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Konsultacje  
na terenie  

całego kraju

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

tel. 56 660 44 44  
601 506 335

www.elektrocieplo.pl

OGRZEWANIE I WENTYLACJA W KOŚCIELE
•  najniższy koszt 

ogrzewania w sezonie 
2022/2023

•  tarcza osłonowa na 
cenę prądu

•  atrakcyjny rabat 
wiosenny na montaż 
pieców akumulacyjnych

•  7 rodzajów ogrzewania 
do wyboru

•  umowa, gwarancja 
producencka

•  ponad 240 realizacji 

Piece akumulacyjneRekuperacja

Ogrzewacze 
szybkonagrzewające

Koszty inwestycyji i eksploatacji na stronie 78

Nagrzewnice

Promienniki podczerwieni

Piece akumulacyjne

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 

dla komfortu pracy duszpasterskiej.
Więcej szczegółów s. 54-55

Samochody  
na raty

oferta dedykowana
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XXIV Międzynarodowa Wystawa Budownictwa 
i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów

19-21.06.2023



ks. Daniel Wachowiak

Gdy ktoś bliski odchodzi z Kościoła 
Nie da się ukryć, że zjawisko oddalania się wiernych od Ko-
ścioła czy wręcz porzucania wiary przybrało w naszym kraju 
znaczące rozmiary. Szczególnie dotyczy to ludzi młodych. 
Każdy kapłan, który spędza godziny w konfesjonale czy ma 
dobry kontakt z parafianami zapewne potwierdzi tezę, że dla 
rodziców czy dziadków porzucenie wartości religijnych przez 
dzieci czy wnuki jest bardzo bolesnym doświadczeniem. Być 
może nie będzie przesadą stwierdzenie, że dla wiernych, 
których spotkała taka sytuacja, jest to obecnie największy 
problem, z którym się zmagają. Nie tylko nie rozumieją dla-
czego tak się stało, wszak wychowywali dzieci nie inaczej niż 
wychowano ich, ale czują przy tym bezgraniczną bezsilność. 
A ta, w połączeniu z poczuciem wychowawczej porażki, może 
skutkować czymś, co św. Augustyn nazwał „największym 
wrogiem duszy”; zniechęceniem. To ono trzyma z dala od 
człowieka jedyną pomoc w tej sytuacji; Boga!
Czas zatem na duszpasterskie wyjście naprzeciw problemo-
wi - nie tylko odchodzących od Kościoła - ale też ich bliskich, 
którzy cierpią z tego powodu. Ta książeczka ma być przydat-
nym narzędziem w tym dziele. Sursum corda! Zmierzmy się 
z problemem, pomóżmy tym, którzy pomocy potrzebują. Nie 
poddajmy się zniechęceniu...

nr kat.: 719124 
RAFAEL, 11x16 cm, s. 40, miękka

katalog@delectio.pl  12 411 14 57

Szczególna rekomendacja delectio
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Szczęść Boże!
Mamy nadzieję, że wiele pomocy duszpasterskich, które mamy przyjemność prezentować w naszym 
katalogu są wartościowymi narzędziami do pracy na rzecz ewangelizacji wiernych. Nieodmiennie stara-
my się, by Delectio, było też miejscem, w którym kapłani znajdują ciekawe oferty ułatwiające codzienne 
życie. Szukamy firm, które są gotowe przygotować dla duszpasterzy specjalne oferty. Od wielu lat 
współpracujemy na przykład z Orlenem a karty rabatowe na paliwo za pośrednictwem Delectio zamówiło 
już kilkanaście tysięcy księży. W obecnym wydaniu Delectio prezentujemy ofertę firmy VEHIS, która 
na specjalnych warunkach zgodziła się przygotować dla odbiorców Delectio bogatą ofertę sprzedaży 
samochodów na raty na uproszczonych warunkach. Uznaliśmy, że w dobie kryzysu wielu księży lub 
parafian może mieć potrzebę nabycia samochodu właśnie w taki sposób. Szczegóły na stronach 54-55.

Na koniec pragnę gorąco zaprosić do kina na film Opiekun. Wielu Czytelników Delectio wspierało produkcję tego dzieła 
a nasz katalog gorliwie do tego zachęcał. Dziś możemy oglądać w kinach efekt naszych starań. Więcej informacji o filmie na 
stronie www.rafaelfilm.pl

W imieniu zespołu Delectio
Barbara Żółtek

Cena specjalna  
dla parafii

250
Minimalne zamówienie 40 egz.

Dla wielu rodziców czy dziadków problem 
odchodzenia od Kościoła dzieci czy wnuków 
jest wstydliwy, być może trudno im zwrócić się 
bezpośrednio o poradę czy pomoc. Dlatego za-
chęcamy, by naszą książeczkę nie tylko rozdawać 
w konfesjonale lub kancelarii parafialnej, ale także 
wystawić do dyskretnego zabrania w kościele. By 
umożliwić jej rozdawanie ustaliliśmy możliwie 
najniższą cenę dla parafii. Gorąco zachęcamy, by 
z tej okazji skorzystać.  

990
Książki dla 
parafian 
w bardzo 

niskiej cenie!



PONAD 1000 MODELI MEDALIKÓW. WYKONUJEMY RÓŻAŃCE NA ZAMÓWIENIE W DOWOLNEJ PRÓBIE 
I ROZMIARZE. ARTYSTYCZNIE WYKONANE PŁASKORZEŹBY, KAŻDY MEDALIK MA KILKA ROZMIARÓW.

Więcej innych produktów zobacz na: goldurbanowicz.pl

ZŁOTE I SREBRNE ŁAŃCUSZKI, KRZYŻYKI,
MEDALIKI Z WIZERUNKAMI ŚWIĘTYCH

PEŁNA OFERTA PRODUKTÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

WWW.GOLDURBANOWICZ.PL

PROMOCJA
NA KRZYŻYKI 

DO -45%



PONAD 1000 MODELI MEDALIKÓW. WYKONUJEMY RÓŻAŃCE NA ZAMÓWIENIE W DOWOLNEJ PRÓBIE 
I ROZMIARZE. ARTYSTYCZNIE WYKONANE PŁASKORZEŹBY, KAŻDY MEDALIK MA KILKA ROZMIARÓW.

Więcej innych produktów zobacz na: goldurbanowicz.pl

ZŁOTE I SREBRNE ŁAŃCUSZKI, KRZYŻYKI,
MEDALIKI Z WIZERUNKAMI ŚWIĘTYCH

PEŁNA OFERTA PRODUKTÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

WWW.GOLDURBANOWICZ.PL

PROMOCJA
NA KRZYŻYKI 

DO -45%

Komplet haftowany  “CLASSICO - BIANCO”, dostępny również w złotym kolorze  “CLASSICO - GOLD”



Bielizna kielichowa “GOLD”



Bielizna kielichowa “GOLD”



Komplet szat liturgicznych MASSIMO - VERDE

Komplet szat liturgicznych MASSIMO - ROSSO



Komplet szat liturgicznych MASSIMO - VERDE

Komplet szat liturgicznych MASSIMO - ROSSO

Zapraszamy do sklepu firmowego



Niedziela Palmowa 
Historia wprowadzająca w okres Świąt Wielkanocnych.

nr kat.: 719131
RAFAEL, 19x19 cm, s. 24, miękka

Jak się dobrze 
spowiadać. 
Uzdrawiająca moc 
Miłosierdzia Boga
Praktyczne rozważania i mo-
dlitwy dla wszystkich, którzy 
chcą pogłębić lub odnowić 
przeżywanie sakramentu pokuty 
i pojednania.

nr kat.: 560598
RAFAEL, 11x16 cm, s. 136, miękka

Wielkanoc 
w rodzinie 
To doskonała pozycja dla wszyst-
kich, którzy chcą po katolicku, 
z zachowaniem tradycji i ciepła 
rodzinnego przeżyć Święta Wiel-
kanocne.  Rodzinny przewodnik 
po Wielkanocy prowadzi nas od 
Wielkiego Postu aż do miste-
rium męki i zmartwychwstania 
Pańskiego. Tłumacząc istotę tych 
świąt, daje wskazówki, w jaki 
sposób najlepiej przygotować 
się do nich duchowo, by dzięki 
temu czas ten był pięknym ro-
dzinnym i prawdziwie religijnym 
przeżyciem, a przy tym zachował 
uświęcony tradycją charakter.

nr kat.: 719155
RAFAEL, 15x23 cm, s. 48, miękka

Triduum Paschalne i Wielkanoc
Opowiadanie pozwalające zrozumieć znaczenie i przebieg obrzędów oraz nabo-
żeństw Wielkiego Tygodnia, aż do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

nr kat.: 719148
RAFAEL, 19x19 cm, s. 24, miękka

ks. Leszek Smoliński

Wielki Post  
Nie zmarnuj szansy
W tej niewielkiej książeczce w naj-
prostszy 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 wielkanoc-
nego śniadania.  

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

NOWOŚĆ!

promocja  
od 5 egz.:

 
 2000

3990

Zbawienie 
przyszło przez 
krzyż 
Ksiądz profesor Edward Staniek 
odczytuje świadectwa zapisane 
w czterech ewangeliach i wyjaśnia 
trudne fragmenty.  

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

promocja 
 
 700

1490

promocja 
 
 900

1490

promocja 
 
 1000

promocja 
 
 900

1490

promocja 
 
 190

790

1990

Pełna ciepła, mądra książeczka, z której nasze dzieci 
mogą poznać znaczenie Świąt Wielkanocnych.
Autor wprowadza najmłodszych w świąteczną atmos-
ferę, tłumacząc religijne symbole, tradycje, przebieg 
nabożeństw i odwołując się przy tym do czasów Jezusa 
i Ewangelii. Całość ubrana została w formę barwnej 
współczesnej opowieści, która bawi, uczy i katechizuje. 
Niewątpliwym urokiem wydania są piękne, kolorowe 
ilustracje dopełniające treści. 
W ramach tej wielkanocnej serii powstały dwie książeczki: 

8 
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Stojak na naczynie  
na wodę święconą

42000

Stojak wykonany 
ze stali  

nierdzewnej. 
Lakierowany 
proszkowo.

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

Naczynie na wodę 
święconą – 26 litrów

Naczynie na wodę 
święconą – 26 litrów

Beżowe
nr kat.: MX2112

wys.: 37 cm, śr. otworu: 21 cm

Brązowe
nr kat.: MX2114

wys.: 37 cm, śr. otworu: 21 cm

4300043000

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

Misa i dzban do 
obmywania stóp
Wykonane ze stali nierdzewnej. 

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

26000

Kołatka  
drewniana 

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

Używana podczas liturgii Triduum Paschalnego.
nr kat.: NL4014

wys.: 20 cm 

5500

20500

nr kat.:  

OAW12X 

20500

nr kat.:  

PS80XX 
wys.: 30 cm; śr.: 8 cm,

nr kat.: MX9007
poj.: 60 ml

Buteleczka na 
wodę święconą
Plastikowa, z nakrętką z napisam 
„woda święcona”. Nowa lepsza 
wersja buteleczki na wodę 
święconą.

 150
promocja  
od 200 szt.:

 
 130

Świece 
olejowe, 
z regulowanym 
wkładem

wys.: 100 cm
śr.: 8 cm

PaSChały 
Z daTą 2023

Paschały spalające lub 
z wkładem olejowym

nr kat.:  

PS8XXX
nr kat.:  

PS2XXX

60900

9 
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Sakramenty Święte  12 411 14 57
Różańce  

pierwszokomunijne

czarny                nr kat.: ROZ014

biały                           nr kat.: ROZ015

promocja 
dla parafii 

 
 1400

1990

Pamiątka  
Pierwszej Komunii 
Świętej – z filmem 

Największy z cudów
Pamiątka I Komunii Św zawierająca wyja-
śnienie istoty mszy świętej i eucharystii. 
Albumik zawiera też miejsce na zdjęcie 
i wpis. 

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

promocja  
od 5 egz.:

 
 900

1990

promocja  
od 20 egz.:

 
 600790

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej 
– z filmem „Marcelino chleb i wino”. 
Ten wartościowy zestaw zawiera:
◆  błogosławieństwo rodziców dziecka przystępującego do Pierwszej 

Komunii Świętej,
◆  przypomnienie i wytłumaczenie istoty sakramentu Eucharystii,
◆  wprowadzenie i przypomnienie zasad sakramentu pojednania,
◆  rachunek sumienia przygotowany specjalnie dla dzieci,
◆  kontrolki pierwszych dziewięciu piątków miesiąca,

nr kat.: 250192
RAFAEL, 14x14 cm, s. 12, miękka

Modlitewnik – Pamiątka Pierwszej  
Komunii Świętej

promocja  
od 10 egz.:

 
 12001990

promocja  
od 10 egz.:

 
 12001990

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

Bez ramki  
– poziom

nr kat.: MA3023 
20x25 cm

Z ramką  
– poziom

nr kat.: MA3223 
27,5x22,5 cm

Bez ramki  
– pion

nr kat.: MA3123 
25x20 cm

Z ramką  
– pion

nr kat.: MA3323 
22,5x27,5 cm

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

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej – obrazek do samodzielnego wypisania.

10 

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

500
szt. 500

szt. 2990
szt. 2990

szt.



Pełny tekst Pisma Świętego w najbardziej cenionym pallotyńskim tłumaczeniu po-
łączono z najpopularniejszą na świecie edycją Biblii dla dzieci i młodzieży potocznie 
nazywaną „Biblią z papugą”.

nr kat.: 10117h
RAFAEL, 14x21,5 cm, s. 1680, twarda

promocja  
od 5 egz.:

 
 9900

14900

Tekst Nowego Testamentu,  
w najbardziej cenionym pallotyńskim tłumaczeniu. 

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

promocja  
od 5 egz.:

 
 2500

3990

Pierwsze 
piątki
Książeczka zawiera 
miejsce na uroczysty 
wpis potwierdzający 
przystąpienie do 
Pierwszej Komunii 
Świętej oraz na 
zebranie podpisów 
po spowiedzi 
świętej z dziewięciu 
pierwszych piątków 
miesiąca. 

nr kat.: 03967G
RAFAEL, 10x14 cm, s. 12, miękka

050

11 

Krzyżyk  z rzemykiem.  
Wykonany z metalu. 

nr kat.: K3019K
wys.: 7 cm, szer.: 4,5 cm

460

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

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

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

290
2500
kpl. 25 szt.

Pamiątka Sakramentu 
Bierzmowania
Pamiątkowy dyplom.
Pakowane po 25 szt.

nr kat.: PSB2022
14x20 cm

1790
promocja  
od 20 szt.:

 
 900

ale o co 
chodzi 2 
Autorka odpowiada 
na trudne pytania na-
stolatków o kościół, 
wiarę, moralność.  

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

990
promocja  
od 10 szt.:

 
 500

1500

Katechizm  
Bierzmowanych

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

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

katalog@delectio.pl  Sakramenty Święte



nr kat.: 21MER2
15x21 cm

nr kat.: ChS001
szer. muszli: 10 cm

Pamiątka chrztu św. 
Zestaw zawiera muszlę i dyplomik.

 1890Pamiątka  
chrztu św.  
z teczką

390

NOWOŚĆ!

Pismo Święte Nowego Testamentu
Księga bogato ilustrowana na papierze kredowym.

nr kat.: PL2901
17x25 cm, s. 624, twarda

Moje narodziny
Piękny, ilustrowany album na zdjęcia. Idealny prezent z okazji narodzin 
dziecka lub na uroczystość chrztu świętego.

nr kat.: RAF307
RAFAEL, 21x29 cm, twarda

nr kat.: 082001
15x21 cm

12904900

Teczka ślubna z dyplomem 

nr kat.: S85744  
15x22 cm 

Ikona  
– pamiątka rocznicy ślubu

390

Karta Rabatowa na paliwo! 10 groszy taniej na litrze 

Karta rabatowa umożliwia automatyczne nalicza-
nie rabatów gotówkowych przy zakupach paliw 
na około 1700 stacjach ORLEN w całej Polsce. 
Szczegółowy wykaz stacji:  www.biznestank.pl.

