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Vademecum
liturgii gregoriańskiej
pod red. Piotra Wulgarisa

Drugie wydanie – uzupełnione i poszerzone
– tej publikacji stanowi potężną skarbnicę
wiedzy źródłowej. To kompendium, w którym
w jednym miejscu znajdziemy najważniejsze
dokumenty opisujące liturgię sprawowaną
w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
Zamieszczone dokumenty, dekrety i wyjaśnienia stanowią liturgiczną bazę prawną
i są niezbędne do godnego sprawowania
Najświętszej Ofiary. Dzięki tej publikacji nieporozumienia i wątpliwości, które pojawiały
się wokół zagadnień związanych z celebracją
nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, mogą
zostać przezwyciężone. To kolejne bardzo
starannie przygotowane pod względem edytorskim wydanie tej książki przyczyni się do
jeszcze większego rozpropagowania liturgii
w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
Oprawa twarda.

Format: B5, ss. 652

Cena: 145,00 zł
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Także w wersji cyfrowej
- wszędzie z Tobą
- liturgia bliżej Ciebie
- homilia
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ZNAJDZIESZ W NIM TEKSTY:
● w tym roku poświęcone wyjaśnieniu, czym jest liturgia
● mówiące o Eucharys�i w ramach aktualnego programu duszpasterskiego
● komentarze do niedzielnej liturgii słowa
● ukazujące, jak sakramenty powinny kształtować życie chrześcijanina
● przybliżające księgę Pisma Świętego
● dla zainteresowanych muzyką w liturgii
● formacyjne dla Liturgicznej Służby Ołtarza,
Nadzwyczajnych Szawarzy Komunii Świętej, ale nie tylko...
● propozycje katechez
● ukazujące prawo kościelne na co dzień
DODATEK HOMILETYCZNY – propozycje homiletyczne
na wszystkie niedziele roku liturgicznego
i uroczystości w układzie:
● sigla czytań mszalnych
● homilia dla dorosłych
● homilia dla młodzieży
● homilia dla dzieci
Mieści się w segregatorze Modlitw Powszechnych.
WYDANIE PAPIEROWE
Cena 1 egzemplarza:
- bez dodatku homiletycznego – 6,50 zł
- z dodatkiem homiletycznym – 12,00 zł
Prenumerata roczna 1 egzemplarza w Polsce:
- bez dodatku homiletycznego – 26,00 zł
- z dodatkiem homiletycznym – 48,00 zł
Prenumerata roczna 1 egzemplarza zagraniczna
tylko w wersji cyfrowej.
Prenumerata poprzez wpłatę na konto:
Wydawnictwo HLONDIANUM, ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań
BANK PEKAO SA IV ODDZIAŁ W POZNANIU, Nr 90 1240 3220 1111 0000 3529 4519
WYDANIE CYFROWE
Dostępne tylko w sklepie internetowym
Cena 1 egzemplarza:
- bez dodatku homiletycznego – 5,00 zł/ prenumerata roczna – 20,00 zł
- z dodatkiem homiletycznym – 9,00 zł/ prenumerata roczna – 36,00 zł
Warunki prenumeraty większej ilości egzemplarzy do uzgodnienia w Dziale Sprzedaży Wydawnictwa:
wydawnictwo@hlondianum.pl; tel. (+48) 61 64 72 645

www.msza.tchr.org
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MODLITWY POWSZECHNE
na rok liturgiczny A (2022/2023)

MODLITWY

„Modlitwy Powszechne” na każdy dzień roku.
Czytelna czcionka, przejrzysta forma.

22/MP

now
ość

Zestaw podstawowy (tzw. wkład) obejmuje:
– kartkę „Modlitw” na każdy dzień roku (wpinaną do segregatora),
– wspomnienia obowiązkowe w diecezjach – dodatek żółty,
– Msze Święte obrzędowe i okolicznościowe – dodatek niebieski,
– pełne obrzędy wstępne Mszy z nutami,
– uroczyste błogosławieństwa i modlitwy nad ludem na zakończenie Mszy Świętej,
– materiały dodatkowe do pobrania przez Internet.
Każda kartka „Modlitw” zawiera: modlitwę powszechną, wprowadzenie do Mszy
Świętej z aktem pokuty (różne formy), słowo przed rozesłaniem, pełny formularz mszalny.

Słowo przed rozesłaniem zostało umieszczone na końcu każdego miesiąca.

Dodatkowo do kompletu proponujemy: nelegancki segregator do wpięcia kartek „Modlitw Powszechnych”
wraz z zakładką, na której umieszczono zestaw wezwań modlitw powszechnych za zmarłych i w różnych potrzebach,
oraz naklejką z tekstem Gloria i Credo.
Materiały dodatkowe są dostępne w formie do pobrania przez Internet. Szczegóły w każdym egzemplarzu „Modlitw”.
Materiały do pobrania przez Internet zawierają:
– niedzielne Msze św. z udziałem dzieci (wprowadzenie, akt pokuty, modlitwa powszechna, słowo przed rozesłaniem),
– komentarze do czytań biblijnych na niedziele i uroczystości,
22/MPA
– ogłoszenia duszpasterskie na niedziele i uroczystości,
– propozycje śpiewów na niedziele i uroczystości,
– komentarze do liturgii Triduum Paschalnego.
Materiały można otworzyć w każdym edytorze tekstu i dowolnie modyfikować.
Takie rozwiązanie umożliwia łatwe dostosowanie ich do potrzeb danej wspólnoty parafialnej.

22/MP

Cena wkładu (luźne kartki) – 155,00 zł
+ koszty wysyłki: przedpłata – 15,00 zł, przesyłka pobraniowa PP – 17,00 zł

22/MPA

Cena kompletu (luźne kartki + elegancki segregator) – 165,00 zł
+ koszty wysyłki: przedpłata – 15,00 zł, przesyłka pobraniowa PP – 17,00 zł

Uwaga! Zamówienia na „Modlitwy Powszechne” przyjmujemy już dziś, zrealizujemy je przed rozpoczęciem roku liturgicznego.

DODATKI DO MODLITW POWSZECHNYCH
21/205

Wspomnienia dowolne
Dodatek do „Modlitw Powszechnych” zawierający wszystkie wspomnienia dowolne świętych i błogosławionych ujęte w kalendarzu liturgicznym dla diecezji polskich do dnia 2 lutego 2021 r. oraz najnowszych. Pozycja zawiera: pełny formularz mszalny, wprowadzenie do Mszy św., akt pokuty (III forma),
modlitwę powszechną, słowo przed rozesłaniem. W sumie 135 wspomnienia. To jedna z dodatkowych
części „Modlitw Powszechnych” z możliwością wpięcia do segregatora. Zaopatrzona w indeks odsyłający do wspomnień obowiązkowych w diecezjach (żółta część „Modlitw Powszechnych”). Wykaz
dostępny na: www.hlondianum.pl. Wyd. IV uzupełnione.

nowość

Cena: 25,00 zł/egz.

Rytuał Mszy Świętej
Uzupełnienie do „Modlitw Powszechnych”. Pełne obrzędy
Mszy Świętej według „Mszału rzymskiego dla diecezji
polskich” (wyd. II poszerzone) w formie zszytej książki,
w formacie dostosowanym do segregatora „Modlitw Powszechnych”. Wszystkie prefacje na luźnych kartkach.

Cena: 14,00 zł/egz.
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KALENDARZ
Kalendarz tygodniowy
Bardzo przydatny w pracy duszpasterskiej kalendarz tygodniowy uwzględniający wszystkie święta i uroczystości kościelne. Jest też
sporo miejsca na notatki. Może pełnić rolę organizera pracy biura parafialnego. Do położenia na biurko lub powieszenia na ścianę.

nowość

Format: 460 x 340 mm
Cena: 35,00 zł/szt.

22/042

ZIARNO

ZIARNO

Ziarno

Ziarnek towarzyszy dzieciom przez cały rok katechetyczny.
To właśnie on prowadzi dzieci przez karty Ewangelii, starając się im
przybliżyć ją poprzez zadania, rebusy, krzyżówki, gwarantując przy
tym doskonałą zabawę. Przyjmujemy zamówienia kwartalne.
Obecnie w sprzedaży – od września do grudnia.

Cena: 1,70 zł/komplet na kwartał dla jednego dziecka
17 zł za paczkę (w paczce komplet dla 10 dzieci)

22/ZIA

POLECAMY
Teczka na karteczki „Ziarna”
Praktyczna teczka na wszystkie karteczki
„Ziarna”, aby nie martwić się, że poginą.

Cena: 1,70 zł/szt.

19/210

5

www.hlondianum.pl

BIURO PARAFIALNE
KSIĘGI PARAFIALNE
Elegancko oprawione księgi parafialne,
niezbędne w każdym biurze.
Dla ułatwienia korzystania z nich tytuły
zostały wydrukowane na okładce i na grzbiecie.

Przy zakupie 4 szt. 10% rabatu.

KSIĘGI

Przykładowe strony prezentujemy na
www.hlondianum.pl

Darmowa wysyłka od 300 zł*
*szczegóły na okładce

20/210

Księga Żywego Różańca

Adresowana do kół Żywego Różańca zawiera rubryki dotyczące danych personalnych, kontaktowych oraz informacji o pełnionych funkcjach przez poszczególne Róże. Jest też miejsce na uwagi. Księga przygotowana na 1080 wpisów, zawiera także puste
strony na ewentualne komentarze.

Format: A4, oprawa twarda, granatowa, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.

Księgi intencji mszalnych
Księga do wpisywania przyjętych intencji Mszy Świętych, wydana w czterech wersjach. Zawiera wszystkie niezbędne rubryki,
aby wpisać datę i godzinę Mszy, treść intencji, adres zamawiającego, wysokość ofiary, podpis celebransa i uwagi.

12/270
Wersja na 2 lata: 120 tygodni, tydzień na 2 stronach, dzień powszedni – 4 intencje, niedziela – 6 intencji.

Format: A4, oprawa twarda, granatowa, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.

12/269
Wersja na 1 rok: 60 tygodni, tydzień na 4 stronach, dzień powszedni – 8 intencji, niedziela – 12 intencji.

Format: A4, oprawa twarda, zielona, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.

14/291
Wersja na 1 rok: 54 tygodnie, jeden dzień na jednej stronie, 14 intencji na każdy dzień, dodatkowe miejsce na uwagi.

Format: A4, oprawa twarda, czarna, 380 stron. Cena: 60,00 zł/szt.

17/021
Wersja na 2 lata: 107 tygodni, tydzień na 2 stronach, dzień powszedni – 2 intencje, niedziela – 4 intencje.

Format: A5, oprawa twarda, czarna, 216 stron. Cena: 25,00 zł/szt.

18/077

Księga abstynencji

Opracowana od podstaw, zawiera rubryki niezbędne do odnotowania podejmowanej w parafii abstynencji (imię i nazwisko
podejmującego abstynencję, data podjęcia abstynencji, okres abstynencji, własnoręczny podpis podejmującego abstynencję). Księga może pomieścić ponad 3000 wpisów, po 14 na każdej stronie.

Format: A4, oprawa twarda, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.
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Księga chorych
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Zawiera rubryki do jednorazowego wpisu wizyty u chorego oraz możliwość odnotowywania wizyt u chorych regularnie korzystających z sakramentów św., np. w pierwsze piątki miesiąca. Takiego wpisu przy jednym chorym można dokonywać nawet
w ciągu 5 lat. Jest tu miejsce na dane chorego: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, datę wizyty u chorego oraz kto i jakich
sakramentów udzielił. Księga może pomieścić nawet 952 wpisy, po 4 na każdej stronie.

Format: A4, oprawa twarda, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.
13/121

Księga zmarłych

Zawiera 476 wpisów, po 4 na każdej stronie. Przejrzyste rubryki, m.in. na dane personalne zmarłego oraz informacje dotyczące
zaopatrzenia w sakramenty przed śmiercią, samego zgonu i pogrzebu. Jest miejsce na uwagi i odpis aktu zgonu z USC.

16/081

Księga cmentarna

KSIĘGI

Format: A4, oprawa twarda, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.

Zawiera więcej rubryk niż dotychczas stosowana w biurach parafialnych księga cmentarna na dane zmarłej osoby (nazwisko
i imię, stan cywilny i wiek, data i miejsce urodzenia i śmierci, data pogrzebu, imiona i nazwiska rodziców, dane z aktu zgonu,
nr z księgi zmarłych parafii) oraz informacje dotyczące miejsca na cmentarzu (dokładne miejsce pochówku, rodzaj grobu, dane
istniejącego grobu, jeśli wcześniej był już ktoś pochowany, pozwolenie na postawienie pomnika, ekshumacje, termin dzierżawy,
prolongaty, dane dysponenta). Jest też miejsce na uwagi. Księga obejmuje 357 wpisów, po 3 na każdej rozkładówce.

Format: A4, oprawa twarda, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.
16/369

Księga ofiarodawców

Opracowana od podstaw, zawiera rubryki niezbędne do rejestrowania wpisów związanych z ofiarami pieniężnymi wpływającymi do parafii od ofiarodawców indywidualnych oraz od firm-sponsorów (dane teleadresowe wpisane ręcznie lub pieczęć firmy,
data złożenia ofiary, jej wysokość, sygnatura potwierdzających dokumentów, cel/uwagi). Księga może pomieścić ponad 1600
wpisów, po 7 na każdej stronie.

Format: A4, oprawa twarda, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.
16/184

Księga korespondencji

Zawiera wszystkie rubryki niezbędne do rejestrowania korespondencji przychodzącej do parafii i wychodzącej z parafii, niezbędna w każdym biurze parafialnym (numer porządkowy, data otrzymania lub wysłania korespondencji, nadawca lub odbiorca,
treść, znaki umieszczane na korespondencji, numery aktów, jeśli korespondencja takich dotyczy, i uwagi). Księga umożliwia
prowadzenie pełnego rejestru korespondencji urzędowej parafii. Jedna rozkładówka zawiera 9 miejsc na wpis, co łącznie daje
1071 pozycji w całej księdze.

Format: A4, oprawa twarda, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.
13/201

Księga pamiątkowa

To sposób na utrwalenie najważniejszych chwil w życiu i historii parafii. Stanowi trwały ślad tego, co się wydarzyło na przestrzeni lat. Przydatna w każdej wspólnocie. Elegancko oprawiona w bordową okleinę.

Format: A4, oprawa twarda, 240 stron. Cena: 45,00 zł/szt.
19/309

Kronika parafialna

To sposób na utrwalenie najważniejszych chwil w życiu i historii parafii. Stanowi trwały ślad tego, co się wydarzyło na przestrzeni lat. Przydatna w każdej wspólnocie. Elegancko oprawiona w bordową okleinę.

Format: A4, oprawa twarda, 240 stron. Cena: 45,00 zł/szt.
15/260

Księga celebransów

Niezbędna w każdej zakrystii, aby rejestrować Msze Święte sprawowane przez prezbitera spoza parafii, diecezjalnego bądź
zakonnego (data, imię i nazwisko, diecezja i parafia celebransa, funkcja i podpis). Księga może pomieścić ponad 3 tys. wpisów,
po 14 na każdej stronie.

Format: A4, oprawa twarda, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.
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Księga ochrzczonych
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Zawiera 357 wpisów, po 3 na każdej stronie. Przejrzyste rubryki, m.in. na dane dotyczące dziecka oraz jego rodziców i chrzestnych z ich podpisami, informacje pochodzące z odpisu aktu urodzenia, uwagi i adnotacje dotyczące kolejnych sakramentów
chrzczonego dziecka.

Format: A4, oprawa twarda, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.

15/070

Księga Pierwszej Komunii Świętej

KSIĘGI

Zawiera rubryki do wpisania nazwiska i imienia dziecka, jego miejsca zamieszkania, daty i miejsca urodzenia oraz daty i szafarza
pierwszej Komunii Świętej. Jest również miejsce na informacje dotyczące chrztu dziecka. W sumie 13 wpisów na każdej stronie.

Format: A4, oprawa twarda, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.

14/050

Księga bierzmowanych

Zawiera rubryki na 3094 wpisy, po 13 na każdej stronie. W rubryki można wpisać dane dotyczące daty i szafarza bierzmowania
oraz przystępującego do sakramentu: nazwisko i imię, imię z bierzmowania oraz dane świadka bierzmowania, datę urodzenia.
Jest również miejsce na informacje dotyczące chrztu bierzmowanego.

Format: A4, oprawa twarda, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.

20/053

Księga protokołów przedmałżeńskich

Księga, w której zebrano i oprawiono razem 29 formularzy rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi obowiązujących od 1 czerwca 2020 r., a wprowadzonych „Dekretem ogólnym Konferencji Episkopatu Polski”. Są to te same protokoły,
które sporządza się zwykle na luźnych arkuszach. Każdy z nich ma 8 stron. Jej zaletą jest przechowywanie kilkudziesięciu
formularzy w jednym miejscu.

Format: A4, oprawa twarda, 236 stron. Cena: 50,00 zł/szt.

