: 125 cm, satyna nabłyszczana 100% PE

    nr kat.: A12532
dł.: 130 cm. 100% PE

NOWOŚĆ!

    nr kat.: SZA747
dł.: 125 cm, satyna nabłyszczana 100% PE

53500
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53000
64000

42000

nr kat.: FT003A
wys.: 50

nr kat.: FT003B
wys.: 40

 nr kat.: FT003C
wys.: 30

Futerał na 
relikwiarz 
Kolor brązowy lub czarny. 

39000

32000

99000

515000
260000 350000

119000 65000

105000

210000

130000

6000

Relikwiarz 
„kieszonkowy” 

Mosiężny,  
w komplecie etui. 

Relikwiarz

Relikwiarz 
podwójny

Relikwiarz

Relikwiarze

Relikwiarz

Relikwiarz

RElIKWIARZE JANA PAWŁA II

RElIKWARIUM

Kapsuła na relikwie
Mosiężny odlew.

nr kat.: RlK020
wys.: 10 cm, szer.: 8 cm, śr. oczka: 3,6 cm

nr kat.: MN1009
wys.: 22 cm, szer.: 13 cm, śr. oczka: 4,2 cm

nr kat.: RlBK27
wys.: 21 cm, szer.: 18 cm, śr. oczka: 3,5 cm

nr kat.: REl001
wys.: 50 cm, szer. 29 cm.

nr kat.: REl002
wys.: 42 cm, szer. 30 cm.

nr kat.: REl003
wys.: 44 cm, szer. 27 cm.

nr kat.: RlK043
wys.: 19 cm, szer.: 12 cm, śr. oczka: 3,6 cm

nr kat.: KONR620
wys.: 13 cm, szer.: 11 cm,  
śr. oczka: 3,7 cm

nr kat.: KONR602
wys.: 31 cm, szer.: 20 cm, śr. oczka: 3,7 cm

miedź patynowana
nr kat.: KONR611A

wys.: 26 cm, szer.: 16 cm, śr. oczka: 3,7 cm

           złocony
nr kat.: RlK017A

wys.:  32 cm, szer.: 19 cm, śr. oczka: 3,5 cm

srebrzony
nr kat.: RlK017B

wys.:  32 cm, szer.: 19 cm, śr. oczka: 3,5 cm

nr kat.: KONR603
wys.: 37 cm, szer.: 15 cm, śr. oczka: 3,7 cm

Srebro patynowane
nr kat.: KONR611B

wys.: 26 cm, szer.: 16 cm, śr. oczka: 3,7 cm

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

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Pasyjka, herb 
i pierścień złocone.

Mosiężny, 
pozłacany. Herb 

i krzyż serbrzone.

Mosiężny. Mosiężny.

Mosiężny, 
złocony. Mosiężny.

Mosiężny, pozłacany 
z rubinami.

Mosiężne 
z powłoką 

galwaniczną.

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

Relikwiarium 
wolnostojące 
z możliwością 
montażu na ścianie, 
lub w ścianie. 
Wewnątrz 
podświetlenie LED.  
Szyba pancerna, 
akrylowa, grubość 
8 mm.

Relikwiarium 
wolnostojące 
z możliwością 
montażu na ścianie, 
lub w ścianie. 
Wewnątrz 
podświetlenie LED.  
Szyba pancerna, 
akrylowa, grubość 
8 mm.Relikwiarium malowane i patynowane. Podświetle-

nie LED. Szyba pancerna, akrylowa, grubość 8 mm. 

109000
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345000
315000

375000

nr kat.: OWC28M
18 świeczek

nr kat.: OWC28S
31 świeczek

 nr kat.: OWC28D
52 świeczek

135000 128000

lampy wieczne wiszące Świecznik wotywny

nr kat.: NJML17
wys.: 65 cm

nr kat.: CAL844
wys.: 80 cm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! Wykonany ze stali szlachetnej. 
Lakierowany. Stabilna podstawa. 

Wysokość 105 cm.

Mosiężna.

Mosiężna.

38000
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

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

Lampka 
wieczna 
na baterie

21500

Wykonana z mo-
siądzu. Źródło 

światła: dioda LED
nr kat.: MX19323250 Kolor czerwony. Czas 

palenia ok: 7 h.
nr kat.: OWSW13

wys.: 3,7 cm, śr.: 4,7 cm

ŚWIECZKI WOTYWNE

Komplet 
25 szt.

2500Komplet 
100 szt.

  nr kat.: NJML21
wys.: 16 cm, szer.: 7 cm

Mosiężna. 

Lampka 
olejowa

35000

  nr kat.: NJSP69
wys.: 26 cm, szer.: 9 cm

Mosiężna, 
zdobiona

Zacheuszek
42000

NOWOŚĆ!

62000

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

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

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

LAMPKI

 3650032000

32000

 27500

nr kat.: CAL843
wys.: 26 cm

Zacheuszek
Mosiężny, lakierowany.

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

nr kat.: NJML19
wys.: 18 cm , szer.: 13 cm

nr kat.: NLJML22
wys.: 14 cm

Lampka 
olejowa
Klosz bezbarwny. Knot 
z możliwością regulacji.

Lampa  
elektryczna 
kinkiet
Mosiężna.

Lampka 
elektryczna 
– stojąca
Mosiężna.
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34000

  nr kat.: CE1012
wys.: 22 cm

Trybularz
Mosiężny.

NOWOŚĆ!

66000

  nr kat.: LIM800
wys.: 22 cm

Trybularz
Niklowany.

NOWOŚĆ!

92000

  nr kat.: JS698N
wys.: 35 cm

Trybularz
Mosiężny, niklowany.

NOWOŚĆ!

łódKi

złota  nr kat.: NL6460
wys.: 13 cm

32000

srebrna  nr kat.: NLP460
wys.: 13 cm

25000

2200018000
złota  nr kat.: NL7355
wys.: 7 cm

srebrna  nr kat.: NLP355
wys.: 7 cm

srebrna  nr kat.: JS7869
wys.: 13 cm

złota  nr kat.: JS7868
wys.: 13 cm

złota  nr kat.: J1002B
wys.: 13 cm

srebrna  nr kat.: J1002N
wys.: 13 cm

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

112000

Trybularz 
neogotycki 

Odlew mosiężny.

srebrny nr kat.: NLP289
wys.: 30 cm

złoty nr kat.: NL6289
wys.: 30 cm

srebrny nr kat.: JSF75N
wys.: 32 cm

złoty nr kat.: JSF75Z
wys.: 32 cm

72000

Trybularz
Niklowany.

tryBularze

109000

złoty 
nr kat.: NL8484
wys.: 31 cm

Trybularz 
neogotycki

Mosiężny.

102000

Trybularz 
neogotycki

Odlew  
mosiężny.

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

42000

  nr kat.: JS1001N
wys.: 24 cm

Trybularz
Niklowany.

14500

  nr kat.: JAK1002
wys.: 10 cm

Trybularz
Mosiężny.

29000

  nr kat.: J78613
wys.: 20 cm

Trybularz
Mosiężny.

72000

  nr kat.: JS1023
wys.: 24 cm

Trybularz
Mosiężny.

NOWOŚĆ!

7500

68000

  nr kat.: CE1002
wys.: 24 cm

Trybularz
Mosiężny.

Wykonane z mosiądzu, z łyżeczkami.
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nr kat.: HWF1036
wys.: 19 cm, śr.: 21 cm

nr kat.: WF1020
wys.: 18 cm, śr.: 18 cm

Zdobiony grawerami
Złoty.

3900032000

MosiężnyMosiężny

KociołKi na wodĘ ŚwiĘconą

KroPielnice moSiĘżne

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Mosiężne

Mosiężne

Kulkowe 
mosiężne

Mosiężny 
Z wyjmowanym 
emaliowanym 
wkładem

36000
29000

26000

długie nr kat.: NLJKD1
dł.: 63 cm

niklowane nr kat.: LIM720
dł.: 42 cm

złote nr kat.: LIM745
dł.: 23 cm
srebrne nr kat.: LIM744
dł.: 23 cm

złoty nr kat.: NLP714
wys.: 19 cm, śr.: 18 cm
niklowany nr kat.: NLP744
wys.: 19 cm, śr.: 18 cm

Mosiężne
Drewniane

130007500

krótkie  nr kat.: LIM770
dł.: 30 cm

krótkie  nr kat.: LIM771
dł.: 23 cm

Ze stali 
nierdzewnejNiklowany

Chromowany 
- lakierowany

   nr kat.: SL1904
wys.: 13 cm, śr.: 21 cm

   nr kat.: J1001N
wys.: 20 cm, śr.: 21 cm

   nr kat.: JMKC2N
wys.: 13 cm, śr.: 21 cm

   nr kat.: NJMKC1
wys.: 17 cm, śr.: 21 cm

26000
3800078000 69000

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

Mosiężny

58000

Lakierowany proszkowo.

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

Mosiężny
Lakierowany 
proszkowo.

82000

nr kat.: WF1003
wys.: 29 cm,  
szer.: 14 cm

35000
39000

Ciemne złoto   
nr kat.:NPM314
wys.: 26 cm,  
śr. miski: 13 cm

39000

   
nr kat.:WF1049
wys.: 22 cm,  
śr. miski: 14 cm

65000

   nr kat.:NJMKM3
wys.: 27 cm,  
śr. miski: 15 cmWnętrze 

niklowane.

Odlew mosiężny.

NOWOŚĆ!

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

59000
Puszka cyborium
Mosiężna, złocona. 

NOWOŚĆ!

niklowany  
nr kat.: LIM941

wys.: 117 cm

złoty 
nr kat.: LIM930

wys.: 117 cm

Stojak  
na sprzęt 
liturgiczny

148000

165000

Wykonany z polero-
wanego mosiądzu, 
z ryflowaną rurką 
(cena za sam stojak)

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

10500

Gasidło
Wykonane 

z elementów mo-
siężnych. długość 

38 cm.

Cyborium złocone
Wykonane z mosiądzu.

nr kat.: JS1016
wys.: 22 cm, śr.: 12 cm

82000

Wykonane
 z metali 

szlachetnych.  
długość rączki po 

rozłożeniu : 1   m. 
Złote lub niklowane.

nr kat.: NL5991

36000

Gasidło-świecidło

Mosiężne,  
w komplecie 
wieszaczek. 
Złocone. 

nr kat.: JMZG2X
dł. gasidła: 28 cm, dł. zapalarki: 25 cm

52000
Zapalarka 
i gasidło.

SygnaturKi

dzwonKi  
ProceSyjne Krzyże 

ołtarzowe

nr kat.: NJSF64
wys.: 30 cm

79000
Sygnaturka 

dzwonek
Mosiężna.

nr kat.: NJMDS3
wys.: 16 cm

49000 Mosiężna. Zabezpieczona 
lakierem bezbarwnym. 

Produkt włoski.

Sygnaturka 
 dzwonek

nr kat.: NL2614
wys.: 47 cm

146000

Sygnaturka 
poczwórna

Mosiężna.

59000

42000

52000
142000 119000

Sygnaturka  
dzwonek

Mosiężna.

mała  nr kat.: NLP352
wys.: 20 cm

duża  nr kat.: NL5353
wys.: 30 cm

1990
nr kat.: S72553
wys. 13 cm

Mosiężny.
Metalowy.

nr kat.: J78615
wys.: 12 cm

nr kat.: 
CF1004

wys.: 40 cm, 
szer.: 19 cm nr kat.: JMK23X

wys.: 65 cm,  
szer.: 18 cm

nr kat.: JMK24N
wys.: 39 cm,  
szer.: 16 cm

8500

Mosiężne, lakierowane.

NOWOŚĆ!

Cyborium
Wykonane z mosiądzu.

nr kat.: NLPMPX
wys.: 1,5cm, śr.: 5 cm

7500
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nr kat.: KONPTZ
dł.: 30, śr.: 15 cm

PuSzKi do Komunii ŚwiĘtej

Pateny do Komunii ŚwiĘtej

26000

Mosiężna, 
złocona. 

142000

248000

NOWOŚĆ!

nr kat.: DOB230
wys.: 17 cm

nr kat.: DOB319
wys.: 24 cm

nr kat.: DOB213
wys.: 20 cm

nr kat.: DOB243
wys.: 31 cm

Mosiężna, 
złocona.

Mosiężna, 
złocona ze 
srebrnym 

ornamentem.
Mosiężna, 

złocona.

Mosiężna, 
złocona.

282000

185000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

nr kat.: J1011P
dł.: 32, śr.: 15 cm

nr kat.: SP1007
dł.: 32, śr.: 16 cm

nr kat.: NPT403
dł.: 30, śr.: 15 cm

Mosiężna 
z drewnianą 

rączką.

Mosiężna 
złocona.

Mosiężna 
złocona.

23000 2450026000

152000

239000182000162000 292000

142000136000

nr kat.: NLP721
wys.: 23 cm

nr kat.: DOB206
wys.: 24 cm

nr kat.: DOB224
wys.: 33 cm

nr kat.: DOB315
wys.: 17 cm

nr kat.: DOB227
wys.: 17 cm

nr kat.: DOB348
wys.: 28 cm

nr kat.: DOB217
wys.: 17 cm

nr kat.: NLP313
wys.: 23 cm

Mosiężna, złocona 
z grawerowanym 

krzyżem.

Mosiężny 
odlew. 

Złocona 
z nodusem.

Mosiężna, 
złocona.

Puszka z czerwonymi kamieniami. 
Mosiężna, złocona.

Puszka polowa. Mosiężna, złocona. 
Podstawa niklowana

Mosiężna, 
złocona.

Mosiężna 
złocona. 

Podstawa  
niklowana.

Mosiężna, 
pozłacana. 

W komplecie 
pokrowiec.

125000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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Pateny KielicHowe

KielicHy

Patena  
z uchwytami

Mosiężna, pozłacana.
nr kat.: KONPT9

śr.: 14,5 cm

Patena gładka
Mosiężna.

nr kat.: J1001D
śr.: 15 cm

Patena głęboka
nr kat.: KON406

śr.: 14,5 cm

27500

19500 25500
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Mosiężna, pozłacana.

Kielich turystyczny
Wykonany z blachy mosięznej.

nr kat.: JS1004
wys.: 8 cm, śr.: 7 cm

28000

nr kat.: NLP716
wys.: 20 cm

nr kat.: SC1009
wys.: 17 cm 

nr kat.: DOB033
wys.: 19 cm

nr kat.: DOB110
wys.: 21 cm

nr kat.: DOB126
wys.: 21 cm

nr kat.: DOB138
wys.: 21 cm

nr kat.: 2KL006
wys.: 22 cm

nr kat.: JSC177
wys.: 20 cm

nr kat.: SC1001
wys.: 9 cm

9900078000

132000

215000195000145000196000

68000

26000

Kielich 
z pateną 

i pokrowcem

Kielich

Kielich 
z nodusem

Kielich 
mszalny
 Mosiężny, złocony 

z kamieniami.

Kielich 
mszalny
 Mosiężny, złocony 

z kamieniami.

Kielich 
mszalny
 Mosiężny, złocony 

z kamieniami.

Kielich

Kielich

Mosiężny, 
niklowany.

Wykonany 
z mosiądzu.

Mosieżny, 
złocony.

  

Mosieżny, 
pozłacany.

Mosieżny 
pozłacany.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

99000

Kielich 
z pateną  

i pokrowcem

Kielich 
z pateną  

i pokrowcem

Mosiężny, 
złocony.

nr kat.: NLP737
wys.: 20 cm

nr kat.: NLP724
wys.: 20 cm

105000

Dwukolorowy, 
czasza kielicha 
z pateną złoco-

ne, podstawa 
niklowana.

Kielich 
mszalny
 Mosiężny, złocony 

z kamieniami.

Patena z IHS
Wykonana z mosiądzu, złocona.

nr kat.: P30526
śr.: 14 cm

  nr kat.: P30527
śr.: 16 cm

26500

32500
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NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

  

Poczwórny, mosiężny. 
nr kat.: JMDXXX

wys.: 15 cm, szer.: 18 cm

  

Poczwórny, mosiężny. 
nr kat.: NL8510

 

  

Potrójny, mosiężny. 
nr kat.: NJSP76

wys.:  16 cm, szer.:  23 cm

  
 
złoty nr kat.: JS7860
wys.: 18 cm, szer.:  16 cm
niklowany nr kat.: JS7861
wys.: 18 cm, szer.:  16 cm

65000
670005200029500

dzwonKi mSzalne

109000 159000

Mosiężne, 
pozłacane.