Przy zamówieniu Karty ProSimy o Podanie numeru rejeStracyjnego Samochodu

 www.delectio.pl
zamówienia tylKo Przez Stronę internetową Po wyPełnieniu formularza:

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

(bez możliwości pobrania faktury VAT na parafię).

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

1zł
cena za Kartę  
(koszt aktywacji)  

to tylko:

tylKo u naS! 
Specjalna oferta 

dla księży

promocja  
od 10 egz.:

 
 17002690W albumie:

Moje narodziny
Moi rodzice

Drzewo genealogiczne
Pierwszy dzień w moim domu

Moja pierwsza noc
Sakrament chrztu (tekst)

Mój Chrzest
Moje pierwsze Święta Bożego 

Narodzenia
Moje pierwsze Święta Wielkanocne

Moje pierwsze wakacje
Moje pierwsze urodziny

Moja rodzina
Modlitwa Dziecka Bożego

Modlitwa do Anioła Stróża

Sakramenty Święte  12 411 14 57



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

tel. 56 660 44 44  
601 862 788

www.elektrocieplo.pl

 Ogrzewanie podławkowe

Promienniki 
podczerwieni 
krótkofalowe

Zachęcamy do wymiany starych 

promienników na promienniki  

w nowej technologii

13 

Bransoletka różaniec
(onyks, srebro 925)

 149 zł

BRANSOLETKA Z PEREŁ
(perły słodkowodne, srebro 925)

 129 zł

NASZYJNIK CELEBRYTKA
(srebro 925 pozłacane)

 159 zł

KOLCZYKI SERCE CORISS
(srebro 925 pozłacane)

 99 zł

MEDALIK 
ŚW. BENEDYKTA
(srebro 925)

 99 zł

KRZYŻYK SERCAŃSKI
(srebro 925 pozłacane)

 79 zł

CORISS to wyjątkowy i ponadczasowy prezent 
z okazji chrztu, pierwszej komunii świętej, 

bierzmowania, ślubu czy urodzin. To prezent 
z przesłaniem. Biżuteria z misją.

CORISS 
powstało, 
aby wspierać 
działania Sekretariatu 
Misji Zagranicznych 
Księży Sercanów. Zysk 
ze sprzedaży biżuterii 
CORISS przekazujemy 
misjonarzom na budowę 
studni w Afryce.
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Dominika, ambitna skrzypaczka 
filharmonii, i Robert, dzienni-

karz lokalnego radia, przechodzą 
kryzys małżeński. Czy w kulmina-
cyjnym momencie, gdy Robert bę-
dzie musiał podjąć decyzję, która 
zaważy na losach jego rodziny, za-
chowa się jak... św. Józef?
Opiekun to film, w którym oparta na 
faktach historia rodzinna Roberta 
i Dominiki staje się pretekstem do 
głębszej opowieści o ewangelicznej 
postaci ziemskiego opiekuna Jezu-
sa i roli, jaką odegrał w życiu wielu 
współczesnych ludzi.

instrukcja z informacjami, jak to zrobić, na www.rafaelfilm.pl.
zachęcamy do zorganizowania w najbliższym kinie seansu dla parafian. 
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Zawieszka w bransoletce jest ORYGINALNA i została zakupiona od Heritage House ‚76 Pań-
stwa Evers w USA. Nosząc 

bransoletkę, przy-
czyniasz się do 
propagowania 
międzynarodo-
wego symbolu 

pro life, jakim 
zostały oficjalnie 

uznane „Najdroż-
sze Stópki”, a być 

może uratujesz czy-
jeś życie.

zy
p
mmm
wwwwww
ro

os
na
S

e
j życi

bran
cz

wwww
pp
zzzo

uuzn
sssze

mmmmoże
jjjjejeś życ

SAN GABRIELE ZAWIESZKI MNIEJSZE.indd   4 2013-08-08   08:46:27

Super 
oferta dla 
parafii!

uPominKi na odwiedziny u rodzin

na dzień świętości życia

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

nr kat.: S0208G
Wymiary: 12x22,5 cm

BłogoSławieńStwo Stołu
deSeczKa Stojąca na domowy Stół

Tradycyjnie wiesza się blisko drzwi wej-
ściowych. Jest formą modlitwy o Boże 
błogosławieństwo dla wszystkich 
mieszkańców, dla rodziny, przychodzą-
cych w odwiedziny i dla całego domu.

nr kat.: S0118G
Wymiary: 12×22 cm

za wStawiennictwem  
św. anny i św. joachima

oBrazeK  
modlitwa za wnuKów

 dla wSzyStKich BaBć i dziadKów

Możliwość powieszenia 
na ścianie

lub 
postawienia 
na stoliku lub 

biurku.

BranSoletKi oBrońców życia
Bransoletki z oryginalnym, międzynarodowym symbolem obrońców życia – odlewem stópek 10-tygodniowego niena-
rodzonego dziecka. Uniwersalne dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku.
Nosząc bransoletkę z symbolem pro life, dajesz świadectwo swojej postawy względem życia! Regulowana długość. 
nr kat.: S0146G

„Najdroższe Stópki” ratują życie!
Międzynarodowy symbol obrońców życia został zaprojektowany ponad 40 lat temu przez Virginię Evers, pod wpływem wstrząsa-
jącego zdjęcia nóżek 10-tygodniowego nienarodzonego dziecka. Szybko okazało się, że jest tak przemawiający do wyobraźni, że 
wiele kobiet, po zobaczeniu „stópek” i wyjaśnieniu, że odlew wykonano w skali 1:1, rezygnowało z aborcji. Evers wraz z mężem 
poświęcili resztę życia na rozpowszechnianie po świecie „Najdroższych Stópek”. Zawieszka w bransoletce jest ORYGINALNA 
i została zakupiona od fundacji Państwa Evers.

BłogoSławieńStwo domu
oBrazeK drewniany

nr kat.: S0210G
Wymiary: 11,5×12,5 cm

od 10 egz.:
 
 14902990

od 5 egz.:
 
 19902490

od 5 egz.:
 
 1990

2490

od 5 egz.:
 
 2490 3490



54000
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Kazania  

„KrótKo i na temat”  
na roK „a”  

KS Pogodnego.

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

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

4900

3250

3900

NOWOŚĆ!

Na święta  
i wspomnienie 
to zbiór oryginalnych, przejrzystych „kazań”, 
na rok a na uroczystości, święta i wspomnienia 
świętych  -  o prostej budowie, będących skarbni-
cą przykładów. Zawierają egzegezę Ewangelii oraz 
elementy edukacyjne z różnych dziedzin życia: 
z literatury, historii, historii sztuki, muzyki, malar-
stwa oraz wiele osobistych świadectw. Krótko i na 
temat gwarancją „kaznodziejskiego sukcesu”

nr kat.: STA011
15x21 cm, s. 550, miękka

Bądźcie gotowi 
Prezentowana publikacja to zbiór homilii na niedziele 
i uroczystości roku A. O. Krzysztof Pabian zawarł 
w nich myśli pełne nadziei, inspirujące do refleksji. 
Zachęca każdego, aby pozostawiał po sobie dobro.

nr kat.: STA029
15x21 cm, s. 193, twarda

Kazania  
fatimskie 

Kazania fatimskie to cykl kazań nawiązujących do 
niecodziennych wydarzeń, którym towarzyszyły nie-
zwykłe znaki od Matki Bożej. Autor przygotował osiem 
zestawów na poszczególne nabożeństwa fatimskie 
(maj–październik), W podsumowaniu  znajdziemy 
różne wskazania, jak dziś odpowiedzieć na wezwanie 
Matki Bożej z Fatimy.

nr kat.: STA018
15x21 cm, s. 239, twarda

4900 NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

3990

Kazania  
dla 
dzieci
Jakie powinno 
być dobre kaza-
nie? Jak pozyskać 

dziecko - słuchacza dla Bożej sprawy, jak wyzwolić 
w nim to, co najlepsze,  jak skłonić do pogłębiania 
wiary i wiedzy religijnej? Pomocą jest ta książka, 
która jest zbiorem tekstów, pomagających wygłosić 
naprawdę interesujące kazanie. - Z całą odpowie-
dzialnością polecam wszystkim tę publikację –Biskup 
A. Długosz. 

nr kat.: STA008
15x21cm, s. 326, miękka

3900

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

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

Kazania  
okolicznościowe 

NOWOŚĆ!

Wielkopostne inspiracje 
duch święty na golgocie. drogi krzyżowe. Publi-
kacja proponuje nieszablonowe, autorskie rozważania 
wielkopostnego nabożeństwa, które opierają się na 
darach Ducha Świętego. Uczą dostrzegać obecność 
Ducha Świętego w poszczególnych stacjach Drogi 
krzyżowej. Kazania pasyjne. - Księża przeprowadzają 
słuchaczy kazań pasyjnych przez największą ofiarę 
Chrystusa, angażując do tego bohaterów, którzy byli 
świadkami ostatnich dni i godzin Zbawiciela. 

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

4500
kpl.

4900

Kazania  
wielkopostne

Prezentowany Przewodnik prowadzi nas przez 
wybrane zagadnienia związane z celebrowaniem 
wydarzeń pasyjnych. Wyjaśnia znaczenie wybranych 
tradycji wielkopostnych, obecnych w polskiej kultu-
rze. Treści poszczególnych rozdziałów mogą stać 
się źródłem inspiracji do osobistej refleksji, a także 
stanowić pomoc w przygotowaniu kazań pasyjnych, 
rozważań drogi krzyżowej oraz rekolekcji. 

nr kat.: STA029
15x21cm, s. 440, twarda

Kazania ślubne 
W najnowszej publikacji autor dzieli się nowymi 
przykładami homilii ślubnych. Książka zawiera 59 
propozycji dostosowanych do różnych okoliczności.
Po prostu to kazania, które odwołują się nie tylko do 
intelektu, ale także do emocji.

nr kat.: STA012
15x21 cm, s. 217, miękka

3900



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. 

Matka Boża Licheńska
nr kat.: A094XX  

7x9 cm

Matka Boża 
Ostrobramska

nr kat.: A055XX  
17x21 cm

65000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Matka Boża 
Częstochowska

nr kat.: A101XX  
15x19 cm

42000

Matka Boża Kodeńska
nr kat.: A133XX  

23x28 cm

72000

Jezu Ufam Tobie
nr kat.: A075MX  

32x40 cm

92000 65000

Chrystus Pantokrator
nr kat.: A121XX  

18x21 cm

Święta Rodzina
nr kat.: A111XX  

13x15 cm

36000

Matka Boża 
Częstochowska

nr kat.: A117DX  
11x14 cm

22000

84000

Święta Rodzina
nr kat.: A098XX  

26x32 cm

NOWOŚĆ!

54000

Matka Boża z Lourdes
nr kat.: A110XX  

19x22 cm

15000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Święta Rodzina
nr kat.: aBa140  

24x33 cm

92000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Oprawa  
na lekcjonarz
Uniwersalna  – można ją dostosować do grubości wszystkich tomów. 
Wykonana z drewna oklejonego naturalną skórą i ozdobiona meta-
lowymi wizerunkami Chrystusa Zmartwychwstałego, ewangelistów, 
Trójcy Świętej.

nr kat.: MM2010

89000Ostatnia Wieczerza
nr kat.: A134XX  

32x20 cm

duży  nr kat.: a085PX  
30x38 cm

Mały  nr kat.: a103PX  
17x22 cmarchanioł Michał

88000

132000

55000

Matka Boża 
Częstochowska

nr kat.: a056PX  
27x32 cm

99000

NOWOŚĆ!
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4500 3500 25000
Pismo  
Święte  

Nowego  
Testamentu  

i Psalmy
(oprawa  

skórzana)
nr kat.: WyPa04

10x14 cm, s. 589, twarda

Pismo  
Święte  

Nowego  
Testamentu 

nr kat.: WyPa05
11x15 cm, s. 888, twarda

Liturgia  
Godzin  
wersja  

skrócona 
 (oprawa  

skórzana) 
nr kat.: WyPa06

13x18 cm, s. 1785, miękka

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

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

25000
6000
cena za każdy tom 

promocja  
komplet:

 
 16900

Śpiewnik  
międzylekcyjny

1 TOM         nr kat.: WyPa01
Adwent, Boże Narodzenie, Wielkanoc, 
s. 272 

2 TOM                  nr kat.: WyPa02
Okres zwykły, s. 582

3 TOM                  nr kat.: WyPa03
Msze własne o świętych, Msze wspólne, 
s. 380

18x28 cm, twarda

NOWOŚĆ!

11000

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

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

85000 

Liturgia Godzin 
I-IV  
(oprawa skórzana)

35000 

22000 

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

nr kat.: Wy1005
17x22 cm, twarda

NOWOŚĆ!

nr kat.: Wy1006
 

Format brewiarzowy 
(podróżny)

Liturgia Wielkiego Tygodnia
To zbiór czytań, psalmów, i wszystkich obrzędów 
w okresie Wielkiego Tygodnia.

nr kat.: LWT001
17x24 cm, s. 158, miękka

5500
Święte  
Triduum  
Paschalne

Święte Triduum Paschalne opracowane na podsta-
wie Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich.  Zawiera 
zbiór obrzędów i liturgii słowa na okres Wielkiego 
Czwartku, Piątku i Wigilii Paschalnej, wraz z uroczystą 
rezurekcją;

nr kat.: SA1694
21x30 cm, s. 60, miękka

5500

7250

Agenda liturgiczna jest zbiorem mo-
dlitw, nabożeństw i błogosławieństw, 
praktykowanych i obowiązujących we 
wspólnocie Kościoła. Składa się ona 
z XI części.

nr kat.: SA7263
15x21 cm, s. 552, twarda

NOWOŚĆ!

agenda 
liturgiczna 

Pomoce do kancelarii i parafii  12 411 14 57
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Zestaw lekcjonarzy mszalnych
Nowe wydanie lekcjonarzy mszalnych. Komplet zawiera:
Tom 1 - Okres Adwentu, Okres Narodzenia Pańskiego, Tom 2 - Okres Wielkiego Postu, Okres Wielkanocy, Tom 3 
- Okres zwykły. Tygodnie 1-11, Tom 4 - Okres zwykły. Tygodnie 12-23, Tom 5 - Okres zwykły. Tygodnie 24-34, 
Tom 6 – Czytania w mszach o świętych. Tom 7 – Czytania w mszach obrzędowych. Tom 8 – Czytania w mszach 
okolicznościowych i wotywnych. Tom 9 – Czytania w mszach za zmarłych. można zakupić każdy tom indywidual-
nie w cenie i-Viii 100 zł, tom iX w cenie 70 zł.

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

9 tomów! 87000

62000

NOWOŚĆ!

Zestaw  
lekcjonarzy  
mszalnych

9 tomów
nr kat.: 10EM15

15x21 cm, twarda, kolor niebieski

Ewangeliarz
Służy do uroczystych celebracji na niedziele i święta. 
nowe uaktualnione wydanie.   

nr kat.: 10EM10
25x34 cm, s. 311, twarda

Złocone  
brzegi!

35000

nr kat.: MX2202
17x24 cm, twarda

Mszał 
Rzymski 

mały 
Oprawa twarda, wydanie II, poszerzone i uzupeł-
nione o nowe teksty o świętych, błogosławionych. 
Zawiera aktualny kalendarz liturgiczny.

69000 
Mszał  

Rzymski  
dla diecezji  

polskich
najnowsze posze-
rzone wydanie. Za-
wiera nowe ogólne 
wprowadzenie do 
Mszału Rzymskie-
go, oraz dodane do 
„Mszy własnych 
o świętych” nowe 
teksty o świętych 
i błogosławionych.
nr kat.: MM3001

23x30,5 cm, twarda

Złocone  
brzegi!