14/275

Księga zapowiedzi przedmałżeńskich

Zupełnie nowe opracowanie, zawiera dużo więcej rubryk, niż dotychczas stosowana w biurach parafialnych księga zapowiedzi,
na wpisanie danych narzeczonych: nazwisko i imię, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, wyznanie, adres,
nr protokołu, adres parafii proszącej o zapowiedzi, okres ich ogłoszenia i uwagi. Księga może pomieścić 595 wpisów, po 5 na
każdej rozkładówce.

Format: A4, oprawa twarda, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.

13/052

Księga małżeństw

Zawiera 357 wpisów, po 3 na każdej stronie. Duże rubryki, m.in. na dane personalne zaślubionych i świadków wraz z ich podpisami,
ewentualne wpisy o konwalidacji czy nieważności związku, uwagi i adnotacje dotyczące formalności cywilno-prawnych w USC.

Format: A4, oprawa twarda, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.

17/240

Księga Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Opracowana od podstaw, zawiera rubryki niezbędne do odnotowania podejmowanych w parafii aktów duchowej adopcji
dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone (imię i nazwisko adoptującego, data podjęcia adopcji, data zakończenia adopcji, własnoręczny podpis składającego przyrzeczenie). Na początku księgi umieszczono formułę przyrzeczenia oraz codzienną
modlitwę w intencji poczętego dziecka. Księga może pomieścić ponad 3000 wpisów, po 14 na każdej stronie.

Format: A4, oprawa twarda, 240 stron. Cena: 50,00 zł/szt.
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08/083

Deklaracja kandydata do bierzmowania
Dwustronny druk z miejscem na dane personalne, ewentualną zgodę rodziców
osób przystępujących do bierzmowania. Są też warunki udzielenia sakramentu.
Druk przydatny przede wszystkim księżom i katechetom.

Format: A5
Cena paczki (50 szt.): 9,00 zł

Deklaracja rodziców
dziecka pierwszokomunijnego
Dwustronny druk z miejscem na dane personalne, zgodę rodziców. Są też
warunki udzielenia sakramentu. Druk przydatny przede wszystkim księżom
i katechetom przygotowującym do sakramentu.

Format: A5
Cena paczki (50 szt.): 9,00 zł

Koperty – dobrowolna ofiara
na potrzeby mojego kościoła
oraz danina diecezjalna

Kartki intencji
Mszy Świętej

Format: C6
Cena paczki (50 szt.): 8,20 zł

Format: A6
Cena paczki (50 szt.): 6,90 zł

21/192

20/007

18/365

AKCYDENSY

08/176

Pamiątka Mszy Świętej pogrzebowej
Wydrukowana na kartonie jednostronnie foliowanym, z miejscem na wpisanie danych zmarłego oraz miejsca, daty i godziny ceremonii pogrzebowej.

Format: A6
Cena paczki (25 szt.): 10,50 zł

Zapowiedź kolędy
Obrazki – pamiątka sprawowanej Mszy Świętej
Format: 70 x 130 mm
Cena paczki (50 szt.): 8,58 zł

12/135

Cena paczki (100 szt.): 3,00 zł

96/187

16/173

9
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15/328

Katecheza przedmałżeńska

Zawiadomienie
o małżeństwie zawartym
na podstawie licencji

Format: A6, karton
Cena paczki (50 szt.): 12,90 zł

20/144

AKCYDENSY

Format: A5
Cena paczki (25 szt.): 4,00 zł

20/052

• Protokół przedmałżeński

20/224

Czytelny, precyzyjny, obowiązujący
od 1 czerwca 2020 r., wprowadzony „Dekretem
ogólnym Konferencji Episkopatu Polski” formularz
rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi.

Format: A4, ss. 8
Cena paczki (10 szt.): 12,50 zł

Zapowiedzi
przedmałżeńskie
20/250

Format: A4
Cena paczki (25 szt.): 7,90 zł

Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa
(Ne temere – nowy wzór)
Druk zgodny z „Dekretem KEP”.

Format: A4. Cena paczki (25 szt.): 7,90 zł

20/141

15/236

Licencja do asystowania
przy zawarciu małżeństwa
Format: A4
Cena paczki (25 szt.): 9,00 zł

Licencja na zawarcie
małżeństwa za granicą
Wprowadzona „Dekretem ogólnym KEP”.
Czytelna, przejrzysta. Format: A4

Cena paczki (25 szt.): 9,00 zł

• W wersji elektronicznej do kupienia z www.hlondianum.pl,
pozostałe druki obowiązujące od 1 czerwca 2020 r., wprowadzone przez Konferencję
Episkopatu Polski „Dekretem ogólnym o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego”.
10
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20/146

Kartki wypominkowe
Do wpisywania imion zmarłych polecanych w modlitwie.
Format: A5 (zeszytowy)

Cena paczki (50 szt.): 8,20 zł

96/162

96/162

Format: A5 (zeszytowy)
Cena paczki (50 szt.): 9,30 zł

03/193

Format: A6 (pocztówkowy)
Cena paczki (50 szt.): 6,90 zł

AKCYDENSY

03/193

Karty kartoteki parafialnej

Format: A6. Cena paczki (50 szt.): 6,90 zł

Dla rodziców
Ad sacra
wyciąg z aktu chrztu chrzestnych
08/084

Spowiedź
przed chrztem

20/140

20/143

Kancelaryjna karta
chrztu świętego
18/346

Spowiedź przedślubna
20/145

16/053

Zgoda na przyjęcie
sakramentów
świętych
poza parafią
zamieszkania

Sakrament
bierzmowania

Dla świadka
osoby bierzmowanej

Zgoda na
pogrzeb katolicki
poza parafią
zamieszkania

15/211

06/253

16/052

11
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Świadectwo chrztu
w różnych językach

Format: A5. Cena paczki (50 szt.): 8,20 zł

Polski, łaciński, angielski, niemiecki.

Świadectwo ślubu

Świadectwo zgonu

09/088

09/087

LITANIE I PIEŚNI

08/118

POMOCE DUSZPASTERSKIE
TEKSTY PIEŚNI, HYMNÓW, LITANII ORAZ PSALMÓW
Kartka składana na trzy części (po złożeniu 98 x 210 mm), duża czcionka ułatwiająca czytanie,
nadaje się do położenia na ławkę. Cena paczki (25 szt.): 7,50 zł

Tajemnice
Różańca Świętego

Litania
do Świętego Józefa
i pieśni

Pieśni
na nabożeństwo
fatimskie

Litania loretańska
i pieśni do NMP

20/219

21/155

16/296

20/212

Godzinki
o Niepokalanym
Poczęciu NMP

Litania
i pieśni do NSPJ

Litanie
chrystologiczne
do kultu publicznego

Pieśni
adwentowe

05/155

10/014

18/054

17/273

Do Chrystusa, Kapłana
i Ofiary oraz Najświętszego
Sakramentu.
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Pieśni na procesję
eucharystyczną

Nieszpory
o Najświętszym
Sakramencie

Pieśni
wielkopostne
i pasyjne

15/073

14/034

14/436

Pieśni
wielkanocne

15/408

03/007

15/100

20/225

Błogosławieństwo stołu
Cena paczki: 4,95 – 3,90 zł

LITANIE I PIEŚNI

Gorzkie żale

Pieśni żałobne
i pogrzebowe

20/085

Karta Żywego Różańca

Sprzedaż do wyczerpania
nakładu

Karta w praktyczny sposób umożliwia rejestrowanie comiesięcznych zmian
tajemnic różańcowych róż Żywego Różańca w parafii. Prowadzenie takiej
karty przez zelatora lub duszpasterza jest bardzo praktycznym sposobem
takiej rejestracji, ponieważ dzięki karcie z góry wiadomo, jaką tajemnicę
otrzyma w następnym miesiącu konkretny członek Żywego Różańca. Karta
zawiera rubrykę na wpisywanie imion i nazwisk poszczególnych członków,
a zmieniające się tajemnice różańcowe dla konkretnej osoby są już wpisane
na wszystkie miesiące całego roku.

Format: 250 x 350 mm
Cena paczki (10 szt.): 5,50 zł

05/266

Legitymacja członka
koła Żywego Różańca
Format: 100 x 210 mm (po rozłożeniu)
Cena paczki (10 szt.): 8,60 zł
Do wyczerpania nakładu.
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14/288

Legitymacja członka koła
różańcowego dzieci
Składana, z fragmentem listu do dzieci św. Jana Pawła II zachęcającego je do codziennego odmawiania
różańca. Z miejscem na dane członka, datę przystąpienia do koła, na podpisy opiekuna i członka zobowiązującego się do codziennego odmawiania różańca.
Format: 100 x 140 mm (po rozłożeniu)

LITANIE

Cena paczki (10 szt.): 9,20 zł

14/203

Litania do św. Jana Pawła II
Tekst „Litanii do św. Jana Pawła II”
z imprimatur kard. Stanisława Dziwisza, wydrukowany w kolorze, na papierze kredowanym,
w formacie, który po złożeniu mieści się w książeczce do nabożeństwa.

Format: 100 x 210 mm (po rozłożeniu)
Cena: 0,50 zł/szt.

Pamiątka IX pierwszych piątków miesiąca
Wraz z obietnicami Pana Jezusa dla czcicieli Jego Serca oraz „Aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego NSPJ”.
Format: 100 x 420 mm (po rozłożeniu)

Cena paczki (25 szt.): 20,00 zł

12/126

Pamiątka IX pierwszych piątków miesiąca
Wraz z obietnicami Pana Jezusa dla czcicieli Jego Serca oraz „Aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego NSPJ”.
Format: 100 x 210 mm (po rozłożeniu)
15/050

Cena paczki (25 szt.): 17,00 zł
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Jezu, Ty się tym zajmij!
Akt zawierzenia wg ks. Dolindo Ruotolo
Tekst aktu zawierzenia wg ks. Dolindo Ruotolo, wydrukowany w kolorze. Składka zawiera również krótką notkę o życiu
ks. Dolindo. Poręczna forma ułatwia wielokrotne ponawianie aktu zawierzenia.

Format: 140 x 380 mm (po złożeniu), ss. 8
Cena: 0,70 zł/szt.

18/055

LITANIE

11/224

Jezu, ufam Tobie! – koronka
W barwnej oprawie i praktycznym formacie „Koronka do Miłosierdzia Bożego” wraz z tekstem „Litanii
do Miłosierdzia Bożego”.
Format: 100 x 210 mm (po rozłożeniu)

Cena: 0,50 zł/szt.

11/257

Litania do Chrystusa Króla
Wydrukowana w kolorze, na papierze kredowanym,
w formacie, który po złożeniu mieści się w książeczce do nabożeństwa.
Format: 100 x 210 mm (po rozłożeniu)

Cena: 0,40 – 0,30 zł/szt.

07/273

Obrazek z formułą spowiedzi
wraz z modlitwą przed spowiedzią
i po spowiedzi

wyprze
daż

Na lakierowanym papierze.
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

Format: A6
Cena paczki (25 szt.): 6,50 – 3,50 zł

07/274

Obrazek z modlitwą
przed Komunią Świętą
i po
Komunii Świętej

wyprze
daż

Na lakierowanym papierze.
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

Format: A6.
Cena paczki (25 szt.): 6,50 – 3,50 zł
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RACHUNKI SUMIENIA
Seria rachunków sumienia przygotowana specjalnie z myślą o konkretnych grupach penitentów. Bardzo przejrzyste, w formie
prostych pytań opartych na najważniejszych dla chrześcijanina prawdach. Ich jasny, zrozumiały język pozwala prześledzić własną postawę w stosunku do Pana Boga, bliźniego i samego siebie. Dodano także modlitwę przed rachunkiem sumienia, akt żalu,
przebieg sakramentu pokuty i pojednania oraz modlitwę po spowiedzi świętej – dostosowane do grupy, do której adresowany
jest rachunek sumienia. W ten sposób opracowany rachunek sumienia zapewne pomoże w dobrym przygotowaniu do spowiedzi.

RACHUNKI

05/367

Prosty rachunek sumienia
Kartka składana na trzy części.

Format: 98 x 210 mm (po złożeniu)
Cena paczki (25 szt.): 12,00 zł

18/371

Aby pojednać się z Bogiem
oprac. Grzegorz Duszyński

Pomoc w pełnym przygotowaniu i przeżyciu sakramentu
pokuty: odpowiednio dobrane fragmenty z „Obrzędów pokuty”, rachunek sumienia wg „Dekalogu”, akt żalu za grzechy,
modlitwy za spowiednika, przed spowiedzią i po niej oraz
sam przebieg spowiedzi. Kartka składana na trzy części.

Format: 98 x 210 mm (po złożeniu)
Cena paczki (25 szt.): 12,00 zł

10/142

Rachunek sumienia dla rodziców
i chrzestnych przed chrztem
dziecka, z kartką do spowiedzi
ks. Leszek Smoliński, ks. Jan Hadalski TChr
Kartka składana na trzy części.

Format: 98 x 210 mm (po złożeniu)
Cena paczki (25 szt.): 12,00 zł

15/388

Rachunek sumienia
dla dzieci przed pierwszą
spowiedzią świętą
ks. Leszek Smoliński

Kartka składana na 4 części.

Format: 95 x 140 mm, ss. 8
Cena paczki (25 szt.): 12,00 zł
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14/435

Rachunek sumienia
dla młodzieży i studentów
ks. Dionizy Mróz SDB

Kartka składana na trzy części.

Format: 98 x 210 mm (po złożeniu)
Cena paczki (25 szt.): 12,00 zł

RACHUNKI

09/259

Rachunek sumienia
dla kandydatów
do bierzmowania,
z kartką do spowiedzi
ks. Leszek Smoliński

Kartka składana na trzy części.

Format: 98 x 210 mm (po złożeniu)
Cena paczki (25 szt.): 12,00 zł

07/160

Rachunek sumienia
dla narzeczonych, z kartką
do spowiedzi przedślubnej

ks. Jan Hadalski TChr, ks. Bogusław Kozioł TChr
Kartka składana na trzy części.

Format: 98 x 210 mm (po złożeniu)
Cena paczki (25 szt.): 12,00 zł

Z MYŚLĄ O KIEROWCACH
20/013

Naklejka z wizerunkiem
św. Krzysztofa
Wykonana na papierze samoprzylepnym,
foliowana. Sprzedaż w paczkach po 10 szt.

Średnica: 70 mm
Cena paczki 10 szt: 1,50 zł
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Format: A6, ss. 28, wyd. III
Format: A6, ss. 24
Cena: 2,10 zł/egz.
Cena: 2,20 zł/egz.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW

Format: A6, ss. 28
Cena: 2,20 zł/egz.

Napełnieni
Napełnieni
Rachunek
Duchem
Świętym
Duchemsumienia
Świętym

05/204
05/204
11/012

05/205
05/205
05/205

omawia
najważniejsze
zagadnienia,
omawia
najważniejsze
zagadnienia,
Katechizm
kandydata do
bierzmowania,
aaomawia
jednozdaniowe
podsumowania
jednozdaniowe
podsumowania
najważniejsze
zagadnienia,
ułatwiają
szybkie
zapamiętanie.
ułatwiają
szybkie ich
a jednozdaniowe
podsumowania
ułatwiają
szybkie
ich32
zapamiętanie.
Format:
A6, ss.
Format:

SAKRAMENTY

Dla dorosłych,
młodzieży
i dzieci.
Książeczka
kandydata
bierzmowania,
Książeczka
kandydata
dodobierzmowania,
pomocna
w
przygotowaniu
do
sakramentu.
pomocna w przygotowaniu
do sakramentu.
Format: A6,
ss. 44

Format:
A6,ss.
ss.2424
Format:
A6,
Cena:
2,20
zł/egz.
Cena:2,20
3,20zł/egz.
zł/egz.
Cena:

Przyjdź
Przyjdźdo
domnie,
mnie,Panie
Panie
O
cierpieniu
i
ukojeniu
Dzienniczek
Dzienniczekdziecka
dzieckapierwszokomunijpierwszokomunij-

Cena:
2,20
Format:
A6,zł/egz.
ss. 32
Cena:
3,20
Cena: 2,20 zł/egz.

15/377

11/013
13/219

Książeczka
dla chorych,
także iw
wersji
nego.
II,II,uzupełnione
nego.Wydanie
Wydanie
uzupełnione
idostodostoz
dużą
czcionką
dla
osób
sowane
sowanedo
dozmian
zmianwwprzygotowaniu
przygotowaniu
słabiej
widzących.
dziecido
doI IKomunii
KomuniiŚwiętej.
Świętej.
dzieci
Doskonała
pomoc
pamiątka.
Doskonała
pomoc
Format:
A6,i ipamiątka.
ss.
40

05/206

Pragnę,
Pragnę, aby
aby Duch
Duch Święty...
Święty...
Pragnę,
aby
Duch
Święty...
Katechizm
kandydata
do
bierzmowania,
Katechizm kandydata do bierzmowania,

SAKRAMENTY

zania i modlitwy, które powinna znać
Książeczka kandydata do bierzmowania
każda osoba wierząca.
pomocna w przygotowaniu do sakramentu.

sowane doCena:
zmian2,20
w przygotowaniu
zł/egz.
www.hlondianum.pl
dzieci do I Komunii Świętej.
Doskonała pomoc i pamiątka.