Mosiężna.

nr kat.: KON502
wys.: 21 cm

nr kat.: CAL518
wys.: 38 cm, szer.: 11 cm,  
śr.: luny: 2,5 cm

Kustodium

Monstrancja 
– relikwiarz

monStrancje małe

nr kat.: NMN301
wys.: 25 cm, śr. luny.: 15 cm

nr kat.: DOB150
wys.: 22 cm, śr. luny.: 10 cm

nr kat.: CAL117
wys.: 17 cm, śr. luny.: 7 cm

98000

172000

Mosiężna, 
złocona.

Mosiężna, 
złocona.172000

nr kat.: ZMN018
wys.: 44 cm, szer.: 28 cm, śr. luny: 8,5 cm

nr kat.: KON103
wys.: 57 cm, szer.: 29 cm, śr.: luny: 7 cm

nr kat.: KON127
wys.: 58 cm, szer.: 34 cm, śr. luny: 12,5 cm

nr kat.: CAL122
wys.: 50 cm, szer.: 19 cm

monStrancje

gongi KoŚcielne

390000

320000

Mosiężna, 
złocona.

Mosiężna, 
pozłacana. 
Aniołki 
i ornamenty 
srebrzone.

Mosiężna, pozłacana, 
srebrzona. Zdobiona 
kamieniami.

Monstrancja 
gotycka. 
Mosiężna, 
pozłacana.

490000

560000

315000

245000

142000

  
 
potrójny nr kat.: NL2619
wys.:  38 cm, śr.: 33, 26, 18 cm
podwójny nr kat.: NL4624
wys.:  30 cm, śr.: 26, 23 cm
pojedynczy nr kat.: NL2612
wys.:  21 cm, śr.: 26

285000

225000

175000

  
 
potrójny nr kat.: JS6937
wys.:  40 cm, śr.: 32, 26, 19 cm
podwójny nr kat.: JS6936
wys.:  34 cm, śr.: 33, 23 cm
pojedynczy nr kat.: JS6931
wys.:  25 cm, śr.: 33 cm

NOWOŚĆ!122000

pojedynczy nr kat.: NJSP08
wys.:  20 cm, szer.: 21 cm

NOWOŚĆ!

Potrójny, 
mosiężny.
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Pulpit pod  
mszał 
Wykonany z mosiądzu. 

nr kat.: BPL029
szer.: 40 cm, wys.: 15 cm

165000Pulpit  
ażurowy
Wykonany z mosiądzu.

nr kat.: NL4N26
szer.: 40 cm, wys.: 15 cm

115000

Pulpit pod  
mszał 
Wykonany z mosiądzu,  
polerowany, z wizerunkiem  
Serca Pana Jezusa. 

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

148000

Drewniany
Pulpit wykonany z drewna, regulowany kąt nachylenia.

  nr kat.: NL4011 
szer.: 43 cm, wys.: 23 cm 

Regulowany
Mosiężny odlew. Posiada możliwość regulacji kąta 
nachylenia.

  nr kat.: NLJMP3 
szer.: 43 cm, wys.: 27 cm 

  nr kat.: PL1041 
szer.: 29 cm, wys.: 26 cm 

22000 165000
105000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

PulPity Pod mSzał

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!trony Pod monStrancjĘ

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

nr kat.: NTR002
wys.: 25 cm, śr.: 24 cm

115000 195000

nr kat.: NTR004
wys.: 8 cm, śr.: 24 cm

168000

nr kat.: Nl60R3
wys.: 17 cm, śr.: 24 cm

92000

Mosiężny 
z drewnianym 
trzonem.

Wykonany 
z mosiądzu. 
Polerowany, 
srebrzony.

Mosiężny. 
Z niklowanym 
nodusem.

Mosiężny 
odlew.

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

135000

115000

Mosiężny, 
grawerowany.

nr kat.: NLJ0F8
wys.: 22 cm, śr.: 23 cm

nr kat.: NJMF11
wys.: 23 cm, śr.: 23 cm

nr kat.: NTR102
wys.: 29 cm, szer.: 30 cm

175000
106000

162000

Wykonany 
z mosiądzu

Mosiężny
Posiada możliwość regulacji kąta 
nachylenia.
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NOWOŚĆ!

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

Pojemnik na 
komunikanty

Mosiężny.

24000

6500 7500
złoty
nr kat.: AZ1003

niklowany
nr kat.: AS1003

Mosiężne 
pojemniki na olej 

– CHR 

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

Pojemnik  
na olej  
– CHR

Pojemnik zakręcany,  
ozdobne etui.

 3900

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

Pojemnik  
na olej  
– INF
Pojemnik  zakręcany,  
ozdobne etui.

 3900

Ampułki szklane 
z metalową tacką

nr kat.: NL5002
poj.: 80 ml

10500

Ampułki kryształowe 
z kryształową tacką

nr kat.: WR730X
poj.: 40 ml

Ampułki z mosiężną tacką
nr kat.: AMR522

poj.: 200 ml, wym. tacki: 23x14 cm

28000 25500

licHtarze

amPułKi

39000

  nr kat.: PCH332
wys.: 25 cm, śr.: 9 cm

 
  nr kat.: CA1058

wys.: 28 cm, śr.: 3,5 cm

 
  nr kat.: LIM225

wys.: 15 cm, śr.: 10 cm

 
  nr kat.: NJSP13

wys.: 40 cm, śr.: 6 cm

 
  nr kat.: NJMS23

wys.: 13 cm, śr.: 9 cm

 
  nr kat.: NJSP38

wys.: 14 cm, śr.: 9 cm

 
  nr kat.: JSF934

wys.: 27 cm, śr.: 5 cm

28500

19500
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

 
  nr kat.: CA1073

wys.: 7 cm, śr.: 12,5 cm

 
  nr kat.: CA1064

wys.: 8 cm, śr.: 11 cm

1400017500

49000

42000 29500

5600055000

65000

  nr kat.: PCH244
wys.: 45 cm, śr.: 13 cm

 nr kat.: PCH245
wys.: 60 cm, śr.: 13 cm

Grawerowany. 
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Dzbanuszki mosiężne
nr kat.: P30679

wys.: 9 cm

nr kat.: P10742
wys.: 20 cm

Cyborium
nr kat.: NlPMPY

wys.: 1,5 cm, śr.: 5 cm
duża nr kat.: NP1132
wym.: 8x25 cm

duże nr kat.: NTR290
dł.: 65 cm

średnie nr kat.: NTR360
dł.: 50 cm

małe nr kat.: N59132
dł.: 25 cm

drewniane nr kat.: KRDR27
dł.: 50 cm

mała nr kat.: NP1130
wym.: 7x17 cm

Tacka mosiężna
nr kat.: P30680

wym.: 16x24 cm

nr kat.: P32713
wys.: 23 cm

Hostiarka
nr kat.: P30621

wym.: 7x10 cm

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

Puszka – cyborium

ŁÓDKI DO KADZIDŁA Z ŁYŻECZKĄ

KROPIDŁA KOŚCIElNE

Mosiężne, 
niklowane. Mosiężne, 

niklowane.

Mosiężne, 
niklowane.

Gruba 
rękojeść.

Wykonane 
ze stali 

z tłoczonym 
krzyżem.

Kielich z pateną

Puszka  
z pokrowcem

39000

169000

26000 21000 8500

37500

115000

42000

45000

55000

65000

Mosiężna, niklowana. 
Zdobiona grawerami.

Wykonany z mosiądzu. 
Grawerowany. Zdobiony 
kamieniami.

Mosiężna, 
złocona.

Ampułka szklana 
z korkiem

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

Miseczki na 
wodę święconą

nr kat.: NLP27X
śr.: 12,5 cm, złote lub srebrne

3250

26500

23500 7500
10500

Wykonana 
z grubego szkła.

Mosiężne.

2500

Komplet 2 szt.
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Trzy w jednym! E-bilet z unikato-
wym kodem dostępu do filmu „Do-
bry Łotr” na platformie internetowej 
RafaelKino.pl,  obrazek z wizerun-
kiem św. Dyzmy, modlitwa o dobrą 
spowiedź.
Na pewno taki upominek będzie mi-
łym zaskoczeniem i niespodzianką 
dla parafian.

Coraz więcej rodzin nie posia-
da w domu odtwarzaczy DVD. 
To z myślą o nich stworzyli-
śmy nową formę popularyzacji 
ewangelicznych treści filmo-
wych. Gorąco zachęcamy do jej 
rozpowszechniania.

e-Bilet z doStĘPem do Filmu „doBry łotr”
+ oBrazeK Św. dyzmy z modlitwą o doBrą SPowiedź

znakomity upominek wielkopostny dla parafian nowa  
formuła!  

 990
promocja  
od 20 egz.:

 
 390

Kod: eB01dł

Zestaw mosiężny  
– trybularz z łódką i łyżeczką

nr kat.:C1009S
trybularz - wys. 23 cm, łódka - wys.  13 cm

Komplet do chrztu
Wykonany z mosiądzu. 

nr kat.:E22176
wys. 15 cm., śr. tacki 11 cm.

Komplet do chrztu
nr kat.:WF1078

wys. 16 cm., śr. tacki 24 cm.

lawabo 
z serwetnikiem
Mosiężne lub niklowane, 
z wymienną miseczką. 

68000

29000 52000

65000

75000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

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

Puszka pod  
dwiema 

postaciami

112000

Mosiężna, złocona, 
ze srebrnym 

nodusem.
Komplet turystyczny
Mosiężny, pozłacany.

nr kat.: CAL226
Puszka 13 cm, Kielich 8 cm 

129000

Wykonany 
z mosiądzu. 

Niklowany 
lub złoty. 

9500

Vasculum 
kryształowe

nr kat.: MXW02
wys.: 8 cm

złoty nr kat.:JMCH5M
wys.: 36 cm, szer.: 9 cm 

niklowanynr kat.:JMCH5N
wys.: 36 cm, szer.: 9 cm
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BOŻE KRÓWKI
Podziel się świętością! Boże krówki to słodycze kryjące w sobie dodatkowy podarunek.  

Każda z nich niesie inną myśl świętego.

3700
 

Pudełko prezentowe       nr kat.: MX1580
370 g

3,5 kg  

nr kat.: MX1590
1,5 kg  

nr kat.: MX2390

15500
 

7900
 

Opakowania zbiorcze

750 g  

nr kat.: MX1579 3700
 

Sezamowa
nr kat.: CU202X

120 g

nr kat.: JS1508
 

nr kat.: JS1532
wym.: 2x2,5 cm

nr kat.: JBC460
wym.: 21x3 cm

nr kat.: JS1532
wys.: 4 cm

KRÓWKI MIODOWE
Krówki na bazie naturalnego polskiego miodu i mleka.  

Bez konserwantów.

950
 950

 

Mleczna
nr kat.: CU200X

120 g

Bransoletka 
dziesiątka różańca

Bransoletka silikonowa 
„JEZU UFAM TOBIE” Bransoletka dziesiątka różańca

Bransoletka skórzana

Krzyżyk  
– zawieszka na szyję 
z napisem JEZUS

Opaski odblaskowe 
I lOVE JESUS

Aniołek

460
 

350
 

350
 

420
 

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

 
nr kat.: JKPO23

wys.: 4 cm

 
nr kat.: JK3028

wys.: 4 cm

350

350

Św. Michał 
Archanioł

Św. 
Krzysztof

 
nr kat.: KC349A

wys.: 3x5 cm

nr kat.: JKP030
 

nr kat.: JBC465
 

nr kat.: JSPF03
wym.: 1,2 cm x 17,5cm

 
nr kat.: JK2721

wys.: 2,5 cm, szer.: 4,3 cm

BRElOKI

BRANSOlETKI

390

150 240
380

Jesus

Medalik Matka 
Boża Anielska

 
nr kat.: KC299A

wys.: 4,7 cm, szer.: 3,4 cm

220

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Anioł Stróż

550
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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WIESZAKI NA SZATY lITURGICZNE
Specjalnie zaprojektowane, drewniane (tradycyjny buk). Trzykrotnie malowane ekologicznym lakierem. 

Wieszak  
na kapę

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

 3800 promocja  
od 10 szt.:

 
 3400

 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

 3800 promocja  
od 10 szt.:

 
 3400

Świecznik modlitewny  
ze skarbonką

Klęcznik Klęcznik – konfesjonał Klęcznik z ławeczką

Stalowy 
zabezpieczony 

lakierem 
proszkowym. 

Posiada 
skarbonkę 

oraz miejsce 
na zapałki 
i świeczki.

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

mały

99000
nr kat.: NLJS18

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

duży
109000

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

nr kat.: MX2801
wys.: 80 cm, szer.: 60 cm

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

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

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

125000 162000

150000

Skarbonka drewniana 

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Klęcznik wykonany z drzewa dębowego. Miejsce do 
klęczenia wypełnione miękką gąbką i obite bordowym 
welurem.

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

Klęcznik wykonany 
z drzewa dębowego. 
Posiada wbudowaną 
ruchomą kratkę na 
55 cm
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Lakierowana 
proszkowo, 
przykręcana 
do ściany.Wy-
konana ze stali 
nierdzewnej. 

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

Skarbonka 
stalowa

 14900 4500

 4500

65000 7990

  nr kat.: MX1763 
wys. 15 cm, śr.: 10 cm

Skarbonka 
metalowa

Wykonana ze stali nierdzewnej.  

Skarbonka 
drewniana

  nr kat.: NLJ501 
wys.: 20 cm, śr.: 15 cm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! 2500

Woreczek  
na pieniądze

Wykonany ze sztucznego weluru.
nr kat.:  MX2117

szer.: 21 cm, wys.: 23 cm

Wiklinowy
nr kat.:  JJKS2X

32x17 cm, gł.: 8 cm

Wiklinowy z raczką
nr kat.:  JJKS5X

29x21 cm, gł.: 10 cm

KOSZYKI NA TACę
 7500

NOWOŚĆ!Wiklinowy  
z bordowym welurem

nr kat.:  JJKS4X
32x25 cm, gł.: 12 cm

7500

2500

Klikacz  
Ręczny licznik.

nr kat.: NJJKRM
 

NOWOŚĆ!

liczarka do banknotów
Bardzo dokładna i szybka liczarka z możliwością wy-
krywania fałszywych banknotów. Prosta w obsłudze, 
bardzo cicha w pracy, posiada ledowy wyświetlacz. 

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

73000

nr kat.: 12IZ04
50x50 cm 58000

nr kat.: 12IZ05
50x100 cm 83000

Dywaniki grzejne
Służy do ogrzewania stóp. Wydziela przyjemne ciepło 
równomiernie na całej swojej powierzchni. Powierzch-
nia drewnopodobna, miękka, winylowa, wodoodpor-
na, grubość 9 mm.  

Liczarka do  
bilonu lAURA S8
Prosta obsługa, czytelny wyświetlacz, podajnik 
na 400 monet, sortowanie 220 monet na minutę. 
Po sortowaniu na wyświetlaczu ukazuje się wartość 
i ilość poszczególnych monet każdego nominału. 
Dodatkowo możliwość zaprogramowania liczenia na 
wiele praktycznych sposobów.

nr kat.:  MX1006
waga: 3,5 kg

93000

Energooszczędne urządzenie utrzymujące tempera-
turę wina i wody w ampułkach.

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

32000

Płytka grzejna 
pod ampułki

Niszczarka
Kompaktowa niszczarka o nowoczesnym wyglądzie 
z podświetleniem ledowym. Polecana szczególnie do 
użytku osobistego w biurze, domu, kancelarii. Tar-
nator Plus niszczy nie tylko dokumenty, ale również 
elektroniczne nośniki danych. Gwarancja producenta 
na urządzenie wynosi 12 miesięcy.

nr kat.: GR2801
36x47 cm, poj. kosza: 18 l, waga: 8 kg

75000

Kasetka  
na pieniądze – sejf
Stalowa kasetka. Malowane proszkowo. Kasetkę 
można przymocować za pomocą dołączonych śrub.
  nr kat.: OWC281 
wym.: 15x10x10 cm
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Naczynie do chrztu z miseczką
nr kat.: JMCH7M

wys.: 9 cm, śr.: 16 cm

62000

Mosiężne.

nr kat.: MX9007
poj.: 60 ml

Pojemnik na wodę 
święconą – 20 litrów

Złocony
nr kat.: JS1004

wys.: 72 cm, szer.: 37 cm

Wykonany z mosiądzu. 
Zdobiony grawerami.