39000

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

KSięgi Parafialne    

750075007500

Księga intencji 
mszalnych

nr kat.: hL0001
21x30 cm, twarda

Księga ochrzczonych
nr kat.: hL0007

21x30 cm, twarda

Księga I Komunii
nr kat.: hL0008

21x30 cm, twarda

Boże Ciało  
– procesja
Archidiecezjalna Komisja 
ds.  Muzyki Kościelnej 
w Krakowie przygotowała 
opracowanie prowadzenia 
procesji w uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało). 
Znalazły się w nim zarówno teksty modlitw jak i tony 
śpiewanych Ewangelii podczas procesji, a także 
pieśni eucharystycznych.

nr kat.: SA9680
21x30 cm, s.72, twarda

Mszalik 
podróżny 
Mszalik Podróżny na cały 
rok liturgiczny zawiera 
formularze Mszy Świętej 
wraz z uroczystościami, 
świętami i wspomnie-
niami obowiązkowymi 
danego okresu, a także 

wprowadzenia (myśl do Ewangelii), czytania 
oraz modlitwy powszechne. tom ii : wielKi PoSt, 
wielKanoc

nr kat.: SAWW01
12x18cm, s.848, twarda

Wielkanoc 
Czy wiemy co oznacza 
i skąd pochodzi słowo 
– Alleluja? Skąd wziął 
się zwyczaj święcenia 
pokarmów? Dlaczego 
baba wielkanocna zdobi 
świąteczny stół? Jakie 
znaczenie symboliczne 
ma Baranek? Odpowie-
dzi na te i wiele innych 

pytań znajdziemy w książce, która może być inspiracją 
do kazań, do przygotowania lekcji religii czy poszerze-
nia ogólnej wiedzy.

nr kat.: STA99X
12x21cm, s.216, miękka

6500 7250 3500
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

25000

Kronika  
parafialna 

nr kat.: KRPJ01 
oprawa twarda, z tasiemką i złoceniami, 100 stron 

NOWOŚĆ!
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52500
 

52000
 

92500
 55000

 

52000

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

    nr kat.: S10561
 

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

    nr kat.: A36062
dł.: 130 cm, 100% PE

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

NOWOŚĆ!

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

55500
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54000
 49900

 39900
 

    nr kat.: ASG724     nr kat.: A13931    nr kat.: AS709

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

31000
 

   nr kat.: KOR128    nr kat.: A137018

56000 45500

    nr kat.: AS688
dł.: 125 cm, 100% PE
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82900

89900

899 zł nr kat.: A122761

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

32900

  nr kat.: A10802F

dostępne w kolorze:
kremowym nr kat.: a10802K
zielonym nr kat.: A10802Z
czerwonym           nr kat.: A10802C
złotym – 450 zł   nr kat.: a10802Zł
 

45000

21000

    nr kat.: AS671

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

30900

    nr kat.: KOR016Z

dostępne w kolorze:
kremowym nr kat.: KOR016K
czerwonym nr kat.: KOR016C
fioletowym nr kat.: KOR016F
 

30900

    nr kat.: KOR032K

dostępne w kolorze:
czerwonym nr kat.: KOR032C
zielonym nr kat.: KOR032Z
fioletowym nr kat.: KOR032F
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30900

  nr kat.: KOR017K

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

30900

    nr kat.: KOR026C

dostępne w kolorze:
fioletowym nr kat.: KOR026F
zielonym nr kat.: KOR026Z
kremowym nr kat.: KOR026K
dł.: 130 cm. 100% PE

29000

 nr kat.: A1342Z

dostępne w kolorze:
kremowym nr kat.: a1342K
czerwonym nr kat.: A1342C
fioletowym nr kat.: A1342F
 

30900

    nr kat.: KOR013F

dostępne w kolorze:

zielonym  nr kat.: KOR013Z
czerwonym nr kat.: KOR013C
kremowym nr kat.: KOR013K

71000

    nr kat.: 128411

dostępne w kolorze:
zielonym nr kat.: 128433
czerwonym nr kat.: 128422
fioletowym nr kat.: 128444
dł.: 130 cm. 100% PE

30900

  nr kat.: KOR03Z

dostępne w kolorze:

czerwonym  nr kat.: KOR03C
fioletowym nr kat.: KOR03F
kremowym nr kat.: KOR03K
dł.: 130 cm. 100% PE
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nr kat.: A51220
 

nr kat.: AS7122
 

nr kat.: AS6622
 

nr kat.: A51410
 

nr kat.: A51100
 

51900 19900 16900

19900 4990015900

Skład: 100% PE.

Skład: 100% PE.

Skład: 100% PE.

Skład: 100% PE.

Skład: 64% PE, 36% wiskoza.

Tkanina poliestrowa.
nr kat.: A51540
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nr kat.: A31040
 

nr kat.: AS1022
 

nr kat.: A31080
 

nr kat.: A31210
 

nr kat.: AS1422
 

19900 22900 25900

52900 19900

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

Skład: 100% 
poliester.

Skład: 64% 
poliester, 36% 
wiskoza

Skład: 100% 
poliester.

Skład: 100% 
poliester.

Tkanina poliestrowa.
 nr kat.:A31280

52900
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Welony

nr kat.: KWL031
 

nr kat.: KWL023
 

nr kat.: KWL027
 

43000

43000
53000

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

 
                  nr kat.: A6128

 
                  nr kat.: AS8200

 
                  nr kat.: A20864

74000
 61000

 

Peleryna

Kapa MaryjnaKapa 
fioletowa

Wykonana 
z ciepłego 
flauszu. 
Szyta na 
wymiar

89900
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Czerwona
nr kat.: MX3333

Biała
nr kat.: MX3332

Złota
nr kat.: MX3336

Zielona
nr kat.: MX3335

Fioletowa
nr kat.: MX3334

9500Szarfy do dzwonKów

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

Wykonane z elanowełny. 
Wymiary: 140x200 cm

    nr kat.: MX2298

27000

Ślubne nakrycie 
na klęcznik

12000
 

12000
 

12000
 

naKrycia na amBonę

Kremowe
nr kat.: MX2282

Zielone
nr kat.: MX2296

Fioletowe
nr kat.: MX2290

Wielkanocne
nr kat.: M26300

12000
 

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

czerwony   nr kat.: AS341C
zielony  nr kat.:  AS341Z
fioletowy nr kat.: AS341F
biały nr kat.: aS341B

Cingulum

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

nr kat.: REK027
 

4900
 

Dł.: 390 cm nie licząc frędzli.

220029900 36900

dostępne w kolorze:

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

dostępne w kolorze:

czerwonym nr kat.: h7842C
kremowym nr kat.: h7842K
fioletowym nr kat.: h7842F
zielonym nr kat.: h7842Z
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nr kat.: hKK003

6200

6900

7500

80 cm   nr kat.: Uh2980

100 cm   nr kat.: Uh29100

120 cm nr kat.: Uh29120

Welon tiulowy na 
monstrancję  

z białą lamówką.

Dostępne 
także z lamówką 

w kolorze 
złotym.

nr kat.: hKK124

10500

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

(tkanina bawełniana). 

Bielizna Kielichowa NOWOŚĆ!

10500

nr kat.: KK0630

10500

7900
 

weloniKi na Kielich 
i PuSzKę

 
nr kat.: KWE019

śr.: 53 cm

3200
 

BurSy

 
nr kat.: KWB107

50x50 cm

nr kat.: AS433

nr kat.: AS426

8900

8900

welon na 
monStrancję
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lichtarze moSiężne

nr kat.: CA1064
wys.: 8 cm, śr.: 10 cm

nr kat.: NJSP11
wys.: 5 cm, śr.: 9 cm

16000

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

nr kat.: NJSP49
wys.: 7 cm, śr.: 9 cm

nr kat.: NJSP71
wys.: 9 cm, śr.: 14 cm

23000

29000

34000

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

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

nr kat.: CA1024
wys.: 36 cm, śr.: 12 cm

nr kat.: NJSP63
wys.: 48 cm, śr.: 7 cm

nr kat.: NJSP56
wys.: 79 cm, śr.: 14 cm

nr kat.: NSP21N
wys.: 60 cm, śr.: 14 cm

nr kat.: NJMS27
wys.: 29 cm, śr.: 12 cm

nr kat.: NJSP41
wys.: 37 cm, śr.: 11 cm

39000 56000 61000

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

niklowany  nr kat.: JSM33N
wys.: 15 cm, śr.: 9 cm

złoty  nr kat.: JSM33M
wys.: 15 cm, śr.: 9 cm

72000 74000

Niklowany.

Niklowany.
Niklowany.

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

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

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

21500 15500 8000

Lichtarze z plexi z mosiężnymi talerzykamiPulpity z plexi

duży 
nr kat.: NLJPd2

szer.: 44 cm, wys.: 14 cm

Mały 
nr kat.: NLJPd1

szer.: 21 cm, wys.: 7 cm

13500
8500

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

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

8200064000 92000 115000

145000

22000

Odlew 
mosiężny.
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ampułki szklane 
z metalową tacką

nr kat.: NL5002
poj.: 80 ml

12500

ampułki kryształowe 
z tacką

nr kat.: PGa724
poj.: 150 ml

ampułki kryształowe 
z tacką

nr kat.: PGa729
poj.: 80 ml

34000

29000

NOWOŚĆ!

ampułki szklane 
zdobione

nr kat.: AMR150
poj.: 100 ml

ampułki z posrebrzanego mosiądzu
nr kat.: MR1512

poj.: 100 ml

28000

ampułki mosiężne
nr kat.: P30679

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

3900042000
Komplet 2 szt.

zeStawy do chrztu świętego

KroPielnice

480008500075000

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

nr kat.:  J1007N
wys.: 29 cm, śr. tacki: 21 cm

złoty       nr kat.: JMCh7M
wys.: 9 cm, śr. misy: 16 cm

chromowany     nr kat.: JMCh7M
wys.: 9 cm, śr. misy: 16 cm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! Muszla do chrztu

13500

19500

Mosiężna.

Mosiężna.

Mosiężna.
Mosiężna.

Mosiężna.

Niklowany.

Mosiężny.
Mosiężny.

mała      nr kat.: J22203
wym.: 12x14 cm
duża      nr kat.: JSSh01
wym.: 17x22 cm

8600058000

52000

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

nr kat.:  JS1029
wys.: 29 cm, śr.: 15 cm

nr kat.:  JS1031
wys.: 31 cm, śr.: 15 cm

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

48000

   nr kat.:WF1049
wys.: 22 cm, śr. 14 cm
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54000

122000 99000 79000 68000

62000 11800036000

nr kat.: JSMN11
wys.: 26 cm, szer.: 13 cm, śr. oczka: 7,3 cm

nr kat.: KON601
wys.: 26 cm, szer.: 17 cm,  śr. oczka: 3,7 cm

nr kat.: RLK015
wys.: 20 cm, szer.: 13 cm,  śr. oczka: 3,6 cm

nr kat.: RLK048
wys.: 19 cm, szer.: 13 cm,  śr. oczka: 3,6 cm

nr kat.: RLK050
wys.: 19 cm, szer.: 13 cm,  śr. oczka: 3,6 cm

nr kat.: KONR607
wys.: 15 cm, szer.: 12 cm,  śr. oczka: 3,7 cm

nr kat.: KONR602
wys.: 31 cm, szer.: 23 cm,  śr. oczka: 3,7 cm

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

Relikwiarz
Odlew mosiężny

Relikwiarz
Mosiężny, 
pozłacany, 
srebrzony. Relikwiarz

Mosiężny, złocony.

Relikwiarz
Mosiężny.

Relikwiarz
Mosiężny.

Relikwiarz
Mosiężny, 
pozłacany.

Relikwiarz
Mosiężny, 
pozłacany.

Relikwiarz
Odlew mosiężny.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

7000

Kapsułka 
na relikwie

nr kat.: JS1001
wym.: 3,5 cm,   
śr.: 2,2 cm

89000
Relikwiarz
Mosiężny.

nr kat.: RLK009
wys.: 9,5 cm, szer.: 22 cm, śr. oczka: 3,6 cm

39000

Relikwiarz 
„kieszonkowy”

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

Mosiężny,  
w komplecie 
etui. 

nr kat.: RLK20X
wys.: 11 cm, szer.:  8 cm, śr. oczka: 3,6 cm

Relikwiarz mini
Mosiężne (złocony, srebrzony lub patynowany).

NOWOŚĆ!

46000

Futerał do relikwiarza 
Kolor brązowy lub czarny. Futerał wykonany na 
zamówienie pod konkretne wymiary relikwiarza.

nr kat.: FTP30X
wys.: ok. 25-30 cm

620000

nr kat.: REL001
wys.: 50 cm, szer. 29 cm.

Relikwiarium malowane i patynowane. Podświetlenie 
LED. Szyba pancerna, akrylowa, grubość 8 mm. 45000

Relikwarium

Relikwiarium
Wykonane z mosiądzu, podświetlane diodami led. 
Zamykane na klucz. możliwość zamówienia na 
określony wymiar.

nr kat.: NL8017
wys.: 38 cm, szer.: 22 cm, gł.: 18 cm

295000

Mosiężny 
odlew.

NOWOŚĆ!
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Kielichy turyStyczne

Kielichy mSzalne

nr kat.: NLP716
wys.: 20 cm

130000

Kielich 
z pateną 

i pokrowcem
Mosiężny, 
niklowany.

145000

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

Kielich 
z pateną

Mosiężny, 
zdobiony 
srebrnym 
nodusem.

125000

169000

156000

Kielich 
z pateną  

i pokrowcem

Kielich 
z pateną  

i pokrowcem

Mosiężny, 
złocony.

Mosiężny, 
złocony, 

grawerowany.

Mosiężny, złocony, 
srebrzony nodus  
z 4 Apostołami.

Mosiężny ze 
srebrzonym 

nodusem.

Mosiężny, 
pozłacany 

i srebrzony. 
Zdobiony 
rubinami.

nr kat.: NLP737
wys.: 20 cm

nr kat.: NLP724
wys.: 20 cm

nr kat.: CAL212
wys.: 21 cm

nr kat.: dOB005
wys.: 21 cm

nr kat.: KL002B
wys.: 19 cm

nr kat.: KON206
wys.: 23 cm

135000

Dwukolorowy, 
czasza kielicha 
z pateną złoco-

ne, podstawa 
niklowana.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

105000

195000

Patena 
z wgłębieniem
Mosiężna.

nr kat.: KON404
śr.: 14,5 cm

Mosiężna, pozłacana, grawerowana.
nr kat.: NPT025

śr.: 15,5 cm

Mosiężna, pozłacana.
nr kat.: CAL417

śr.: 15,5 cm

Patena gładka
Mosiężna.

nr kat.: KON405
śr.: 14,5 cm

32000 4500065000 28000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

nr kat.: JS1002
wys.: 10 cm

nr kat.: dOB020
wys.: 13 cm

29000 72000

Mosiężny, 
złocony, 

zdobiony 
kamieniami.

nr kat.: dOB129
wys.: 21 cm

225000

Zestaw kielich 
z pateną 

zdobiony 
kamieniami.

NOWOŚĆ!

nr kat.: ZKL006P
wys.: 22 cm

317000

NOWOŚĆ!

Pateny Kielichowe
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Pateny do Komunii świętej

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Mosiężna 
z ozdobnym 

nodusem.

Mosiężna, 
niklowana.

Mosiężna, 
złocona 

i srebrzona.

Mosiężna, złocona.

Mosiężna, 
pozłacana.

Mosiężna, 
pozłacana.

Mosiężna, 
złocona 

i srebrzona 
z rubinami.

Mosiężna.

Mosiężna.

142000

142000

110000 185000 275000

149000

142000138000

nr kat.: N10722
wys.: 17 cm 

nr kat.: PS003B
wys.: 20 cm 

nr kat.: CAL315
wys.: 14 cm 

nr kat.: CAL318
wys.: 30 cm 

nr kat.: PS006R
wys.: 24 cm 

nr kat.: N30631
wys.: 22 cm 

nr kat.: NL716X
wys.: 23 cm 

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

PuSzKi do Komunii świętej

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

nr kat.: KON306
wys.: 18 cm, śr.: 15 cm

PuSzKi Pod dwiema PoStaciami hoStiarKi PuSzKa cyBorium

KuStodia

142000

169000

Mosiężna, 
złocona, ze 

srebrnym 
nodusem.Mosiężna, 

pozłacana.