Moje
dziecko
idzie
Moje
dziecko
idzie
Kiedy
umiera
ktoś bliski
do
Pierwszej
Komunii
Pomaga
przeżyć
po
chrześcijańsku
do Pierwszej KomuniiŚwiętej
Świętej
trudne
chwile odejścia
kogoś bliskieCenne
podpowiedzi
dla
Cenne
podpowiedzi
dlarodziców
rodziców
go. Wydanie
uzupełnione
dzieci
przygotowujących
się
dzieci
przygotowujących
się o kwestie
związane
kremacją oraz pogrzebem
do
IIKomunii
do
KomuniizŚwiętej.
Świętej.
dzieci
nienarodzonych.
Format:
A6, ss. 32

Format: A6, ss. 32.
Format:
A6, ss. 64,
wyd.
II,II,poszerzone
Wyd.
poszerzone.
wyd.
III,
poszerzone.
Cena:
3,20
zł/egz.
Cena: 2,20
zł/egz.
Cena: 2,70 zł/egz.

Format:
A6,ss.
ss. 28
28
Cena: 2,20
zł/egz.
Format:
A6,

05/273 Cena:
Cena:
3,20
zł/egz.
2,20
Format:
B6,zł/egz.
ss. 48

Cena: 2,90 zł/egz.

10/183
10/183
10/183

04/135
04/135
04/135

JaJaciebie
ciebie
chrzczę...
Ja
ciebiechrzczę...
chrzczę...

ślubujęcicimiłość
miłość
IIIślubuję
ślubuję
ci
miłość
Kilka praktycznych rad dla narzeczonych.

Pomoc dla
dla rodziców ii chrzestnych
chrzestnych
Pomoc
Pomoc dlarodziców
rodziców i chrzestnych
w
przygotowaniach
dziecka
chrztu.
wwprzygotowaniach
chrztudo
przygotowaniachdo
dziecka
dodziecka.
chrztu.

Kilka
rad
dla
Kilkapraktycznych
rad56
dlanarzeczonych.
narzeczonych.
Fpraktycznych
ormat: A6, ss.
Format: A6, ss. 56
ormat:2,20
A6,zł/egz.
ss. 56
FCena:

Format: A6,
A6, ss. 40
40
Format:
Format: A6, ss.
ss. 40
Cena:
2,20
zł/egz.
Cena:
Cena:2,20
3,20 zł/egz.
zł/egz.

Cena:
Cena:3,20
2,20zł/egz.
zł/egz.

13/219
13/219

O cierpieniu
O cierpieniui ukojeniu
i ukojeniu
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Kiedy
ktośbliski
bliski
Kiedy umiera
umiera ktoś
Pomaga
Pomagaprzeżyć
przeżyć po
po chrześcijańsku
chrześcijańsku
trudne
chwile
odejścia
trudne chwile odejścia kogoś
kogoś bliskiebliskiego.
Wydanie
uzupełnione
go. Wydanie uzupełnione oo kwestie
kwestie
związane
związane zz kremacją
kremacją oraz
oraz pogrzebem
pogrzebem
dzieci
nienarodzonych.
dzieci nienarodzonych.

Książeczka
dladla
chorych,
także
Książeczka
chorych,
takżewwwersji
wersji
z wielkimi
literami
z wielkimi literamidladlaosób
osób
słabiej
słabiejwidzących.
widzących.

Format: A6, ss. 40

Format: A6, ss. 40
05/206
05/206 Cena: 2,20 zł/egz.
Cena: 3,20 zł/egz.
05/273 Format: B6, ss. 48
05/273 Format: B6, ss. 48

Format:
Format: A6,
A6, ss.
ss. 64,
64,
wyd.
III,
poszerzone.
wyd. III, poszerzone
Cena:
Cena: 2,70
3,50 zł/egz.
zł/egz.

Cena:
Cena:2,90
3,80zł/egz.
zł/egz.
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11/012

Rachunek sumienia
Dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Format: A6, ss. 44
Cena: 3,20 zł/egz.

15/113

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

Format: A6, ss. 28, wyd. III
Cena: 3,20 zł/egz.
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OBRZĘDY I WYBÓR MODLITW POMOCNYCH KAPŁANOM
15/Z329

Modlitwy przed błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem
Sztywna tabliczka z PCV o grubości 3 mm, zawiera wszystkie modlitwy
z obrzędu „Kult tajemnicy…”, w tym jedną po łacinie. Duża, czytelna
czcionka. Nałożona matowa folia zabezpiecza przed refleksami światła
i ścieraniem liter. Druk dwustronny.

15/Z351

Modlitwy kapłana przed i po Mszy Świętej

OBRZĘDY

Format: 162 x 242 mm
Cena: 13,00 zł/szt.

Komplet dwóch sztywnych tablic, wykonanych z PCV o grubości 3 mm,
z modlitwami kapłana: przygotowanie do i dziękczynienie po Mszy
Świętej (tekst zgodny z dodatkiem do „Liturgii godzin“, t. 1, s. 13671372). Trwałe, lekkie, przygotowane do powieszenia w zakrystii,
czytelna czcionka.

Format: 340 x 260 mm
Cena: 26,00 zł/komp.
Wersje skrócone z oficjalnych obrzędów
Przejrzysty i czytelny druk, na papierze kredowym, foliowane, w formacie 110 x 190 mm po złożeniu.

06/467

Obrzędy sakramentu pojednania
w języku polskim, niemieckim i angielskim
W formacie 190 x 220 mm, nieskładany, wygodny do zawieszenia w konfesjonale.

Cena: 6,50 zł/szt.

15/245

Sakramenty
w niebezpieczeństwie śmierci
Połączony obrzęd pokuty,
namaszczenia i Wiatyku.

Cena: 6,50 zł/szt.
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15/168

Darmowa wysyłka od 300 zł*
*szczegóły na okładce

Zwykły obrzęd
namaszczenia chorych

OBRZĘDY

Cena: 6,50 zł/szt.

22/050

Obrzęd błogosławieństwa pokarmów
na stół wielkanocny
Cena: 6,50 zł/szt.

10/233

Duszpasterskie
odwiedziny
kolędowe
Cena: 6,50 zł/szt.

05/047

Obrzęd Komunii św.
poza Mszą św.
Cena: 6,50 zł/szt.
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05/106

Obrzędy pogrzebowe
12 stron. Cena: 8,90 zł/szt.

OBRZĘDY

12/192

Darmowa wysyłka od 300 zł*
*szczegóły na okładce

Obrzędy błogosławieństw
różnych przedmiotów
wyrażających pobożność
(dewocjonaliów, różańca, krzyża,
obrazów, modlitewnika, wody).
Wyciąg z księgi
„Obrzędy błogosławieństw”.

Cena: 6,50 zł/szt.

Obrzędy pogrzebowe
Uwzględniają, obok tradycyjnego pochówku, także złożenie urny w grobie.
Praktyczna forma, zszyta spiralą ułatwiającą użycie podczas ceremonii. Kartki
foliowane, odporne na zamoknięcie.

20/124

Format: 113 x 190 mm, ss. 20
Cena: 14,00 zł/szt.
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13/220

Kanon rzymski na Mszę Wieczerzy Pańskiej

KOLOROWANKI

Wyjęta z Mszału rzymskiego dla diecezji polskich I modlitwa eucharystyczna zawierająca własne teksty na Mszę Wieczerzy Pańskiej. Tak przygotowany „Kanon rzymski” (duża, czytelna czcionka, rubryki dla sprawujących,
dobry papier i elegancka oprawa), wydany na wzór księgi liturgicznej,
stanowi doskonałą pomoc w parafii do koncelebry Mszy Wieczerzy Pańskiej
w Wielki Czwartek.

Format: B5, ss. 8
Cena: 5,50 zł/egz.

Męka Pańska

16/031

Na Niedzielę Palmową i Wielki Piątek z podziałem na role
Opis męki Pańskiej, wyjęty z II polskiego wydania „Lekcjonarza mszalnego” (2015), przygotowany do czytania z podziałem na role. Duża, wyraźna czcionka i format wygodny w użyciu, estetyczny
wygląd, zbliżony do ksiąg liturgicznych. Zawiera opis męki Pańskiej czytany w:
– Niedzielę Palmową roku A (Ewangelia wg św. Mateusza, wersja dłuższa i krótsza),
– Niedzielę Palmową roku B (Ewangelia wg św. Marka, wersja dłuższa i krótsza),
– Niedzielę Palmową roku C (Ewangelia wg św. Łukasza, wersja dłuższa i krótsza),
– Wielki Piątek każdego roku (Ewangelia wg św. Jana).

Format: 171 x 200 mm, ss. 56
Cena: 16,00 zł/egz.

DUSZPASTERSTWO DZIECI
KOLOROWANKI
Adresowane do najmłodszych kolorowanki przedstawiają zdarzenia biblijne oraz te odnoszące się do nabożeństw czy zwyczajów.

Religia
Format: A5, ss. 52
Cena: 4,00 zł/egz.

15/288
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Msza Święta dla dzieci
Format: A5, ss. 31
Cena: 3,50 zł/egz.

15/385

tel. 61 64 72 645, 644
Droga krzyżowa

Wielki Tydzień

Format: A4, ss. 20
Cena: 3,60 zł/egz.

Format: A4, ss. 28
Cena: 5,00 zł/egz.

15/423

14/420

KOLOROWANKI

Wielkanoc – droga światła
Format: A4, ss. 24
Cena: 5,00 zł/egz.

17/046

Tajemnice różańca świętego

Objawienia fatimskie
Format: A4, ss. 32
Cena: 5,00 zł/egz.

16/357

Kolorowanka na Boże Narodzenie

Format: A4, ss. 32
Cena: 5,00 zł/egz.

Format: A4, ss. 20
Cena: 3,60 zł/egz.

16/176

10/181
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NA MAJ

wyprzed
aż

18/018

Ryngraf z Matką Bożą Częstochowską
– wyklejanka majowa

WYKLEJANKI

W tarczy ryngrafu umieszczono z jednej strony wizerunek
Matki Bożej Częstochowskiej, a z drugiej widok jasnogórskiego
klasztoru i zawołanie z „Apelu jasnogórskiego”.

Format po złożeniu: 236 x 320 mm
Cena paczki (10 szt.): 12,00 – 10,00 zł
Cena (1 szt.): 1,00 zł

NA PAŹDZIERNIK

22/123

Serce różańcowe – wyklejanka
W sercu oplecionym różańcem z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem
wycięto 20 kółeczek. Zebranie wszystkich kółeczek podczas nabożeństw
różańcowych i naklejenie ich na podkład pozwoli
ułożyć cały obraz. Na odwrocie wydrukowano tajemnice różańca. Przyjmujemy zamówienia podzielne przez 10. Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

Format: 290 x 260 mm
Cena paczki (10 szt.): 25,00 zł
Cena (1 szt.): 2,50 zł

15/230

nowość

wyprzed
aż
Pozdrowienie anielskie
– wyklejanka październikowa

Wyklejanka ułatwiająca zapamiętanie słów „Pozdrowienia anielskiego”. Wystarczy, że
podczas nabożeństw dzieci zgromadzą 30 fragmentów modlitwy i powklejają na barwny
podkład oraz uzupełnią tekst o brakujące słowa. Na odwrocie wydrukowano tajemnice
różańca.Przyjmujemy zamówienia podzielne przez 10. Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

Format: 265 x 385 mm
Cena paczki (10 szt.): 12,00 – 9,00 zł
Cena (1 szt.): 0,90 zł

Królowo Polski, módl się za nami
– wyklejanka październikowa
Trzydzieści prostokątów zebranych podczas nabożeństw różańcowych uzupełni mapę Polski. Na jednej stronie wizerunek Matki
Bożej Częstochowskiej i ważne dla Polaków miejsca: sanktuarium
na Jasnej Górze, Wawel, Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie
i krzyże gdańskie: na drugiej – wizerunek MB Częstochowskiej
i inwokacje: „Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami” oraz „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami”. Przyjmujemy zamówienia podzielne przez 10. Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

Format: 190 x 300 mm
Cena paczki (10 szt.): 13,00 – 10,00 zł
Cena (1 szt.): 1,00 zł
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18/175

wyprzed
aż

tel. 61 64 72 645, 644

NA ADWENT I BOŻE NARODZENIE
W drogę z nami wyrusz, Panie – wyklejanka adwentowa
Podczas Adwentu uczestnicy rorat mogą zgromadzić 24 kwadraty rozdawane podczas Mszy adwentowych. Zadaniem małych
wiernych jest zgromadzenie wszystkich elementów.

Format: 314 x 232 mm
Cena paczki (10 szt.): 13,00 zł
Cena: 1,30 zł/szt.

21/162

ADWENT

Stajenki betlejemskie 3D
Przestrzenne i niezwykle kolorowe stajenki bożonarodzeniowe, do wypchnięcia z kartonowego arkusza w formacie
500 x 350 mm. Dobra okazja do wspólnej zabawy dzieci i rodziców. Stajenki mogą być formą nagrody dla uczęszczających
na roraty czy biorących udział w konkursach.

15/369

Cena: 3,70 zł/szt.

13/207

17/279

Aniołki dobrych uczynków 3D
Przestrzenna forma do wpisywania adwentowych postanowień
i dobrych uczynków, do zawieszenia lub postawienia pod choinką
jako dar dla Dzieciątka Jezus. Wydrukowane na kartonie, do złożenia.
Sprzedaż w zestawach po 3 szt.

Format: około 100 x 95 mm
Cena paczki (3 szt.): 1,80 zł

25

www.hlondianum.pl
03/204

Zeszyt – Serce dobrych uczynków
Zeszyt w kształcie serca z miejscem do zapisywania
dobrych uczynków. Serce można zawiesić na choince.
Wydrukowane na kartonie, do złożenia.

Format: 144 x 125 mm
Cena: 0,90 zł/szt.

ADWENT

16/310

Witraż bożonarodzeniowy
Szablony wykrojonych figur gotowych do wypchnięcia z kartonu.
Kolorową bibułkę naklejamy na jedną część szablonu, a następnie
naklejamy drugi kontur, tworząc dwustronny witraż.

Format: 500 x 350 mm
Cena: 1,60 zł/szt.

Lampiony adwentowe
Tekturowe lampiony adwentowe, wykrojone, gotowe do złożenia (zgodnie z instrukcją). Przygotowane z myślą
o uczęszczających na Msze św. roratne. Wykonane na kartonie kredowanym.

Format: 500 x 350 mm. Cena: 3,60 zł/szt.
Do wyczerpania nakładu.

16/276

20/206

07/322

19/278

14/359

Korona na orszak trzech króli
Na uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) proponujemy kolorową koronę, wydrukowaną na kartonie,
do złożenia, z możliwością dopasowania do każdej głowy. W jej wnętrzu została przybliżona sama uroczystość
Objawienia Pańskiego oraz idea orszaku trzech króli.

Format przed złożeniem: 608 x 150 mm
Cena: 1,30 zł/szt.
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NA WIELKI POST I WIELKANOC
Sztandar Zmartwychwstałego 3D
– wyklejanka wielkopostna

20/243

Z kartonowego arkusza dzieci wypychają i sklejają przestrzenny krzyż na stabilnej podstawce i chorągiew. Jedna strona chorągwi została podzielona na 7
części, w które dzieci będą wklejały kolorowe obrazki.

19/340

WIELKI POST

Wysokość 290 mm
Cena paczki (10 szt.): 13,00 zł
Cena: 1,30 zł/szt.

Krzyż przestrzenny
– wyklejanka wielkopostna 3D
Dzieci podczas nabożeństw pasyjnych otrzymują podkład do złożenia przestrzennego krzyża, a na kolejnych nabożeństwach 6 kwadratów do naklejenia. Zebranie
wszystkich części stworzy krzyż przestrzenny z modlitwą „Ojcze nasz”. Wyklejankę
wzbogacono o zadania wielkopostne, które zmobilizują dzieci do podjęcia uczynków
miłości.
Sprzedaż tylko w liczbie podzielnej przez 10.

Format: 200 x 270 mm
Cena paczki (10 szt.): 13,00 – 12,00 zł
Cena (1 szt.): 1,20 zł

18/351

Zmartwychwstanie – wyklejanka wielkopostna 3D
Dzieci uczestniczące w nabożeństwach drogi krzyżowej (w piątki
Wielkiego Postu z Wielkim Piątkiem włącznie) otrzymują fragmenty
kolorowego obrazka przedstawiającego scenę zmartwychwstania
Pana Jezusa (6 obrazków + kartonowy podkład). Wklejone w zaznaczonych miejscach na podkładzie, utworzą kolorową przestrzenną
grotę zmartwychwstania. Sprzedaż tylko w liczbie podzielnej przez 10,
do wyczerpania nakładu.

Format po złożeniu: 180 x 275 mm
Cena paczki (10 szt.): 13,00 – 12,00 zł
Cena (1 szt.): 1,20 zł

27

www.hlondianum.pl

17/316

Wyklejanka wielkopostna 
– Stacje drogi krzyżowej

WIELKI POST

14 obrazków przedstawiających poszczególne stacje drogi krzyżowej oraz kartonowy podkład. Obrazki wklejamy w zaznaczone
miejsca na podkładzie. Poszczególne stacje powiązano z wielkopostnymi zadaniami. Sprzedaż do wyczerpania nakładu, tylko
w liczbie podzielnej przez 10.