175000

Stojak na naczynie  
na wodę święconą

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

36000

Stojak wykonany 
ze stali  

nierdzewnej. 
Lakierowany 
proszkowo.

AUTOMATYCZNY 
BEZDOTYKOWY DOZOWNIK 

WODY ŚWIęCNEJ

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

Buteleczka na 
wodę święconą

NOWOŚĆ!

Buteleczki na wodę 
i wino (kpl.)

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

6500

Komplet kryształowy
nr kat.: ATD729

poj. ampułek: 80 ml

39000

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

w komplecie 
skórzane etui. 

 150
promocja  
od 200 szt.:

 
 130

ostatnie 
sztuki!

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

samoczynnie zamykający się.

Naczynia 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

39000

39000
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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.

1800

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.

 7500
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

nr kat.: JSK001
wys.: 13 cm, szer.: 7 cm

nr kat.: JSDK12
wym.: 30x8 cm

nr kat.: SV111T
wym.: 4x6 cm

nr kat.: JKP017
wys. krzyżyka: 6 cm

nr kat.: JWD158
wys. krzyżyka: 5 cm

nr kat.: JSK006
wys. krzyżyka: 11 cm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

2500

7500

4900
3990

5900

350

850

8990

9900

mały  nr kat.: OB1007A
20x26 cm

duży  nr kat.: OB1007B
38x46 cm

mały  nr kat.: LSAC23
22x13 cm

duży  nr kat.: LSAC24
42x25 cm

14500

28500

mała     nr kat.: IP3016
11x14 cm

duża  nr kat.: IP3016A
17x23 cm

Krzyż św. Benedykta

Krzyż z drogą 
krzyżową

Krzyż morowy 
karawaka 

Krzyżyki z rzemykiem na szyję  
(pamiątka bierzmowania)

Obraz na desce  
Pan Jezus Miłosierny

Ikona Święta Rodzina

Święta Rodzina

Każda ikona zapakowana jest w eleganckie 
pudełko. ręcznie malowana.

Przednia część aluminiowa.  
Tył drewniany.

Krzyż ten 
chroni przed 

nieszczęściami, 
chorobami, 

kradzieżami. 
Wykonany 

z drewna buko-
wego. Kolor jasny 

lub ciemny

(do zawieszenia)

NOWOŚĆ!490

Biało-niebieska
nr kat.: MX5883

Żółto-biała
nr kat.: MX1781

Biało-czerwona
nr kat.: MX4003

Flagi Rozmiar 70x110 cm z materiału  wodoodpornego

Mosiężny.
nr kat.: J1008A

wys.: 6 cm, śr.: 7 cm

75001500

Pojemnik na 
komunikanty
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Mosiężne

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

nr kat.: PCH100
wys.: 20 cm

nr kat.: J20005
wys.: 14 cm, szer.: 10 cm

nr kat.: JJK00X
śr.: 15 cm

nr kat.: KPP002
wys.: 100 cm

nr kat.: CS1002
wys.: 118 cm,

nr kat.: JS1007
poj.: 7 l, wys.: 53 lub 47 cm

nr kat.: KBA002
wym.: 130x160 cm

nr kat.: JJK14X
wys.: 22 cm

nr kat.:AS1001
dł.: 25 cm

nr kat.: CF1018
wys.: 32 cm, szer.: 19 cm

nr kat.: CF1003
wys.: 40 cm, szer.: 16 cm

925016500

65000

32000

Kadzielnik z regulacją. 
Mosiężny z grawerowną 

podstawką.

Kadzielniczka KRZYŻE OŁTARZOWEKadzielnica 
stacjonarna

Patena drewniana

Kielich drewniany

Baldachim 
– parasol 

procesyjny

Baldachim 
Chrzcielnica

Chrzcielnica 
– pojemnik na 

wodę święconą

Mosiężna, 
zdobiona 

grawerami. Wykonane 
z mosiądzu.

49000
215000

275000

320000

199000

145000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Wykonana z drewna egzotycznego.

Wykonany 
z drewna 

egzotycznego 
(mahoń).

Wykoanny z wysokiej 
jakości tkaniny. Lekki 
z drewnianym stela-
żem. Zdobiony haftem 
i złotą nicią.

Baldachim wykonany z tkaniny sa-
tynowej. Bogato zdobiony. istnieje 
możliwość zamówienia drzewców do 
baldachimu!

Mosiężna. 
Polerowana. 

stabilna 
podstawa.

nr kat.: JJM03X
wys.: 75 cm

350000

Monstrancja 
szklana

Wykonana ze szkła 
witrażowego. Podstawa 

z kamienia. 

Gasidełko

7000
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Pulpit – ambonka

495000

nr kat.: STAM01

Wykonany 
z odlewów 

mosiężnych oraz 
szkła akrylowego. 

Posiada 
regulowany 

kąt nachylenia,  
i regulację 
wysokości  

(115-148 cm).

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: Argen-
tum i Cuprum, oraz rękawiczki i zestaw chusteczek.

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

 5990

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

nr kat.: MX1863 
poj.: 500 ml 

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

Preparat 
Calix

3250

Zestaw do  
czyszczenia złota

Uniwersalne płyny do czyszczenia i nabłyszczania złota. Zawierają środek ścierny. 
W skład zestawu wchodzą dwie emulsje: Aurum i Palladium oraz rękawiczki i ze-
staw chusteczek.

nr kat.: MX7006
Aurum: 300 ml, Palladium: 300 ml, iridium: 18x28, rękawiczki

5990
72000

Stojaki na sprzęt 
liturgiczny

Stojak 
posiada 

uchwyty na 
kropidło, 
trybularz, 
kociołek, 

haczyk 
i podstawkę 

pod łódkę. 

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

2850019500

Mosiężna.
nr kat.: AMR716

wym: 23x14 cm

Złocona, mosiężna.
nr kat.: AMR727

wym.: 23x14 cm

Misa  
na wodę święconą
Wykonana z żywicy syntetycznej. Kolor 
stare złoto lub biały. 

nr kat.: NLJ958
wym.: 25x38 cm

24500
 

38000
 

Mosiężny, 
grawerowany, 

pozłacany.

Bursa, przeznaczona na cyborium.  

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

2750
Bursa skórzana FUTERAŁY NA PATENY

jasny - ecru 
ciemny

Drewniane, wyściełane czerwonym aksamitem.

Na 3 pateny
nr kat.:NJ14F0J

Na 4 pateny
nr kat.:NJ14F1J

Na 5 paten 
nr kat.:NJ14F2J 23000

21000

19000
Na 3 pateny

nr kat.:NJ14F0

Na 4 pateny
nr kat.:NJ14F1

Na 5 paten 
nr kat.:NJ14F2 23000

21000

19000

NOWOŚĆ!

TACKI NA OBRĄCZKI

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



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

KoSzt ogrzewania 200 wiernycH na 1 mSzy to tylKo 2 Pln 
- na to udzielamy gwarancji.
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220
280

280

360360

Naklejka 
– rybka 
chrześcijańska

nr kat.: JCSTA1
wym.: 4x2 cm

Brelok 
św. Jan Paweł II 
– św. Krzysztof

nr kat.: JKP035
śr.: 3,2 cm 

Magnes 
św. Krzysztof

nr kat.: JKP008
śr.: 3,5 cm 

PROPOZYCJE UPOMINKÓW  DlA PARAFIAN NA ŚW. KRZYSZTOFA

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

nr kat.: KP011S
wym.: 5,2x1,5 cm 

nr kat.: JK5002
wym.: 7x4 cm 

Breloki św. Krzysztof

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.

55000
 

Okucie do 
szarfy (kpl.)
Mosiężne.

Feretron

             nr kat.: NLC858
 

34500

98000

nr kat.: MXF537
 

Do figur wysokości 
do 140 cm.

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

150000

175000

200000

Świecznik chromowany

Stojak pod paschał
Chromowany, złoty lub srebrny.

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

129000
 

  nr kat.:MX1979
wys.: 60 cm

  nr kat.:HL0013
Komplet 10 szt.zielony   nr kat.:HL0014

wym.: 4x6 cm
czerwony   nr kat.:HL0015
wym.: 4x6 cm

9000

Modlitwa 
ministranta
Modlitwa przed i po 
Mszy św. Wydrukowana 
na płótnie, wykończona 
drewnianymi belkami. 
Posiada zawieszkę.

Karty żywego różańca

Znaki ministranckie

znak czerwony - dla wszystkich ministrantów
znak zielony - dla starszych ministrantów czytają-
cych wezwania modlitwy powszechnej.

Znaki lekkie, wykonane 
ze szlachetnego 
metalu w kolorze 

złota. Dostosowane 
do obowiązującego 
systemu formacji 

podanego w Dyrektorium 
duszpasterstwa służby 

liturgicznej. Zostały 
wykonane według wzorów 
zamieszczonych w księdze 
Obrzędy błogosławieństw 

służby liturgicznej (14/Z091)

3250

Karta w praktyczny sposób umożliwia rejestrowanie co-
miesięcznych zmian tajemnic różańcowych róż Żywego 
Różańca w parafii. Karta zawiera rubrykę na wpisywanie 
imion i nazwisk poszczególnych członków, a zmieniają-
ce się tajemnice różańcowe dla konkretnej osoby są już 
wpisane na wszystkie miesiące całego roku.

1990
Komplet 10 szt.

Wys. 96 cm
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KADZIDŁA WYSOKOGATUNKOWE

Nazaret
Nazaret to kadzidło żywiczne 
o łagodnym zapachu. Ma lekko 
słodki aromat z domieszką 
drzewną. 

nr kat.:  NAZ001
1 opakowanie: 280 g

Mirra
Mirra to naturalna żywica. Ma 
lekki balsamiczny zapach. Sto-
sowana od wieków do kadzenia 
podczas ceremonii religijnych.

nr kat.: MIR001
1 opakowanie: 280 g

4900

Ziołowe
Zawiera najlepsze, starannie wy-
selekcjonowane składniki. Długo 
uwalnia klasyczny, przyjemny 
zapach.

nr kat.: MX8062
1 opakowanie: 400 g

3800

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

Wysokiej klasy 
olej liturgiczny
Niezwykle wydajny, odpor-
ny na zamarzanie, o jasnym 
niedymiącym płomieniu, 
bezwonny. 

nr kat.: MX6002
poj.: 5 litrów

7000

4500

Różane
Bardzo wydajne kadzidło o in-
tensywnym zapachu róży i de-
likatnym dymie z dodatkiem 
drzewnego aromatu.

nr kat.: MX8021
1 opakowanie: 180 g

4500

 Gloria
Kadzidło wysokogatunkowe. 
Zapach egzotyczny z domiesz-
ką drzewa sandałowego. 

nr kat.: GLO001
1 opakowanie: 280 g

4900

6700

8900

10500

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. 

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 akumu-
lator, 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 śred-
nich przestrzeniach jak np. sale lekcyjne czy konferencyjne oraz podczas 
zajęć grupowych, na wycieczkach i na wydarzeniach 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

98000

W wersji  
z cyfrowym mikrofonem bezprzewodowym.        

nr kat.:  TXA480
  
W wersji z dwoma cyfrowymi  
mikrofonami  bezprzewodowymi.        

nr kat.:  TXA481
 

W wersji z dwoma cyfrowymi  
mikrofonami  bezprzewodowymi.

nr kat.: MXM005

Zestaw pielgrzymkowy  
MobileVoice
Pełnopasmowy zestaw głośnikowy o natural-
nym brzmieniu. Niezależna regulacja barwy 
tonu dla kanałów mikrofonowego i audio. 
Funkcja automatycznego wyciszenia muzyki 
sygnałem mikrofonowym. Wbudowany 
akumulator umożliwiający pracę od 4 do 7 go-
dzin. Zasięg do 50m; słyszalność do 200 m. 
W zestawie plecak.

315000

96000

W wersji  
z cyfrowym mikrofonem 
bezprzewodowym.        

  nr kat.: MXM004

290000

88000

Zestaw  
nagłaśniający  
ST-010

Mocny , wygodny, przenośny, 30 W RMS 
/moc skuteczna/. W komplecie mikrofon 
bezprzewodowy i akumulator. Zestaw 
posiada czytnik kart USB i bluetooth.

nagłoŚnienia



Szeroki wybór paciorków:

Etui do wyboru:

Zapraszamy do kontaktu z nami: 782 427 736michal@sangabriele.pl

Pracowania San gaBriele zaPraSza KSiĘży do Powierzenia nam wyKonania

różańców ParaFialnycH na zamówienie



22 maja BeatyFiKacja założycielKi Kół różańcowycH!

Znakomity prezent dla zelatorów lub wszystkich róż Żywego 
Różańca. Pamiątkowy różaniec przygotowany specjalnie 
dla uczczenia uroczystości beatyfikacyjnych założycielki kół 
różańcowych Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot. Okazały łącznik z wizerunkiem 
Błogosławionej, na rewersie pamiątkowa inskrypcja. Każdy różaniec w wygodnym, 
jutowym etui i certyfikatem pracowni San Gabriele.

Różaniec Róż  
Żywego Różańca

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Zaświadczam, że w medaliku 
umieszczone są relikwie trzeciego stopnia

(płótno potarte o włosy Świętej)
św. Gianny Beretty Molli, kanonizowanej przez

św. Jana Pawła II 16.05.2004 roku.

Certyfikat

Gianna Emmanuela Molla 

córka Świętej

w łączniku 
relikwie 
Świętej.

Każdy różaniec opatrzony 
jest certyfikatem  

podpisanym przez  
córkę św. joanny.  
 wraz z różańcem 
oryginalne etui.

Różaniec św. Joanny Beretty-Molli

nr kat.: S0190G

promocja  
od 10 szt.:

 
 1990

2990

nr kat.: S0193G

100 lecie urodzin Świętej!

nr kat.: S0153G

PAMIĄTKA 
BEATYFIKACJI  
PAUlINY JARICOT Pamiątka 

beatyfikacji

A.D 2022
22.05

Pauliny Jaricot
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www.sangabriele.pl

Medalion św. Rity
z pobłogosławioną różą

MEDALIK RITA KARTONIK.indd   1 28.10.2021   09:04:33

Zaświadczam, że płatek róży zatopiony w medaliku 
św. Rity, został poświęcony na nabożeństwie ku 

czci Świętej w kościele pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Krakowie.

Certyfi kat

W medalionie 
zatopiono płatek róży poświęconej 
na nabożeństwie ku czci św. Rity.

www.sangabriele.pl

MEDALIK RITA KARTONIK.indd   2 28.10.2021   09:04:39

3490 
promocja  
od 10 egz.:

 
 1990

NOWOŚĆ!

Medalion św. Rity
z pobłogosławioną różą

Piękny, okazały  
medalion wraz z łańcuszkiem. 

W medalionie zatopiony 
płatek róży poświęcony na 

nabożeństwie ku czci  
świętej, kolorowy wizerunek 

i inskrypcja  
„Św. Rito,  

wspieraj mnie”. 

promocja  
od 3 szt.:

 
 1990

2490



Figury sakralne  12 411 14 57

50 

Figury wykonane z masy żywicznej. odporne na warunki atmosFeryczne.
istnieje możliwość zamówienia figur innych świętych w różnych rozmiarach.czas wykonania około 3 tygodni. w przypadku wysyłki 

dużych figur wysyłka paletowa.  koszt ok.: 150 zł. 