NOWOŚĆ!

nr kat.: P1011a
wys.: 8 cm, śr.: 14 cm

nr kat.: JS1014G
wys.: 11 cm, śr.: 15 cm

nr kat.: NKS006
wys.: 21 cm, śr. luny: 8,8 cm

Mosiężna.

26500

Mosiężna, 
polerowana.

29000 75000
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

nr kat.: N10714
wys.: 7 cm, śr.: 9 cm

nr kat.: KONPTZ
dł.: 30, śr.: 15 cm

nr kat.: CAL413
dł.: 30, śr.: 16 cm

31000
39000

Mosiężna, 
złocona. Mosiężna, 

niklowana. 

nr kat.: NPT403
dł.: 30, śr.: 15 cm

Mosiężna 
złocona.

34000

129000

Mosiężna, 
złocona.
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NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

105000
145000 19000

205000315000 312000

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

pojedynczy                 nr kat.: JS6925
wys.:  24 cm, śr.: 22 cm

podwójny nr kat.: JS6927
wys.:  29 cm, śr.: 22/24 cm

podwójny nr kat.: JS6939
wys.:  34 cm, śr.: 23/33 cm

 nr kat.: NJSP67
wys.:  10 cm, śr.: 9 cm

potrójny nr kat.: JS6929
wys.:  36 cm, śr.: 18/22/25 cm

potrójny nr kat.: JS6938
wys.:  36 cm, śr.: 19/23/25 cm

252000

gongi Kościelne – moSiężne

139000

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

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

nr kat.: NL2614
wys.: 47 cm

nr kat.: CAL632
wys.: 32 cm

nr kat.: NJMDS1
wys.: 45 cm

nr kat.: NJSP48
wys.: 16 cm, szer.: 15 cm

179000

Sygnaturka 
poczwórna
Mosiężna.

129000 245000
Mosiężna.

Mosiężna.

SygnaturKi

65000

50000

Sygnaturka  
dzwonek
Mosiężna.

Sygnaturka  
dzwonek

Sygnaturka  
potrójna

mała   nr kat.: NLP352
wys.: 20 cm

duża   nr kat.: NL5353
wys.: 30 cm

  

Potrójny.  
złoty nr kat.: J78609
wys.:  18 cm, szer.: 16 cm
srebrny nr kat.: J7860X
wys.:  18 cm, szer.: 16 cm

Potrójny    nr kat.: JS8622
wys.:  10 cm, szer.: 14 cm

Poczwórny nr kat.: J78624
wys.:  10 cm, szer.: 14 cm

Poczwórny         nr kat.: JSP129
wys.: 16  cm, szer.: 19 cm

35000

38000 74000

62000

42000

dzwonKi 
moSiężne

dzwonek
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NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

nr kat.: JMKC2M
wys.: 13 cm, śr.: 21 cm

złote   nr kat.: SP1002
dł.: 26 cm

niklowane 
nr kat.: PS1002

dł.: 26 cm

z futerałem 
nr kat.: JS1017N

dł.: 9 cm

Mosiężny, 
zdobiony.

Mosiężny, 
lakierowany 
proszkowo.

Mosiężny.

Mosiężny.

Mosiężne.

KociołKi

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

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

złoty          nr kat.: hW1035
wys.: 13 cm, śr.: 15 cm

niklowany nr kat.: hF1035
wys.: 13 cm, śr.: 15 cm

złoty          nr kat.: MWF1013
wys.: 12 cm, śr.: 15 cm

niklowany  nr kat.: MWF1012
wys.: 12 cm, śr.: 15 cm

Z wyjmo-
wanym 
emaliowanym 
wkładem.

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

72000

36000

65000

42000

Mosiężne
złote.

Mosiężne
złote.

Wykonane z mosiądzu.

Mosiężne
złote.

14500 29000

38000 14500
11000

26500

krótkie nr kat.: LIM770
dł.: 29 cm

średnie nr kat.: LIM731
dł.: 47 cm

długie nr kat.: LIM701
dł.: 63 cm

KroPidła Kościelne

PodStawa Pod Krzyż

KroPidła PogrzeBowe

duże  

nr kat.: NTR290
dł.: 65 cm

małe nr kat.: 

N59132
dł.: 25 cm

drewniane  

nr kat.: KRdR27
dł.: 50 cm

Mosiężne, 
niklowane.

Mosiężna.

Mosiężne, 
niklowane.

Gruba 
rękojeść.

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

3200078000

20000

22000

18000
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

StojaczKi  
na ręczniczeK

29000

32000

złoty  
nr kat.: LIM020 

wys.: 30 cm

niklowany              
nr kat.: LIM022 

wys.: 30 cm

Okucia  
do szarfy
Mosiężne.
             nr kat.: NLC858
 

             nr kat.: CAL641
 

38000

165000

Mosiężny.

Mosiężne.
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Pulpit – ambonkatrony Pod monStrancje

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

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

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

nr kat.: NTR001
wys.: 29 cm, śr.: 30 cm

nr kat.: BTR050
wys.: 17 cm, śr.: 24 cm

229000

209000

205000 115000

Mosiężny, 
polerowany Mosiężny z drewnianym trzonem.

Mosiężny, 
złocony, 
srebrzony.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

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

nr kat.: JSA570
wys.: 7 cm, śr.: 19 cm

nr kat.: NJMF9X
wys.: 22 cm, śr.: 26 cm

78000

45000
122000

Mosiężny. 

Mosiężna. 

Podstawa pod 
monstrancję

Mosiężny, 
lakierowany. trony z PleXi duży 

nr kat.: GMD003
wys.: 25 cm, szer.: 22x22 cm

14500

Mały 
nr kat.: GMD001

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

10500

nr kat.: KON114
wys.: 57 cm

nr kat.: KON101
wys.: 40 cm

nr kat.: dOB169
wys.: 38 cm

nr kat.: KON107
wys.: 68 cm

monStrancje

mini monStrancje

Mosiężna, 
złocona 

i srebrzona.

Mosiężna, pozłacana, 
zdobiona  
rubinami. Mosiężna, 

złocona.

Mosiężna, 
złocona 
i srebrzona.

395000 352000

430000

510000

32000

42000

Mosiężny, grawerowany, 
pozłacany.

Mosiężny, 
złocony.

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

  nr kat.: ZML010  
 

melchizedeKi

nr kat.: KON120
wys.: 18 cm

nr kat.: ZMN006
wys.: 25 cm, śr. luny: 7 cm

nr kat.: ZMN003
wys.: 24 cm, śr. luny: 9 cm

Mosiężna, 
pozłacana. 
Zdobiona 
rubinami. 
Na dużą 
hostię  
(12,5 cm).

Mosiężna, 
pozłacana.

Mosiężna, 
złocona, 
srebrzona.

228000
142000

229000
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32000

nr kat.: NLJML22
wys.: 14 cm

Lampka 
elektryczna 
– stojąca
Mosiężna.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Pulpit – ambonka

550000

nr kat.: STAM01
wys.: 115-148 cm

Wykonany 
z odlewów 

mosiężnych oraz 
szkła akrylowego. 

Posiada 
regulowany 

kąt nachylenia,  
i regulację 
wysokości 

Obrotowy, regulowany 
Mosiężny, odlew, regulowany kąt nachylenia. 

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

199000

NOWOŚĆ!

PulPity

Wykonany z mosiądzu. 
nr kat.: BPL029

szer.: 40 cm, wys.: 15 cm

229000

Z Sercem  
Pana Jezusa
Wykonany z mosiądzu,  
polerowany. 

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

249000

nr kat.: BS4002
szer.: 36 cm, wys.: 29 cm

169000Mosiężny 
z możliwością 
regulacji kąta 
nachylenia. 

lamPy – oświetlenie

lamPKi olejowe lamPy 
wieczne 
wiSzące

 39500

12000

nr kat.: CAL843
wys.: 26 cm

nr kat.: LM1001
wys.: 13 cm, szer.: 7 cm

nr kat.: LM1004
wys.: 23 cm, szer.: 6 cm

nr kat.: NJML19
wys.: 21 cm, śr. klosza: 
5 cm

Lampa  
elektryczna 
kinkiet
Mosiężna.

45000

Lampa stojąca, wykonana 
z mosiądzu. Żarówka LED 
w komplecie. Posiada regulo-
wany kąt nachylenia.

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

129000

nr kat.: CAL847
wys.: 40 cm

nr kat.: ZLW121
wys.: 32 cm

Lampion 
procesyjny
Mosiężna, olejowa.

Lampa  
elektryczna ledowa

Lampa wieczna
Mosiężna, polerowana, 
lakierowana. Stojąca.

94000

18500 38000

92000

145000

nr kat.: NJML1X
wys.: 75 cm

nr kat.: CAL836
wys.: 75 cm

Mosiężna.
Mosiężna.

NOWOŚĆ!

39 

katalog@delectio.pl  Naczynia i sprzęty liturgiczne
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26000 31000

  nr kat.: NP1130
wys.: 13 cm

  nr kat.: JSh06N
wys.: 9 cm

Mosiężna z łyżeczką.

25000

srebrna  nr kat.: NLP355
wys.: 7 cm

złota  nr kat.: NL7355
wys.: 7 cm

Mosiężna,  
odlewana,  
z łyżeczką.

Mosiężna,  
niklowana 
z łyżeczką.

łódKi

tryBularze

cyBoria, PojemiKi na hoStie i KomuniKanty

złota nr kat.: NL6460
wys.: 13 cm
srebrna  nr kat.: NLP460
wys.: 13 cm

32000
Mosiężna,  
z łyżeczką.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

125000

złoty 
nr kat.: NL8484
wys.: 31 cm

srebrny 
nr kat.: PL8484

wys.: 31 cm

Mosiężny.

Mosiężny. Odlew 
mosiężny.

Odlew mosiężny, 
w komplecie etui.

Mosiężny.

Odlew 
mosiężny.

Mosiężny.

119000

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

srebrny      nr kat.: NL7639
wys.: 18 cm
złoty      nr kat.: NL8639
wys.: 18 cm

złoty      nr kat.: NJSF75
wys.: 32 cm
srebrny      nr kat.: NJSF76
wys.: 32 cm

      nr kat.: CE1004
wys.: 30 cm

      nr kat.: aK1002
wys.: 10 cm

      nr kat.: M20000
wys.: 24 cm, śr.: 13 cm

      nr kat.: Ny1001
wys.: 2 cm, śr.: 3,7 cm

      nr kat.: Py1008
wys.: 8 cm, śr.: 7 cm

potrójny  nr kat.: N1002C
wys.: 6 cm, śr.: 7 cm

pojedynczy  nr kat.: N1002A
wys.: 2,5 cm, śr.: 7 cm

Odlew  
mosiężny.

Odlew 
mosiężny.

srebrny nr kat.: NLP289
wys.: 30 cm

złoty nr kat.: NL6289
wys.: 30 cm

Neogotyckie

Trybularz mini Kadzielnica

115000
69000

79000 49000

15000

19500

17500 14000

42000

7500
NOWOŚĆ!
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KoSzt ogrzewania 200 wiernych na 1 mSzy to tylKo 3 Pln 
- na to udzielamy gwarancji.



27500 27500Vasculum 
kryształowe

Lavabo mosiężne

nr kat.: MXW02
wys.: 8 cm

Lavabo mosiężne szklane

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!18000

62000

198000

12500

169000

18000

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

niklowane  
nr kat.: LIM190

wys.: 13 cm
złote        nr kat.: LIM191
wys.: 13 cm

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

VaSculum – laVaBo

Wykonane 
z blachy 

mosiężnej.

VaSculum z SerwetniKiem
chromowane   

nr kat.: JMCh5N
wys.: 36 cm, szer: 16 cm

złote
   

nr kat.: JMCh5N
wys.: 36 cm, szer: 16 cm

złoty
   

nr kat.: LIM930
wys.: 117 cm

 
 
 

 

  
niklowany   nr kat.: LIM941
wys.: 117 cm

nr kat.: JSA821
wys.: 39 cm, szer: 16 cm

nr kat.: BB1007
wys.: 53 cm, poj.: 7 litrów

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

75000

65000

Mosiężne z wymienną miseczką.

Mosiężne, zdobione.

8500

Pojemnik 
na olej 
– podwójny

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

Pojemnik na 
olej – na palec

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

Niklowany.

15000

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

Pojemnik na 
olej – ChR
Pojemnik zakręcany,  

ozdobne etui.

 4500
nr kat.: MXW06

wys.: 3,5 cm,  śr.: 4 cm

Pojemnik na 
olej – INF
Pojemnik   
zakręcany,  
ozdobne etui. 4500

Chrzcielnica 
– pojemnik 
na wodę 
święconą

Wykonany z blachy 
mosiężnej, środek 

niklowany.

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

84000

StojaKi na SPrzęt liturgiczny

Stojak 
posiada 
uchwyty na 
kropidło, 
trybularz, 
kociołek, 
haczyk 
i podstawkę 
pod łódkę. 
Wykonany 
ze stali 
nierdzewnej.

Mosiężny.

178000

Cena za sam stojak.
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52000

159000

Mosiężne.

Szkło żaroodporne. Hartowane.
nr kat.: WRS29X

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

wys.: 17 cm, śr. otworu dolnego: 6,5 cm

3490 5490

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

oSłonKi  do świec (KloSz)

Zwykłe
nr kat.: J1016X

śr.: 7 cm, poj.: 150 ml

Regulowany 
 knot

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

Wkłady olejowe do świec

3500 5500

ampułka 
szklana 
z korkiem

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

3900

Wykonana 
z grubego 
szkła.

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

Puszka 
– cyborium

45000

55000

65000

KomPlety KrySztałowe

nr kat.: ATD725
poj. ampułek: 280 ml

nr kat.: ATD730
poj. ampułek: 80 ml

4900045000

39000

16900

42000 dzBanKi KrySztałowe

PulPity drewniane

Krzyże ołtarzowe

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Kropielniczka 
z Sercem 
Pana Jezusa

Taca litugiczna

nr kat.: WF1003
wys.: 19 cm

nr kat.: NJJP2B
szer.: 42 cm, głęb.: 36 cm

nr kat.: NJJP2J
szer.: 42 cm, głęb.: 36 cm

nr kat.: CF1028
wys.: 43 cm

nr kat.: JMK23X
wys.: 65 cm

nr kat.: JSBP6N
śr.: 37 cm

19000
nr kat.: W73101

poj.: 1000 ml

13500
nr kat.: W73102

poj.: 200 ml

7500
nr kat.: W73103

poj.: 50 ml

Wykonana z blachy mosiężnej. Niklowana.

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

6500

Cyborium
nr kat.: NLPMPy

wys.: 1,5 cm, śr.: 5 cm

8500

Brąz

Jasny

Wykonane 
z drzewa 

bukowego. 
Posiadają 

regulację kąta 
nachylenia.

Miseczka 
do 

trybularza
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uPominKi dla dzieci

Zawieszka aniołek
nr kat.: JS1533

ilość w opak: 12 szt, wys.: 4 cm

Bransoletka krzyż, 
fluorescencyjna

nr kat.: JBC004
silikonowa

Zawieszka rybka 
nr kat.: JKC020

ilość w opak: 12 szt, wys.: 4 cm

Zawieszka „Jezus” 
nr kat.: JS5325

ilość w opak: 12 szt, wys.: 4 cm

Brelok  
aniołek 

nr kat.: JKP042
opak: 12 szt, wys.: 5 cm

Puzzle wielkanocne 
nr kat.: PUZ092

40 elementów, 13x20 cm

Puzzle Jasna Góra 
nr kat.: PUZ081

40 elementów, 13x20 cm

najwięKSza wyPrawa 
to rodzaj gamebooka, czyli 
połączenie książki i gry. 
W książeczce znajdziesz 
30 krótkich, pięknie 
ilustrowanych opowiadań. 
Spędź ciekawie i pożytecz-

nie 60 minut. Poczuj radość ze wspólnego słuchania 
opowieści biblijnych. Weź udział w największej 
wyprawie wszechczasów.

nr kat.: KK029X
Gamebook – książeczka A4 – ze sztywną okładką, 
16 stron, kolor. Mapa – A2. Pakiet zafoliowany.