Format po złożeniu: 152 x 60 mm
Cena paczki (10 szt.): 12,00 – 9,00 zł
Cena (1 szt.): 0,90 zł

17/324

Witraż wielkanocny
To kartonowy szablon wykrojonych i gotowych do wypchnięcia
figur. Wystarczy tylko kolorową bibułę nakleić na jedną część
szablonu, następnie nakleić drugi kontur, by powstał dwustronny obrazek – witraż gotowy do zawieszenia, np. w oknie.

Format: 225 x 330 mm
Cena: 1,60 zł/szt.

DYPLOMY I PODZIĘKOWANIA
Wykonane na jednostronnie kredowanym kartonie świadectwa udziału w spotkaniach katechetycznych.
Szersza oferta na www.hlondianum.pl
Format: A5, cena: 1,60 zł/szt.

Format: A5, cena: 1,00 zł/szt.

Dyplom przedszkolaka

Dyplom klasy „0”

13/032
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12/059

tel. 61 64 72 645, 644
Dyplom szkoły podstawowej
Sprzedaż do wyczerpania nakładu. Cena: 1,00 zł/szt.

12/055

18/007

10/031

DYPLOMY

Dyplomy za udział
Oferujemy dyplomy, które zapewne okażą się miłym dowodem i wspomnieniem udziału w konkursach, turniejach szkolnych
i pozaszkolnych. Wydrukowane na kredowanym kartonie, z miejscem na dane uczestnika i organizatora imprezy.

Format: A4, cena: 1,90 zł/szt.

11/060

11/061

11/062

Podziękowania
Eleganckie podziękowanie dla darczyńców, scholi, ministrantów, członków grup parafialnych oraz innych osób
pracujących na rzecz parafii i ją wspierających.

17/205

Format: B5 (składany), cena: 3,80 zł/szt.

15/244

Sprzedaż do wyczerpania nakładu.
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ROZWAŻANIA I HOMILIE

ROZWAŻANIA

10/140

Homilie i kazania
z biblioteki „Mszy Świętej” – PŁYTA CD
Płyta zawiera 720 tekstów napisanych przez 27 znanych autorów:
– homilie na wszystkie niedziele w roku A, B i C (2 dla dorosłych i 1 dla dzieci),
– homilie na wszystkie uroczystości w ciągu roku liturgicznego (Pańskie, maryjne i ku czci świętych),
– homilie na większość świąt i wspomnień maryjnych,
– homilie na niektóre święta i wspomnienia świętych i błogosławionych,
– homilie obrzędowe (13 ślubnych i 6 pogrzebowych),
– kazania okolicznościowe, związane z życiem wspólnoty parafialnej.
Każdy tekst można otworzyć w dowolnym edytorze i wydrukować.

wyprzed
aż

Cena albumu: 38,00 zł – 10,00 zł/egz.

20/133

NA PAŹDZIERNIK
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

Potęga modlitwy różańcowej
Rozważania dla dorosłych i dzieci

ks. Antoni Tronina, Grzegorz Duszyński

Format: A5, ss. 68
Cena: 18,00 zł/egz.

Darmowa wysyłka od 300 zł*
*szczegóły na okładce

NA ADWENT I BOŻE NARODZENIE
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

19/310

Adwentowe oczekiwanie

Rozważania dla dorosłych i dzieci
ks. Leszek Smoliński
Format: A5, ss. 56
Cena: 16,00 – 15,00 zł/egz.

wyprzed
aż

16/303

Adwent mojego pielgrzymowania

Medytacje dla dorosłych i dzieci oparte na kolektach mszalnych
ks. Leszek Slipek
Format: A5, ss. 68
Cena: 15,00 – 5,00 zł/egz.

30

tel. 61 64 72 645, 644
12/204

O tym, jak Maryja z Józefem na Jezusa czekali
Rozważania adwentowe dla dorosłych i dzieci
ks. Andrzej Ziółkowski CM
Format: A5, ss. 92
Cena: 11,00 – 5,00 zł/egz.

wyprzed
aż

O tym, jak Izajasz i Jan Chrzciciel o Mesjaszu nauczali
Homilie dla dzieci na każdy dzień Adwentu
ks. Andrzej Ziółkowski CM
Format: A5, ss. 100
Cena: 9,00 – 5,00 zł/egz.

ROZWAŻANIA

10/194

wyprzed
aż

11/202

Cegiełka do cegiełki budujemy Kościół Boży
Rozważania adwentowe dla dzieci
s. Arletta Ziółkowska PSMC
Format: A5, ss. 56
Cena: 9,00 – 5,00 zł/egz.

NA WIELKI POST DLA DZIECI

Nabożeństwa na wszystkie piątki Wielkiego Postu z Wielkim Piątkiem włącznie. Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

19/358

Popatrz na Jezusa

Rozważania drogi krzyżowej dla dzieci
Format: A5, ss. 84.
Cena: 17,00 – 15,00 zł/egz.

wyprzed
aż

18/373

Droga krzyżowa Pana Jezusa prowadzi nas do nieba
Rozważania drogi krzyżowej dla dzieci
bp Antoni Długosz
Format: A5, ss. 64.

Cena: 16,00 – 15,00 zł/egz.
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17/322

Nasze spotkania z Jezusem

Rozważania drogi krzyżowej dla dzieci
ks. Leszek Smoliński
Format: A5, ss. 68.

ROZWAŻANIA

Cena: 16,00 – 5,00 zł/egz.

wyprzed
aż
16/362

Ze świadkami na krzyżowej drodze

Rozważania drogi krzyżowej dla dzieci
Małgorzata Nawrocka, Tadeusz Ruciński FSC
Format: A5, ss. 68.

Cena: 16,00 – 5,00 zł/egz.

15/415

wyprzed
aż

Droga pełna miłosierdzia.

Rozważania drogi krzyżowej dla dzieci
bp Antoni Długosz
Format: A5, ss. 60.
Cena: 15,00 – 5,00 zł/egz.

14/410

Nawrócenie ze Świętymi.

Rozważania drogi krzyżowej dla dzieci
ks. Krystian Sammler
Format: A5, ss. 56.
Cena: 15,00 – 5,00 zł/egz.

wyprzed
aż

13/271

Na drodze krzyżowej z Janem Pawłem II
Rozważania drogi krzyżowej dla dzieci
ks. Radosław Błaszczyk SDB
Format: A5, ss. 56.
Cena: 13,00 – 5,00 zł/egz.
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12/287

Rysuję krzyż i drogę.

Rozważania dla dzieci i młodzieży
br. Tadeusz Ruciński FSC

wyprzed
aż

Format: A5, ss. 56.
Cena: 13,00 – 5,00 zł/egz.

ROZWAŻANIA

10/267

Chodź ze Mną zbawiać świat...

Rozważania drogi krzyżowej dla dzieci
ks. Andrzej Ziółkowski CM
Format: A5, ss. 80.
Cena: 13,00 – 5,00 zł/egz.

Darmowa wysyłka od 300 zł*
*szczegóły na okładce

09/249

Droga Krzyżem rysowana

Rozważania drogi krzyżowej dla dzieci
Format: A5, ss. 80.
Cena: 9,00 zł – 5,00 zł/egz.

NA WIELKI POST DLA DOROSŁYCH
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

19/359

Wejść w Jego godzinę

Kazania pasyjne i rozważania drogi krzyżowej dla dorosłych
ks. Rafał J. Sorkowicz SChr
Format: A5.

Cena: 22,00 – 20,00 zł/egz.

18/375

wyprzed
aż

Pójdźmy za Nim!

Rozważania drogi krzyżowej i kazania pasyjne dla dorosłych
ks. Piotr Jaworski, ks. Leszek Smoliński
Format: A5, ss. 124.

Cena: 22,00 – 20,00 zł/egz.
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17/333

W drodze z Chrystusem przez Wielki Post

Kazania pasyjne i rozważania drogi krzyżowej dla dorosłych
ks. Leszek Slipek
Format: A5, ss. 116.

ROZWAŻANIA

Cena: 22,00 – 5,00 zł/egz.

wyprzed
aż

15/426

Męka Jezusa Chrystusa – światło naszego życia

Kazania pasyjne i rozważania drogi krzyżowej dla dorosłych
ks. Janusz Królikowski i ks. Krystian Sammler
Format: A5, ss. 132.

Cena: 22,00 – 5,00 zł/egz.

wyprzed
aż

14/409

Siedem słów z krzyża

Kazania pasyjne i rozważania drogi krzyżowej dla dorosłych
ks. Antoni Tronina
Format: A5, ss. 124.
Cena: 22,00 – 5,00 zł/egz.

12/286

Nieme współcierpienie. Solilokwia pasyjne

Rozważania dla dorosłych na drogę krzyżową i gorzkie żale
ks. Jan Sochoń
Format: A5, ss. 132.
Cena: 19,00 – 5,00 zł/egz.

13/267

Zbawienie przyszło przez krzyż

wyprzed
aż

Drogi krzyżowe i kazania pasyjne dla dorosłych
ks. Krystian Sammler
Format: A5, ss. 80.
Cena: 18,00 – 5,00 zł/egz.
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tel. 61 64 72 645, 644

NA NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

20/034

Majowe spotkania ze św. Janem Pawłem II
Rozważania majowe dla dorosłych i dzieci
Agnieszka Sierakowska

19/050

wyprzed
aż

Duch Boży prowadzi do świętości
Rozważania majowe dla dorosłych i dzieci
ks. Leszek Smoliński

ROZWAŻANIA

Format: A5, ss.132.
Cena: 19,00 zł/egz.

Format: A5, ss. 68.
Cena: 18,00 – 16,00 zł/egz.

wyprzed
aż
18/056

Prowadzeni przez Ducha Świętego
Rozważania majowe dla dorosłych i dzieci
ks. Leszek Smoliński
Format: A5, ss. 104
Cena: 17,00 – 16,00 zł/egz.

17/044

Nawrócenie, pokuta i tryumf
Niepokalanego Serca Maryi
Orędzie fatimskie 1917-2017

Rozważania majowe dla dorosłych i dzieci
ks. Stanisław Bilski, ks. Janusz Królikowski, Grzegorz Duszyński
Format: A5, ss. 88
Cena: 17,00 – 5,00 zł/egz.

wyprzed
aż

16/034

Maryja – nasza Matka, Orędowniczka i Wzór
Rozważania majowe dla dorosłych i dzieci
ks. Janusz Królikowski, Grzegorz Duszyński
Format: A5, ss. 108.
Cena: 17,00 – 5,00 zł/egz.
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15/096

Przyjmijcie moje słowa

Objawienia maryjne w rozważaniach majowych
dla dorosłych i dzieci
ks. Andrzej Ziółkowski CM
Format: A5, ss. 68.
Cena: 16,00 – 5,00 zł/egz.

wyprzed
aż

KSIĄŻKI

13/155

W to wierzę

Credo w rozważaniach majowych dla dorosłych i dzieci
ks. Leszek Smoliński
Format: A5, ss. 72.
Cena: 12,00 – 5,00 zł/egz.

14/067

wyprzed
aż

Maryjo, ja Twe dziecię

Rozważania na maj dla dorosłych i dzieci w oparciu o pobożność maryjną świętych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II
ks. Krystian Sammler
Format: A5, ss. 68.
Cena: 14,00 – 5,00 zł/egz.

Z NASZEGO KSIĘGOZBIORU
17/026

Liturgia uświęcenia czasu – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć
Praca zbiorowa pod redakcją ks. Jana Hadalskiego TChr

Zbiór 61 artykułów omawiających kształtowanie się liturgii uświęcenia czasu, elementy składowe
liturgii godzin (psalmy i antyfony, kantyki i Te Deum, hymny, czytania z Pisma Świętego, ojców
Kościoła i hiagiograficzne, responsoria i antyfony maryjne, prośby, „Modlitwa Pańska” i oracje końcowe), poszczególne godziny kanoniczne, celebrację liturgii godzin oraz teologię i duchowość liturgii
godzin. Uzupełniony tekstem 3 podstawowych dokumentów kościelnych na temat odnowionego
brewiarza.

w komp
lecie tan
iej

Format: B5, ss. 456
Cena: 25,00 zł/egz.

13/146

Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć
Praca zbiorowa pod redakcją ks. Jana Hadalskiego TChr

Zbiór 140 artykułów zawierających wiadomości ogólne o Mszy Świętej (istota Eucharystii, miejsce
i czas sprawowania, celebrans i uczestnictwo wiernych, ryt i celebracja), szczegółowe omówienie liturgii mszalnej, kultu Eucharystii poza Mszą Świętą (przechowywanie, Komunia, procesje,
wystawienie i adoracja, nabożeństwa i kongresy), ponadto informacje o księgach i paramentach
mszalnych, o muzyce i śpiewie liturgicznym.

Format: B5, ss. 668
Cena: 25,00 zł/egz.
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17/216

Komplet: cena: 40,00 zł

tel. 61 64 72 645, 644
Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne...
Komentarze do czytań biblijnych
ks. Stanisław Ormanty TChr

w komp
lecie tan
iej

Obszerne komentarze do I i II czytania (niekiedy psalmu responsoryjnego) oraz do Ewangelii na każdą niedzielę i uroczystość
roku liturgicznego A, B i C będące skarbnicą wiedzy dla przygotowujących homilie, moderatorów grup biblijnych i modlitewnych,
katechetów i wszystkich zainteresowanych Pismem Świętym. Czytelnik znajdzie tu wyjaśnienie wielu oryginalnych pojęć i kontekstów, które czasem umykają w przekładach biblijnych, pozna zwyczaje, zasady i prawa, według których żyli ludzie przywoływani na kartach Biblii. Autor, profesor PWTW, wykładowca biblistyki, skorzystał z najnowszych źródeł i publikacji polskich
i zagranicznych biblistów. Książkę uzupełnia indeks komentowanych fragmentów biblijnych i wykaz literatury.

18/005

12/048

07/285

Komentarze biblijne na rok „A”, format: B5, 448 ss., cena: 41,00 – 20 zł/egz.

18/005

Komentarze biblijne na rok „B”, format: B5, 1792 ss., cena: 129,00 – 60 zł/egz.

12/048

Komentarze biblijne na rok „C”, format: B5, 704 ss., cena: 55,00 – 20 zł/egz.

18/069

Komplet Komentarze biblijne na rok „A”, „B” i „C”, cena: 200,00 – 90 zł/komplet

20/054

KSIĄŻKI

07/285

I Komunia Święta i Biały Tydzień
ks. Krystian Sammler, Grzegorz Duszyński

Wydanie II zmienione. Przydatna książka stanowiąca pomoc dla księży i katechetów przygotowujących w parafii uroczystość I Komunii Świętej i Biały Tydzień, a także rocznicę tej uroczystości.
Zawiera podpowiedzi liturgiczne, wprowadzenia i zakończenia liturgii, teksty homilii i rozważań,
modlitw powszechnych oraz błogosławieństw na każdy dzień. W dodatku zaproponowano zbiór
modlitw, tekstów poetyckich oraz pieśni do wykorzystania na tę okoliczność.

Format: A5, ss. 160
Cena: 26,00 zł/egz.

20/159
20/158

Komplet: cena: 31,00 zł

w komp
lecie tan
iej

Budujemy żywy Kościół

Materiały formacyjne dla duszpasterzy towarzyszących rodzicom
w przygotowaniu dzieci do I Komunii Świętej
ks. Krystian Sammler
Opracowanie zawiera propozycje spotkań połączonych z katechezą dla rodziców, których dzieci
przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej. Język i styl wypowiedzi jest prosty, dostosowany
do możliwości odbioru przez słuchaczy, którzy nie zawsze mogą pochwalić się głębszą znajomością
teologii. Przebieg każdej katechezy jest tak pomyślany, aby rodzice mogli wziąć w nich aktywny udział.
Zamiarem autora jest też, aby dla wszystkich, którzy sięgną po tę publikację, okazała się dobrym
początkiem własnych pomysłów, przemyśleń i budowania w parafii Kościoła, który żyje i gromadzi się
na Eucharystii.

Format: A5, ss. 36
Cena: 11,00 zł/egz.
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16/265

Na spotkanie Pana…

Co o liturgii Mszy Świętej należy wiedzieć
ks. Teodor Puszcz TChr
Kompendium wiedzy o Mszy Świętej mające na celu uświadomienie, co trzeba wiedzieć na temat
poszczególnych elementów Eucharystii. Autor, czerpiąc z osobistego studium teologicznego nad
liturgią, a także z dwudziestopięcioletniej posługi kapłańskiej, mocno opierając się na Tradycji
i nauczaniu Kościoła, prostym językiem przybliża poszczególne obrzędy liturgii eucharystycznej
zgodnie z ich chronologicznym następstwem.

KSIĄŻKI

Format: 130 x 205 mm, ss. 256
Cena: 24,00 – 10,00 zł/egz.

11/246

W YPRZ
EDAŻ

Misterium Chrystusa w roku liturgicznym
To 29 opracowań na temat teologii roku liturgicznego dedykowanych zmarłemu w 2018 r.
ks. prof. Bogusławowi Nadolskiemu TChr, który był cenionym liturgistą, ekspertem i konsultorem
Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski. Na księgę składają się artykuły poświęcone rozumieniu
i celebracji roku liturgicznego. Ich autorami są przedstawiciele wszystkich liturgicznych środowisk
naukowych w Polsce. Obok zagadnień związanych z teologią roku liturgicznego jest też problematyka pastoralna i ta dotycząca sposobów celebracji poszczególnych momentów wielkiej tajemnicy
zbawienia.