Serce Pana 
Jezusa

nr kat.: MXF408
wys.: 55 cm

MB Fatimska
nr kat.: MXF520

wys.: 42 cm

nr kat.: MX103X
wys.: 62 cm

nr kat.: MXF725
wys.: 77 cm, szer.: 55 cm

nr kat.: MXF413
wys.: 50 cm

Św. Antoni
nr kat.: MXF611

wys.: 64 cm

Św. Michał 
Archanioł

nr kat.: MXF644
wys.: 50 cm

32000

5600048000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Jezus  
Frasobliwy

nr kat.: MXF429
wys.: 48 cm

45000

Jezus  
Miłosierny

nr kat.: MXF411
wys.: 75 cm

5900042000

MB 
Częstochowska

nr kat.: MXF514
wys.: 55 cm

38000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

MB Niepokalana
nr kat.: MXF507

wys.: 60 cm

35000

Święty  
Florian

nr kat.: MXF625
wys.: 56 cm

5900039000

nr kat.: D0005
wys.: 21 cm

3990

Figurki Matki Bożej  
Fatimskiej

Figura  
Św. Jan Paweł II

Kolumna  
na figurę

Chrystus pasyjka

Wykonane 
z masy 

żywicznmej.

nr kat.: D0006
wys.: 15 cm

4490 42000 88000 19000

Higroskopijna 
– zmienia kolor 
szaty w zależności 
od pogody.

Do wyboru kolory: 
patyna srebrna, biała, 
patyna złota, ecru. 
Drewnopodobna

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Św. Józef 
Opiekun

nr kat.: MXF606
wys.: 45 cm

Patynowa złota.



nr kat.: C129XX  
23x32 cm

nr kat.: C060XX  
35x56 cm

Srebrzony, wysadzony turkusami

Krzyż 
Bizantyjski 
(stojący)

Krzyż 
misyjny 
(stojący)

82000 35000
59000 5900082000

nr kat.: C123XX  
21x29 cm

Pan Jezus
nr kat.: A121XX  

18x21 cm

Matka Boża
nr kat.: A120XX

18x21 cm

Krzyż 
zdobiony 
(wiszący)

IKONY ŚlUBNE
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NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Chrystus 
Pantokrator

nr kat.: A041PX  
27x31 cm

79000

Chrystus 
Pantokrator

nr kat.: A041PM  
27x31 cm

89000

Święta Rodzina
nr kat.: ABA140  

24x33 cm

82000

Święta Trójca
nr kat.: A082XX  

20x26 cm (Rublov)

82000

Chrystus Miłosierny
nr kat.: A075XX  

32x40 cm

122000

Matka Boża
nr kat.: A040XX  

23x27 cm

73000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Ostatnia Wieczerza
nr kat.: A134XX  

32x20 cm

75000

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. 

Krucjata 
Różańcowa

nr kat.: ABA118  
23x28 cm

59000

Matka  
Boża  

Fatimska
nr kat.: A099XX  

22x33 cm

73000 45000

Matka Boża z lourdes
nr kat.: A110XX  

19x22 cm

Matka Boża 
Ostrobramska

nr kat.: MM9002  
22x26 cm

Matka Boża 
Częstochowska

nr kat.: A064XX  
22x26 cm

65000 62000

NOWOŚĆ!
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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

Wykaz  
odpustów

Wydanie wzorcowe według łacińskiego wydania 
4 bis z 2004 r. W wykazie zawarte są również 
nadania ustanowione zgodnie przez Konferencję 
Episkopatu Polski i zatwierdzone przez Peniten-
cjarię Apostolską.

nr kat.: SWJ002
15x22 cm, s. 144, twarda

Mszał Rzymski  
dla diecezji 

polskich
najnowsze poszerzone wydanie. 
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

65000 

8250 

Złocone  
brzegi!

42000

Mszał rzymski mały 
Wydanie II, poszerzone i uzu-
pełnione o nowe teksty o świę-
tych, błogosławionych. Zawiera 
aktualny kalendarz liturgiczny.

nr kat.: MX2202
18x25 cm, twarda

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

9 tomów! 87000

NOWOŚĆ!

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

8250

8250 8250

8250

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

ChrzestMałżeństwo

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

Istnieje możliwość zamówienia innych ksiąg parafialnych np.: cmentarnej, zapowiedzi, bierzmowanych, korespondencji, I Komunii.
KSiĘgi ParaFialne    

Bierzmowanie

9000

6500650065006500 18000

Księga intencji 
mszalnych

nr kat.: HL0001
21x30 cm, twarda

Małżeństw
nr kat.: SA5207

21x30 cm, twarda

Zmarłych
nr kat.: WY1803

21x30 cm, twarda

Kronika parafialna
nr kat.: HL0005

21x30 cm, twarda

Księga pamiątkowa
Z tasiemkami i ozdobnymi 
stronami.

nr kat.: GARKP1
22x30 cm, twarda

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!
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8250

NOWOŚĆ!

1500

7903000

Katechizm 
Bierzmowanych

Powstał na bazie poprzedniego, cieszącego się dużym 
uznaniem katechizmu. Opracowany jest w formie 
pytań i odpowiedzi, aby młodemu człowiekowi łatwiej 
było przyswoić podaną w nim wiedzę. 

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

ABC 
ministranta

W wielkim skrócie wszyst-
ko, co powinien wiedzieć 
ministrant: teksty hymnu 
i pozdrowienia ministranc-
kiego, modlitwy ministranta 
i lektora, krótkie biogramy 
patronów, zasady i wska-

zania dla służby liturgicznej, wiadomości o zgroma-
dzeniu liturgicznym, przestrzeni sakralnej, o istocie 
i schemacie Mszy Świętej, o roku liturgicznym, po-
stawach, szatach, paramentach, kolorach i księgach 
liturgicznych, a także o poszczególnych stopniach 
i funkcjach służby liturgicznej. 

nr kat.: HL0010
10x14 cm, s. 64, miękka

Drogi 
krzyżowe 
dla dzieci

Adresowane do najmłod-
szych nabożeństwa drogi 
krzyżowej (na wszystkie 
piątki Wielkiego Postu, 
z Wielkim Piątkiem włącz-

nie). Siostry misjonarki w prosty i zrozumiały sposób 
zwracają uwagę na to, co naprawdę dzieje się podczas 
każdej Eucharystii. Wskazują na wagę skruchy, przeba-
czenia i dziękczynienia.  

nr kat.: HL0011
14x20 cm, s. 84, miękka 

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 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

Tom 5
Przeznaczony jest dla Mszy obrzę-
dowych, w różnych potrzebach, 
wotywnych oraz za zmarłych. 

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

7500
Każdy  tom

Elementarz wiary
Tak zwany mały katechizm, zawiera 
elementarne prawdy religijne, przykazania 
i modlitwy, które powinna znać każda 
osoba wierząca. Wydanie III.   

nr kat.: HL0012
10x14 cm, s. 32, miękka 

Obrzędy błogosławieństw
OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW dostosowane do 
zwyczajów diecezji polskich (tom 1 i tom 2).   

nr kat.: SWJ001
17x24 cm, s. 432, twarda 

590

60000
Cena za komplet

NOWOŚĆ!

  nr kat.: LG2701
13x18 cm

Liturgia Godzin 
Komplet 4 tomów w twardej oprawie

tom 1:  Adwent i Boże Narodzenie. 
1406 stron.

tom 2:  Wielki Post i Wielkanoc. 
1847 stron.

tom 3:  Okres Zwykły 1-17. 
1732 stron.

tom 4:  Okres Zwykły 18-34. 
1740 stron.

mSzały na różne uroczyStoŚci

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

11000

11000

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

Ślubny Fatimski

Żałobny
Maryjny

11000

11000

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!
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Cena 

promocyjna790
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Totus Tuus.  
Różańcowa pamiątka 
w 100-lecie urodzin 
św. Jana Pawła II
Do książki dołączona jest  dziesiąt-
ka różańca. W medaliku różańca 
umieszczono pamiątkowe inskryp-
cje i daty.

nr kat.: 250642
RAFAEL, 11x16 cm, s. 72, miękka

Drewniany różaniec procesyjny

Długość:  
6.5m

43000

ciemny brąz nr kat.: MXL003
Wysokość krzyża:  45 cm 

jasny nr kat.: MXL00X
Wysokość krzyża:  45 cm 

Drewniane 
różańce  
sznurkowe
Paczka 12 sztuk

2900

nr kat.: ROZDR1

Duchowa Adopcja  
Dziecka poczętego  
(obrazek z modlitwą  
+ przypinka stópki)

nr kat.: STOP21

Miej w opiece  
naród cały. 
Różaniec z kardynałem 
Stefanem Wyszyńskim 
Rozważania modlitwy różańcowej 
ujęte w tej książce zostały wzbogaco-
ne o najpiękniejsze myśli z nauczania 
Prymasa Tysiąclecia. Książka może 
stanowić doskonałe wsparcie dla 
modlitw indywidualnych, a także 
wspólnotowych, w czym z pewnością 
pomoże przygotowany do kompletu 
zestaw obrazków zawierających krót-
kie rozważania poszczególnych tajem-
nicach różańcowych.Książka posiada 
Imprimatur Kościoła katolickiego

nr kat.: 560970
11x16, s. 80, miękka

500

500

Panie Jezu, za wstawiennictwem 
Twojej Matki, Maryi, 

która urodziła Cię z�miłością, 
oraz za wstawiennictwem 

św. Józefa, człowieka zawierzenia, 
który opiekował się Tobą po 

narodzeniu, proszę Cię w�intencji 
tego nienarodzonego dziecka, które 

duchowo adoptowałem, a�które 
znajduje się w�niebezpieczeństwie 

zagłady. Proszę, daj rodzicom 
miłość i�odwagę, aby swoje dziecko 

pozostawili przy życiu, które Ty sam 
mu przeznaczyłeś. Amen.

Modlitwa 
codzienna

Duchowa adopcja
dziecka poczętego

Ze świętą Joanną 
Bettą Mollą 
w obronie życia
Pamiątka Duchowej Adopcji
Przyrzeczenie Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego wiąże się ze 
zobowiązaniem do odmawiania co-
dziennej modlitwy, której treść jest 
podana na deklaracji, rozważania 
jednej dziesiątki różańca i powzię-
cia dobrowolnego postanowienia, 
które ofiarujemy w intencji dziecka, 
którego życie jest zagrożone. 

nr kat.: 043830
10x14 cm, s. 24, miękka

NOWOŚĆ!

Modlitwa 

codzienna

Panie Jezu, za wstawiennic-

twem Twojej Matki, Maryi, 

która urodziła Cię z  miło-

ścią, oraz za wstawiennictwem 

św.  Józefa, człowieka zawie-

rzenia, który opiekował się 

tobą po urodzeniu, proszę Cię 

w intencji tego nienarodzonego 

dziecka, które duchowo adop-

towałem, a  które znajduje się 

w  niebezpieczeństwie zagłady. 

Proszę, daj rodzicom miłość 

i  odwagę, aby swoje dziecko 

pozostawili przy życiu, które Ty 

sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Obrazek_Duchowa_Adopcja_Dziecka_Poczetego_2022_DRUK.indd   109.02.2022   11:24:35

Święta

JOANNA

beretta molla

Obrazek_Duchowa_Adopcja_Dziecka_Poczetego_2022_DRUK.indd   209.02.2022   11:25:44

promocja  
od 5 egz.:

 
 500890

Świece wotywne i procesyjne 
z wosku pszczelego (100%)

8000Komplet  
100 szt.

nr kat.: WOSK004
wys.: 25 cm,  śr.: 0,5 cm
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PlaKaty religijne 8500Plakaty zostały przygotowane tak, by 
odpowiedzieć na potrzeby wiernych i po-
informować ich o najważniejszych wy-
darzeniach związanych z życiem parafii 
funkcjonowaniem kościoła oraz powin-
nościach religijnych. Plakaty informują 
zarówno o wydarzeniach związanych 
z aktualnym czasem roku liturgicznego 
zachęcając do uczestnictwa w życiu reli-
gijnym parafii, np.: poprzez uczestnictwo 
w Drogach Krzyżowych czy Majówkach. 
Są też plakaty informujące o bardziej 
ogólnych aspektach życia religijnego jak 
np. ślub czy chrzest święty.
Część plakatów posiada zakomponowa-
ne  wydzielone miejsce, w które można 
wpisać informacje dotyczą konkretnych 
wydarzeń, jak choćby godzin odprawia-
nia nabożeństw.

niezwyKle Przydatne i PraKtyczne PlaKaty do zawieSzenia 
w gaBlocie, na ogłoSzeniacH ParaFialnycH, Przed Kancelarią, 

Przy wejŚciu do KoŚcioła, zaKryStii czy PleBanii.

nr kat.: PK2021
 

Komplet 26 szt.

Katecheza 
z filmem
Scenariusze zajęć zapro-
ponowane w tej książce 
wykorzystują film jako 
atrakcyjny dla młodzieży 
środek dydaktyczny oraz 
ważny tekst kultury.   

nr kat.: ESP001
15,5x23,5cm, s. 168, miękka

2500

Ale o co  
chodzi 2 
Autorka odpowiada na trudne 
pytania nastolatków o kościół, 
wiarę, moralność.  

nr kat.: 560543  
RAFAEL, 11x16 cm, s. 112, miękka

990
promocja  
od 10 szt.:

 
 250
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22000 Wielka Księga  
Jedności Narodu
Wydając Księgę Jedności Narodu, przyświecało 
nam kilka celów. Pierwszy cel: najpierw myśleliśmy 
o pięknie. Pragniemy oddziaływać przez piękno 
tej księgi. A jest to wartość uniwersalna, dostępna 
niemal dla każdego. Drugim naszym celem było 
uczcić największego spośród synów polskiej ziemi. 
A są ku temu ważne okoliczności: 40 lecie pontyfikatu 
(16 X 2018), 40 lecie pierwszej pielgrzymki JP II do 
Polski (2-10 VI 2019) i 100 lecie urodzin (18 V 2020). 
Trzecim naszym celem było wpisanie naszego dzieła 
w obchody 100 lecia odzyskania Niepodległości. To 
co pozwala nam utrzymać niepodległość Ojczyzny, 
jest treścią naszej Księgi. Czwarty cel: głód jedności 
naszego Narodu. Wierzymy, że Księga którą dajemy 
Polakom, może stać się pokarmem w tym głodzie.

nr kat.: KJN002
21,5 x 30,5 cm, s. 942, twarda

Biblia rodzinna
Biblia Rodzinna w skórze ekologicznej ze złoceniami 
i złoconymi brzegami. To bardzo ekskluzywne wy-
danie tego cieszącego się dużym uznaniem wydania 
Biblii. Świetnie nadaje się na piękny prezent z okazji 
różnych uroczystości rodzinnych. Zawiera tekst 
piątego wydania Biblii Tysiąclecia. Wydana została 
w dużym formacie i jest bogato ilustrowana grafikami 
Gustave’a Doré. Dodatkową zaletą tego wydania jest 
duża, czytelna czcionka. Zawiera również propozycje 
rodzinnych modlitw oraz obrzędów związanych 
z przyjęciem kolejnych sakramentów świętych. 
Biblia. Zawiera jedyny polski tekst Pisma Świętego, 
zatwierdzony do stosowania w liturgii przez Konfe-
rencję Episkopatu Polski, przystępne komentarze 
- przypisy, mapy oraz podręczny słownik biblijny.

nr kat.: PL2801
21x 30 cm, s. 1360, oprawa skórzana ze złoceniami

Prawidła życia 
chrześcijańskiego
Książka stanowi przewodnik po życiu duchowym. 
Dzieło to często ofiarowane było także, jako prezent 
ślubny. Ta ponadczasowa książka ukazuje wszelkie 
cnoty chrześcijańskie, a także stanowi drogowskaz do 
Królestwa Bożego. Wspaniałe dzieło dla chrześcijan 
wszystkich stanów polecone przez Ojca św. Piusa X. 
Treść dzieła obejmuje całość życia chrześcijańskiego, 
dotyczy wszystkich, zarówno starych, jak i młodych. 
(...) Podaje najcenniejsze nauki, wykazując obowiązki, 
cnoty i dolegliwości  każdego stanu. Treść dzieła 
wsparta pięknem i pouczającymi ilustracjami. 

nr kat.: SAN001
21x28 cm, s. 624, twarda ze złoceniami 

NOWOŚĆ!
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MODlITEWNIK ŚW. JÓZEF  
– Unikatowa wersja jubilerska
Modlitewnik składa się z 5 części / przedmowa o Św. Józefie , modlitwy do Św. 
Józefa, modlitwy codzienne, syntetyczny katechizm, teksty biblijne ze Św. Józefem 
/ Modlitewnik pakowany w drewnianą skrzynię.
wym.: 12x17 cm nr kat.: MZA27X
128 stron – oprawa modlitewnika złocona i srebrzona, wyłożona aksamitem.