Puzzle anioł Stróż 
nr kat.: PUZ040

40 elementów, 13x20 cm

350

250 580 450

350

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

350

390

390

390

27503900

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Brelok  
aniołek  
modlący 

nr kat.: KC250a
 opak: 12 szt, wys.: 6 cm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

nr kat.: KC390a
mix kolorów, opak. 12 szt. 

nr kat.: JSS077
opak. 12 szt, stal nierdzewna

nr kat.: BC333P
dł. 33 cm

nr kat.: KC035a
mix kolorów, opak. 12 szt., wys.: 4 cm

Brelok dziesiątka 
różańca

Naszyjnik krzyżyk

Bransoletka opaska 
odblaskowa „Jezu, ufam 

Tobie!”

Brelok serce – „Jezus”

za 1szt. 280

za 1szt. 390

za 1szt. 790

za 1szt. 420

Wykonany z drewna.

Wyjątkowa gra dla całej 
rodziny! W pudełku znajduje 
się zestaw płytek domino 
w których każda kostka 
przedstawia przedmioty 
nawiązujące do naczyń 
liturgicznych, wyposażenia 

kościelnego oraz szat liturgicznych. Gra w szybki 
i przyjemny sposób uczy rozróżniania poszczególnych 
przedmiotów wykorzystywanych podczas Mszy Świę-
tej. Domino sprawdzi się jako element edukacji podczas 
lekcji katechezy.

nr kat.: GR005X
dł. 33 cm

domino 
chrześcijańskie Gamebook – gra 
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nr kat.: RyNh01
szer.: 27 cm, wys.: 38 cm

nr kat.: NLJFS0
szer.: 16 cm, wys.: 16 cm

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

FUTERały Na PaTENy
Drewniane, wyściełane czerwonym aksamitem. Kolor czarny lub ecru.

Na 3 pateny
nr kat.:NJ14F0

Na 4 pateny
nr kat.:NJ14F1

Na 5 paten 
nr kat.:NJ14F229000

27000

25000

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

6250

5250

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

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

Nowa ulepszona wersja 
węgielków!

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

nr kat.: MX6002
poj.: 5 litrów

8000

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

172000

205000

238000

Świecznik chromowany

Wys. 96 cm

165000
 

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

Stojak pod  
paschał

Chromowany, złoty lub srebrny.

Komplet  
do chrztu

Muszla i dzbanek wykonane z mosiądzu, polerowane.
nr kat.: NL8001

muszla: 13x11 cm; wys. dzbanka: 8 cm

32000

nr kat.:  MXW01
komplet 3 szczotek, 
śr.: 10 mm, 15 mm, 20 mm

4500

Komplet szczotek  
do ampułek

WIESZaKI Na SZaTy LITURGICZNE
Specjalnie zaprojektowane, drewniane (tradycyjny buk). Trzykrotnie malowane ekologicznym lakierem. 

 3200

 55000

35000

Wieszak na komżę
nr kat.: MX3002

uchwyt: biały nikiel, rozstaw: 57 cm

promocja  
od 10 szt.:

 
 2800

Wieszak na ornat
nr kat.: MX1008

uchwyt: biały nikiel, rozstaw: 58 cm

 4800 promocja  
od 10 szt.:

 
 4400

Żółto-biała
nr kat.: MX1781

Biało-czerwona
nr kat.: MX4003

flagi Rozmiar 70x110 cm z materiału  wodoodpornego

 1900

Wieszak  
na kapę

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

 4800 promocja  
od 10 szt.:

 
 4400

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

Każda z nich niesie inną myśl świętego.

4200
 

Bombonierka        nr kat.: MX1580
370 g

3,5 kg  

nr kat.: MX1590
1,5 kg  

nr kat.: MX2390

17500
 

7900
 

Opakowania zbiorcze

750 g  

nr kat.: MX1579 4200
 

ryngrafy

45 

katalog@delectio.pl  Miks delectio



580000

42000 62000

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

Komplet 100 szt.

nr kat.: MX1932
tealighty
4250 Kolor czerwony. Czas 

palenia ok: 7 h.
nr kat.: OWSW13

wys.: 3,7 cm, śr.: 4,7 cm

ŚWIECZKI WOTyWNE

Komplet 25 szt.

3250

72000

1500 8500
9500

3000 5500

nr kat.: NLJaK1
wys. z kloszem: 50 cm

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

nr kat.: WOS020
wys.: 15 cm, śr.: 1,2 cm, waga: 
15 g

nr kat.: WOS040
wys.: 28 cm, śr.: 5 cm, waga: 
500 g

Zestaw 9 świec 
tealight z wosku 
pszczelego

nr kat.: WOS042
wys.: 17 cm, śr.: 4 cm

duża
nr kat.: WOS405
wys.: 17 cm,  
śr.: 7,5 cm,  
waga: 700 g

Mała
nr kat.: WOSA34
wys.: 11 cm,  
śr.: 3,8 cm,  
waga: 75 g

Średnia
nr kat.: 

WOS079N
wys.: 11 cm,  
śr.: 7,5 cm,  
waga: 370 g

Świecznik modlitewny ze skarbonką

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

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

mały

119000

nr kat.: NLJS18
wys.: 97 cm, szer.: 
73 cm, gł.: 56 cm

duży

139000

nr kat.: JSA577
wys.: 25 cm, szer.: 11 cm

nr kat.: JSA578
wys.: 33 cm, szer.: 22 cm

Mosiężny

Mosiężny

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

zacheuSzKi

świece z woSKu PSzczelego
Wszystkie świece woskowe są ręcznie odlewane.  Nasze świece charakteryzują się ciepłym światłem i pięknym 
aromatem. Wosk pszczeli posiada jedwabisty połysk.

Świeca walec

Wotywna

Ołtarzowa

3900

NOWOŚĆ!
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BurSy zeStawy do chorych

NOWOŚĆ!

KadZIELNICZKI CERaMICZNE

37503250 Kadzielniczka gliniana, wypalana w piecu, dzięki 
czemu jest odporna na temperaturę rozgrzanego 
węgielka. W komplecie z korkową podstawką.  
Towar zapakowany w eleganckie, tekturowe 
pudełko. Doskonały pomysł na prezent.

Glazurowana

Kolor morski.
nr kat.: Kad001

wys.: 9 cm

Matowa

Terakota.
nr kat.: Kad002

wys.: 9 cm

Kadzielniczka

nr kat.: JMCh3X
wys.: 8 cm, śr.: 7 cm

5500

Z blachy 
mosiężnej.

Szczypce  
do węgielków4950

złote nr kat.: MX8025
dł.: 18 cm
srebrne nr kat.: MXP025
dł.: 18 cm

Wkład do trybularza

nr kat.: NLP020
śr.: 9 cm

nr kat.: NLP021
śr.: 11 cm

nr kat.: NLP019
śr.: 7 cm 7500

9500

11500

Mosiężny, odlewany i niklowany. 4900GRECKIE KadZIdła PREMIUM

Vatican  nr kat.: VAT29X
Kauczuk + cynamon + jaśmin

Pontifical nr kat.: PON29X
Kauczuk + róża

Basilica  nr kat.: BaS29X
Bursztyn + wanilia + piżmo

archangel Gabriel nr kat.: ARG29X
Mirra + fiołek

Wszystkie kadzidła zapachowe są w wersji PREMIUM- co oznacza , że ich zapach jest zdecydowanie in-
tensywniejszy od pozostałych kadzideł. Kadzidła Premium przeznaczone są w szczególności do obrzędu  
religijnego przez swoją specyficzną intensywność i wyrazistość zapachu. duże opakowania – 280 g.

Komunikanty  
mszalne  

niskoglutenowe  
– 50 szt.

nr kat.: MX8016
1 opakowanie: 50 szt., śr.: 35 mm

2750

hostia  
mszalna  
– 50 szt.

nr kat.: MX8017
1 opakowanie: 50 szt. śr.: 70 mm

hostie do  
koncelebry  

– 10 szt.
nr kat.: NaKhK1

Dwustronne tłoczenie, podział na 8 
części, śr.: 127 mm

1500

Komunikanty  
mszalne – 5000 szt.

nr kat.: MX8015
1 opakowanie: 5000 szt. śr.: 35 mm

 10500

Hostie i komunikanty z obustronnie wytłoczonym krzyżem, zasklepione sklepione krawędzie zapobiegają kruszeniu się brzegów.

 2000

 115000

47000
W zestawie: obrusik, krzyżyk, pozłacane 
cyborium z IHS

nr kat.: MR1939
wys.: 8 cm, szer.: 9 cm

W zestawie: krzyżyk, cyborium, kropidło, poj. na oleje, 
stuła, kpl. bielizny kielichowej.

nr kat.: ahR933
wys.: 8 cm, szer.: 17 cm

W zestawie: ołtarzyk, stuła, krzyżyk, kropidło, buteleczki na 
wodę i wino.

nr kat.: AMR910
wys.: 14 cm, szer.: 21 cm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

27000

Walizka z kompletnym 
wposażeniem liturgicznym

NOWOŚĆ!
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nr kat.: 12IZ05
50x100 cm 99000

dywaniki grzejne

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

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

38000

Płytka grzejna pod ampułki

Urządzenie energooszczędne.

nr kat.: 12IZ04
50x50 cm 58000

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.

65000
 

gaSidła  
i zaPalarKi

Wykonane
 z metali szlachetnych.   

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

nr kat.: NL5991

44000

Gasidło-świecidło

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

nr kat.: LIM120
dł.: 38 cm

nr kat.: AMR481
śr.: 8 cm (gasidło), 2,3 cm 
(zapalarka)

18500
 

35000
 

Gasidło
Wykonane z elementów mosiężnych. długość 38 cm.

Gasidełko 
– zapalarka

Mosiężne.

W wersji  
z cyfrowym mikrofonem bezprzewodowym.        

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

nr kat.:  TXA481
 

102000

94000

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

i bluetooth.

nagłośnienia

W wersji z dwoma cyfrowymi  
mikrofonami bezprzewodowymi.

nr kat.: MXM005

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

365000

W wersji  
z cyfrowym mikrofonem bezprzewodowym.        

  nr kat.: MXM004

335000

Micker PRO 
– mikrofon 
z wbudowanym 
wzmacniaczem
Micker PRO to połączenie mikrofonu 
z głośnikiem, które spełnia funkcję 
przenośnego zestawu nagłośnieniowego. 
Urządzenie wygląda jak mikrofon bezprze-
wodowy, ma wbudowany wzmacniacz 
i dwa głośniki o sumarycznej mocy 10W. 
Urządzenie zasilane jest przez wbudowany 
akumulator, który wystarczy na około 6 
godzin pracy. W komplecie znajduje się 
ładowarka. W zestawie: mikrofon, futerał, 
pasek, stacja ładująca, kabel ładujący USB.

nr kat.: AV0001nr kat.: MIK023nr kat.: MIK003

98000

32000
15000

Mikrofon 
dynamiczny
Mikrofon przewodowy. 
W komplecie przewód 5 m. Mikrofon 

pojemnościowy
Mikrofon przewodowy lub 

zasilany bateryjnie. W komplecie 
przewód 8 m.

Zestaw nagłaśniający  
ST-014 

nowa wersja z wbudowanym radiem

NOWOŚĆ!
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KoSzyKi na tacę z wiKliny

Klęcznik z ławeczką

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

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

Klęcznik – konfesjonał

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

nr kat.: MX2801
wys.: 80 cm

158000

132000

Klęcznik 
wykonany 
z drewna 

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

Klęcznik

Klęcznik z kratką

169000

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

135000

Skarbonka drewniana 

 
jasna      nr kat.: SKaSK1
wys.: 18 cm, szer.: 9 cm

  
brązowa      nr kat.: JMPa1R
wys.: 15 cm, śr.: 10 cm

SKaRBONKI 
DREWNIANE

SKaRBONKI STaLOWE SKaRBONKI 
METALOWE

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

Emaliowane.

Zamykane na 
kluczyk.

9500

6500

6500
brązowa       nr kat.: SKaSK2
wys.: 18 cm, szer.: 9 cm

 
biała       nr kat.: JMPa1B
wys.: 15 cm, śr.: 10 cm

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

 16900

 16900
nr kat.: MXW013P 

wys.: 15 cm, szer.: 18 cm – pozioma

Lakierowane proszkowo, przykręcane do ściany.Wykonana ze stali nierdzewnej. 

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

nr kat.: MX1863 
poj.: 500 ml 

Zestaw 2 emulsji do  
czyszczenia metali i złota
cuPrum - Emulsja do czyszczenia metali 
kolorowych i szlachetnych o odczynie zasado-
wym. Usuwa naloty i zabrudzenia na metalach, 
pogłębia ich naturalny połysk. Palladium 
- czyści oraz nabłyszcza wyroby złote. Emulsja 
usuwa naloty, zabrudzenia oraz drobne rysy na 
wyrobach złotych

nr kat.: aGCP01 
poj. butelek: 2 x 300 ml (zestaw)

Z rączką z welurem
nr kat.: JJKS5X 

dł.: 32 cm, z uchwytem: 46 cm, szer.: 25 cm

Z welurem
nr kat.: JJKS6X 

dł.: 25 cm, szer.: 18 cm

Bez weluru
nr kat.: JJKS4X 

dł.: 29 cm, szer.: 21 cm

nr kat.: aGCh01 
wym.: 9x9 cm, 24 szt.

Preparat Calix
35004800

6500 4500

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

9500

Chusteczki 
Platinum 

Chusteczki przeznaczone są do czyszczenia złota, 
srebra, miedzi i jej stopów. Specjalnie impregnowana 
z dwóch stron tkanina czyści i poleruje. Chusteczki 
nadają wysoki połysk i szlachetny blask czyszczonym 
przedmiotom. 

NOWOŚĆ!

5250
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uPominKi na św. KrzySztofa – BreloKi

uPominKi na Bierzmowanie

ProPozycje dla gruP Parafialnych

Brelok św. Krzysztof 
– św. Jan Paweł II

nr kat.: JKP035
śred: 3,2 cm, opak: 12 szt.

Brelok  
św. Krzysztof 

nr kat.: JKP034
śred: 3,5 cm, opak: 12 szt.

Brelok duch Święty 
(krzyżyk Tau)

nr kat.: KC042a
wys.: 3,7 cm, opak: 12 szt

Bransoletka dary 
ducha Świętego

nr kat.: JKP032
rozmiar: 20x1,7 cm, opak 12 szt

dziesiątek 
różańca  
– duch  
Święty
Paciorki w formie  
Ducha Świętego.

nr kat.: JS1045
opak 12 szt

Brelok św. Krzysztof 
nr kat.: ROB29X

śred: 3,5 cm

250 390

390350
550

360

480

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

9000Komplet  
100 szt.

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

drewniane 
różańce  

sznurkowe
Paczka 12 sztuk

3600

nr kat.: ROZDR1

Świece wotywne 
i procesyjne 
z wosku 
pszczelego 
(100%)

1 różaniec 
tylko 3 zł!

nr kat.: RAF30N
 

Modlitewnik i film dvd 
Modlitewnik i film DVD – polecany szczególnie 
dla członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczę-
tego, ale także jako narzędzie popularyzujące 
wśród wiernych parafii modlitwę za życie zagro-
żone aborcją.

25 marca dzień świętości życia

1990kpl

nr kat.: JSK003
wys. krzyżyka: 6 cm

450

Brelok św. Krzysztof 
–  Matka Boża 

nr kat.: KP007S
śred: 2,6 cm, opak: 12 szt.

Krzyżyk  
z duchem Świętym 

(z rzemykiem)

wysokość 1,2 cm, szerokość 1 cm

120
szt.120

szt.