Format: B5, ss. 450
Cena: 43,00 – 19,00 zł/egz.

W YPRZ
EDAŻ
04/249

Droga Krzyżowa
Interesujące rozważania adresowane
do dorosłych, młodzieży oraz dzieci.
Obejmuje 30 tekstów różnych autorów.

Format: A5, ss. 368
Cena: 25,00 – 15,00 zł/egz.

Darmowa wysyłka od 300 zł*
*szczegóły na okładce

W YPRZ
EDAŻ
07/292

Bliskie spotkania z półksiężycem
Anna Kreczmer

Debiut literacki podejmujący trudną i często powierzchownie traktowaną tematykę, jaką jest
islam, chociaż w tej książce nie brakuje też nawiązań do judaizmu i chrześcijaństwa. Autorka
przekonuje do nawiązania głębszego dialogu dla dobra ogółu. Ważne treści wpisała w formę
powieści podróżniczej, co sprawia, że czyta się ją z zapartym tchem. Autorka odkrywa przed
czytelnikiem tajniki tradycji, kultury, ciekawostki z codziennego życia mieszkańców Ziemi
Świętej.

Format: A5, ss. 704
Cena: 29,00 – 15,00 zł/egz.
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tel. 61 64 72 645, 644
Modlitwy Świętego Jana Pawła II

14/001

Wybrał i oprac. Grzegorz Duszyński

Ponad 30 modlitw wypowiedzianych przez św. Jana Pawła II
przy różnych okazjach bądź rozsianych w różnych dokumentach, które wyszły spod jego pióra. Z tego bogactwa dokonano
takiego wyboru, aby zamieszczone teksty mogły stać się codzienną modlitwą. Piękna szata graficzna: pełen kolor, ilustracje, druk na kredowanym papierze, duża, wyraźna czcionka.

Format: 92 x 147 mm, ss. 56
Cena: 8,50 zł/egz.

Miłość mi wszystko wyjaśniła...
Jan Paweł II

KSIĄŻKI

14/022

Całe życie i nauczanie św. Jana Pawła II oparte było na miłości. Ta książka to niewielki
fragment tego nauczania. Mamy nadzieję, że słowa wyjęte z jego encyklik oraz kazań
wygłoszonych podczas pielgrzymek do Ojczyzny
zapadną głęboko w pamięci. To ponad 200 fragmentów
papieskich wypowiedzi w pięknej edytorskiej szacie,
w sztywnej oprawie. Zamyślenia papieża Polaka nad
miłością w różnych jej aspektach (tym międzyludzkim,
społecznym i Boskim) to dobry pomysł na upominek
albo życzenia, np. ślubne.
Twarda oprawa.

Format: 136 x 136 mm, ss. 216
Cena: 22,00 zł/egz.

06/025

Weź krzyż swój

opr. ks. Sławek Murawka TChr
Ilustrowane zamyślenia nad stacjami drogi krzyżowej. Ta książka w twardej oprawie może być
doskonałym upominkiem.
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

Format: 136 x 136 mm, ss. 68
Cena: 9,50 zł/egz.

07/354

04/138

Moje ulubione modlitwy
oprac. Grzegorz Duszyński

Kanon ponad 20 najpiękniejszych modlitw. Wśród nich znajdują się między
innymi te autorstwa znanych świętych i do różnych świętych. Piękna szata
graficzna: pełen kolor, kredowany papier, złocenia, duża, wyraźna czcionka. Ten mały modlitewnik może być miłym i pożytecznym prezentem na
wszelkie okazje.

Format: 92 x 147 mm, ss. 48
07/354 – Seria limitowana oprawiona w skórę. Cena: 11,00 zł/egz.
04/138 – Cena: 6,50 zł/egz.
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08/013

Ślubuję Ci... a co przed i po?
ks. Zygmunt Ostrowski TChr

To przewodnik dla młodych ludzi przygotowujących się do małżeństwa. Autor w bardzo przystępny
sposób mówi o przygotowaniach do sakramentu, które rozpoczynają się już od najmłodszych lat
w rodzinie. Prowadzi swojego czytelnika przez labirynt emocji, definiuje to, co czasami trudno zdefiniować, podpowiada, wyjaśnia i kieruje na właściwy tok myślenia. To książka, która jest także
przydatną pomocą i inspiracją dla prowadzących spotkania przedmałżeńskie.
Format: A5, ss. 300

KSIĄŻKI

Cena: 21,00 zł/egz.

05/263

Jasełka i misteria Bożonarodzeniowe
Książka zawiera gotowe inscenizacje dla dzieci i młodzieży różnych autorów.
Bardzo przydatna katechetom i duszpasterzom podczas przygotowywania szkolnych jasełek.

Format: A4, ss. 128
Cena: 20,00 zł/egz.

NA DZIEŃ MIGRANTA

09/019

Jan Paweł II
Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 1985–2005
zebrał ks. Wojciech Necel TChr

Orędzia są przejawem troski św. Jana Pawła II o tych, którzy opuścili ojczyznę, rodziny i wspólnoty parafialne, by na obczyźnie budować swoją teraźniejszość i przyszłość, także tę religijną.
Nietrudno zauważyć myśl przewodnią papieskich tekstów, mianowicie: wierni imigranci w Kościele lokalnym mają prawo do zachowania swojej tożsamości kulturowej, a z drugiej strony także
wspólnota lokalna musi podjąć wysiłek życzliwego przyjęcia przybyszów. To pierwszy kompletny
zbiór papieskich orędzi na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Format: A5, ss. 148
Cena: 20,00 zł/egz.

93/177

W YPRZ
EDAŻ

Uśmiech Jana Pawła II
ks. Kazimierz Pielatowski

Czytając tę nietypową opowieść o papieżu Polaku, trudno się nie uśmiechać. To bogata w anegdoty
i krótkie historyjki z życia św. Jana Pawła II książka, opowiedziana w sposób barwny i czytelny
dla każdego. Zainteresuje nie tylko młodszych, ale i starszych, duchownych i świeckich.

Format: A5, ss. 228
Cena: 13,00 – 5,00 zł/egz.

99/055
15/177

Modlitewnik naprawdę
kieszonkowy
ks. Sławek Murawka TChr

Miniaturowy modlitewnik, który zmieści się w każdej kieszeni, jest zbiorem
kilkunastu modlitw na każdą okazję.
Przydatny podczas krótkich i długich
podróży.

Format: 54 x 78 mm, ss. 40
Cena: 1,80 zł/egz.
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Któż jak Bóg!

ks. Aleksander Woźny
Kolejna część z serii „Czy warto się
starać”. Autor, dzisiaj już Sługa Boży,
wskazuje na Boga jako źródło i cel
wszelkiego istnienia, zwłaszcza człowieka, który jest koroną stworzenia.
Ów cel człowiek może osiągnąć
drogą praktykowania cnót, a przede
wszystkim drogą miłości.

Format: 115 x 190 mm, ss. 116
Cena: 6,50 zł/egz.

tel. 61 64 72 645, 644
ks. Ignacy Posadzy TChr, Dzieła

wybór i opracowanie ks. Bogusław Kozioł TChr
07/277

06/010

10/174

Format: A5, ss. 780
Cena: 36,00 zł/egz.

Format: A5, ss. 660
Cena: 37,00 zł/egz.

KSIĄŻKI

07/276

Format: A5, ss. 440
Cena: 36,00 zł/egz.

14/060

Format: A5, ss. 580
Cena: 30,00 zł/egz.

Seria wydawnicza obejmująca spuściznę Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego, współzałożyciela
Towarzystwa Chrystusowego. W serii znajdą się 4 tomy wystąpień oraz dodatkowy tom osobistych wspomnień i dzienników o. Posadzego. Całość to nie tylko zapis przemyśleń duchowych
o. Posadzego, ale też przyczynek do poznania dziejów Kościoła w Polsce w przełomowych okresach: po odzyskaniu niepodległości, w czasie II wojny światowej i po wojnie, kiedy Towarzystwo zostało skierowane do tworzenia struktur Kościoła na Ziemiach Zachodnich. Zbiór otwiera
tom „Wszystko dla Boga, wszystko dla dusz…” będący analizą podstawy duchowości chrystusowców w spuściźnie współzałożyciela Towarzystwa.
Tom I to zbiór konferencji, kazań, przemówień, listów oraz modlitw nawiązujących do kapłaństwa, Eucharystii i Kościoła.
Tom II dokumentuje instrukcje i listy poświęcone życiu zakonnemu, Towarzystwu Chrystusowemu, wychodźstwu i założycielowi Towarzystwa Chrystusowego – kard. Augustowi Hlondowi.
Tom III zawiera pisma poświęcone duchowości: zarówno osobistej, jak i tej, którą stara się
przekazać kolejnym pokoleniom chrystusowców. Podstawą zbioru są konferencje, homilie
i przemówienia autora.

Format: A5, ss. 828
Cena: 39,00 zł/egz.

Tom IV zawiera konferencje, przemówienia oraz listy okrężne i korespondencję na temat wychowania i formacji duchowej w TChr, w tym również listy kierowane bezpośrednio
do kard. Augusta Hlonda.

20/149

Chrystocentryzm jako droga odnowy Państwa
i Kościoła w nauczaniu kard. Augusta Hlonda
ks. Paweł Jasina SChr

Drogą prowadzącą do odnowy państwa i Kościoła, zdaniem kard. Augusta Hlonda, może być
chrystocentryzm. Jak był przez niego rozumiany i w jaki sposób przejawiał się w jego nauczaniu? W jaki sposób może prowadzić do odnowy? Na te i inne pytania starał się odpowiedzieć
autor tej rozprawy doktorskiej, nakreślając tym samym koncepcję państwa i Kościoła według
wizji Kardynała.

Format: B5, ss. 332
Cena: 33,00 zł/egz.
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18/256

Myśli zawsze ważne
August kard. Hlond

Nauczanie kard. Augusta Hlonda ciągle jest aktualne. Wyboru tekstów dokonał
ks. Andrzej Orczykowski TChr. Publikacja ma ciekawą i elegancką formę, sztywną oprawę,
zawiera biografię kard. A. Hlonda i wiele archiwalnych fotografii. Warto po nią sięgnąć, bo są to
naprawdę myśli zawsze ważne…

KSIĄŻKI

Format: 136 x 136 mm, ss. 244
Cena: 22,00 zł/egz.

09/264

Kardynał August Hlond (1881–1948)
Pasterz – nauczyciel – świadek

Zbiór referatów i artykułów przygotowanych przez różne środowiska uniwersyteckie z Polski
i z zagranicy z okazji Roku Hlondowskiego (2008), w związku z 60. rocznicą śmierci Sługi
Bożego kard. Augusta Hlonda. Książka obejmuje trzy bloki tematyczne ukazujące działalność
kard. Augusta Hlonda jako pasterza Kościoła katolickiego, nauczyciela prawdy ewangelicznej
i autentycznego świadka oddanego sprawie Kościoła i Ojczyzny.

Format: B5, ss. 224
Cena: 23,00 zł/egz.

Darmowa wysyłka od 300 zł*
*szczegóły na okładce

94/234

Kardynał Założyciel August Hlond
oprac. ks. Wojciech Necel TChr
ks. Jan Konieczny TChr

Listy i konferencje o. Ignacego Posadzego TChr, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej, o założycielu Towarzystwa kard. Auguście Hlondzie. Autorzy prezentują
sylwetkę Kardynała nie tylko jako prymasa, osoby duchownej, ówczesnego przewodnika Kościoła
w Polsce, ale także jako człowieka.

Format: A5, ss. 144
Cena: 6,00 zł/egz.

05/368

Koncepcje społeczno-polityczne
Prymasa Polski Augusta Hlonda (1926–1948)
Tomasz Serwatka

Autor analizuje stosunek kard. Augusta Hlonda do najistotniejszych problemów narodu i państwa polskiego w okresie pełnienia przezeń posługi prymasowskiej. Jego stanowisko w kwestiach społeczno-politycznych było na tyle spójne i jednocześnie szerokie merytorycznie, że
śmiało można mówić o „całościowym systemie myśli politycznej” Kardynała.

Format: A5, ss. 312
Cena: 15,00 zł/egz.
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92/230

Kardynał August Hlond Prymas Polski
oprac. ks. Wojciech Necel TChr

Współcześni wspominają Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda.

Format: A5, ss. 164
Cena: 6,00 zł/egz.

nowość

Joanna Stefańska

Ta krótka opowieść o życiu Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, napisana specjalnie dla dzieci. Autorka posłużyła się niezwykle ciekawą formą. Zniecierpliwione izolacją
domową z powodu pandemii rodzeństwo z inicjatywy mamy coraz bardziej wciąga się w grę
planszową, pełną zagadek, szyfrów, łamigłówek. Rozwiązując je, Antoni i Helenka krok po
kroku odkrywają postać Wielkiego Prymasa Polski i założyciela zakonnego zgromadzenia
księży chrystusowców. Dzięki temu bohaterowie poznają nie tylko szczegóły z życia kard.
A. Hlonda, ale również cechy jego osobowości, cnoty, które doprowadziły go do świętości,
a które stanowią wzór do naśladowania w codziennym życiu i dla młodszych, i dla dorosłych. Książka została pięknie zilustrowana przez s. Teresę Czyżak MChR.

KSIAŻKI

21/198

GUSTLIK
Historia Prymasa

Format: 165 x 235 mm, ss. 48
Cena: 12,00 zł/egz.

09/161

Ja, Ty i Anioł
Anielskie podpowiedzi
br. Tadeusz Ruciński FSC

Zbiór 30 opowiadań ukazuje przeróżne, często trudne sytuacje głównych bohaterów – Majki i Kajtka. Zawsze towarzyszy im cichy przyjaciel – Anioł. To on podpowiada (czasami przez konkretne zdarzenie, nieraz głosem rodziców, koleżanki,
wychowawcy lub kogoś nieznajomego…), jak należy postępować. Dzięki temu,
co ich spotyka, bohaterowie kształtują w sobie różne cnoty i rozwijają pokłady
dobra. Mają też szczęście, bo poznają Aniołów, m.in. dobrej woli, czystości,
rozwagi, milczenia, przebaczenia, gościnności, poszanowania, nadziei, mądrości,
wiary i wyrozumiałości. Treść dopełniają barwne ilustracje. Uzupełnieniem może
być kolorowanka „Szept Anioła” (11/156) – na s. 27.

Format: 220 x 220 mm, ss. 128
Cena: 29,00 – 20,00 zł/egz.

10/089

Czy musimy iść do kościoła?
Dzieci pytają o Mszę Świętą

PROMO
CJA

ks. Andrzej Ziółkowski CM

Z myślą o najmłodszych wydaliśmy niezwykły przewodnik po Mszy Świętej i kościele. Autor wsłuchał się w pytania zadawane przez najmłodszych uczestników
Mszy Świętej i na nie odpowiedział. Dzięki temu powstała książka, która:
– pomoże rodzicom odpowiedzieć językiem zrozumiałym dla ich pociech nawet
na najbardziej zaskakujące pytania,
– prowadzi czytelnika przez całą liturgię,
– objaśnia znaczenie słów, gestów, sprzętów, paramentów,
– podpowiada, jak się zachować w poszczególnych momentach Mszy Świętej,
– mówi też o innych nabożeństwach w kościele.
A wszystko to w krótkich, jasnych odpowiedziach! Pomocnym dodatkiem do
książki może być kolorowanka „Msza Święta dla dzieci” (15/385) – na s. 27, dzięki której dziecko utrwali swoje spostrzeżenia z Mszy Świętej i wiadomości uzyskane podczas rozmów z rodzicami i na katechezie.

Format: 220 x 220 mm, ss. 108
Cena: 29,00 – 20,00 zł/egz.
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WSZYSTKO DLA MINISTRANTA
06/329

06/328

Obrazek Ministranta

Z modlitwą przed Mszą św. i po Mszy św.

MINISTRANCI

Format: 55 x 90 mm
Cena paczki (10 szt.): 5,20 zł

Obrazek Lektora
Z modlitwą dla lektora.

Format: 55 x 90 mm
Cena paczki (10 szt.): 5,20 zł

11/188

Przystąpię do ołtarza Bożego
Zbiórki z kandydatami na ministrantów
Damian Gruchlik

Książka adresowana do opiekunów ministrantów i animatorów w parafiach, ma stanowić pomoc
w pracy z kandydatami na ministrantów. Zawiera gotowe materiały przydatne do przeprowadzenia
20 zbiórek. Plan każdej z nich został ułożony według z góry ustalonego schematu. Prosty język, dostosowany do poziomu podopiecznych. Książka zawiera aneksy, w których znajdują się materiały
dodatkowe do wykorzystania podczas zajęć, m.in. rysunki szat, naczyń, paramentów liturgicznych,
teksty modlitw ministranta i hymnów oraz słowniczek liturgiczny. Aneks zawiera teksty obrzędów
przyjęcia chłopców do grona kandydatów na ministranta.

Format: A5, ss. 265
Cena: 25,00 zł/egz.