MODlITEWNIK Z ANIOŁEM 
– Unikatowa wersja jubilerska
Modlitewnik pakowany w drewnianą skrzynię.
Modlitewnik składa się z 5 części / przedmowa o Aniele, modlitwy do Anioła, modli-
twy codzienne, syntetyczny katechizm, teksty biblijne o Aniołach /. 
wym.: 16x22 cm  nr kat.: MZJ27X
112 stron – oprawa modlitewnika złocona i srebrzona, wyłożona aksamitem.

Ekskluzywne wydania  12 411 14 57
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Krótko  
i na temat 

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

3500 4500 2990

Homilie  
ślubne 

HOMILIE ŚLUBNE ks. Roberta Zycha można określić 
mianem podręcznika życia małżeńskiego. Walo-
rem tej książki wielka liczba przykładów zaczerp-
niętych  z osobistych doświadczeń Autora, jak 
i z literatury, lecz także konkretne i bardzo ambitne 
propozycje przedkładane osobom ślubującym sobie 
dozgonną miłość i prowadzi małżonków do wspólnej 
modlitwy i medytacji. 

nr kat.: STA005
15x21 cm, s. 140, miękka 

3500

2500

40004000

Po prostu  
– kazania  

 księdza  
Pogodnego 

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

Drogi  
krzyżowe  

– przez  
twój krzyż  

Mały tomik moich rozważań Dróg Krzyżowych. „Niech 
wspólna modlitwa i medytacja męki oraz śmierci 
Jezusa, pozwolą odnaleźć właściwą drogę do realizacji 
osobistej świętości” Wpatrując się w oblicze Chry-
stusa nie zapomnijmy, że wychodząc z nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej sami mamy stawać się świadkami 
Zmartwychwstałego Pana. Autor  

nr kat.: STA022
15x21 cm, s. 114, miękka

Od II wojny światowej do 
współczesności 

nr kat.: STA021
15x21 cm, s. 357,  miękka

Od chrztu do niepodległości 
nr kat.: STA020

15x21 cm, s. 343, miękka

3500
3500

W ciągu roku świętujemy wiele wydarzeń z życia 
Maryi. Czcimy Jej przymioty. Na każdą okoliczność 
i konkretne święto maryjne proponujemy ciekawą 
inspirującą homilię. 

nr kat.: STA003
15x21cm, s.281, miękka

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  
Maryjne  

– księdza  
Pogodnego 

 

Kazania  
pasyjne 

 

Kazania KSiĘdza Pogodnego „Po ProStu”

Kazania Patriotyczne: tom i i ii
Jakie powinno być dobre kazanie? Jak pozyskać słuchacza dla Bożej sprawy, jak wyzwolić w nim to, co najlepsze, 
dotrzeć do ukrytych pierwiastków dobra, jak skłonić do pogłębiania wiary i wiedzy religijnej? Kazania patriotycz-
ne Księdza Pogodnego w sposób prosty, czytelny poruszają sprawy patriotyzmu do Naszej Ojczyzny. Kazanie te  
to prawdziwa skarbnica, baza, która pozwoli kapłanowi dotrzeć do słuchacza, wzbudzić w nim właściwe emocje.

NOWOŚĆ!

Skarbiec  
pieśni  

kościelnych 
Śpiewnik ten jest wspaniałą ofertą dla duszpasterzy, 
którzy pragną zaktywizować swoich wiernych 
podczas liturgii. Repertuar pieśni w pierwszym 
dziale obejmuje nowe śpiewy posoborowe, które 
znalazły już swoje miejsce w liturgii, a także utrwala 
wartościowe śpiewy dawne, tradycyjne. Śpiewnik 
liturgiczny, polecany jest jako wzorcowy śpiewnik 
ogólnopolski.

nr kat.: SPK001
11x15 cm, s. 590, twarda 
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Różaniec 
w trudnych 
sprawach ze 
świętą Ritą
Książka utrzymana w konwencji 
rozważań modlitewnych, jest 
duchowym poradnikiem, stano-
wiącym jednocześnie wyzwanie 
– może je podjąć każdy, kto chce 
zawalczyć o lepszą jakość swojej 
wiary i poprawę codziennego życia.

nr kat.: 043182
24x20 cm, s. 200, miękka

Cud Guadalupe 
(książka)
Premierze kinowej filmu „Cud 
Guadalupe” towarzyszy wydanie 
popularyzatorskiej książki pod 
tym samym tytułem. Autor 
przybliża niezwykłe wydarzenia, 
dopowiada rzeczy, których nie ma 
w filmie, pisze o absolutnie nie-
zwykłych dowodach odwiedzin, 
które zostawiła na ziemi Matka 
Boża z Guadalupe.  

nr kat.: 043847
13,5x20 cm, s. 160, zintegrowana  

Nowenna 
do Miłości 
Miłosiernej 
s. Speranzy
Nowenna błogosławionej matki 
Speranzy to dziewięciodniowa 
modlitwa, która w cudowny sposób 
przybliża nas do tajemnicy Miłości 
Miłosiernej. Każdy, kto zechce pod-
jąć trud wytrwania w tej modlitwie 
zyska niezwykle skuteczne narzę-
dzie do czerpania Łaski Bożego 
Miłosierdzia. 

nr kat.: 043632
RAFAEL, 11x16 cm, s. 32, miękka

1000

1000

promocja  
od 5 egz.:

 
 25003490

promocja  
od 5 egz.:

 
 600990

promocja  
od 5 egz.:

 
 20003990

Św. Jan Paweł II. 
100 wskazań 
dla Polaków na 
100-lecie urodzin
Papież zostawił nam uniwersal-
ny i ponadczasowy duchowy 
testament. Wypełnijmy go do 
końca, czerpiąc ze wskazań Pa-
pieża: jak się modlić i jak ważna 
jest modlitwa w życiu człowieka; 
– jak być człowiekiem miłosier-
nym i dostąpić miłosierdzia.

nr kat.: 560048
RAFAEL, 19x26 cm, s. 128, twarda 

Prowadziła Go  
Matka Boża 
Autor książki zaprasza czytel-
nika, by wyruszył w fascynują-
cą podróż śladami przedziwnej 
„mistycznej przyjaźni” łączącej 
papieża Polaka z Matką 
Chrystusa – z Tą, której już 
w dzieciństwie zawierzył całe 
swoje życie... 

nr kat.: 560376 
RAFAEL, 19x26 cm, s. 128, twarda

SPecjalna cena

NOWOŚĆ!

Koronka  
do NSPJ  
Ojca Pio
Jest to modlitwa typowo błagalna, 
odwołująca się do słów samego Je-
zusa, który zachęcał do tego, abyśmy 
w Jego imię prosili Ojca o potrzebne 
nam łaski. Każdy kto będzie modlił 
się koronką codziennie tak jak 
czynił to jej twórca nie zawiedzie się. 
Wszystkie nasze potrzeby i troski 
zawierzmy Najświętszemu Sercu 
Jezusa. Do książki dołączona jest 
koronka wraz z Tarczą Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, zaprojektowane 
specjalnie do tego wydania.  

nr kat.: 560437 
RAFAEL, 11x16 cm, s. 32, miękka 

promocja  
od 5 egz.:

 
 1100

1990



Medjugorie, 
Miejsca Ludzie 
Fakty
Henryk Bejda w swojej z podróży 
do tego niezwykłego bałkańskie-
go sanktuarium koncentruje się 
na obiektywnym przedstawieniu 
miejsca, ludzi, wydarzeń i fak-
tów. Znakomita propozycja dla 
tych, którzy pielgrzymowali do 
Medjugorie i ulegli urokowi tego 
miejsca, ale również dla tych, 
którzy chcą je dopiero poznać... 

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

Myrna Nazzour. 
Stygmatyczka 
z Syrii, która 
spotkała Maryję 
Myrna Nazzour to jedna z najwięk-
szych obecnie żyjących mistyczek 
Kościoła katolickiego. Ta książka 
to owoc  niezwykle interesującej 
rozmowy ze stygmatyczką. To 
pierwsza w Polsce tak obszerna 
i szczegółowa publikacja o Myrnie 
Nazzour!

nr kat.: 043601
20x13 cm, s. 128, miękka

Apostołowie 
Wybrani przez 
Boga
Życie każdego z Apostołów 
to materiał na najlepszy film! 
Autor nakreślił fascynującą 
historię garstki uczniów, którzy 
ze swojego życia uczynili filary 
religii katolickiej, bo to dzięki 
nim do dziś trwa prawda o Zmar-
twychwstałym.  Zachęcamy do 
poznania tych niezwykłych ludzi 
z krwi i kości, którzy rzeczywiście 
żyli obok Jezusa. 

nr kat.: 043816
16x23, s. 376, zintegrowana 

Szarbel,  Święty 
Niezwykłych 
Uzdrowień 
i Cudów
Poznaj historię wielkiego człowieka.
24 000 uzdrowień i cudów.
4 000 000 pielgrzymów rocznie.
Na czym polega fenomen tego 
świętego? Kim był? Jak żył?
Aby odpowiedzieć na te pytania, 
trzeba bliżej poznać postać Szar-
bela i jego radykalny sposób życia.

nr kat.: 043854
14x20 cm, s. 152, miękka

promocja  
od 5 egz.:

 
 15002490

promocja  
od 5 egz.:

 
 25003990

promocja  
od 3 egz.:

 
 34904990

Dziennik 
Więzienny 
Audiobook 
CD 
Światowy bestseller, 
który porusza sumienia 

w formie audiobooka. 
Ten ostateczny werdykt 

został wydany po czterech 
latach udręki – publicznych oskar-

żeń, śledztwa, procesu i medialnego 
linczu – oraz ponad roku więzienia za 

przestępstwo, którego kard. George Pell nie popełnił! Sąd Najwyższy Australii ostatecz-
nie całkowicie uniewinnił. 

nr kat.: 043588 
Czas trwania: 16 godz 18 min, format: CD Mp3

Nie umrzeć 
za życia 
Audiobook 
CD 
Książka w formie 
audiobooka.

Autor z ogromnym 
wyczuciem, ale też wni-

kliwością oraz znajomością 
ludzkich tęsknot, obaw, starań 

wskazuje na najważniejsze czynniki 
kształtujące naszą wiarę i prowadzące 

do zbawienia. Prawdziwą siłą książki jest przełożenie języka religijnego i przykładów 
biblijnych na naszą codzienność. 

nr kat.: 043779 
Czas trwania: 5 godz 39 min, format: CD Mp3

NOWOŚĆ!

3000
Cena 

promocyjna

1400
Cena 

promocyjna

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

4490 1990

promocja  
od 3 egz.:

 
 24903490

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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Modlitewnik na 
czas choroby 
i cierpienia
Modlitewnik ten stanowi pomoc 
w spotkaniu z Panem w choro-
bie, cierpieniu, kiedy bezradnemu 
człowiekowi pozostaje tylko 
modlitwa w kaplicy, sali szpi-
talnej czy też w ciszy swojego 
mieszkania.   

nr kat.: 043618
10,5x14,8 cm, s. 140, miękka

Modlitewnik 
czcicieli 
św. Józefa
Modlitewnik zawiera zbiór różnych 
modlitw  za wstawiennictwem 
św. Józefa. Warto zwracać się do 
Niego ze wszystkim, co nas trapi, 
obciąża, wierząc, że nas wysłucha 
i nam pomoże, bo już Teresa Wiel-
ka głosiła: „On w sposób dziwnie 
skuteczny wspomaga każdą duszę, 
która mu się poleca”. 

nr kat.: 560604 
RAFAEL, 11x16 cm, s. 144, zintegrowana 

promocja  
od 5 egz.:

 
 9001490

promocja  
od 5 egz.:

 
 6001490

promocja  
od 5 egz.:

 
 10001990

promocja  
od 5 egz.:

 
 9001490

NOWOŚĆ!

Modlitewnik za 
wstawiennictwem 
bł. kard. Stefana 
 Wyszyńskiego
Modlitwy zebrane w modli-
tewniku zostały tak dobrane, 
by najpełniej oddać duchowe 
przesłanie Prymasa Tysiącle-
cia, a także by w najpiękniejszy 
sposób wyrazić swoją ufność 
w jego niezwykłe orędownictwo 
u Boga.

nr kat.: 560987
11x16 cm, s. 128, zintegrowana

Modlitewnik  
czcicieli Świętej 
Rity 
Wszyscy, którzy czują szczegól-
ną więź z tą niezwykłą Świętą, 
znajdą na kartach modlitewnika 
natchnienie do wyrażenia 
wdzięczności oraz ufności 
w orędownictwo św. Rity, a tak-
że słowa, którymi będą mogli 
gorliwe prosić o potrzebne łaski 
nawet wtedy, gdy wydaje się, że 
nie ma już nadziei. 

nr kat.: 889317
RAFAEL, 11x16 cm, s. 152, twarda

Modlitewnik  
czcicieli  
świętego Ojca Pio 
Wyjątkowe wydanie Modlitewnika 
czcicieli świętego Ojca Pio – świę-
tego mistyka znanego ze swego 
niezwykłego charyzmatu związanego 
z sakramentem pojednania.  Dla 
wszystkich czcicieli tego Świętego 
modlitewnik będzie niepowtarzal-
nym źródłem natchnienia do gorliwej 
modlitwy, dziękczynienia i prośby 
o potrzebne łaski.

nr kat.: 250857
RAFAEL, 11x16 cm, s. 160, twarda

promocja 
 
 9001490

Modlitewnik 
czcicieli św. Michała 
Archanioła
W tradycji chrześcijańskiej Michał to 
pierwszy i najważniejszy spośród anio-
łów, obdarzony przez Boga szczegól-
nym zaufaniem. Hebrajskie imię Mika’el 
znaczy „Któż jak Bóg”. Święty Michał 
Archanioł jest w niebie księciem i wo-
dzem wszystkich zastępów anielskich, 
rządcą królestwa niebieskiego, a na 
ziemi – wielkim księciem ludu Bożego 
i opiekunem Kościoła Świętego. Modli-

twy zebrane w modlitewniku zostały tak dobrane by każdy mógł zwrócić się do 
Michała Archanioła i upraszać jego pomocy by zyskać niezastąpionego obrońcę 
przed złem. 

nr kat.: 250475
11x16 cm, s.144, miękka 

promocja 
 
 10001990
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lubię  
kiedy Babcia 
Opowiada
Na wojennych 
ścieżkach
Nasza bestselerowa seria 
„Kocham Polskę” od lat cieszy 
się niesłabnącą popularnością. 
Uczy najmłodszych historii 
naszej ojczyzny, wpaja wartości 
narodowe, odsłania losy polskich 
bohaterów i pokazuje piękno 
naszej spuścizny. Nastawiona jest 
ona na kształtowanie najlepszych 
wzorców moralnych, etycznych 
i patriotycznych.    

nr kat.: 560239
RAFAEL, 20x26 cm, s. 56, miękka

Zgadywanki 
rysowanki. 
Seria Kocham Polskę
To już kolejna odsłona naszej serii 
„Zgadywanki, rysowanki...” z CAŁ-
KOWICIE NOWYMI łamigłówkami.
W tej książeczce znajdziecie rebusy, 
krzyżówki, labirynty, rysowanki, 
kalambury… słowem wszelkiego 
rodzaju łamigłówki wymagające wie-
dzy, sprytu i myślenia. Każda strona 
to osobna przygoda.    

nr kat.: 250291
RAFAEL, 10,5x15 cm, s. 72, miękka

Zgadywanki 
rysowanki. 
Św. Jan Paweł II 
i kardynał Stefan 
Wyszyński
W tej książeczce znajdziecie rebusy, 
krzyżówki, labirynty, rysowanki, 
kalambury… słowem wszelkiego 
rodzaju łamigłówki wymagające 
wiedzy, sprytu i myślenia. Każda 
strona to osobna przygoda z kolejną 
zagadką do rozwiązania..    

nr kat.: 560154
RAFAEL, 10,5x15 cm, s. 72, miękka

Jezus zbawił Świat
W tej kolorowej książeczce przedsta-
wiamy Wam opowieść o życiu Pana 
Jezusa i zbawieniu świata. Dowiecie 
się z niej, dlaczego ludzie popadli 
w grzech i czemu musieli opuścić 
Raj. Zrozumiecie, w jakim celu Pan 
Bóg zesłał swojego Syna na ziemię 
i dlaczego został On ukrzyżowany. Po-
znacie całą historię życia Jezusa – od 
zwiastowania i narodzin w Betlejem, 
przez najważniejsze chwile Jego życia, 
aż po drogę krzyżową, śmierć i chwa-
lebne zmartwychwstanie.