Serce Jezusa
nr kat.: JS2222

Matka Boża
nr kat.: JS2223

Św. Rita
nr kat.: JS2224

Św. Rodzina
nr kat.: JS2225

Medaliki
NOWOŚĆ!

Miks delectio  12 411 14 57
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ZaPOWIEdźGrzegorz Miecznikowski

Życie pełne mocy  
czyli jak zwyciężać dzięki wierze
Książka-świadectwo Grzegorza Miecznikowskiego. Bóg wyciągnął go z depresji, nerwicy, ha-
zardu i przeprowadził zwycięsko przez chorobę onkologiczną. W swojej książce żywo opowiada 
nie tylko o historii swojego nawrócenia, ale przede wszystkim o swojej działalności, spotkaniach 
z osobami szukającymi Boga, ale i tymi, którzy do wiary podchodzą obojętnie lub wrogo. Lek-
tura pokazuje, że autor ma szczególny dar do rozmów z tymi ostatnimi oraz młodymi ludźmi. 
Grzegorz rozpala innych: z pasją głosi, ewangelizuje i wie, że nie ma nic niemożliwego dla tych, 
którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Książka pełna nadziei, wiary i Bożej miłości. 
 

Książka dostępna 
w drugiej połowie 

marca.

Grzegorz Miecznikowski dzieli się swoim świadectwem wi-
ary wszędzie, gdzie Bóg go posyła: w parafiach, szkołach, 
ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także na ulicy.

Zaproś Grzegorza wraz ze Służbą Ogień Miłości do 
swojej parafii i zorganizuj: 

◆ Rozpalające świadectwo na Mszach świętych
◆ Ewangelizację młodych:

– spotkania z bierzmowanymi
– spotkania w ramach katechezy
– spotkania profilaktyczne

◆  Prowadzenie Wieczorów Chwały i Uzdrowienia 
(wraz z posługą modlitewną oraz głoszeniem)

◆ Warsztaty Ewangelizacyjne

Marzę o tym aby cały świat spotkał żywego Boga.  
Pragnę ujrzeć Kościół pełen mocy.

Grzegorz Miecznikowski

Śmiało rekomenduję Grzegorza Miecznikowskiego jako 
głoszącego swoim życiem Ewangelię. Jest on szczególnie 

skuteczny w  docieraniu do serc młodzieży. Jego świadectwo 
skoncentrowane jest na działaniu Boga w  życiu człowieka. 
Jest bardzo mocno zakorzenione w  Piśmie Świętym i  żywej 
tradycji Kościoła.

ks. mgr Piotr Jasek FDP
Asystent Kościelny Apostolskiego Ruchu Wiary, którego 

częścią jest Służba Ogień Miłości

Kontakt: sluzbaogienmilosci@gmail.com ◆ tel.: 514 308 545

mailto:sluzbaogienmilosci@gmail.com
mailto:sluzbaogienmilosci@gmail.com
mailto:sluzbaogienmilosci@gmail.com
mailto:sluzbaogienmilosci@gmail.com
mailto:sluzbaogienmilosci@gmail.com


300 g

Polecamy na upominki dla dzieci, na nagrody, konkursy, festyny parafialne, 
na odpusty, księżowskie imieniny, urodziny, do rozdawania w kancelarii para-
fialnej i na plebanii, jako formę podziękowania dla parafian oraz na wszelkie 
inne okazje i bez okazji!

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

Słodycze... na Bożą chwałę!

Paczka 300 g
nr kat.: BCh002

12,00
Dla parafii:

przy min.  
12 szt.

NOWOŚĆ!

1490

6900

Box 2 kg z kieszonką Poczęstunkową
nr kat.: BCh004

Boguchwałki  
galaretki z nadzieniem
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230 g

– czeKolada mleczna 
z motywami BiBlijnymi

Czekolada z ciekawostkami i motywami biblijnymi. Pa-
kowana po 20 szt.  Każda z serii czekolad zawiera opis 
innej ciekawostki z życia w czasach biblijnych. Koloro-
we motywy zostały zaczerpnięte bezpośrednio z Pisma 
Świętego dla młodych.

nr kat.: CZEK01 
100 g 

Czekolady „biblijne”
Posmakuj słowo

12,00
Dla parafii:

przy min.  
12 szt.Paczka 230 g

nr kat.: BCh001

1490

9900

Box 3 kg z kieszonką Poczęstunkową
nr kat.: BCh003

Boguchwałki choco  
galaretki w czekoladzie

53 

5,90

Przy zakupie
paczki 20 szt.

4,90 zł
za szt.







Pamiątka duchowej adopcji
Książka stanowi pomoc zarówno dla osób indywidu-
alnie podejmujących dzieło duchowej adopcji, jak i dla 
grup modlitewnych wspierających akcję.   

nr kat.: 336987
RAFAEL, 14x20 cm, s. 88, miękka

Skarby 
 wiary. 

Przewodnik dla rodziny
Esencjonalny, praktyczny, bardzo konkretny, napisany 
jasnym językiem przewodnik zachęcający do praktyk 
religijnych oraz pogłębiania życia duchowego.   

nr kat.: 336635
RAFAEL, 11x16 cm, s. 48, miękka

promocja  
od 40 egz.:

 
 200

990

NOWOŚĆ!

Kwadrans przed 
Najświętszym Sakramentem 
Książka zawiera poruszające modlitwy do wypowie-
dzenia wprost przed Najświętszym Sakramentem.

nr kat.: 336888
RAFAEL, 11x16 cm, s. 88, miękka

adoracje z Pismem Świętym 
Atutem książki jest możliwość prowadzenia adoracji 
w oparciu o wskazany fragment Pisma Świętego.
Książka posiada Nihil obstat Kościoła Katolickiego. 

nr kat.: 336383
RAFAEL, 11x18,5 cm, s.88, miękka 

Koronka  
do NSPJ  
Ojca Pio

Jest to modlitwa typowo błagalna. Do książki do-
łączona jest koronka wraz z Tarczą Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, zaprojektowane specjalnie do tego 
wydania.  

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

Modlitewnik z Panem 
Bogiem przez życie 
To uniwersalny modlitewnik dla każdej osoby dorosłej, 
który ma służyć przez całe życie.   

nr kat.: 250154 
RAFAEL, 11x16 cm, s. 392, twarda

promocja  
od 5 egz.:

 
 1100

1990

promocja  
od 10 egz.:

 
 600

990

promocja  
od 10 egz.:

 
 1500

2990

Modlitewnik czcicieli 
św. Józefa
Modlitewnik zawiera zbiór różnych modlitw  za wsta-
wiennictwem św. Józefa.  

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

W jedności z Maryją
Rozważania różańcowe 
z bł. Pauliną Jaricot 
Do książki dołączony magnetyczny obrazek z wizerun-
kiem Matki Bożej Różańcowej . 

nr kat.: 336390 
RAFAEL, 11x16 cm, s. 48, miękka

promocja  
od 10 egz.:

 
 900

1490

promocja  
od 20 egz.:

 
 600

1290

Pół godziny przed  
Najświętszym Sakramentem
Treść pomoże wyrazić miłość i uwielbienie Eucharystii 
poprzez piękne słowa zwrócone bezpośrednio do Boga. 

nr kat.: 04982G
RAFAEL, 11x16, s. 48, miękka

promocja 
 
 800

1490

promocja 
 
 1200

1990

promocja 
 
 400

790
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Jezus zbawił Świat
W tej kolorowej książeczce przedstawiamy Wam całą 
historię życia Jezusa i opowieść o zbawieniu świata. 

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

Św. Siostra Faustyna
i tajemnica Bożego Miłosierdzia 
(komiks) 
Święta, która w „Dzienniczku” opisała swoje spotkania 
z Jezusem oraz Jego słowa z przesłaniem dla świata.   

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

promocja  
od 20 egz.:

 
 400

790

promocja  
od 5 egz.:

 
 1200

2490

promocja  
od 20 egz.:

 
 500

790
promocja  
od 20 egz.:

 
 500

790

promocja  
od 5 egz.:

 
 1200

1990

promocja  
od 5 egz.:

 
 1000

2490
promocja  
od 5 egz.:

 
 500

790
promocja  
od 5 egz.:

 
 500

1290

promocja  
od 5 egz.:

 
 800

1290

Kocham Polskę. Wielcy 
Polacy  – kolorowanka
Kolorowanka przedstawia sylwetki wielkich Polaków, 
patriotów, bohaterów, oraz wiadomości o każdej 
z postaci, prezentując rozpoznawalne atrybuty, detale 
charakterystyczne dla epoki. 

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

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

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

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

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

Elementarz Mszy Świętej 
Z tej kolorowej książeczki dowiecie się, czym jest Msza 
Święta, i odkryjecie, że jest ona spotkaniem każdego 
z nas z prawdziwym Panem Jezusem, który naprawdę 
pojawia się na Eucharystii.

nr kat.: 336901
RAFAEL, 11x16 cm, s. 32, miękka

Święty Ojciec Pio. 
historia jakiej nie znacie 
(komiks)
Niezwykła historia o jednym z największych świętych. 

nr kat.: 336451 
RAFAEL, 17x23 cm, s. 32, miękka

Moja pierwsza kolorowanka 
różańcowa 
Książeczka, która pomoże przybliżyć dzieciom najważ-
niejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Matki Bożej, 
a także zachęci je do modlitwy różańcem. 

nr kat.: 336024 
RAFAEL, 20,5x29 cm, s. 64, miękka

Różaniec dla dzieci 
z barankiem Teosiem 
Specjalnie dla dzieci rozważania tajemnic różań-
cowych, przybliżające im ważne wydarzenia, które 
dokonały się w życiu Pana Jezusa i Matki Bożej.  

nr kat.: 560857 
RAFAEL, 11x16 cm, s. 40, miękka
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Jezu, Ty się tym zajmij. 
Całkowite zawierzenie 
Modlitewnik inspirowany stworzonym przez o. Do-
lindo aktem zawierzenia. Ta mała książeczka pomaga 
zrozumieć, że wszystko to wobec czego jesteśmy 
bezsilni jest okazją do wypowiedzenia słów „Jezu, Ty 
się tym zajmij!”.

nr kat.: 336949 
RAFAEL, 11x16 cm, s. 104, twarda

Księga Błogosławieństw
Księga zawiera błogosławieństwa ks. Teodora Sawie-
lewicza na niedzielę i każdy tydzień roku.  

nr kat.: 336550 
RAFAEL, 16x23 cm, s. 216, twarda

Zeszyt Walki duchowej. 
Czas duchowej Przemiany 
Notatnik duchowy stworzony przez ks. Teodora 
Sawielewicza.  

nr kat.: 336932 
RAFAEL, 14x20 cm, s. 184, twarda

Siła Różańca 
Modlitewnik zawiera kilkanaście rozważań do modlitwy 
różańcowej. Z rozważaniami dotykającymi problemów 
życia codziennego.

nr kat.: 560512 
RAFAEL, 14x20 cm, s. 192, miękka

Zeszyt Nowenny Pompejańskiej.
54 dni w ramionach Maryi
Notatnik, który przeznaczony jest na Twoje duchowe 
spostrzeżenia i osobiste zapiski na 54 dni.  

nr kat.: 043663 
RAFAEL, 14x20 cm, s. 144, twarda

Różaniec w trudnych 
sprawach ze świętą Ritą 
Pozycja, utrzymana w konwencji rozważań modli-
tewnych, jest duchowym poradnikiem, stanowiącym 
jednocześnie wyzwanie.  

nr kat.: 043182 
RAFAEL, 14x20 cm, s. 200, miękka

promocja 
 
 1490

2290

promocja 
 
 2490

3490

promocja 
 
 1990

2490

promocja 
 
 2990

3490

promocja 
 
 2990

3490

promocja 
 
 4990

7990
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Widząc potrzebę spotykania się nie tylko online, ale także we wspólnotach parafialnych zespół „Teobańkologii” 
na czele z ks. Teodorem głosi Słowo Boże w realu, dzieli się świadectwem i rozpala ludzi do żywej wiary.

Codziennie modlimy się online w grupie kilkudziesięciu tysięcy osób, każdego dnia z Ewangelią docieramy 
do prawie miliona ludzi. Doświadczenie pokazuje, że ta działalność internetowa prowadzi ludzi do ich parafii 
i wspólnot, dzięki ich wzrastającej wierze w społeczności Teobańkologii.

ks. Teodor Sawielewicz

◆ Rekolekcje parafialne
◆ Kazania ks. Teodora na niedzielnych Mszach Świętych
◆ Wieczór uwielbienia / nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie

czekamy na ciebie: kontakt@teobankologia.pl

zaproś teobańkologię do swojej parafii i zorganizuj:



TOM 1 nr kat.: 043137 TOM 2  nr kat.: 336154 TOM 3  nr kat.: 336970
nr kat.: 043588

czas trwania: 16 godz. 18 min

Benedykt XVI.  
Ostatnie rozmowy 
Publikacja będąca swoistym testamentem papieża Be-
nedykta XVI, który miał się stać ostatnim przesłaniem, 
które winno trafić do wiernych po jego śmierci.    

nr kat.: 081010G 
RAFAEL, 14x25 cm, s. 312, twarda

Kościół  
tchórzy 

Wciąż są chrześcijanie, którzy boją się, że pewnego 
dnia do naszych wybrzeży przybiją statki pełne uzbro-
jonych po zęby barbarzyńców pragnących stłamsić 
chrześcijańską kulturę i zniszczyć Kościół. Matt Walsh 
nie pozostawia złudzeń – celnie i bezpardonowo obnaża 
współczesne chrześcijaństwo, które sami sprowadzamy 
do bylejakości i nadajemy mu rangę folkloru.

nr kat.: 719162 
RAFAEL, 14x20 cm, s. 224, miękka

nr kat.: 992824 
Czas trwania: 6 godz. 19 minut, lektor: polski, napisy: polskie, nośnik: 2xDVD

nr kat.: RAF309 
 

Wymagający Papież. 
W hołdzie Benedyktowi XVI 
W swojej najnowszej książce ks. Robert Skrzypczak 
dokonuje wnikliwego spojrzenia w pontyfikat papieża 
Benedykta XVI.   

nr kat.: 336994 
RAFAEL, 14x20 cm, s. 160, miękka

9900 9900

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

promocja  
od 5 egz.:

 
 2500

3990

the choSen – „wyBrani” 
The Chosen – światowy hit, o którym miliony ludzi nie przestają mówić. 
Pierwszy wielosezonowy serial o życiu jezusa oparty na prawdziwych hi-
storiach. Pokazuje ewangelię oczami osób, które znały go osobiście. DVD 
zawiera polską wersję językową (lektor lub napisy). The Chosen jest największym 
projektem medialnym wszech czasów finansowanym przez społeczność. Do tej 
pory przetłumaczony na 56 języków, z 423 000 000 wyświetleń, konsekwentnie 
utrzymuje się w rankingu 50 najlepszych aplikacji streamingowych iOS i Android.

Pierwszy sezon 
na dVd  

drugi sezon 
na dVd 

promocja 
 
 5500

6990

promocja 
 
 5500

6990

promocja 
 
 6500

7990

dzienniK więzienny

audioBooK 
3 tomy na PendriVe

Historia kard. Georga Pella niesłusznie skazanego i na ponad rok osadzonego w więzieniu. Zapiski powstały w trakcie przebywania kardynała 
w więzieniu. „Mocne”, „prawdziwa petarda” „dosadne zwieńczenie dzieła” – to pierwsze recenzje redaktorów przygotowujących polskie wyda-
nie ostatniej części tryptyku, który kard. George Pell stworzył podczas uwięzienia. Nikt nie przypuszczał, że trafi do czytelników już po śmierci 
autora, a tytuł Uwolnienie niewinnego zyska dodatkowe, mistyczne znaczenie. Niezwykłej rangi nabierają też słowa, które w ostatniej części 
Dziennika więziennego kieruje do nas śp. kard. Pell. To jego duchowy testament. Dziennik więzienny uznawany jest już za klasykę duchowości.
RAFAEL, 14,5x20 cm, s. 492 (t. 1), 448 (t. 2),  480 (t. 3), zintegrowana

9900

promocja 
 
 3900

4990

promocja 
 
 2800

3490NOWOŚĆ!