15/256

ABC Ministranta
Grzegorz Duszyński

W wielkim skrócie wszystko, co powinien wiedzieć ministrant: teksty hymnu i pozdrowienia
ministranckiego, modlitwy ministranta i lektora, krótkie biogramy patronów, zasady i wskazania
dla służby liturgicznej. Książeczka zawiera wiadomości o zgromadzeniu liturgicznym, przestrzeni
sakralnej, o istocie i schemacie Mszy Świętej, o roku liturgicznym, postawach, szatach, paramentach, kolorach i księgach liturgicznych, a także o poszczególnych stopniach i funkcjach służby
liturgicznej zgodnie z nowym systemem formacji LSO podanym w „Dyrektorium duszpasterstwa
służby liturgicznej”.

Format: A6, ss. 64
Cena: 3,50 zł/egz.

15/Z353

Modlitwy ministranta przed Mszą i po Mszy Świętej
Sztywna tablica z PCV o grubości 3 mm z modlitwami ministranta przed Mszą i po Mszy
Świętej. Trwała, lekka, przygotowana do powieszenia w zakrystii. Czytelna czcionka.

Format: 340 x 260 mm
Cena: 13,00 zł/szt.
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ZNAKI I KRZYŻE LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
Znaki i krzyże dla poszczególnych funkcji LSO, dostosowane do obowiązującego systemu formacji podanego
w „Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej”. Zostały wykonane według wzorów zamieszczonych w księdze „Obrzędy błogosławieństw służby liturgicznej” (14/Z091).

Znaki dla dzieci i młodszej młodzieży (dawne gimnazjum)
• 15/Z040 znak dla kandydatów i kandydatek (w kolorze mosiądzu), wym. 28 x 46 mm – cena: 15,00 zł/szt.
• 15/Z042 znak dla starszych ministrantów czytających wezwania modlitwy powszechnej (w kolorze złota),
wym. 38 x 60 mm – cena: 18,00 zł/szt.

15/Z040

15/Z041

15/Z042

MINISTRANCI

• 15/Z041 znak dla młodszych ministrantów (w kolorze srebra), wym. 34 x 54 mm – cena: 18,00 zł/szt.

Krzyże dla młodzieży (w kolorze srebra), wym. 45 x 69 mm – cena: 25,00 zł/szt.
• 15/Z044 krzyż dla lektorów oraz czytających wezwania modlitwy powszechnej, komentatorów,
pomocników animatorów grup lektorskich

• 15/Z045 krzyż dla akolitów oraz przynoszących dary, zbierających składkę, pełniących służbę ładu,
pomocników animatorów ministranckich

• 15/Z046 krzyż dla psałterzystów oraz członków scholi, chóru, grających w zespole muzycznym,
pomocników animatorów muzycznych

15/Z044

15/Z045

15/Z046
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Krzyże dla dorosłych (w kolorze złota), wym. 51 x 83 mm – cena: 27,00 zł/szt.
• 15/Z047 krzyż dla lektorów oraz czytających wezwania modlitwy powszechnej, komentatorów,
pomocników animatorów grup lektorskich

• 15/Z048 krzyż dla akolitów oraz przynoszących dary, zbierających składkę, pełniących służbę ładu,
pomocników animatorów ministranckich

• 15/Z049 krzyż dla psałterzystów oraz członków scholi, chóru, grających w zespole muzycznym,

MINISTRANCI

pomocników animatorów muzycznych

• 15/Z050 krzyż dla ceremoniarza

15/Z047

15/Z048

15/Z049

15/Z050

15/Z051

Krzyż dla ustanowionych lektorówych
• 15/Z051 (w kolorze złota), wym. 60 x 96 mm – cena: 30,00 zł/szt.
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15/238

Legitymacja Ministranta
Zawiera miejsce na fotografię, pieczęć parafii, rubryki na dane osobowe, okres ważności legitymacji
i datę przyjęcia do danej grupy ministrantów zgodnie z systemem formacji LSO podanym w „Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej” młodszych ministrantów, starszych ministrantów i lektorów
nieustanowionych. Na odwrocie wskazania dla ministrantów oraz tekst modlitwy przed służbą
i po służbie.
Wnętrze do obejrzenia na www.hlondianum.pl

Format: 70 x 100 mm (po złożeniu)
Cena paczki (10 szt.): 10,00 zł

Legitymacja Lektora
Z miejscem na fotografię, dane osobowe i informacje o ustanowieniu do
pełnienia służby lektorskiej. Zawiera także krótki wyciąg z „Konstytucji
o liturgii” Soboru Watykańskiego II dotyczący tej posługi oraz modlitwę
lektora.
Wnętrze do obejrzenia na www.hlondianum.pl

06/015

MINISTRANCI

15/239

Format: 70 x 100 mm (po złożeniu)
Cena paczki (10 szt.): 10,00 zł

Dzienniczek Ministranta
Zawiera tabelki obecności na Mszach św. oraz nabożeństwach i zbiórkach w ciągu roku.

Format: 70 x 100 mm (po złożeniu)
Cena: 2,60 zł/szt.

Indeks Liturgicznej Służby Ołtarza

15/215

Z miejscem na fotografię, dane osobowe, adnotacje o przyjęciu do służby liturgicznej. Indeks zawiera
także tekst przyrzeczeń ministranta, miejsce na wpisy dotyczące ważności indeksu, a także osiągnięcia kolejnych stopni i funkcji ministranckich zgodnie z systemem formacji LSO podanym w „Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej”. Jest miejsce na odnotowanie wyróżnień i nagród. Ministrant
znajdzie tu również teksty hymnu i modlitw, zasady i uwagi dla Liturgicznej Służby Ołtarza.
Wnętrze do obejrzenia na www.hlondianum.pl
Format: 70 x 100 mm, ss. 16

Cena: 2,50 zł/szt.

06/479

Obecność na służbie Bożej

06/480

W ciągu miesiąca na Mszach św.
oraz nabożeństwach.

Format: 350 x 500 mm
Cena paczki (10 szt.): 9,70 zł

Tygodniowy plan służby Bożej
Z miejscem na wpisanie nazwisk
wyznaczonych ministrantów.

Format: 350 x 500 mm
Cena paczki (10 szt.): 9,70 zł
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NA PAMIĄTKĘ SAKRAMENTU

Okazjonalne pamiątki w tradycyjnej formie, przygotowane do oprawienia, z miejscem na dane osobowe,
datę oraz pieczęć parafii. Wykonane z kartonu kredowanego.

Pamiątka rocznicy urodzin

Format: 148 x 210 mm – cena: 1,80 zł/szt.
Pamiątka przygotowana
dla młodzieży świętującej 18. urodziny.

Pamiątka przygotowana z myślą o dzieciach i dorosłych
obchodzących rocznicę urodzin. Rocznica do wpisania.

19/322

19/290

MINISTRANCI

18/291

22/104

22/105

22/106

NA CHRZEST

Pamiątka Chrztu Świętego
Format: 148 x 210 mm – cena: 1,80 zł/szt.

nowość

22/102

22/103

nowość

19/288

19/300

Pamiątkowy
obrazek
Format: 70 x 130 mm

Cena paczki
(10 szt.): 2,20 zł

48
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22/016

nowość
Obrazek – pamiątka Namaszczenia Chorych
Pamiątka przyjęcia sakramentów chorych, wykonana z kartonu kredowego
z miejscem na dane osobowe, datę oraz podpis szafarza.

Format: 88 x 138 mm
Cena paczki (50 szt.): 18,00 zł

15/077

NA PIERWSZĄ
KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ

05/069

Format: 148 x 210 mm

Format: 148 x 210 mm

PAMIĄTKI

05/302
Format: 200 x 250 mm

Pamiątka I Komunii Świętej
Format: 200 x 250 mm – cena: 2,22 zł/szt.
Format: 148 x 210 mm – cena: 1,80 zł/szt.

Cena: 1,20 – 0,90 zł/szt.
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

Cena: 1,20 – 0,90 zł/szt.

Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

Cena: 1,20 – 0,90 zł/szt.

Format: 200 x 250 mm

13/237
Format: 148 x 210 mm

07/024

09/138

07/020

wyprze
daż

Format: 148 x 210 mm

Format: 148 x 210 mm

wyprze
daż

Pamiątka rocznicy I Komunii Świętej
19/337

19/013

19/012

Wykonana z kartonu kredowanego z miejscem na
dane personalne dziecka i podpis księdza.

Format: 88 x 138 mm.
Cena paczki (25 szt.): 9,00 zł
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Z05/0039/0

Modlitewnik pierwszokomunijny
Kocham Cię, Jezu.
Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej

PAMIĄTKI

Z05/0004/0

Modlitewnik Wydawnictwa Święty Wojciech podzielono na kilka
części. W pierwszej z nich znajdują się modlitwy codzienne. Zawiera
litanie, pieśni oraz nabożeństwa, obrzędy Mszy Świętej z modlitwą
przed i po Komunii św., rachunek sumienia i przebieg sakramentu
pokuty i pojednania. Druga część to śpiewnik, a kolejne to katechizm
z prawdami wiary. W twardej oprawie z zakładką, dwie wersje kolorystyczne: biała i granatowa.

Objętość 304 ss.
Format: 85 x 125 mm
Cena: 12,00 zł/egz.

Z05/0019/0

Modlitewnik pierwszokomunijny
Przyjdź, Panie Jezu.
Na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej
Z05/0018/0

Modlitewnik Wydawnictwa WAM obejmuje kilka części, w których
mali chrześcijanie znajdą m.in.: mały katechizm, modlitwy podzielone na poranne, w ciągu dnia, wieczorne, do Ducha Świętego
oraz okolicznościowe, do świętych. Są też rozdziały poświęcone
sakramentom. Jest także bogaty wybór nabożeństw, litanii, pieśni.
W twardej oprawie z zakładką, dwie wersje kolorystyczne: biała
i czarna.

Objętość: 448 ss.
Format: 85 x 125 mm
Cena: 17,00 zł/egz.

Modlitewnik pierwszokomunijny
Mój dobry ojcze.
Na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej

Z05/143/0

Z05/1430/0

Modlitewnik dla dzieci Wydawnictwa Święty Wojciech podzielono
na trzy części:
I – Modlitwy (codzienny pacierz, modlitwy na każdą oraz ważną
chwilę, w różnych potrzebach, litanie, nabożeństwa pasyjne, do
miłosierdzia Bożego, maryjne, nieszpory niedzielne, obrzędy Mszy
Świętej, rachunek sumienia i sakrament pokuty);
II – Pieśni (adwentowe, kolędy, wielkopostne i wielkanocne, do Ducha Świętego, eucharystyczne, ku czci Serca Pana Jezusa, maryjne
i do Świętego Józefa, w różnych okolicznościach i za zmarłych);
III – W co wierzymy i według czego mamy postępować (tak zwany
Mały katechizm). Książeczka zawiera także indeks alfabetyczny
pieśni oraz miejsce na dokonanie wpisu związanego z przyjęciem
chrztu świętego, pierwszą spowiedzią i pierwszą Komunią Świętą
oraz nabożeństwem 9 pierwszych piątków miesiąca.
Elegancka, twarda oprawa ze złoceniami; książeczka posiada zakładkę.

Objętość: 384 ss.
Format: 85 x 125 mm
Cena: 14,90 zł/egz.
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Pamiątka I spowiedzi świętej
Wykonana z kartonu kredowanego, z miejscem na dane personalne spowiadanego dziecka oraz podpis spowiednika.

Format: 88 x 138 mm. Cena paczki (50 szt.): 18,00 zł

22/014

nowość
PAMIĄTKI

NA BIERZMOWANIE
Pamiątka Sakramentu Bierzmowania
Format: 148 x 210 mm – cena: 1,80 zł/szt.

18/022

17/211

Obrazek – pamiątka Bierzmowania

Składana pamiątka z miejscem na dane bierzmowanego oraz nazwisko księdza biskupa i pieczęć parafii.

Format: 88 x 138 mm (po złożeniu).
Cena paczki (25 szt.): 12,00 zł

20/036

Sprzedaż do wyczerpania nakładu.
Cena paczki (25 szt.): 12,00 zł

18/297
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Krzyże na bierzmowanie

Metalowe, mosiądzowane krzyże, zaopatrzone w rzemień. Na odwrocie jest wybity rok przyjęcia sakramentu – 2022.

PAMIĄTKI

• Z19/100/0 wym. 40 x 103 mm – cena: 9,00 zł/szt.

• Z19/098/0 wym. 62 x 100 mm – cena: 7,00 zł/szt.

• Z19/103/0 wym. 68 x 95 mm – cena: 7,00 zł/szt.

• Z19/104/0 wym. 45 x 60 mm – cena: 5,00 zł/szt.
• Z19/108/0 wym. 60 x 80 mm – cena: 7,00 zł/szt.

• Z19/099/0 wym. 62 x 115 mm – cena: 9,00 zł/szt.

NA ŚLUB I ROCZNICĘ ŚLUBU
Pamiątka rocznicy zawarcia Małżeństwa
19/368
Format: 200 x 250 mm

19/338
Format: 148 x 210 mm
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Format: 200 x 250 mm – cena: 1,80 zł/szt.
Format: 148 x 210 mm – cena: 2,20 zł/szt.

Sprzedaż
do wyczerpania
nakładu.

14/345
Format: 200 x 250 mm

18/036

17/183

13/036

Format: 148 x 210 mm

Format: 148 x 210 mm

Format: 148 x 210 mm
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Pamiątka Sakramentu Małżeństwa
Format: 200 x 250 mm – cena: 2,20 zł/szt. Format: 148 x 210 mm – cena: 1,80 zł/szt.

07/025

14/347

19/296
Format: 200 x 250 mm

Format: 200 x 250 mm

Format: 200 x 250 mm

17/251

14/346

Format: 148 x 210 mm

Format: 148 x 210 mm

07/021
Format: 148 x 210 mm

18/004
Format: 148 x 210 mm

PAMIĄTKI

22/159
Format: 200 x 250 mm

11/052

nowość

Format: 148 x 210 mm

Teczki
Eleganckie teczki do dokumentów wydawanych przez biuro parafialne. 21/203 – ogólna rodzinna, 17/250 i 14/395 – do
dokumentów ślubnych, 19/289 – do dokumentów chrztu, 14/408 – ogólna wraz z modlitwą za Kościół.
Format: A4. Cena: 4,50 zł/szt.

21/203

now
ość

14/408
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14/395

19/289

TECZKI

17/250

Pamiątki wizyty duszpasterskiej
Pamiątka wizyty kolędowej z krótką modlitwą o błogosławieństwo Boże
dla rodziny oraz miejscem na podpis duszpasterza.

Format: 88 x 139 mm. Cena paczki (100 szt.): 25,00 zł

20/208

11/208
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Pamiątki wizyty duszpasterskiej
Z myślą o dzieciach przygotowaliśmy obrazki bożonarodzeniowe z modlitwą
do Anioła Stróża. Wykonane na trwałym foliowanym kartonie.
Format: 60 x 100 mm
Cena paczki (100 szt.): 13,00 zł

20/209

14/351

OBRAZKI

20/218

OBRAZKI
Św. Michał Archanioł
Obrazek z wizerunkiem św. Michała Archanioła oraz modlitwą papieża Leona XIII w języku polskim i łacińskim.
Wykonany na trwałym, foliowanym kartonie.

Format: 70 x 130 mm
Cena paczki (10 szt.): 2,10 zł

09/162

09/163
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Darmowa wysyłka od 300 zł*
*szczegóły na okładce

Obrazek z modlitwą do Świętego Józefa,
orędownika we wszystkich
potrzebach i uciskach

Obrazek z modlitwą
przed przyjęciem
Duchowej Komunii Świętej
Format: 70 x 130 mm
Cena paczki (10 szt.): 2,00 zł

OBRAZKI

Format: 70 x 130 mm
Cena paczki (100 szt.): 25,00 zł

20/249

21/018

14/215

14/216

Obrazek z papieżem Franciszkiem
Obrazek z wizerunkiem papieża Franciszka i modlitwą
za Ojca Świętego. Wykonany na trwałym, foliowanym kartonie.

Format: 70 x 130 mm
Cena paczki (10 szt.): 2,10 zł
Dostępna także wersja bez nadruku (14/216)

Format: 70 x 130 mm
Cena paczki (50 szt.): 8,00 zł

14/002

Obrazek z modlitwą do św. Jana Pawła II
Obrazek z wizerunkiem św. Jana Pawła II i modlitwą do Świętego.
Wykonany na trwałym, foliowanym kartonie.

Format: 70 x 130 mm
Cena paczki (10 szt.): 2,10 zł
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tel. 61 64 72 645, 644

Na Jubileusz Święceń kapłańskich i Ślubów zakonnych (do nadruku)
Wykonane z kartonu, jednostronnie foliowane. Na rewersie zamieszczamy treść dostarczoną przez klienta,
na zaproponowanych poniżej awersach pamiątek nie ma możliwości wprowadzenia zmian.