nr kat.: 250932 
RAFAEL, 11x16 cm, s. 48, miękka

Mój przyjaciel 
Anioł Stróż
Bóg dał każdemu z nas niezwykły pre-
zent - specjalnego anioła, Anioła Stróża. 
To nasz towarzysz i przyjaciel na całe 
życie. Nigdy nas nie opuszcza, nawet 
wtedy, kiedy jest nam bardzo źle. Ten 
wysłannik Boga pilnuje nas i dba o nas 
tak jak pasterz o owieczki. Ma on nam 
pomóc podążać w życiu prostą drogą 
do Pana Boga. Abyś czuł się jeszcze 
bardziej bezpieczny i zawsze pamiętał, 
że towarzyszy ci twój Anioł Stróż, do 
książeczki dołączamy odblaskową 
naklejkę. Możesz ją sobie nakleić na 
kask, rower, rolki czy plecak. 

nr kat.: 250932 
RAFAEL, 11x16 cm, s. 24, miękka

Kocham Polskę. 
Wielcy Polacy  
– kolorowanka
Bestsellerowa seria „Kocham Polskę” 
to doskonała lekcja patriotyzmu dla 
naszych dzieci. Ukazuje ona wielkich 
ludzi, historię, piękno i kulturę naszej 
Ojczyzny, przekazując tym samym 
mądre i wartościowe treści. Tym razem 
w serii przygotowaliśmy KOLORO-
WANKI prezentujące sylwetki wielkich 
Polaków, patriotów i bohaterów. 
Ilustracje zachowują dziecięce wyobra-
żenia o nich, a jednocześnie zawierają 
wiele wiadomości o każdej z postaci, 
prezentując rozpoznawalne atrybuty, 
detale charakterystyczne dla epoki. 

nr kat.: 250321 
RAFAEL, 20,5x29 cm, s. 32, miękka

promocja  
od 10 egz.:

 
 400790

promocja  
od 10 egz.:

 
 400790

promocja  
od 20 egz.:

 
 300

promocja 
 
 300

Cena 
specjalna

Cena 
specjalna

promocja 
 
 300

Cena 
specjalna

promocja 
 
 500

Cena 
specjalna
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promocja  
od 5 egz.:

 
 20002990

promocja  
od 5 egz.:

 
 20003490

Cristiada DVD
Historia bazująca na prawdzi-
wych wydarzeniach, które miały 
miejsce w Meksyku, w latach 
dwudziestych XX w. Czteroletnia 
wojna pomiędzy chrystusowcami 
a rządem, który dąży do unieza-
leżnienia państwa od wpływów 
kościoła i religii pochłania wiele 
tysięcy ofiar. 

nr kat.: 560475
czas trwania: 145 min.

Wyrok na 
niewinnych DVD 
Wyrok na niewinnych odsłania 
burzliwe kulisy procesu oraz 
demaskuje metody, jakimi posłu-
żyli się aktywiści aborcyjni chcący 
wywrzeć presję na sędziów. Po-
kazuje także działania grup obroń-
ców życia, którzy z przerażeniem 
odkrywają, że walczą z najlepiej 
finansowaną rewolucją XXw. 

nr kat.: 43373
czas trwania: 118 min.

loyola DVD 
Doskonale opowiedziana historia 
dramatycznych i przełomowych 
momentów życia Ignacego Loyoli. 
Twórcy wykreowali trzymającą 
w napięciu od pierwszej do ostat-
niej minuty opowieść o nadzwy-
czajnej przemianie wewnętrznej 
człowieka, idealnie oddając istotę 
„ignacjańskiego ducha”  

nr kat.: 889607
czas trwania: 118 min.

Bella DVD  
Film, który uratował przed aborcją 
ponad 300 dzieci.  Jedna chwila 
może zmienić życie na zawsze. 

nr kat.: 560918
czas trwania: 91 min.

Bóg nie umarł 2  
DVD

„Film Bóg nie umarł 2” to historia na-
uczycielki historii, otwarcie mówiącej 
o Jezusie w swojej klasie, w efekcie 
staje za to przed sądem...

nr kat.: 081012G
czas trwania: 115 min.

Fatima DVD  
Inspirowana prawdziwymi 
wydarzeniami, porusza-
jąca opowieść o objawie-
niach fatimskich, które 
dały siłę milionom ludzi. 
W czasach Wielkiej Wojny 
ludzie poszukiwali nadziei. 
Doświadczyli cudu. 

nr kat.: 154201
czas trwania: 113 min.

Wojtyła. 
Śledztwo DVD

Niekonwencjonalna, 
mistyczna opowieść 

o jednym z największych 
tytanów ducha, jakim był 

Karol Wojtyła. W filmie 
przedstawiono świadków, 

których historie odkrywają 
siłę wstawiennictwa 

świętego papieża.
nr kat.: 560659

czas trwania: 78 min.

Nieplanowane  
– amerykański film 
antyaborcyjny 
z 2019 roku 

Nieplanowane pokazuje kulisy 
branży aborcyjnej w USA. Film 
pokazuje dramatyczną przemianę 
kobiety, która od wewnątrz tworzyła 
Planned Parenthood. 

1000

1000

1000

1000

1000

1000

nr kat.: 560017 
czas trwania: 113 min.

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

Filmy w doBrej cenie
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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

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

 29990
CENA ZA KARTON: 

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

 14990
CENA ZA KARTON: 

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

czerwone wytrawne
Kraj: Włochy, Poj.: 0,75l, alkohol: 13%
Słynne czerwone wino z południa Włoch. W smaku 
pełne, miękkie z długim, przyjemnym finiszem. 

nr kat.: WM7009
karton – 6 butelek

RIESlING SAlVE 
2019

białe wytrawne
Kraj: Niemcy, Poj.: 0,75l, alkohol: 11%
Klasyk niemieckich win; owocowy, mineralny 
z idealną równowagą między kwasowością a 
wyraźnymi słodkimi nutami.  

nr kat.: WM7008
karton – 6 butelek

 35990CENA ZA  
KARTON:  29990CENA ZA  

KARTON: 

PRIMITIVO  
BIO 2020

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

 14990
CENA ZA KARTON: 

NOWOŚĆ!

TOKAJ  
FURMINT  

2014
białe półsłodkie

Kraj: Węgry, Poj.: 0,75 l, alkohol: 13%
Lekki, półsłodki tokaj z winnicy Megyer. Wyjątkowo 
udane połączenie słodyczy i kwasowości.

nr kat.: WM6001
karton – 6 butelek

 14990
CENA ZA KARTON: 

NOWOŚĆ!



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

cena za 1 szt. 

18500

nr kat.:  

OAR282
nr kat.:  

OAW8ZX

nr kat.:  

OAR283

nr kat.:  

OAR284

nr kat.:  

OAR281

nr kat.:  

OR15ZX
nr kat.:  

OR23XX
nr kat.:  

OR5XXX

nr kat.:  

OAR14X

nr kat.:  

OAW15F

nr kat.:  

OAW15Z

nr kat.:  

OAW15C

nr kat.:  

OAW8FX
nr kat.:  

OAW8CX

nr kat.:  

OR15FX

nr kat.:  

OR15CX

nr kat.:  

OAW10X

Wszystkie świece robione na zamówienie – bez możliwości zwrotu!

Kolor żółty świec może różnić się od tego ze zdjęcia (zależy od użytej parafiny)
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nr kat.:  

PS9XXX

wys.: 100 cm
śr.: 8 cm

PASCHAŁY 
Z DATĄ 2022

Paschały 
spalające 
lub 
z wkładem 
olejowym

nr kat.:  

PS8XXX
nr kat.:  

PAS18X
nr kat.:  

PNSZXX
nr kat.:  

PS10XX

50900

Pa
Sc

H
ał

y

nr kat.:  

PS4XXX

Ku czci jezuSa

Ku czci maryi

Świece ołtarzowe oKolicznoŚciowe FatimSKie

wotywna

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

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

wys.: 30 cm; śr.: 8 cm, świece olejowe z regulowanym knotem.

30/8 cm, 
olejowa lub 
spalająca

40/2,5 cm, 
spalająca

70/9 cm, 
olejowa lub 
spalająca

18500

24500

18500 18500

18500

50900

18500

18500

18500 18500

2250

nr kat.:  

 OR10XX
nr kat.:  

OR11XX

18500

18500

18500 18500

nr kat.:  

JUT5XX 

nr kat.:  

TMAR2X

nr kat.:  

OAW7XX
nr kat.:  

OR1XXX

nr kat.:  

OAWFT1

nr kat.:  

OAR23X 

nr kat.:  

OAW1XX 
nr kat.:  

OAR16X 

nr kat.:  

OAW3XX 

nr kat.:  

OR25XX 
nr kat.:  

OAR20X 

nr kat.:  

OAWFT2

nr kat.:  

RSAXXX

5500

nr kat.:  

JAK1005
wys.: 16 cm, 
śred.: 6 cm

3000

nr kat.:  

MXP346
dł.: 18 cm

Nożyczki  
do knotów  

w świecach

4500

nr kat.: PS7CYF

Wkład olejowy  
z regulowanym 
knotem
Mosiężny talerzyk.

Komplet cyferek do paschałów
Czerwone lub złote.
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Boże Miłosierdzie
nr kat.: DE2802

70x300 cm, rękawy

Zesłanie Ducha Św.
nr kat.: DE2410

70x300 cm, rękawy

18000 18000

Nabożeństwa majowe
nr kat.: D2805

70x300 cm, rękawy

Nabożeństwa 
czerwcowe

nr kat.: D2806
70x300 cm, rękawy

 18000

Serce Jezusa
nr kat.: D2807

70x300 cm, rękawy

Wakacyjny
nr kat.: D2808

70x300 cm, rękawy

 18000  18000  18000

 

Wielki Tydzień nr kat.: DE2205
300x100 cm, rękawy

 25000 Narodowy dzień zycia nr kat.: DE2801 
300x100 cm, rękawy

 25000

Wielki Post
  nr kat.: DE2709

70x300 cm, rękawy

 18000

Wielkanoc
nr kat.: DE6010
70x300 cm, rękawy

 18000
 15000

Tło do ciemnicy
 nr kat.: D10008

90x150 cm, rękawy

Tło do grobu
nr kat.: DE2207

90x150 cm, rękawy

 15000

Ecce Homo
nr kat.: DE2007
90x150 cm, rękawyW krzyżu 

cierpienie
nr kat.: DE15007

190x300 cm, rękawy

 15000

 36000
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Witaj biskupie nr kat.: DE2811
300x100 cm, rękawy

 25000 Najpiękniejszy dzień Komunii nr kat.: DE1204 
300x100 cm, rękawy

 25000

Bierzmowanie
  nr kat.: DE11027

70x300 cm, rękawy

Eucharystia
  nr kat.: DE9007

70x300 cm, rękawy

I Komunia
  nr kat.: DE2007

70x300 cm, rękawy

Chlebie życia
  nr kat.: DE1312

70x300 cm, rękawy

I Komunia
  nr kat.: DE1301

70x300 cm, rękawy

Boże Ciało
  nr kat.: DE7006

70x300 cm, rękawy

Oto nastał
  nr kat.: DE1303

50x80 cm, rękawy

I Komunia
  nr kat.: DE2009

50x120 cm, rękawy

Ja jestem
  nr kat.: DE1607

50x80 cm, rękawy

Oto święte...
  nr kat.: DE9006

50x120 cm, rękawy

I Komunia
  nr kat.: DE2008

70x300 cm, rękawy

Boże Ciało
  nr kat.: DE1601

70x300 cm, rękawy

 18000

 18000

 18000

 18000

 18000

 18000

 18000

 18000

Bierzmowanie
  nr kat.: DE2707

70x300 cm, rękawy

Posłani
  nr kat.: DE2714

70x300 cm, rękawy

 18000

 18000

Bierzmowanie
  nr kat.: DE2719

70x300 cm, rękawy

Msza Święta
  nr kat.: DE2508

70x300 cm, rękawy

 18000

 18000

 12000

 15000

 12000

 15000
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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

PreParaty na odPornoŚć

PreParaty na wątroBĘ i nerKi

Mazidło na suchą  
i spierzchniętą 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

3900

3900

5500

Mazidło na skórę 
w okolicy stawów 
i kręgosłupa
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

3900

Mazidło na skórę  
w okolicy żylaków
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

Mazidło na skórę  
w okolicach mięśni
Oparte na wysokiej jakości ekstrak-
tach ziołowych. Chłodzi i odpręża. 
Doskonały preparat na bóle, obrzęki 
mięśni i ścięgien. 

nr kat.: CZ1310
pojemność: 150 ml

3900 3900

3900
Młody  

jęczmień
Suplement diety, bioaktywny eks-
trakt z dodatkiem soku z jabłek. Młody 
Jęczmień zawiera szerokie spektrum 
niezwykle ważnych dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu substancji 
odżywczych. Składniki: ekstrakt 
z młodego zielonego jęczmienia, cukier 
brzozowy, zagęszczony sok jabłkowy, 
witamina C i regulator kwasowości – 
kwas cytrynowy.

nr kat.: 136721
poj.: 500 ml

5500

Tabletki  
na odporność

Ekstrakt ziołowy szybko ulega rozpusz-
czeniu i działaniu. Tabletki zwiększają 
wydalanie wody przez nerki. Preparat 
wzbogacony wit. C i cynkiem. Owoc 
czarnego bzu zawarty w tabletkach 
wspomaga leczenie kaszlu i przeziębień.

nr kat.: CZ2601
120 tabletek

Nalewka  
na odporność 

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

nr kat.: CZ6006
kuracja miesięczna, 200 ml

8900

Spowalnia proces starzenia się organi-
zmu, wzmacnia odporność, dostarcza 
naturalną witaminę C (dobowa dawka), 
wspomaga produkcję kolagenu i ela-
styny.

nr kat.: CZ1302
poj.: 750 ml       

  Regeneruje wątrobę, usuwa toksyczne 
substancje z organizmu, poprawia tra-
wienie, przeciwdziała zaparciom, działa 
antybakteryjnie.

nr kat.: CZ7013
poj.: 750 ml

8900

Eliksir  
wątrobowy

3900

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

3900

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

Tabletki  
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

NOWOŚĆ!

„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

10900

Eliksir na  
odporność

Zestaw 4 naturalnych miodów
W zestawie 4 naturalne miody. Spadziowy, rzepakowy, wielokwiatowy i lipowy.

nr kat.: M270XX
4x50 g

3900
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ziołowy miX

ziołowy miX

PreParaty na Serce

PreParaty na BezSennoŚć

PreParaty na odcHudzanie

3900

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

Naturalny prepa-
rat ziołowy stoso-
wany przy łojoto-
kowym zapaleniu 
skóry, wypadaniu 
włosów i łysieniu.

nr kat.: 136424
poj.: 250 ml

4900

Kuracja  
na włosy

Miód  
na serce
Miód na serce to wspaniałe źródło 
życiodajnych substancji, które od 
wieków stosuje się dla ochrony 
serca. 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 elastyczność naczyń krwio-
nośnych oraz poprawia krążenie krwi.

nr kat.: CZ1103
300 g

3900 3900

Wzmacnia serce,  wspomaga krążenie, 
poprawia elastyczność tętnic i żył, 
wspomaga ukrwienie naczyń krwiono-
śnych.

nr kat.: CZ7010
poj.: 750 ml

8900

Eliksir  
nasercowy 

3900
3900

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

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

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

3900

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

 Ułatwia zasypianie,  łagodzi stres i na-
pięcia nerwowe, dostarcza niezbędnych 
substancji zdrowotnych (witaminy 
i bioflawonoidy), poprawia trawienie.

nr kat.: CZ7014
poj.: 750 ml

8900

Eliksir  
nasenny 

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

Tabletki na  
wyciszenie

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

Tabletki 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

Zioła 
odchudzające 
Slimline – napój 
bioaktywny
Siemię lniane, reguluje 
czynności przewodu po-
karmowego i wspomaga 
prawidłowe wypróżnie-
nia. Korzeń mniszka, ziele 

krwawnika i korzeń lubczyka optyma-
lizują trawienie. Ziele skrzypu usuwa 
nadmiar wody z organizmu.  

nr kat.: CZ2801
500 ml

3900

5500

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

3900

8900

Eliksir  
na 

odchudzanie
Eliksir wspomagający utrzymanie prawi-
dłowej masy ciała. Zawiera mieszaninę 
ziół: mniszek, siemię lniane, ziele krwaw-
nika i korzeń lubczyka. Wszystkie te 
zioła odpowiadają za szybszą przemianę 
materii oraz usuwają wodę z organizmu. 

nr kat.: CZ1805
kuracja miesięczna, poj.: 750 ml

Nalewka  
na  

odchudzanie
Poprawia trawienie, pobudza przemianę 
materii. Polecana dla osób prowadzą-
cych mało aktywny tryb życia.

nr kat.: CZ1001
kuracja miesięczna, poj.: 200 ml

3900
5500

NOWOŚĆ!