Kościół tchórzy 
to kubeł zimnej 

wody na 
głowę letnich 

chrześcijan!
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60 

 18000
Eucharystyczny

nr kat.: DE2310
70x300 cm, rękawy

Banery deKoracyjne – wielKanoc i wielKi PoSt

wielKanoc Bierzmowanie

Tło do grobu
nr kat.: DE2207

90x150 cm, rękawy

Wielkanoc
nr kat.: DE3015

70x300 cm, rękawy

 18000

 15000

Ecce homo
nr kat.: DE2007

90x150 cm, rękawy

 15000

28000

28000

Modlitwa, post, jałmużna
nr kat.: DE2309

300x100 cm, rękawy

Zbawienie przyszło przez krzyż
nr kat.: DE3017

300x100 cm, rękawy

Wielki Post
nr kat.: DE3006

200x100 cm, rękawy

Trzy krzyże
nr kat.: DE2009

190x300 cm, rękawy

39000

18000
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Kto wierzy we mnie... nr kat.: MX2277
300x100 cm, rękawy

 28000 Bierzmowanie nr kat.: DE3001 
300x100 cm, rękawy

Bierzmowanie
nr kat.: DE3003 

50x120 cm, rękawy

 28000

NOWOŚĆ!

Bierzmowanie
  nr kat.: D10009

70x300 cm, rękawy

Eucharystyczny
  nr kat.: DE3015

100x300 cm, rękawy

Wielkanoc
  nr kat.: DE3010

70x300 cm, rękawy

Bierzmowanie
  nr kat.: DE1909
70x300 cm, rękawy

 18000

25000 18000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Wielkanoc
nr kat.: DE3007

90x150 cm, rękawy

15000  18000  18000
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i Komunia święta Boże ciało

oKolicznościowe

I Komunia Św.
nr kat.: DE3013

70x300 cm, rękawy

 18000

NOWOŚĆ!

Ja jestem...
  nr kat.: DE1607

50x80 cm, rękawy

I Komunia Św.
  nr kat.: DE3014

200x100 cm, rękawy

Oto święte...
  nr kat.: DE9006

50x120 cm, rękawy

 12000

 15000

To jest Ciało 
Moje

  nr kat.: DE7006
70x300 cm, rękawy

Przyjdźcie do 
mnie wszyscy

  nr kat.: DE1311
70x300 cm, rękawy

 18000 18000
Jam jest 
Chlebem

nr kat.: DE7005
70x300 cm, rękawy

18000

NOWOŚĆ!

 18000

 

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

 28000
Wierzę w Kościół nr kat.: DE2904
300x100 cm, rękawy

28000

Różaniec
  nr kat.: D19001

70x300 cm, rękawy

 18000
Miłosierdzie

  nr kat.: D11023
70x300 cm, rękawy

 18000
Posłani w  pokoju

nr kat.: DE2714
70x300 cm, rękawy

Msza Święta
nr kat.: DE2505

70x300 cm, rękawy

 18000 18000

 18000

 18000
Maryjny

nr kat.: DE3016
70x300 cm, rękawy

Zesłanie ducha
nr kat.: DE3012

70x300 cm, rękawy

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!



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

cena za 1 szt. 

20500

nr kat.:  

OR14XX

nr kat.:  

OR15ZX

nr kat.:  

OR6XXX

nr kat.:  

OAW8ZX

nr kat.:  

OAW1XX

nr kat.:  

OaW15Ż

nr kat.:  

OAR284

nr kat.:  

OAW15F

nr kat.:  

OR9XXX

nr kat.:  

OAW6XX

Wszystkie świece robione na zamówienie – bez możliwości zwrotu!

nr kat.:  

OAW8FX

nr kat.:  

OR23XX

Kolor żółty świec może różnić się od tego ze zdjęcia (zależy od użytej parafiny)

nr kat.:  

OR19XX

nr kat.:  

OAW8CX

nr kat.:  

OR15CX

nr kat.:  

OAW15C

nr kat.:  

OAW10X

nr kat.:  

OR15FX
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Ku czci jezuSa

tr
yP

ty
K 

w
ie

lK
an

o
cn

y

KomunijnePogrzeBowa SoBorowa

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

205002050020500

nr kat.:  

OR10XX
nr kat.:  

OR27XX

nr kat.:  

OR24BX nr kat.:  

JUT5XX

nr kat.:  

TBWXXX

nr kat.:  

OAR21X

nr kat.:  

OR25XX nr kat.:  

OR11XX
nr kat.:  

OAW9XX
nr kat.:  

OR21XX

Ku czci maryi

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

20500

nr kat.:  

ON3XXX
nr kat.:  

OR18XX
nr kat.:  

OAW2XX
nr kat.:  

OAR283
nr kat.:  

OAR23X

69000

nr kat.:  

PS3XXX

wys.: 100 cm
śr.: 8 cm

PaSChały 
Z daTą 2023

Paschały 
spalające 
lub 
z wkładem 
olejowym

nr kat.:  

PS11XX
nr kat.:  

PS10XX

60900

Pa
Sc

h
ał

y

nr kat.:  

PS1XXX
nr kat.:  

PS4XXX
nr kat.:  

PNSZXX
nr kat.:  

PS9XXX
nr kat.:  

PS7XXX

nr kat.:  

OR17XX
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Świece ołtarzowe z parafiny, ręcznie zdobione, z masy plastycznej 
z mosiężnym wkładem olejowym z regulowanym knotem.

cena za 1 szt. 

13500

nr kat.:  

PM2905

nr kat.:  

PM2913

nr kat.:  

PM2906

nr kat.:  

PM2914

nr kat.:  

PM2901

nr kat.:  

PM2909

nr kat.:  

PM2907

nr kat.:  

PM2915

nr kat.:  

PM2908

nr kat.:  

PM2916

nr kat.:  

PM2902

nr kat.:  

PM2910

nr kat.:  

PM2904

nr kat.:  

PM2912

nr kat.:  

PM2903

nr kat.:  

PM2911

średnica: 8 cm, wysokość: 30 cm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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dostawa 

gratis  
przy zamówieniu 

6 win

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. 

PROSECCO  
MILESSIMATO

białe półsłodkie
Kraj:  , Poj.: 0,75l, alkohol: 11,5%
Dobrze zrównoważone Prosecco, ze świeżym, 
orzeźwiającym bukietem.

nr kat.: WM3002
3 szt.

16990
CENA ZA 3 SZT: 16990

CENA ZA 3 SZT: 

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

RIESLING  
SALVE  

2020
białe półwytrawne

Kraj:  , Poj.: 0,75 l, alkohol: 10,5%
Świeży, przyjemny mineralny; Riesling o aromatach 
lekkich owoców. 

nr kat.: WM3001
3 szt.

 17990CENA ZA 3 SZT: 

RIELING  
FRUChTIG  

2020
białe półsłodkie

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

nr kat.: WM2902
3 szt.

 17990CENA ZA 3 SZT: 

VERdICChIO  
CLASSICO 2021

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

nr kat.: WM2901
3 szt.

15990
CENA ZA 3 SZT: 

TOKaJ  
SZAMORODNI  

2015
białe słodkie

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

nr kat.: WM2501
3 szt.

Kraj: Hiszpania, Poj.: 0,75 l, alkohol: 17%
30-letnie wino ze szczepu PX, gęste i balsamiczne, 
dojrzewające w dębie przez 28 lat (sic!). Bukiet z nutą 
lukrecji i suszonej śliwki. Wielkie wino!

nr kat.: WM2502
1 butelka

22900
CENA ZA 1 BUTELKę: 

dON PX 
1990  
GRAN 
RESERVA
białe słodkie



PreParaty na odchudzanie

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. 

„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

12900

9900

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
poj.: 750 ml

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

nr kat.: CZ7013
poj.: 750 ml

4900

Nalewka  
na trzustkę

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

nr kat.: CZ6001
kuracja miesięczna, 200 ml

4900

Nalewka  
na trawienie

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

nr kat.: CZ8002
kuracja miesięczna, 200 ml

9900

Nalewka  
na  

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

nr kat.: CZ1001
kuracja miesięczna, 200 ml

4900

Tabletki na 
odchudzanie
Gotowy ekstrakt 
ziołowy w czystej 
postaci,  w formie 

tabletek,  bardzo szybko ulega roz-
puszczeniu i rozpoczyna dobroczynne, 
szybkie działanie. 

nr kat.: CZ1603
120 tabletek

5500

5500

Ziołowe  
tabletki  
na nerki
Ziele rdestu ptasiego i liścia pokrzy-
wy, ze względu na obecność flawo-
noidów i soli mineralnych zwiększają 
wydalanie moczu. Substancje czynne 
zawarte w kukurydzy, liściu pokrzywy 
i zielu  nawłoci wpływają łagodnie na 
zwiększenie diurezy. 

nr kat.: CZ1605
120 tabletek

ProduKty na trawienie

PreParaty na Serce

Miód  
z ziołami na trawienie

Miód akacjowy zawiera duże ilości 
naturalnej witaminy C, a także fruk-
tozy i bioflawonoidów, które ułatwiają 
trawienie. Zaleca się spożywanie także 
w sytuacjach długotrwałych zmar-
twień, silnych przeżyć psychicznych 
lub napięć nerwowych. 

nr kat.: CZ1101
300 g

Miód  
na serce
Miód na serce to wspaniałe źródło ży-
ciodajnych substancji, które od wieków 
stosuje się dla ochrony serca. Preparat 
ten wzbogacony jest w naturalne wita-
miny. Długotrwałe stosowanie dosko-
nale  wpływa na pracę układu krążenia.

nr kat.:  CZ1102
300 g

4900

4900

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

nr kat.: CZ8003
kuracja miesięczna, 200 ml

4900

Nalewka  
na cholesterol

Bezalkoholowa nalewka na chole-
sterol. Wskazana w profilaktyce prze-
ciwmiażdżycowej. Ułatwia utrzymanie 
odpowiedniego poziomu cholesterolu.

nr kat.: CZ2809
kuracja miesięczna, 200 ml

Eliksir  
nasercowy 

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

nr kat.: CZ7010
poj.: 750 ml

9900

4900
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PreParaty na odPorność

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

nr kat.: CZ1309
pojemność: 150 ml

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

nr kat.: CZ1310
pojemność: 150 ml

4900

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

nr kat.: CZ1301
pojemność: 150 ml

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

4900

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

nr kat.: CZ6006
kuracja miesięczna, 200 ml

9900

Eliksir na odporność
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       

Ziołowy ekstrakt to żywe i aktywne 
szczepy bakterii probiotycznych. 
Składniki ekologiczne: Ekstrakt z fer-
mentowanych roślin ziołowych (100%) 
[w tym: ziele skrzypu polnego (60%), 
ziele rdestu ptasiego (40%), zestaw 
żywych i aktywnych szczepów bakterii 
probiotycznych. 

nr kat.: PEZ29X
poj.: 500 ml

8490

18900

zastosowanie: Colostrum Bovinum zawiera pierwsze krowie mleko (siarę). Dostarcza immunoglo-
bulin (aktywnych przeciwciał) oraz peptydów, które wspomagają organizm, utrzymanie oraz rozwój 
naturalnych mechanizmów obronnych. Pozytywnie wpływa na utrzymanie sił witalnych i funkcji 
poznawczych. Dodatkowo korzystnie wpływa na pielęgnację skóry oraz wspiera odporność na 
działanie stresu. 

1 op. 105 tabletek!

Colostrum  
liofilizowane wołowe

Uodpornij 
się 

na  wiosnę!

nr kat.: COL29X

Sposób użycia: 1 lub 2 
kapsułki spożyć rano, 
w trakcie śniadania, 
popijając szklanką (min. 
200 ml) wody lub her-
baty. Nie przekraczać 
zalecanej porcji dc 
spożycia (2 kapsułki) 
w ciągu dnia. 

4900

Priobotyczny 
ekstrakt 
ziołowy

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

nr kat.: CZ1311
pojemność: 150 ml

mazidła KlaSztorne
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48000 Masażer  
stóp 

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

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

naturalny PolSKi miód

Sól  
kąpielowa  
z pyłkiem  
pszczelim
Sól jodowo-bromowa do kąpieli z dodatkiem pyłku 
pszczelego. Zalecana do kąpieli relaksacyjnych, wspo-
maga biologiczną odnowę organizmu. 
działanie:  nawilżające, pielęgnacyjne, wygładzające, 
zmiękczające, regenerujące, rozgrzewające.

nr kat.: P006XX
750 g

Krem witaminowy 
z miodem do rąk 

Delikatna konsystencja, piękny świeży 
zapach moreli i miód o działaniu 
pielęgnacyjno-nawilżającym. Dosko-
nale nawilża i regeneruje dłonie, dzięki 
zawartości miodu i  naturalnych olei 
owocowych. Zawiera witaminę C, która 
rozjaśnia przebarwienia. Krem łatwo się 
rozprowadza i szybko wchłania. działa-
nie:  nawilżające, pielęgnacyjne, wygła-
dzające, zmiękczające, regenerujące.

nr kat.: P007XX
50 ml

4500

14500

24500

18500 15500 21500

34000

17900 18500

Miodowita  
– miód  
z pyłkiem,  
mleczkiem  
i propolisem
Dzięki wysokiej zawartości witamin, soli mineralnych, 
aminokwasów oraz makro- i mikroelemantów. 
„Miodowita” pomaga radzić sobie z osłabieniem orga-
nizmu, spadkiem odporności, oraz zapewnia właściwą 
przemianę materii. Posiada właściwości antybakteryjne, 
przeciwzapalne i oczyszczające. Produkt naturalny.

nr kat.: P003XX
250 g

Ciśnieniomierz  
TMA 200 jest to całkowicie zautomatyzowany aparat 
do pomiaru ciśnienia krwi i tętna zakładany na 
nadgarstek. Duży wyświetlacz. Wbudowana pamięć 
umożliwia przechowywanie 60 ostatnich wyników 
pomiarów. Posiada funkcję automatycznego wyłącza-
nia co zmniejsza zużycie baterii.

nr kat.: TMA200
 

Koc grzewczy
Koc przeciwreumatyczny jest niezastąpiony w przy-
padkach występowania bólów korzonkowych, czy reu-
matycznych. Równomiernie ogrzewa ciało, poprawia 
krążenie krwi. Ciepło pobudza organizm, przyśpiesza 
krążenie i poprawia samopoczucie. Koc wyposażony 
jest w 3-stoponiowy regulator temperatury. 

nr kat.: TMW100
wym.: 150x80 cm, moc: 60 W

Waga analityczna
Specyfikacja: Metoda pomiaru: BIA, system 4 pre-
cyzyjnych czujników tensometrycznych, platforma 
ze szkła hartowanego. Automatyczne włączanie 
i wyłączanie, zasilanie: 3 x baterie alkaliczne AAA 
(w zestawie), funkcja pamięci dla 8 użytkowników, 
gwarancja 24 miesiące

nr kat.: FIT002
wym.: 30x30 cm

Lampa 
lecznicza
Lampa jest skutecznym przyrzą-
dem w leczeniu bólu oraz posia-
da właściwości wspomagające 
regenerację skóry. Promienie 
podczerwone wpływają na tym-
czasowy wzrost temperatury strefy ciała. Krążenie krwi 
nasila się, przez co obszar objęty napromieniowaniem 
będzie lepiej nawadniany, dotleniany oraz oczyszczony 
z toksyn (skóra poci się).

nr kat.: SOL30X
moc: 150W

Mata masująca 
Mata jest używana do relaksacji ciała. Jeśli cierpisz 
na ból pleców, rwy kulszowej, karku, napięcie mię-
śni, zmęczenie, stres, itp. mata i poduszka poprzez 
stymulację rożnych części ciała, uśmierzając ból bez 
lekarstw.

nr kat.: TAM18X
wym: 70x26 cm (mata), 40x26 cm (poduszka)