W sprawie nadruku prosimy o kontakt z Wydawnictwem.
Format: 70 x 130 mm. Cena paczki (50 szt.): 8,00 zł
Przygotowanie projektu nadruku. Cena: 200,00 zł

22/079

22/080

22/082

22/081

22/083

22/084

OBRAZKI

20/251

19/363

19/029

19/364

19/365

18/001

18/002

18/352

18/353

18/354

18/355

17/005

17/008

15/057

15/058

15/060

15/061
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15/062

15/428

15/429

15/431

15/432

14/216

13/039

13/040

13/041

13/044

12/065

12/066

12/067

12/068

11/035

11/036

11/037

11/039

11/040

11/046

11/047

08/024

08/028

08/027

wyprze
daż
Cena paczki (50 szt.):
8,00 – 4,00 zł
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15/430

15/059

11/044

11/042

08/025

tel. 61 64 72 645, 644

Zaproszenia

jubileuszowe i rocznicowe

(z możliwością indywidualnej modyfikacji)

ZAPROSZENIA

19/018

14/007

Spośród zaprezentowanych wzorów zamawiający może dowolnie wybrać napis określający jubileusz na
pierwszą stronę, motto na stronę drugą i treść zaproszenia na stronę trzecią.
Na stronie trzeciej każdy wzór zawiera: wykropkowane miejsce do wpisania imienia i nazwiska gościa (nie przewidujemy drukowania nazwisk gości), informacje o terminie i miejscu sprawowania Mszy Świętej jubileuszowej oraz
o przyjęciu, dostarczone przez zamawiającego do Wydawnictwa (we wzorach wpisaliśmy tylko przykłady).
Zaproszenia drukujemy na wysokiej jakości papierze z fakturą tkanego płótna. Do każdego dokładamy białą
kopertę. Minimalna liczba zamówionych zaproszeń to 20 sztuk. Zamówienie musi być podzielne przez 10.
Format: 141 x 97,5 mm po złożeniu.

Cena: 3,20 zł/szt.
Istnieje możliwość przygotowania indywidualnej treści zaproszenia w cenie 40,00 zł – dodatkowo.
Z amówienia na zaproszenia przyjmujemy tylko drogą e-mailową:

wydawnictwo@hlondianum.pl

i telefoniczną: 61 64 72 645, 644, 647 (nie ma możliwości składania zamówień w sklepie internetowym).
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ZAPROSZENIA

17/042

Teksty motta do wyboru (na s. 2):

A. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem.
J 15,16
B. Na wieki będę opiewał łaski Pana.
Ps 89,2
C. Cóż oddam Panu za wszystko,
co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pańskiego.
Ps 116,12-13
D. Dzięki łasce Boga jestem tym, kim jestem.
1 Kor 15,10

Treść zaproszenia do wyboru (na s. 3):

I. Wdzięczny Bogu za powołanie do Kapłaństwa
i łaskę wypełniania świętego
posłannictwa serdecznie zapraszam… na
JUBILEUSZOWĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ
z okazji 25-lecia Kapłaństwa,
którą będę sprawował… (reszta indywidualna)
II. Przeżywając z radością ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA
serdecznie zapraszam… na dziękczynną Mszę Świętą…
(reszta indywidualna)
III. Z głęboką wdzięcznością Panu Bogu za 25 lat Kapłaństwa serdecznie
zapraszam… na dziękczynną Mszę Świętą, którą będę sprawował…
(reszta indywidualna)
IV. Serdecznie zapraszam… na uroczystość 50-lecia ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH.
Dziękczynną Ofiarę Mszy Świętej złożę Bogu… (reszta indywidualna)
V. Z głęboką wdzięcznością Panu Bogu za JUBILEUSZ ŻYCIA ZAKONNEGO
serdecznie zapraszam na Mszę Świętą…, która będzie sprawowana
(reszta indywidualna)

19/019

Przykład zamówienia:
– nr katalogowy wzoru graficznego zaproszenia: np. 14/005
– określenie jubileuszu na s. 1: np. Złoty Jubileusz Kapłaństwa
– motto na s. 2: np. motto B
– treść zaproszenia na s. 3: np. treść IV + dane indywidualne
– nakład zaproszeń
– dane kontaktowe i adresowe zamawiającego.

60

Zamówienia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres: wydawnictwo@hlondianum.pl
lub telefonicznie 61 64 72 645, 61 64 72 644, 61 64 72 647

tel. 61 64 72 645, 644

nowość

ZAPROSZENIA

22/065

22/066

nowość
15/427
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nowość

ZAPROSZENIA

22/067

14/006
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tel. 61 64 72 645, 644

LISTOWNIKI
Wielotematyczne
Oferujemy listowniki formatu A4. Opakowanie zawiera 10 sztuk jednego wzoru. Cena paczki: 4.00 zł

18/250

18/251

18/252

18/253

18/254

18/255

Proponujemy listowniki nawiązujące do osoby oraz nauk głoszonych przez św. Jana Pawła II.
Format A4. Opakowanie zawiera 10 sztuk jednego wzoru. Cena paczki: 4,00 zł

13/156

13/157

13/158

13/159

13/160

LISTOWNIKI

Listowniki – myśli św. Jana Pawła II
13/161

Eucharystyczne
Oferujemy listowniki formatu A4. Opakowanie zawiera 10 sztuk jednego wzoru. Cena paczki: 4,00 zł

17/310

16/020

17/311

14/279

Bożonarodzeniowe
Oferujemy listowniki formatu A4. Opakowanie zawiera 10 sztuk jednego wzoru. Cena paczki: 4,00 zł
Szersza oferta na: www.hlondianum.pl

21/171

21/172

20/199

20/200

19/263
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19/264

19/271

18/277

18/276

17/286

15/313

15/315

14/326

14/325

12/200

Darmowa wysyłka od 300 zł*
*szczegóły na okładce

Wielkanocne
Oferujemy listowniki formatu A4. Opakowanie zawiera 10 sztuk jednego wzoru. Cena paczki: 4,00 zł
Szersza oferta na: www.hlondianum.pl
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20/241

20/242

19/323

19/324

13/235

18/348

18/349

17/330

18/350

16/334

tel. 61 64 72 645, 644

SYMBOLE EUCHARYSTYCZNE

Wycięte mogą być ozdobą kościołów, ołtarzy oraz domów. Drukowane na kartonie kredowanym.
Format: 350 x 500 mm. Cena: 2,20 zł/szt.

19/017

17/016

16/024

16/025

SYMBOLE

12/060

12/061
15/056

Darmowa wysyłka od 300 zł*
*szczegóły na okładce

PLAKATY

Wydrukowane na papierze kredowanym. Idealne do parafialnych i szkolnych gablot.

PLAKATY INFORMACYJNE
Z miejscem na godzinę nabożeństwa.
Format: A3 (297 x 420 mm). Cena: 4,50 zł/szt. Komplet:

18/200

cena: 17,00 – 16,50 zł

promocja kom
ple
Październikowy Listopadowy
17/230

12/155

tu

Adwentowy

Majowy

Czerwcowy

12/190

18/041

16/023
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Z miejscem na godzinę nabożeństwa.
Format: A3 (297 x 420 mm). Cena: 4,50 zł/szt. Komplet:

14/004

Rekolekcje

Triduum
Paschalne

12/275

12/276

12/277

Droga Krzyżowa
ulicami naszej parafii
13/231

PLAKATY

Droga Krzyżowa
Gorzkie Żale

cena: 12,00 zł

Msza z modlitwą
o uzdrowienie
Format: A3 (297 x 420 mm)
Cena: 4,50 zł/szt.

Plakat różańcowy

Plakat informacyjny
fatimski

17/188

16/341

Format: A3 (297 x 420 mm)
Cena: 4,50 zł/szt.

14/350

Format: A3 (297 x 420 mm)
Cena: 4,50 zł/szt.

07/087
07/086

Matka Boża Fatimska
Format: 146 x 420 mm
Cena: 2,50 zł/szt.
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

Matka Boża Fatimska
Format: A3 (297 x 420 mm)
Cena: 450 zł/szt.
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Plakaty na Różaniec
06/664

Format: A3 (297 x 420 mm). Cena: 4,50 zł/szt. Komplet:

06/203

06/204

cena: 15,00 zł

06/206

06/205

PLAKATY

Plakat na Wszystkich Świętych
i listopad
Format: A3 (297 x 420 mm)
Cena: 4,00 zł/szt.

07/280

A3 –

Plakaty adwentowe
Format: B3 (322 x 466 mm), format: A3 (297 x 420 mm)

A3 –

18/305

Cena: 4,50 zł/szt.

06/430

Cena: 4,00 – 1,50 zł/szt.

B3 –

11/179

Cena: 4,00 – 1,70 zł/szt.

Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

Darmowa wysyłka od 300 zł*
*szczegóły na okładce

Plakaty bożonarodzeniowe
Format: B3 (324 x 466 mm)
Cena: 4,50 zł/szt.

B3 –

11/180

Format: A3 (297 x 420 mm). Cena: 4,50 zł/szt.
A3 –

18/304

A3 –

07/339

A3 –

07/341

Sprzedaż do wyczerpania nakładu.
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Plakaty wielkopostne

wyprze
daż

Format: B3 (335 x 480 mm). Cena: 3,00 – 1,70 zł/szt. Komplet: 06/652

05/294

05/296

05/295

06/013

PLAKATY

05/293

cena: 14,00 – 6,50 zł

wyprze
daż

Plakaty wielkopostne
Format: A3 (297 x 420 mm)

Cena: 4,00 – 1,00 zł/szt.

Cena: 4,50 zł/szt.

17/312

18/356

16/347

07/142

07/144

Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

Stacje drogi krzyżowej
Stacje drogi krzyżowej wydrukowane na kartonie kredowanym.
Format: 270 x 395 mm. Cena 50,00 zł/komp.

12/289
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Plakaty wielkanocne
Format: A3 (297 x 420 mm)
Cena: 4,50 zł/szt.
Cena: 4,00 – 1,00 zł/szt.
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

18/357

07/149

PLAKATY

Darmowa wysyłka od 300 zł*
*szczegóły na okładce

Plakaty o Duchu Świętym
Format: 348 x 498 mm
Cena: 1,00 zł/szt. Komplet: 06/663 cena: 3,60 zł
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

01/115

01/113

01/114

01/116
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Plakat „Pamiętaj o godnym
zachowaniu w kościele!”
Format: 330 x 480 mm
Cena: 4,50 zł/szt.

Plakat
„Sierpień miesiącem
abstynencji i trzeźwości”

Plakat wakacyjny

Format: A3 (297 x 420 mm)
Cena: 4,50 zł/szt.

Format: A3 (297 x 420 mm)
Cena: 4,50 zł/szt.

14/055

14/056

PLAKATY

18/173

wyprze
daż

Plakaty eucharystyczne
Format: A3 (297 x 420 mm). Cena: 4,50 zł/szt. Komplet (4 szt.): 06/655
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

06/475

06/474

Plakaty eucharystyczne
Format: 335 x 493 mm. Cena: 1,90 zł/szt.
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

01/080

70

01/083

cena: 16,00 – 7,50 zł

06/476

06/477

Plakaty eucharystyczne
Nadają się do ozdoby kościołów, ołtarzy oraz domów.
Format: A3 (297 x 420) mm. Cena: 4,50 zł/szt.
Cena kompletu 18/080 (3 szt.): 12,00 zł

18/020

18/021

18/040

tel. 61 64 72 645, 644
Plakat „Św. Stanisław Kostka patron młodzieży”
Format: A3 (297 x 420 mm). Cena: 4,50 zł/szt.

Format: A3 (297 x 420 mm). Cena: 2,50 zł/szt.
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

17/214

07/002

PLAKATY

Plakaty ze św. Janem Pawłem II
Format: 345 x 495 mm. Cena: 4,50 zł/szt. Komplet:

03/078

03/079

06/654

03/080

cena: 15,00 zł

03/081

19/016

Plakat ze św. Janem Pawłem II
Format: A3 (297 x 420 mm)
Cena: 4,50 zł/szt.
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PLAKATY DO OPRAWY

PLAKATY

Wykonane na papierze kredowanym, nadające się do oprawy.

Obraz „Jezu ufam Tobie!”

Obraz „Serce Jezusa”

Obraz „Serce Matki Bożej”

Format: 322 x 466 mm
Cena: 4,50 zł/szt.

Format: B3 (335 x 480 mm)
Cena: 2,40 zł/szt.

Format: B3 (335 x 480 mm)
Cena: 2,40 zł/szt.

04/078

14/304

04/077

Darmowa wysyłka od 300 zł*
*szczegóły na okładce

Portret św. Jana Pawła II
11/105 Format: 282 x 406 mm. Cena: 3,80 zł/szt.
11/106 Format: 326 x 480 mm. Cena: 4,50 zł/szt.

Portret papieża Franciszka
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14/272

Format: 200 x 250 mm. Cena: 2,20 zł/szt.

14/273

Format: 210 x 297 mm. Cena: 3,30 zł/szt.

tel. 61 64 72 645, 644

TŁA, PLANSZE I DEKORACJE

Zamówienia, z uwagi na cykl produkcyjny, są realizowane odrębnie od pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu
wpłaty w ciągu 10 dni. Przyjmujemy tylko imienne zamówienia. Ewentualne reklamacje uwzględniamy w ciągu
dwóch tygodni od chwili otrzymania przesyłki.

BANERY

Nawiązując do zmieniających się okresów liturgicznych, oferujemy bogaty wybór winylowych plansz, teł
oraz dekoracji kościoła i ambon. GWARANTUJEMY:
– wysokiej klasy materiał, który się nie błyszczy,
– trwały materiał odporny na działanie warunków atmosferycznych,
– wysoką jakość druku,
– bezpłatną dostawę na terenie Polski,
– 6-centymetrowe rękawy lub oczka ułatwiające montaż,
– możliwość dopasowania formatów, standardowe wymiary możemy proporcjonalnie zmniejszać lub zwiększać
(plansze nie większe niż 220 x 350 cm).

UWAGA!!!
i.
cj
ra
o
k
e
d
t
le
p
m
o
k
j
rać swó
UWAGA!!! Można w yb
ystne rabaty.
k oferujemy korz
tu
sz
h
óc
dw
um
im
in
m
Przy zakupie

Format: 70 x 300 cm. Cena: 185,00 zł/szt. Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.

12/Z071

20/Z103

20/Z130

21/Z010

18/Z021

3 szt. - 7%,

20/Z104

2 szt. - 5%,

NA NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE I MARYJNE

4 szt. - 10%,
5 szt. i więcej - 15%
73
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DEKORACJE KOŚCIOŁA

Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.
Informacje na temat materiału i dostawy na str. 73.

BANERY

X-baner
To lekka i stabilna konstrukcja umożliwiająca
wielkrotne użycie. Grafika wydrukowana na
trwałym winylowym materiale.
Całość jest pakowana w poręczną i wytrzymałą torbę transportową. Oferujemy również
możliwość zamówienia samego wydruku.

Format wydruku: 80 x 180 cm

21/Z080 X-baner ze stelażem
Cena: 230,00 zł/szt.

2 szt. - 5%,

3 szt. - 7%,

4 szt. - 10%,

5 szt. i więcej - 15%

21/Z081 X-baner bez stelaża
Cena: 160,00 zł/szt.
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KOMPLET
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Rollup
Lekka i prosta w montażu konstrukcja pozwala
na łatwe i wielokrotne wykorzystanie.
Na aluminiowym stelażu mocowany jest winyl,
który można wymienić. Po zakończonej prezentacji grafika zamykana jest w kasecie, dzięki
temu nie ulega uszkodzeniu podczas transportu i przechowywania. Rollup pakowany jest
w pokrowiec.

Format wydruku: 85 x 200 cm

21/Z082 Rollup ze stelażem
Cena: 230,00 zł/szt.
21/Z083 Rollup bez stelaża
Cena: 160,00 zł/szt.

tel. 61 64 72 645, 644

NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I LISTOPAD
DEKORACJE KOŚCIOŁA
Format: 70 x 300 cm. Cena: 185,00 zł/szt. Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.
Informacje na temat materiału i dostawy na str. 73.

21/Z090

20/Z105

20/Z106

16/Z107

15/Z097

BANERY
2 szt. - 5%,
3 szt. - 7%,

11/Z086

11/Z087

Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.

T
MPLE
O
K
J
Z SWÓ s. 73

R
y
ST WÓ szczegół

5 szt. i więcej - 15%

Jeden pas z winylu, format: 70 x 300 cm, w cenie: 185,00 zł/szt.
i jedna winylowa dekoracja na ambonę,
format: 50 x 150 cm, w cenie: 95,00 zł/szt.
Cena kompletu: 280,00 – 5% = 266,00 zł

4 szt. - 10%,

KOMPLET NA LISTOPAD
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NA ADWENT
DEKORACJE KOŚCIOŁA
Format: 70 x 300 cm. Cena: 185,00 zł/szt. Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.

20/Z150

18/Z112

20/Z145

19/Z183

19/Z184

18/Z111

2 szt. - 5%,

3 szt. - 7%,

4 szt. - 10%,

5 szt. i więcej - 15%

BANERY

20/Z151
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DEKORACJE NA AMBONĘ
Format: 50 x 150 cm. Cena: 95,00 zł/szt.

Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.

19/Z185

17/Z145

tel. 61 64 72 645, 644

DEKORACJE KOŚCIOŁA

Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.
Informacje na temat materiału i dostawy na str. 71.
21/Z103

21/Z109

X-baner

Format wydruku: 80 x 180 cm

21/Z103 X-baner ze stelażem
Cena: 230,00 zł/szt.