5500

NOWOŚĆ!
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Pyłek 
kwiatowy
Właściwości odżyw-
cze i terapeutyczne 
pyłku wynikają z bar-

dzo bogatego składu 
chemicznego, zidentyfikowano 
w nim ponad 250 różnych 
związków chemicznych. Są 
to: białka, składniki mineral-
ne, witaminy, rutyna, olejki 

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

nr kat.: P001XX
180 g

3500

Pierzga 
pszczela

Pierzga jest to pyłek kwiatowy zebrany przez pszczołę 
miodną, zmieszany z miodem i złożony w komórkach 
plastra pszczelego, poddany fermentacji mlekowej 
w warunkach beztlenowych w środowisku gniazda 
pszczelego. Wskazania do podawania pierzgi: nie-
dokrwistość, choroby jelit, choroba nadciśnieniowa, 
choroby układu nerwowego, cukrzyca, brak łaknienia, 
stany wyczerpania psychofizycznego oraz okresy 
rekonwalescencji po przebytych chorobach i zabiegach 
operacyjnych. 

nr kat.: P002XX
100 g

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

5250

12900 16900 14900

16500

2950
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

ProduKty z małoPolSKiej PaSieKi

46000

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. 
Masaż urządzeniem wspomaga również relaks, który 
przyczynia się do poprawy stanu naszego zdrowia 
i stanu ogólnego. Łatwa obsługa panelu sterującego 
palcami stóp. Instrukcja w języku polskim. 2 lata 
gwarancji. 

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

Pulsoksymetr napalcowy 
Pulsoksymetr palcowy Family Oximeter to szybki 
i precyzyjny sposób sprawdzania tętna i poziomu 
nasycenia krwi tlenem. Samoregulujący zacisk na 
palec oraz prosta konstrukcja z jednym przyciskiem 
umożliwiają łatwą obsługę. Mały kompaktowy rozmiar 
ułatwia obsługę i przenoszenie.  

nr kat.: FPO101
 

Ciśnieniomierz  
elektryczny – nadgarstkowy 
TMA 200 jest to całkowicie zautomatyzowany aparat 
do pomiaru ciśnienia krwi i tętna zakładany na nadgar-
stek. Aparat jest prosty w użyciu i doskonale nadaje 
się do wykonywania codziennych pomiarów. Duży 
wyświetlacz ułatwia odczyt ciśnienia skurczowego, 
rozkurczowego oraz tętna po zakończeniu każdego 
pomiaru. Wbudowana pamięć umożliwia przechowy-
wanie 60 ostatnich wyników pomiarów. 

nr kat.: TMA200
 

Inhalator tłokowy 
Inhalator służy do leczenia infekcji lub chorób we-
wnętrznych takich jak: kaszel, przeziębienie, zapalenie 
zatok, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, astma oraz 
chorób alergicznych. SKŁAD ZESTAWU: Kompresor, 
nebulizator, ,aska PVC dla dorosłych, maska PVC dla 
dzieci, końcówka do nosa, zapasowy filtr 1 op.(5szt), 
końcówka doustna. 

nr kat.: ORO28X
 

Analityczna waga 
elektryczna 
Waga wskazuje aż 12 parametrów, które dają 
realistyczny obraz zdrowia i kondycji: masa ciała, 
zawartość tkanki mięśniowej, zawartość tkanki tłusz-
czowej, zawartość tkanki kostnej, białko, zawartość 
tłuszczu trzewnego, zawartość wody, BMI, BMR, wiek 
biologiczny ciała, waga bez tkanki tłuszczowej, stopień 
otyłości 

nr kat.: FIT002
 

Poduszka ortopedyczna 
profilowana – masująca 
Poduszka ortopedyczna model MFP-5030 jest 
wyrobem stosowanym dla zapobiegania, łagodzenia 
przebiegu schorzeń oraz łagodzenia lub kompenso-
wania skutków urazów kręgosłupa szyjnego poprzez 
zapewnienie jego prawidłowego ułożenia w czasie snu.
Pokrowiec: micro-fibra, Kolor: Ecru; 3 lata GWARAN-
CJI 

nr kat.: MFP503
Wymiar: 50x30x10 cm

11900

NOWOŚĆ!
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Ralph lauren Polo Sport
Woda toaletowa dla mężczyzn 125 ml – o aro-
matycznym trwałym świeżym zapachu. nuty 
zapachowe: cytryna, lawenda, bergamotka, 
mięta, bylica, aromat mandarynkowo-poma-
rańczowy, imbir, jaśmin, róża, brazylijski pa-
lisander, morska trawa, cedr, ambra, drzewo 
sandałowe, drzewo gwajakowe, piżmo. 

nr kat.: OS2804 
poj.: 125 ml

2950016500

26500 21500

Tommy Hilfiger
Woda toaletowa dla mężczyzn 50 ml 
– aromatycznym cytrysowym zapachu. 
nuty zapachowe: lawenda, grejpfrut, 
bergamotka, mięta, żurawina, róża, 
zielone jabłko, ambra, kaktus, kwiat 
bawełny. 

nr kat.: OS2803
poj.: 50 ml

NOWOŚĆ!
Mont Blanc 
Legend
Woda perfumowana 
dla mężczyzn 100 ml 
- o skórzanym aroma-
cie. nuty zapachowe: 
bergamotka, liść fioł-
ka, jaśmin, magnolia, 
nuty drzewne, mech 
dębowy, skóra.

nr kat.: OS2807
poj.: 100 ml

Mercedes 
– Benz
Woda toaletowa dla mężczyzn 
100 ml – o mocnym aroma-
tycznym zapachu. nuty za-
pachowe: gruszka, ambrette, 
cedr, geranium, mech dębowy, 
brazylijska sekwoja.

nr kat.: OS2808
poj.: 100 ml

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Zestaw Davidoff Cool Water
Zestaw dla mężczyzn: Woda toaletowa 125ml + 75ml Balsam po goleniu + 75ml 
Żel pod prysznic. Zapach aromatyczno – wodny.

nr kat.: OS2801 
 

20500

Zestaw Versace Man Eau Fraiche
Zestaw dla mężczyzn Woda toaletowa 50ml + 50ml Żel pod prysznic + 50ml 
Balsam po goleniu. Świeży zapach o drzewno wodnym aromacie.

nr kat.: OS2802 
 

24500

21500

Paco Rabane   
Woda toaletowa 100 ml o cytrusowym aromacie.
nuty zapachowe: kolendra, cytryna amalfi, sosna, 
aromat mandarynkowo-pomarańczowy, lawenda, 
jaśmin, cyklamen, herbata, drzewo sandałowe, 
fasola tonka, piżmo, cedr wirginia.

nr kat.: OS2806
poj.: 100 ml

19500

Pepe Jeans  
Four Him 
Woda toaletowa dla mężczyzn 
100 ml – o aromatyczno owow-
cowym zapachu. nuty zapacho-
we: bergamotka, ananas, aromat 
mandarynkowo-pomarańczowy, 
gałka muszkatołowa, lawenda, 
wanilia, palone ziarna kawy, 
drzewo bursztynowe.

nr kat.: OS2805
poj.: 100 ml
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12900 11900

Kawa
Etiopia
Wysokogatunkowa, wyse-
lekcjonowana, jednorodna 
Arabica Sidamo z Etiopii 
(100%).   

nr kat.: KZVNE1
1 kg, kawa ziarnista

Kawa
Columbia
Wysokogatunkowa, 
wyselekcjonowana, jedno-
rodna Arabica Supremo z 
Kolumbii (100%)

nr kat.: KZVNC1
1 kg, kawa ziarnista

Kawa  
Brazil
Kawa arabica santos 
z Brazylii o intensywnym 
smaku, z nutą miodową 
i delikatnym aromatem 
orzechowo-czekoladowym.

nr kat.: KZVNB1
1 kg, kawa ziarnista

10900

4700 54005900

Kawa 
Vaspiatta 
Crema 
Speciale
Składniki: kompozy-
cja kaw naturalnych 
(100%) pochodzą-
cych z Azji Połu-
dniowo-Wschodniej 

nr kat.: VC2022
500 g, kawa ziarnista

Kawa 
Ziarnista 
Vaspiatta 
Crema 
Italiana
Skład: Kompozycja 
kaw Arabica (30%) 
i kaw naturalnych po-
chodzących z Ameryki 
Południowej i Azji Po-
łudniowo-Wschodniej. 

nr kat.: VCI022
500 g, kawa ziarnista

Kawa 
Vaspiatta 
Buongiorno 
Amore
Składniki: wysokoga-
tunkowa kompozycja 
kaw Arabica (80%) 
i kaw naturalnych (20%) 
pochodzących z Ameryki 
Południowej i Azji Połu-
dniowo-Wschodniej.  

nr kat.: VBA022
500g, kawa ziarnista

5500

Zestaw
Skład zestawu: DRIPPER- 
zaparzacz do kawy 1 szt., 
FILTRY PAPIEROWE jed-
norazowe, 25 szt., KAWA 
MIELONA Vaspiatta Brazil 
Santos 250 g, 1 opako-
wanie.         

nr kat.: VZDZKB
 

5900

Kubek + herbata
Kubek porcelanowy ze 
spodkiem i wieczkiem Sir 
William’s Tea i 12 herbat.

nr kat.: ZPSWT1
 

 nr kat.: SWTEK1

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

Zestaw  
12 smaków 
(180 herbat)  
Sir William’s Tea  
w tekturowej skrzynce

 nr kat.: SWTEK2

13900

8900

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

Zestaw  
6 smaków 
(90 herbat) Sir William’s Tea 
w tekturowej skrzynce
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nieBieSKi
Koszulka polo 
pod koloratkę 
(krótki rękaw)

Wykonana z dzianiny baweł-
nianej (100%) typu Lacosta. 

rozm. S-2XL nr kat.: OD2097

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

7900
 

3 Xl – 5Xl. 
nr kat.: OD2096

DUŻE ROZMIARY!

Biały

czarny

Szary

graFitowy 6900
 

granatowy

Koloratka podwójna do sutanny
Dostępna w rozmiarach od 39 do 45

nr kat.: OD3001

4300
 

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

3500
 

białe
 nr kat.: OD3004

czarne
 nr kat.: OD3005

Koloratka
Elastyczna i niełamliwa. Import z Włoch.

nr kat.: OD1007

1000
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36-45     nr kat.: OD2600

46-50     nr kat.: OD2601

51-55     nr kat.: OD2602

ciemny
PoPielgranatowy

Biały

czarny

nieBieSKi  

jaSny 
PoPiel

KoSzule Szyte na indywidualne zamówienia nie Podlegają zwrotowi!

14900
 

16400 

18400 

Koszula kapłańska 
pod sutannę na 
stójce krótki rękaw

NOWOŚĆ!

9500
 

11500
 

39-45  nr kat.:OD2800

 
46-50  nr kat.:OD2801

60 % bawełna, 40% włókna sztuczne.

51-55  nr kat.:OD280212500
 

Koszula kapłańska z lnu 
z krótkim rękawem
70 % len, 30% bawełna

czarny

Biały
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PoPiel

Stalowy

nieBieSKi 
jaSny

czarny

Biały

Koszula rzymska krótki rękaw

Koszula kapłańska 80% bawełny krótki rękaw

Koszula kapłańska  
60% bawełny  
krótki rękaw

60 % bawełna u 40% włókna sztuczne.  
Kolory do wyboru: biały, czarny, niebieski, popielaty, stalowy.NOWOŚĆ!

Stalowy

Biały

czarny

nieBieSKi  

PoPielaty

KoSzule Szyte na indywidualne zamówienia nie Podlegają zwrotowi!

9900
 

12000
 

36-45  nr kat.:ODKR28

 
46-50  nr kat.:ODKR28N

9900
 

11500
 

36-45  nr kat.:OD5094

 
46-50  nr kat.:OD5095

 
51-55  nr kat.:OD509612900

 

8000
 

9900
 

36-45  nr kat.:OD2099

 
46-50  nr kat.:OD6010

 
51-55  nr kat.:OD6010N11900
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Sweter na guziki
Skład: 50% wełna, 50% akryl. 

 nr kat.: ODG001

14900
 

10900
 

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

 nr kat.: ODG002

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

oBw. KlatKi 
PierSiowej 100 104 108 112 116 120

Bluza Proal
Klasyczna męska bluza polarowa bez kaptura, 
z 2 bocznymi kieszeniami zamykanymi na zamek oraz 
dodatkową kieszonką na piersi.

nr kat.: OD1703

29900
 

rozmiar m l Xl XXl

obwód klatki 
piersiowej 116 122 128 134

długość 73 76 79 82
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18900

  

nr kat.:OD2008

Kamizelka  
ClASSIC PRO
Ciepła kamizelka polarowa 
na sutannę, zasuwana na zamek, 
z regulacją obwodu bioder gumą  
ze stoperem.  
W kolorze czarnym.

rozmiar m l Xl XXl

obwód klatki 
piersiowej 110 116 122 126

długość 70 73 76 78

16900

Kamizelka 
 Classic  

100 Micro
Kamizelka ze stójką, zapinana 

na zamek, z 2 bocznymi 
kieszeniami zamykanymi 

również na zamek, uszyta 
z cienkiej dzianiny polarowej. 

Znakomicie sprawdzi się 
wiosną lub w chłodniejszy 

letni dzień. 

nr kat.: OD3006

rozmiar 
kamizelki S m l Xl XXl

obwód klatki 
piersiowej 52 55 58 61 63

długość 68 70 73 76 78

Bezrękawnik  
na guziki

Skład: 50% wełna, 50% akryl. 
nr kat.: ODG003

14900
 

Bezrękawnik w serek
Skład: 50% bawełna, 50% akryl. W kolorze czarnym.

     nr kat.: ODG005

9900
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Czarny, ortalionowy, zasuwany 
na zamek, z praktycznym uchwy-
tem do zaczepienia na fotelu 
samochodowym lub do noszenia 
na ramieniu. 

nr kat.:  MX1002
Długość: 170 cm.

Pokrowiec  
na sutannę

NOWOŚĆ!

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

Skarpety Frotte Stop Bacteria czarne
Gładkie skarpety z jonami srebra za kostkę z elastycznym ściągaczem. Wzmocniona 
podeszwa typu frotte gwarantuje wytrzymałość oraz doskonałą ochronę dla stopy. 

nr kat.: OD27SB
 

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

nr kat.: MX1001

14900

Skarpety  
bambusowe 
Skarpety z przędzy bambusowej 
z dodatkiem elastyny (lycra). Świetnie 
pochłaniają wilgoć i mają właściwości 
wentylacyjne.
•   kolor: czarny, stalowy •   rozmiar 

uniwersalny: 42-46
czarne   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

5900

1300

1500

2900

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

dostępne 
rozmiary w cm  

(długość mierzona  
do środkowej dziurki) :

95, 110 
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Aktówka  
Ekskluzywna męska aktówka wykonana z wysokiej 
jakości skóry ekologicznej. Wewnątrz posiada 
4 komory. 

19900

nr kat.: OS1909
wymiary: 43x31x20 cm

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

nr kat.: OSJ013
wymiary: 37x26x5,5 cm

9900

mała nr kat.: OSJ015
wymiary: 25x20 cm

7500

duża nr kat.: OSJ016
wymiary: 38x25 cm

8500
Teczka z ekoskóry 
zamykana na zamek.  
Posiada klips do trzy-
mania kartek, 3 miejsca 
na obrazki oraz miejsce 
na długopisy i kropidło.