Masażer  
szyi
Masażer został zaprojektowany do masażu szyi 
ciepłem. Urządzenie posiada wbudowany bardzo 
nowoczesny, rotacyjny mechanizm masujący Shiat-
su, który uciskając mięśnie szyi, stopniowo uwalnia  
napięcie mięśniowe, przynosząc ulgę i relaks. Funk-
cja terapii ciepłem wzmacnia i przyspiesza efekty 
masażu, ogrzewając masowane mięśnie i tkanki. 
Posiada  trzystopniową prędkość masażu. 

nr kat.: NMS255
wym.: 31x26 cm

Poduszka masująca
Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki 
z „pamięcią” kształtu. Dzięki temu zapamiętuje kształt 
odciśniętej w niej głowy. Polecana jeżeli pojawia się 
problem z: bólami kręgosłupa, bólami ramion, drę-
twieniem dłoni, chrapaniem, bezsennością,  napięciem 
nerwowym

nr kat.: MFP503
wym.: 50x30 cm

Poduszka – elektryczna 
Poduszka szybko się nagrzewa i równomiernie 
rozprowadza ciepło na całej powierzchni. Łagodzi 
bóle pleców, mięśni i stawów. Posiada 3 stopnie 
temperatury grzania. Wykonana jest z materiału pola-
rowego. Poduszka wyposażona jest w zabezpieczenie 
przed przegrzaniem oraz w funkcję automatycznego 
wyłączania

nr kat.: ORO30X
wym.: 30x40 cm, moc 100 W

2950

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

3500

NOWOŚĆ!
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Kawa  
Ziarnista  
Vaspiatta  
Espresso 

Skład: kawa Arabica (100%) z Ameryki Środkowej 
i Ameryki Południowej.

nr kat.: MX2393
1 kg

Kawa  
Ziarnista  
Vaspiatta  

Crema  
Speciale 

Składniki: ziarna odmiany Robusta (100%) pocho-
dzące z Azji Południowo-Wschodniej.

nr kat.: KVCS22 
1 kg

Kawa  
Ziarnista  
Vaspiatta  

Roma  
Classica 

Składniki: kawa Arabica (60%) i kaw naturalnych 
pochodzących z Ameryki Południowej i Azji Połu-
dniowo-Wschodniej.

nr kat.: KVRC21 
1 kg

7900

750

750

herbata Ceylon
Czarna herbata liściasta 
pochodząca ze Sri Lanki 
(100%).

nr kat.: ChSWC1
Opakowanie 30 torebek

herbata  
Earl Grey
Czarna herbata liściasta 
pochodząca ze Sri Lanki 
(99%, 1% bergamotka).

nr kat.: ChSWC1
Opakowanie 30 torebek

9900 10500

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

 nr kat.: SWTEK1

Zestaw  
12 smaków 

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

 nr kat.: SWTEK2

13900
8900

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

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

NOWOŚĆ!

Skrzynia pełna herbat  
Sir Williams Royal Taste
Zestaw 8 smaków z gamy Sir Williams Royal taste po 10 saszetek: 
czarna cejlońska, earl grey, biała, zielona, zielona z miętą, malino-
wa, zielona z wiśnią, kompozycja korzenna.

nr kat.: SWRT01

21900

21900

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

nr kat.: SW0001

Zestaw  
12 smaków

(180 herbat)  
Sir William’s Tea 

w eleganckiej 
drewnianej 

skrzynce 



23500 22500
NOWOŚĆ!

hugo Boss 
Boss Number One marki 
Hugo Boss to aromatyczne  
perfumy dla mężczyzn. nuty 
zapachowe: zielone jabłko, 
jałowiec, bazylia, grejpfrut, 
bergamotka i cytryna, miód, 
lawenda, korzeń irysa, 
jaśmin, szałwia, konwalia, róża, drzewo sandałowe, bursztyn, paczula, cynamon, 
piżmo, mech dębowy, cedr.

nr kat.: OS3001
poj.: 100 ml

Bentley 
Bentley For Men Azure marki Ben-
tley to drzewno - wodne perfumy 
dla mężczyzn. 
nuty zapachowe: ananas, liść 
fiołka, tangeryna i bergamotka, pa-
pryka, lawenda, herbata i szałwia 
muszkatołowa, drzewo kaszmiro-
we i fasolka tonka

nr kat.: OS3002
poj.: 100 ml

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

35000

dolce Gabbana 
Dolce & Gabbana to drzewno 
- aromatyczne perfumy dla 
mężczyzn. nuty zapachowe: 
cytrusy, czerwona poma-
rańcza, sycylijska cytryna 
i jagody jałowca, papryczka 
pimento, szałwia muszkato-
łowa, geranium i lawenda, 
cedr, wetyweria i paczula.

nr kat.: OS3003
poj.: 100 ml

21500

azzaro  
Chrome 
Woda toaletowa o cytru-
sowym aromatycznym 
zapachu. nuty zapachowe: 
rozmaryn, cytryna, 
jaśmin, drzewo sandałowe 
i różane, cedr, kardamon

nr kat.: OS2301
poj.: 100 ml

24500

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

nr kat.: OS2906
poj.: 100 ml

22500

Cacharel Pour 
L’homme 
Woda toaletowa o zapachu 
drzewno przyprawowym. nuty 
zapachowe: lawenda, szałwia, 
goździk, jaśmin, konwalia, jodła, 
bursztyn, drzewo sandałowe. 

nr kat.: OS3004
poj.: 100 ml

26500

Mont Blanc 
Legend
Woda perfumowana dla 
mężczyzn - o skórzanym 
aromacie. nuty zapa-
chowe: bergamotka, liść 
fiołka, jaśmin, magnolia, 
nuty drzewne, mech 
dębowy, skóra.

nr kat.: OS2807
poj.: 100 ml

Zestaw Versace Man Eau Fraiche
Skład zestawu: Woda toaletowa 50ml + 50ml, Żel pod prysznic + 50ml Balsam 
po goleniu. Świeży zapach o drzewno wodnym aromacie.

nr kat.: OS2802 
 

24500

Kapłan na co dzień  12 411 14 57
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Etui na klucze (czarne)
Etui na klucze wykonane ze skóry. Posiada 6 meta-
lowych, uchwytów na klucze, kieszonka zapinana na 
suwak oraz duża przegroda.
 nr kat.: OS4015
wym.: 7,5 x 11,5 cm

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

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

4200
a4 czarny 

 nr kat.: NLJED1C
a4 bordowy 

 nr kat.: NLJED1

Etui na  
dokumenty

3200
a5 czarny 

 nr kat.: NLJED2C
a5 bordowy 

 nr kat.: NLJED2
 

4400 4400

Portfel brązowy rozkładany 
Skórzany portfel męski. Wewnątrz portfela miejsca na 
karty, przegródka na banknoty oraz kieszonka na monety.  
 nr kat.: OS7005
wym.: 13x10 cm

8500

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

8500

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

8500

8500

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

7500
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

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

mała nr kat.: OSJ015
wymiary: 25x20 cm

6500

duża nr kat.: OSJ016
wymiary: 38x25 cm

7500

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

nr kat.: OSJ013
wymiary: 37x26x14 cm

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

nr kat.: JJaK15
wymiary: 38x26 cm

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

nr kat.: JJTE88
wymiary: 31x43 cm

12500 12500 19500

Z ekologicznej 
skóry. 
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15500
 

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

 nr kat.: ODG002

Bezrękawnik  
na guziki

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

18900
 

25500

  nr kat.:OD2008

Kamizelka  
CLaSSIC PRO

Ciepła kamizelka polarowa 
na sutannę, zasuwana na zamek, 
z regulacją obwodu bioder gumą  

ze stoperem.  
W kolorze czarnym.

22000

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

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

nr kat.: ODG001

18900
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Skarpety Półfrotte  
MULTISPORT 

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

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

1490

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

1560

1860

3900

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

dostępne 
rozmiary w cm  

(długość mierzona  
do środkowej dziurki) :

95, 110 

rozmiar 38-40        nr kat.:  OD2922
rozmiar 41-43                 nr kat.:  OD2923
rozmiar 44-46        nr kat.:  OD2924

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

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

Pokrowiec  
na sutannę

5500
 

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

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

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

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

185006900
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Koszula rzymska krótki rękaw
60 % bawełna u 40% włókna sztuczne.  

Kolory do wyboru: biały, czarny, niebieski, popielaty, stalowy.

11000
 

12000
 

36-45  nr kat.:OdKR28

 
46-50  nr kat.:OdKR28N

 
50-  nr kat.:OdKR28Z

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

Koszula kapłańska pod sutannę na 
stójce krótki rękaw

12500
 

14000
 

39-45  nr kat.:OD2800

 
46-50  nr kat.:OD2801

60 % bawełna, 40% włókna sztuczne.

51-55  nr kat.:OD280215000
 

KoSzule Szyte na indywidualne zamówienia nie Podlegają zwrotowi!

36-45     nr kat.: OD2600

46-50     nr kat.: OD2601

51-55     nr kat.: OD2602

15900
 

17900 

21000 

Przy 
zamówieniach 
nietypowych:  

poniżej 170 cm 
i powyżej 188 cm 

wzrostu cena: 

24900

14500
 

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

Przy 
zamówieniach 
nietypowych:  

poniżej 170 cm 
i powyżej 188 cm 

wzrostu cena: 

17900
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nieBieSKi 
jaSny

czarny

13500
 

47-50.
nr kat.: OD1004N

14900
 

Powyżej 50 na zamówienie
nr kat.:OD1004Z

Stalowy

Koszula na spinki,  
60% bawełny
Do wyboru kolor: biały, niebieski, popielaty, stalowy, czarny.

nr kat.: OD1004

11900
 

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

PoPiel

Biały

Koszula kapłańska,  
80% bawełny, krótki rękaw

Koszula kapłańska, 60% bawełny krótki rękaw

10900
 

12100
 

36-45  nr kat.:OD5094

 
46-50  nr kat.:OD5095

 
51-55  nr kat.:OD509613900

 

9900
 

11500
 

36-45  nr kat.:OD2099

 
46-50  nr kat.:OD6010

 
51-55  nr kat.:OD6010N 12900

 

Koszula kapłańska z wypustką  
60% bawełny
Kolor biały z czarnym obszyciem.

NOWOŚĆ!

12000
 

14000
 

   nr kat.:OD3023

 
47-50  nr kat.:OD3023N

 
50-  nr kat.:OD509615000

 

Przy zamówieniach 
nietypowych:  

poniżej 170 cm i 
powyżej 188 cm 

wzrostu cena: 

16900

Przy 
zamówieniach 
nietypowych:  

poniżej 170 cm 
i powyżej 188 cm 

wzrostu cena: 

14900

Przy 
zamówieniach 
nietypowych:  

poniżej 170 cm 
i powyżej 188 cm 

wzrostu cena: 

15900
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nieBieSKi

Koszulka polo pod koloratkę 
(krótki rękaw)

długi rękaw

Biały

czarny

Szary

grafitowy

12500
 

13500
 

13500
 

14500
 

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.

4700
 

białe
 nr kat.: OD3004

czarne
 nr kat.: OD3005

Koloratka
Elastyczna i niełamliwa. Import z Włoch.

nr kat.: OD1007

1000
 

Wykonana z dzianiny 
bawełnianej (100%) 

typu Lacosta. 

S-2XL  nr kat.: OD2097

3XL-5XL  nr kat.: OD2096

S-2XL  nr kat.: OD4097

3XL-5XL  nr kat.: OD4096



Każdy z filmów dostępny na zorganizowane pokazy w parafii dla wiernych.  
W sprawie licencji na seans grupowy prosimy o kontakt: 

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

The Chosen 
z lektorem  

sezon 1

Żywy

The Chosen 
z lektorem  

sezon 2

Nakręcony 
tata

Medjugorie

Benedykt XVI

Cud Guadalupe

Moc w moich 
dłoniach

Wyrok na 
niewinnych

ProsTo  
z kINa

ProsTo  
z kINa

ProsTo  
z kINa

ProsTo  
z kINa

2990
zł

1490
zł

2990
zł

1490
zł

1490
zł

990
zł

1490
zł

1490
zł 1490

zł

oglądaj na: www.rafaelkino.pl

Zapraszamy na 

platformę VoD
z filmami religijnymi



NowatorsKa techNologia oZDabiaNia i reNowacji 
ściaN świątyń, sal parafialNych, plebaNii...

DruK Na ściaNie!

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

  innowacyjny robot, 
który przenosi projekty 
bezpośrednio na ściany.

  nawet 90% taniej niż 
w przypadku malowania 
tradycyjnego!

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

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

Koszty eksploatacji

Koszty instalacji

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

tel. 56 660 44 44  
601 625 121

www.elektrocieplo.pl

Proporcjonalne koszty ogrzewania 
kościoła na rok 2023

Bardzo niskie Niskie Średnie Wysokie Bardzo wysokie

Promienniki podczerwieni

Nagrzewnice nadmuchowe

Podławkowe

Piece akumulacyjne

Piece akumulacyjne + fotowoltaika

Podłogowe panele grzewcze

Kotłownia ekogroszek lub węglowa

Kotłownia gazowa

Pompa ciepła – powietrze woda



◆ 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

320000
Cena za sztukę

oferujeMy:
◆ FAChOWE DORADZtWO
◆ PROJEKt, WyKOnAniE, MOntAż WitRAży
◆ PROJEKt, WyKOnAniE, MOntAż StOlARKi
◆ SPECJAliStyCZnE PRACE SZKlARSKiE

zaTrudNIaMy I WsPółPraCujeMy:
Z DOśWiADCZOnyMi PROJEKtAntAMi WyKWAliFiKOWAnyMi WyKOnAWCAMi

WykoNujeMy:
◆  WitRAżE OłOWiAnE MEtODą KlASyCZną
◆ WitRAżE PAnElOWE-SZKłO
◆ lAMinOWAnE żyWiCAMi
◆ KOnSERWACJE i REnOWACJE

www.feretrony.pl
info@feretrony.pl

t.  509 116 467,   81 511 83 47

www.feretrony.pl
info@feretrony.pl

t.  509 116 467,   81 511 83 47

DruK Na ściaNie!

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

Ul. tURKA 222B 
20-258 lUBlin 

info@3kprojekt.pl
tEl. 509 116 467



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  

Biblia opowiedziana  
w cenie 39,90 zł

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

A doradztwo  
A projekt 
A dostawa  
A montaż  

Oświetlenie Obiektów sakralnych

Menadżer projektów
Tomasz Hazik

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

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, ewange-
licznej symboliki światła, podkreślając nim wagę liturgii i symboli wiary.

A  iluminacja zewnętrzna kościołów i kaplic
A  oświetlenie wnętrz świątyni
A  projekty oraz wykonanie instalacji elektrycznych

nowoczesne 
oświetlenie led!  

do 70%  
oszczędności  
na rachunku  

za oświetlenie!



sacroexpo.pl/SacroExpo /sacroexpo

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

19-21.06.2023
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Delectio 
ul. Rękawka 51  
30-535 Kraków

Delectio
Katalog wysyłkowy dla duszpasterzy

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

opiekun
Szczegóły na s. 14
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Konsultacje  
na terenie  

całego kraju

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

tel. 56 660 44 44  
601 506 335

www.elektrocieplo.pl

OGRZEWANIE I WENTYLACJA W KOŚCIELE
•  najniższy koszt 

ogrzewania w sezonie 
2022/2023

•  tarcza osłonowa na 
cenę prądu

•  atrakcyjny rabat 
wiosenny na montaż 
pieców akumulacyjnych

•  7 rodzajów ogrzewania 
do wyboru

•  umowa, gwarancja 
producencka

•  ponad 240 realizacji 

Piece akumulacyjneRekuperacja

Ogrzewacze 
szybkonagrzewające

Koszty inwestycyji i eksploatacji na stronie 78

Nagrzewnice

Promienniki podczerwieni

Piece akumulacyjne

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 

dla komfortu pracy duszpasterskiej.
Więcej szczegółów s. 54-55

Samochody  
na raty

oferta dedykowana