Teczka  
na dokumenty

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

Portfel czarny na 
klips
Klasyczny męski portfel skórzany. 
Wewnątrz portfela dużo miejsca na 
karty oraz kieszonka na monety. 
 nr kat.: OS9007
wys.: 12,8 cm, szer.: 10 cm, gł.: 2,5 cm

Etui na klucze (czarne)
Etui na klucze wykonane ze skóry. 
Posiada 6 metalowych, 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, wy-
konane z wysokiej jakości skóry. Zawiera 
8 kieszeni na karty, w tym 3 z szybką.

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

79007900 35003500

4900

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

5900

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

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
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WWW.RAFAELFILM.PL

P A T R O N A T  M E D I A L N Y : P A R T N E R :

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 para-
fian, uczniów czy wspól-
not. Wspólne wyjście lub 
wyjazd do kina to rów-
nież znakomity sposób 
przeprowadzenia in-
tegracyjnego spotka-
nia dla wiernych. 

Kontakt w sprawie zorganizowania seansu parafialnego w kinie:
tel. kom.: 798 622 461



Pomóż stworZyć film Kinowy  
o św. JóZefie

Każdemu Darczyńcy, który wpłaci minimum 200 zł i nie zastrzeże sobie anonimowości, 
podziękujemy w napisach końcowych filmu. 

Film Opiekun można wesprzeć darowiznami na poniżej wskazane konto:

Stowarzyszenie „Rafael”
ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków

86 1240 4719 1111 0010 6109 7224 
tytułem: na cele statutowe – film Opiekun

Pod patronatem Delectio

Już w czerwcu tego roku rozpoczynają się zdjęcia do filmu „Opiekun”. To współczesna opowieść o młodym 
małżeństwie w kryzysie, w których życie wkracza... św. Józef. Ich historia staje się pretekstem do opowiedzenia 
wielu historii, w których patron rodzin, mężczyzn i ojców wykazał się szczególnym wstawiennictwem... W filmie 
wystąpią znakomici aktorzy; Jerzy Trela, Rafał Zawierucha, Radosław Pazura, Karolina Chapko i wielu innych.

Po więcej informacji zapraszamy na www.stowarzyszenierafael.pl

W imieniu Rafael Film, producenta "Opiekuna", gorąco prosimy Księży, parafie, wspólnoty do 
wsparcia materialnego. Film powstaje w całości z darowizn i nadal brakuje kilkuset tysięcy zło-
tych, by móc go zrealizować. Film tworzymy jako wotum za Rok św. Józefa, które zostanie na 
pokolenia i będzie szerzyć kult Świętego milionom ludzi (film dotrze do 40 krajów świata!).

wsZystKim darcZyńcom, KtórZy taK naPrawdę są 
wsPółProducentami filmu wyrażamy ogromną wdZięcZność.

Lilia Św. Józefa. Wyjątkowy 
prezent stworzony specjal-
nie dla darczyńców. De-
seczka z błogosławieństwem 
i  płatkiem lilii poświęconej 
19 marca 2021 roku w Naro-
dowym Sanktuarium Świę-
tego Józefa w Kaliszu.

Za wszystkich darczyńców 
regularnie odprawiane są 
Msze Święte w kaliskim 
Sanktuarium.

Imię i nazwisko (lub nazwa 
parafii) każdego darczyńcy, 
który wpłaci na film mini-
mum 200 zł i nie zastrzeże 
sobie anonimowości, zo-
stanie umieszczone w na-
pisach końcowych filmu. 



✓ co mieSiąc dociera do 400 000 rodzin

✓ rozdawana w 1200 miejScacH w PolSce

    
G A Z E T A  E W A N G E L I Z A C Y J N AB E Z P Ł A T N A

gazeta ewangelizacyjna  
do BezPłatnego rozdawania  

gazety są bezpłatne. zamawiający pokrywa tylko koszty wysyłki.  
zachęcamy do zamówienia dobrych nowin do parafii.

tel.: 12 314 27 73, 515 766 172 
e-mail: jola@stowarzyszenierafael.pl

Zamówienia realizujemy do wyczerpania nakładu



Szczegóły na: www.rafaelfilm.pl/pokazyfilmowe

FILMY PROSTO Z KINA 

Informacje i zamówienia: tel. 505 874 490, e-mail: malgorzata@rafael.pl 

TERAZ DOSTĘPNE NA POKAZY W PARAFIACH!
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Prawda wyjdzie na jaw 18 kwietnia

S p r a w a  R o e 
p r z e c i w  Wa d e

WYROK NA 
NIEWINNYCH

Premiera w KINIE INTERNETOWYM  

na RafaelKino.pl

Wyrok na niewinnych

Teraz i w godzinę śmierci Ślady stóp

Wojtyła. Śledztwo

Z miłości do Joey

Ignacy LOYOLA

Sprawa Chrystusa

Zakazany Bóg

Nieplanowane

Tajemnica Ojca Pio

PLAKAT DOBRY LOTR DO WYDRUKU.indd   1 08.03.2021   13:10:24

gazety są bezpłatne. zamawiający pokrywa tylko koszty wysyłki.  
zachęcamy do zamówienia dobrych nowin do parafii.

tel.: 12 314 27 73, 515 766 172 
e-mail: jola@stowarzyszenierafael.pl

Zamówienia realizujemy do wyczerpania nakładu



wyjątKowa oKazja – outlet delectio do 90% taniej 
Książki pozwrotowe, powystawowe, końcówki nakładów

Zapraszamy na wyjątkowo okazyjne zakupy! W naszym outlecie do nabycia pełnowartościowe merytorycznie publikacje, które 
zostały ściągnięte z wystaw, zwrotów księgarskich, wróciły jako nieodebrane przesyłki lub są końcówkami czy nadwyżkami 
nakładów. Książki mogą posiadać lekkie defekty, zabrudzenia, minimalne zagięcia potransportowe, przyklejone metki z ceną, 
ale są użytecznie pełnowartościowe. Znakomita okazja, by w wyjątkowo niskiej cenie nabyć książki do taniej odsprzedaży, do 
rozdawania na akcje ewangelizacyjne, na upominki cegiełki podczas zbiórek parafialnych, jako uzupełnienie bibliotek, czytelni 
lub kawiarni parafialnych, do wystawienia za dowolną ofiarę na stoliki parafialne. 

Książki nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Ze względu na końcówki nakładów może wystąpić  
sytuacja fizycznego braku zamówionego tytułu, za co z góry przepraszamy.

ks. Leszek Smoliński

Poradnik  
i modlitewnik  

dla chorych
Czynić dobro  

cierpieniem
Poradnik oparty jest na do-
świadczeniach kapłańskich 
autora, który spotykając się 
z cierpiącymi, wsłuchuje się 
w ich potrzeby i niesie im 
strawę duchową. Zawarty 
w drugiej części wybór 
modlitw to wynik wsłuchi-

wania się w prośby i oczekiwania osób dotkniętych chorobą oraz uwrażliwienia na 
chrześcijański wymiar cierpienia.

nr kat.: 250024
RAFAEL, 13,5x20 cm, s. 96, miękka 

Święty  
Jan Paweł II  
i tajemnica  

z Fatimy 
Tajemnica, zamach, strzały w tłumie, cudem ocalone życie, wiara, która nie zna 
wahania – historia życia i świętości Jana Pawła II ujęta w oryginalnym komiksie.

nr kat.: 889843
RAFAEL, 20x29 cm, s. 32, miękka

Joanna i Jarosław  
Szarkowie

Polskie  
zwyczaje

Pięknie ilustrowana książka z serii „Kocham Polskę” 
wprowadza dzieci w świat naszych zwyczajów. Znaj-
dziemy w niej opisy np. zwyczajów adwentowych, jak 
np. św. Mikołaj czy dzień św. Łucji, po andrzejki i kata-
rzynki. Najpiękniej przedstawiono zwyczaje polskiego 
Bożego Narodzenia. 

nr kat.: 09916F
RAFAEL, 20x29 cm, s. 32, miękka

Beata Andrzejczuk

Pamiętnik nastolatki 6
Szósta część serii „Pamiętnik nastolatki”, realistycznie 
opisującej rzeczywistość świata nastolatek – ich proble-
my z rodzicami, szkołą, rówieśnikami. 

nr kat.: 02664D
RAFAEL, 13x20 cm, s. 154, miękka

Joanna i Jarosław  
Szarkowie

Polscy  
patroni

Swoich patronów mają również całe narody i pań-
stwa. Książka przybliża najmłodszym czytelnikom 
patronów naszej Ojczyzny: Najświętszą Maryję 
Pannę, św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Stanisła-
wa Kostkę, a także św. Jadwigę Śląską, św. Kingę, 
św. Jadwigę Królową i wielu innych.

nr kat.: 05793E
RAFAEL, 21x30 cm, s. 32, miękka
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Wyprzedaż – rabat do 90%! To się nie powtórzy! Zapraszamy do zakupów!



wyjątKowa oKazja – outlet delectio do 90% taniej 
Książki pozwrotowe, powystawowe, końcówki nakładów

Książki nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Ze względu na końcówki nakładów może wystąpić  
sytuacja fizycznego braku zamówionego tytułu, za co z góry przepraszamy.
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Wyprzedaż – rabat do 90%! To się nie powtórzy! Zapraszamy do zakupów!

Małgorzata Pabis

Cuda  
świętej Rity

patronki w sprawach najtrudniejszych
Książka zawiera: krótką informację o życiu św. Rity, 
cuda za jej wstawiennictwem oraz modlitwy. 

nr kat.: 02479C
RAFAEL, 13x19 cm, s. 152, miękka

Rice Brooks

Człowiek  
Mit  

Mesjasz
Książka odpowiadająca na trudne pytania, pomaga 
się zapoznać z przesłaniem Ewangelii i przygotować 
się do przekazania tych ważnych prawd innym.

nr kat.:  676712
14x20 cm, s. 256, miękka

Pani  
Nadziei  

Modlitewnik  
dla chorych

Modlitewnik przygotowany 
został z myślą o ludziach cho-
rych oraz ich bliskich. Dobór 
modlitw pomaga zrozumieć 
i przyjąć krzyż cierpienia, 
dając nadzieję na zrozumienie 

Bożych planów i uzdrowienie. Odpowiednio duża czcionka i czy-
telny rozkład modlitw pozwala korzystać z modlitewnika osobom 
o słabszym wzroku, także przy gorszym świetle, w kościele czy na 
łóżku szpitalnym.

nr kat.:  250031
RAFAEL, 11x16 cm, s. 176, twarda

Rodzina Ulmów
Ta książka to przejmująca historia rodziny Ulmów, 
którzy poświęcili swoje życie, ratując cudze. To tra-
giczne bohaterstwo, które z perspektywy człowieka 
może się wydać przegraną. Jednak w oczach Boga 
zwyciężyli, bo dokonali czegoś niewyobrażalnego. 
Poświęcając życie swoje i swoich dzieci, zginęli 
śmiercią męczeńską, pokazując poziom odwagi 
w czasie terroru.

nr kat.:  698633
RAFAEL, 19,5x26 cm, s. 96, twarda

Benedykt XVI  
Ostatnie  

rozmowy
W  Ostatnich rozmowach  emerytowany papież mówi 
wprost o  powodach swojej rezygnacji, kluczowych 
momentach pontyfikatu, o  konklawe i  swoim następ-
cy – Franciszku. Opowiada także o  trudnych i kontro-
wersyjnych wydarzeniach, które miały miejsce, gdy 
zasiadał na Tronie Piotrowym.

nr kat.: 081010G
RAFAEL, 14x20,4 cm, s. 312, miękka

Krew  
świętych  

i jej  
tajemnice

Ta książka nie tylko przybliży wiele informacji na temat 
relikwii, lecz także dostarczy niezwykłe ciekawostki na 
temat fascynujących historii z nimi związanych. Wy-
rusz wraz z autorem tej książki w podróż po najbardziej 
niezwykłe relikwie świata.

nr kat.: 250147 
RAFAEL, 14x20 cm, s. 368, miękka

Cudowny 
Medalik 
Niezwykły  
dar z nieba

W 1830 r. s. Ka-
tarzynie Labouré 
ukazała się Maryja. 
Polecając rozpo-

wszechnianie tego medalika, obiecała: „Wszystkie 
osoby, które nosić go będą na szyi, otrzymają wielkie 
łaski. Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą 
z ufnością”.

nr kat.:01476C
RAFAEL, 11x18,5 cm, s. 104, miękka, z dołączonym medalikiem

Antonio Socci

Tajemnice 
Jana 

Pawła II
Jedna z najbardziej 
frapujących książek 
o papieżu Polaku. Au-
tor odkrywa, że Karol 
Wojtyła od 26. roku 

życia doświadczał przeżyć mistycznych! „Wiemy, że 
Matka Boża przemawiała do Papieża, chociaż On o tym 
nie mówił” – zdradza osoba z otoczenia Jana Pawła II, 
czym daje autorowi impuls do podjęcia niezwykłego 
śledztwa.

nr kat.:909105
RAFAEL, 13,5x20 cm, s. 256, miękka



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



oświetlenie obieKtów 
saKralnych

◆ 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

280000
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



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 książka  

Kronika Beatyfikacji.  
Bł. Kard. Stefan Wyszyński

Karta Rabatowa na paliwo! 10 groszy taniej na litrze 

1zł
cena za KartĘ (koszt aktywacji) to tylko:

Karta rabatowa umożliwia automatyczne 
naliczanie rabatów gotówkowych przy zakupach 
paliw na około 1700 stacjach ORLEN w całej Pol-
sce. 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
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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

8 
(1

/2
02

2)
  

W
aż

ny
 d

o 
15

 p
aź

dz
ie

rn
ik

a 
20

22
 r.

Delectio 
ul. Rękawka 51  
30-535 Kraków

Delectio
Katalog wysyłkowy dla duszpasterzy

katalog@delectio.plwww.delectio.pl
12 411 14 57

cud guadalupe
Szczegóły na s. 80

W  k i n a c h  o d  4  m a r c a !

WWW.RAFAELFILM.PL /FilmyKtoreZmieniajaZycie

K I M B E R L Y  A R I A  P E T E R S O NG U I L L E R M O  I V Á N P A O L A  B A L D I Ó N

W  K I N AC H  O D  4 M A R C A

Cud-Guadalupe_plakat_205x277.indd   1 2022-02-02   15:10:34

OGRZEWANIE I WENTYLACJA 
W KOŚCIELE

Piece akumulacyjne są idealnym ogrzewaniem w kościołach zabytkowych 
i modernizowanych. Tania energia (taryfa nocna i pozaszczytowa) oraz 
instalacja fotowoltaiczna znacząco wpływa na oszczędności.

Temperatura wewnątrz budynku kościoła jest utrzymywana na poziomie 
zadanym na sterownikach połączonych z czujnikami powietrznymi umiesz-
czonymi w poszczególnych strefach. Piece akumulacyjne współpracują 
z automatyką pogodową dostosowując się do aktualnych warunków po-
godowych. 

Wysoka sprawność pieców akumulacyjnych,  możliwość magazynowania 
ciepła wpływa na realne oszczędności i zagwarantowanie  temperatury 
komfortu.

Koszt  ogrzewania kościoła neogotyckiego 
o pow. 350m2 wysokość do sklepienia 8m
stała  temperatura wewnątrz kościoła 15°C
koszt ogrzewania od 14 tys. zł. do 20 tys. zł.  dla sezonu 
zimowego ( XII, I, II, III ) 
dla taryfy C12a przy cenie 0,75zł/kWh (dane: luty 2022)

Koszt użytkowania rekuperacji decentralnej
koszt zużycia energii elektrycznej do napędu wentylatorów  
ok. 300,00 zł/rok

KORZYŚCI
- stała temperatura
- wilgotność na poziomie 45-55% RH
- dyskretny montaż
- niskie koszty użytkowania
- prawidłowa wentylacja eliminuje 
  uczucie znużenia uczestników liturgii

BEZpłatnE 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

Rekuperacja – parafia pw. św. Zygmunta, Łosice

Piece akumulacyjne  
– parafia pw. św. Jakuba Apostoła, Skaryszew

Ogrzewacze szybkonagrzewające  
– parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Prokowo

Filmy z realizacji  
www.elektrocieplo.pl