BANERY

To lekka i stabilna konstrukcja umożliwiająca
wielkrotne użycie. Grafika wydrukowana na
trwałym winylowym materiale.
Całość jest pakowana w poręczną i wytrzymałą
torbę transportową. Oferujemy również możliwość zamówienia samego wydruku.

21/Z104 X-baner bez stelaża
Cena: 160,00 zł/szt.
21/Z109 X-baner ze stelażem
Cena: 230,00 zł/szt.
21/Z110 X-baner bez stelaża
Cena: 160,00 zł/szt.

2 szt. - 5%,

szcz

Rollup

Rollup bez stelaża
Cena: 160,00 zł/szt.

5 szt. i więcej - 15%

Format wydruku: 85 x 200 cm

4 szt. - 10%,

Lekka i prosta w montażu konstrukcja pozwala
na łatwe i wielokrotne wykorzystanie.
Na aluminiowym stelażu mocowany jest
winyl, który można wymienić. Po zakończonej
prezentacji grafika zamykana jest w kasecie,
dzięki temu nie ulega uszkodzeniu podczas
transportu i przechowywania. Rollup pakowany
jest w pokrowiec.

3 szt. - 7%,

KOMPLET
J
Ó
W
S
Z
ST WÓR egół y s. 73

19/Z201
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NA BOŻE NARODZENIE
TŁA BOŻONARODZENIOWE

Format: 250 x 160 cm. Cena: 267,00 zł/szt. Format: 350 x 220 cm. Cena: 365,00 zł/szt.
Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis. Informacje na temat materiału i dostawy na str. 73.

21/Z098

20/Z155

20/Z156

19/Z194

18/Z113

13/Z117

17/Z129

2 szt. - 5%,

3 szt. - 7%,

4 szt. - 10%,

5 szt. i więcej - 15%

BANERY

21/Z097
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tel. 61 64 72 645, 644
17/Z131

15/Z135

BANERY

20/Z157

Format: 160 x 250 cm. Cena: 267,00 zł/szt.
Format: 220 x 350 cm. Cena: 365,00 zł/szt.
Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.

21/Z101

20/Z158

19/Z198

19/Z196

15/Z137

11/Z135

3 szt. - 7%,

21/Z100

2 szt. - 5%,

21/Z099

4 szt. - 10%,
5 szt. i więcej - 15%
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KOMPLETY NA BOŻE NARODZENIE
Jeden pas z winylu, format: 70 x 300 cm, w cenie: 185,00 zł/szt.
i jedna winylowa dekoracja na ambonę, format: 50 x 150 cm, w cenie: 95,00 zł/szt.
Cena kompletu: 280,00 – 5% = 266,00 zł
Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis. Informacje na temat materiału i dostawy na str. 73.

2 szt. - 5%,

3 szt. - 7%,

4 szt. - 10%,

5 szt. i więcej - 15%

BANERY

19/Z187
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11/Z122

11/Z128

11/Z129

19/Z188

11/Z123

NA WIELKI POST

DEKORACJE KOŚCIOŁA
Format: 70 x 300 cm. Cena: 185,00 zł/szt.
Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis. Informacje na temat materiału i dostawy na str. 73.

20/Z185

19/Z254

17/Z200

17/Z199

13/Z156

14/Z167

19/Z253

tel. 61 64 72 645, 644

20/Z196

20/Z197

14/Z166

DEKORACJE NA AMBONĘ
Format: 50 x 150 cm. Cena: 95,00 zł/szt.
Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.
Informacje na temat materiału i dostawy na str. 73.

20/Z198

14/Z169

08/Z090

17/Z201

BANERY

TŁA DO KAPLICY ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
15/Z215

16/Z193

20/Z199

4 szt. - 10%,

19/Z126

3 szt. - 7%,

Format: 250 x 160 cm. Cena: 267,00 zł/szt. Format: 350 x 220 cm. Cena: 365,00 zł/szt.
Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis. Szersza oferta na www.hlondianum.pl

2 szt. - 5%,

NA TRIDUUM PASCHALNE

5 szt. i więcej - 15%
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Format: 160 x 250 cm. Cena: 267,00 zł/szt. Format: 220 x 350 cm. Cena: 365,00 zł/szt.
Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis. Informacje na temat materiału i dostawy na str. 73.

18/Z148

19/Z262

17/Z203

20/Z201

20/Z200

12/Z136

12/Z140

2 szt. - 5%,

3 szt. - 7%,

4 szt. - 10%,

5 szt. i więcej - 15%

BANERY

17/Z204
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06/Z010

TŁA DO GROBU PAŃSKIEGO
Format: 250 x 160 cm. Cena: 267,00 zł/szt.
Format: 350 x 220 cm. Cena: 365,00 zł/szt.
Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.
Informacje na temat materiału i dostawy na str. 73.

19/Z250

tel. 61 64 72 645, 644
17/Z207

17/Z208

BANERY

20/Z202

14/Z193

17/Z209

15/Z223

19/Z248

19/Z249

20/Z192

16/Z201

14/Z198

3 szt. - 7%,

20/Z203

2 szt. - 5%,

Format: 160 x 250 cm. Cena: 267,00 zł/szt. Format: 220 x 350 cm. Cena: 365,00 zł/szt.

4 szt. - 10%,
5 szt. i więcej - 15%
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Format: 160 x 250 cm. Cena: 267,00 zł/szt. Format: 220 x 350 cm. Cena: 365,00 zł/szt.
Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis. Informacje na temat materiału i dostawy na str. 73.

12/Z141

14/Z196

14/Z195

BANERY

06/Z089

15/Z222

2 szt. - 5%,

3 szt. - 7%,

4 szt. - 10%,

5 szt. i więcej - 15%

NA WIELKANOC

84

DEKORACJE KOŚCIOŁA
Format: 70 x 300 cm. Cena: 185,00 zł/szt.

18/Z155

14/Z171

11/Z184

DEKORACJE NA AMBONĘ
Format: 50 x 150 cm. Cena: 95,00 zł/szt.

11/Z185

14/Z172

tel. 61 64 72 645, 644

NA PIERWSZĄ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ
DEKORACJE KOŚCIOŁA

Informacje na temat materiału i dostawy na str. 73.
Format: 70 x 300 cm. Cena: 185,00 zł/szt.bKoszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.

11/Z031

20/Z061

20/Z062

19/Z010

19/Z011

BANERY
2 szt. - 5%,
3 szt. - 7%,

Format: 400 x 90 cm. Cena: 240,00 zł/szt. Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.

21/Z015

4 szt. - 10%,

19/Z009

5 szt. i więcej - 15%

15/Z037
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Proponujemy dekoracje pierwszokomunijne, na których można umieścić imiona dzieci przystępujących do I Komunii Świętej. Na winylowym pasie w formacie 70 x 300 cm zmieści się do 20 imion (wielkość czcionki jest uzależniona od liczby imion).
Przy każdej zmianie imion motywy pierwszokomunijne pozostają bez zmian. Podobnie jak w przypadku pozostałych dekoracji jest
możliwość ich proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia. Zlecenia są realizowane po wcześniejszym uiszczeniu opłaty.

20/Z055

19/Z014

19/Z015

BANERY

20/Z054

Format: 70 x 300 cm. Cena 185,00 zł/szt.
Koszty przesyłki na terenie Polski gratis.

2 szt. - 5%,

3 szt. - 7%,

4 szt. - 10%,

5 szt. i więcej - 15%

WZÓR
PO W
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YKON

ANIU

DEKORACJE EUCHARYSTYCZNE I PRYMICYJNE
DEKORACJE KOŚCIOŁA – EUCHARYSTYCZNE
Format: 70 x 300 cm. Cena: 185,00 zł/szt. Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.
Informacje na temat materiału i dostawy na str. 73.

21/Z020

21/Z021

20/Z079

20/Z080

17/Z029

17/Z030

19/Z007

tel. 61 64 72 645, 644

TŁA OŁTARZY NA BOŻE CIAŁO
Format: 160 x 250 cm. Cena: 267,00 zł/szt. Cena kompletu (4 szt.): 1068,00 – 10% = 961,20 zł
Format: 220 x 350 cm. Cena: 365,00 zł/szt. Cena kompletu (4 szt.): 1460,00 – 10% = 1314,00 zł
Koszty przesyłki na terenie Polski gratis. Informacje na temat materiału i dostawy na str. 73.

Szersza oferta na www.hlondianum.pl
21/Z026

21/Z027

21/Z028

20/Z065

20/Z066

20/Z067

20/Z068

20/Z070

20/Z071

20/Z072

20/Z073

19/Z026

19/Z027

19/Z028

19/Z029

BANERY

21/Z025

2 szt. - 5%,
3 szt. - 7%,
4 szt. - 10%,
5 szt. i więcej - 15%
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19/Z023

3 szt. - 7%,
2 szt. - 5%,
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19/Z024

19/Z021

19/Z022

18/Z044

18/Z045

18/Z046

18/Z047

18/Z039

18/Z040

18/Z041

18/Z042

4 szt. - 10%,

5 szt. i więcej - 15%

BANERY

www.hlondianum.pl

15/Z054

tel. 61 64 72 645, 644

NA ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
I BIERZMOWANIE
Format: 70 x 300 cm. Cena: 185,00 zł/szt.
Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.
20/Z152

20/Z153

Słowa wypowiadane
przez młodzież
przyjmującą bierzmowanie.

14/Z174

18/Z156

12/Z157

BANERY
2 szt. - 5%,

11/Z170

06/Z098

11/Z171

06/Z100

4 szt. - 10%,

11/Z172

06/Z099

3 szt. - 7%,

Dwa pasy z winylu, format: 70 x 300 cm, w cenie: 185,00 zł/szt. (każdy)
i jedna winylowa dekoracja na ambonę, format: 50 x 150 cm, w cenie: 95,00 zł/szt.
Cena kompletu: 465,00 – 7% = 432,45 zł

5 szt. i więcej - 15%
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ŚWIĘTY JÓZEF

SERCE PANA JEZUSA
Format: 70 x 300 cm. Cena: 185,00 zł/szt.

16/Z143

Format: 160 x 250 cm. Cena: 267,00 zł/szt.
Format: 220 x 350 cm. Cena: 365,00 zł/szt.
21/Z016

2 szt. - 5%,

3 szt. - 7%,

4 szt. - 10%,

5 szt. i więcej - 15%

BANERY

21/Z005

12/Z040
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.

Format: 137 x 250 cm.
Cena: 267,00 zł/szt.
09/Z072

Format: 160 x 250 cm.
Cena: 267,00 zł/szt.
11/Z034

Format: 70 x 300 cm.
Cena: 185,00 zł/szt.

20/Z089

tel. 61 64 72 645, 644

90-lecie TOWARZYSTWA
CHRYSTUSOWEGO

Format: 70 x 300 cm.
Cena: 185,00 zł/szt.

22/Z008

Format: 400 x 90 cm. Cena: 240,00 zł/szt.

Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.

22/Z005

BANERY

Format: 70 x 300 cm.
Cena: 185,00 zł/szt.

20/Z112
Format: 400 x 90 cm. Cena: 240,00 zł/szt.
20/Z116

5 szt. i więcej - 15%

20/Z113

4 szt. - 10%,

20/Z114

3 szt. - 7%,

Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.

2 szt. - 5%,

DEKORACJE
ZAPRASZAMY DO KOŚCIOŁA
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KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
DEKORACJE KOŚCIOŁA
Format: 70 x 300 cm. Cena: 185,00 zł/szt.
Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis.
19/Z233

19/Z234

2 szt. - 5%,

3 szt. - 7%,

4 szt. - 10%,

5 szt. i więcej - 15%

BANERY

19/Z232
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19/Z237

Format: 400 x 90 cm – cena: 240,00 zł/szt.

19/Z236

Format: 400 x 90 cm – cena: 240,00 zł/szt.

19/Z235

tel. 61 64 72 645, 644

PRYMICYJNE I POWOŁANIOWE
Koszty przesyłki na terenie Polski gratis. Szersza oferta na www.hlondianum.pl

Format: 70 x 300 cm. Cena: 185,00 zł/szt.
08/Z015

08/Z014

BANERY
2 szt. - 5%,

Format: 160 x 250 cm. Cena: 267,00 zł/szt. Format: 220 x 350 cm. Cena: 365,00 zł/szt.
21/Z023

4 szt. - 10%,

21/Z029

3 szt. - 7%,

BANERY PATRIOTYCZNE

5 szt. i więcej - 15%
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WYDAWNICTWO

BANERY NA PEREGRYNACJĘ
BANERY NA PEREGRYNACJĘ

W związku z peregrynacją kopii cudownego wizerunku
W związku
z peregrynacją kopii
cudownego wizerunku
Matki
Bożej Częstochowskiej
w archidiecezji
poznańMatki
Bożej Częstochowskiej
w archidiecezji
gnieźnieńskiej
przygotowaliśmy
6 wzorów
dekoracji winylowych
skiej przygotowaliśmy
wzorów
dekoracji winylowych
kościoła
nawiązujących6do
tego wydarzenia.
kościoła nawiązujących do tego wydarzenia.

Format: 70 x 300 cm. Cena: 185,00 zł/szt.

Format: 70 x 300 cm. Cena: 185,00 zł/szt.

19/Z042

20/Z007

19/Z041

20/Z006

19/Z043

20/Z008

UWAGA!
UWAGA!

Na prezentowanych wzorach
Na prezentowanych wzorach
zamieściliśmy
przykładowe daty,
zamieściliśmy przykładowe daty,
które
potrzeby
które zmienimy
zmienimy na
na potrzeby
konkretnej
konkretnej parafii.
parafii.
Proponujemy
formacie70
70xx300
300cm
cm
Proponujemypionowe
pionowe banery
banery w
w formacie
oraz
poziome
w
formacie
400
x
90
cm.
oraz poziome w formacie 400 x 90 cm.
Istnieje
proporcjonalnie
Istniejemożliwość
możliwośćzamówienia
zamówienia proporcjonalnie
mniejszych
mniejszychlub
lubwiększych
większych dekoracji.
dekoracji.
Pasy
winylowymmatematePasyzostaną
zostanąwykonane
wykonane na
na trwałym, winylowym
riale.
Są
łatwe
do
zamontowania
(górna
i
dolna
krawędź
riale. Są łatwe do zamontowania (górna i dolna krawędź
ma6-centymetrowy
6-centymetrowyrękaw).
rękaw).
ma
Dla
zainteresowanych
możemy zamontować
Dla zainteresowanych możemy
zamontowaćwwnich
nich
aluminioweoczka.
oczka.Pasy
Pasy nadają
nadają się
aluminiowe
się także
także do
dopowieszepowieszezewnątrz.
nianiananazewnątrz.
Zlecenie,
uwagina
nacykl
cykl produkcyjny,
produkcyjny, realizujemy
Zlecenie, z zuwagi
realizujemy
w
ciągu
10
dni.
w ciągu 10 dni.
Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis

Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski gratis
pod warunkiem wcześniejszego zaksięgowania wpłapod warunkiem wcześniejszego zaksięgowania wpłaty. W przypadku zamówienia pobraniowego do ceny
ty.należy
W przypadku
zamówienia pobraniowego do ceny
doliczyć 20,00 zł.
20/Z010
należy doliczyć 20,00 zł.

19/Z044

Zainteresowanych prosimy

Zainteresowanych
prosimy
o składnie zamówień
telefoniczne

o tel.
składnie
zamówień
telefoniczne
61 64
72 645,
61 64 72 644,

tel.
64 72 645, naszego
61 64 sklepu
72 644,
lub61
za pośrednictwem
na
stronie
www.hlondianum.pl
61 64 72 647

20/Z011

19/Z045

Format: 400 x 90 cm. Cena: 240,00 zł/szt.

Format: 400 x 90 cm. Cena: 240,00 zł/szt.

Format: 400 x 90 cm. Cena: 240,00 zł/szt.

Format: 400 x 90 cm. Cena: 240,00 zł/szt.

www.hlondianum.pl

lub za pośrednictwem naszego sklepu
na stronie www.hlondianum.pl

www.hlondianum.pl

19/Z046

19/Z046

Format: 400 x 90 cm. Cena: 240,00 zł/szt.

Format: 400 x 90 cm. Cena: 240,00 zł/szt.

tel. 61 64 72 645, 644

Wydawnictwo
to żywa parafia,
nowoczesne duszpasterstwo,
piękniejsza świątynia.
Rabaty nie sumują się z akcjami promocyjnymi i wyprzedażami.

UWAGA!
• Oferujemy darmową przesyłkę dla zamówień w wysokości 300,00 zł i powyżej tej kwoty.
Paczki wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Promocja nie obejmuje produktów
mających w numerze katalogowym „Z”.

BANERY

BANERY
BANERY

Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Realizujemy indywidualne wydruki
i nadruki na materiałach zleconych i tych oferowanych przez nasze Wydawnictwo.

• Darmowa wysyłka dotyczy wyłącznie przesyłek krajowych. Nie dotyczy podmiotów
gospodarczych rozliczanych indywidualnie.

• Przyjmujemy zamówienia: telefoniczne i za pośrednictwem sklepu internetowego.

Nie przyjmujemy zamówień pocztą elektroniczną.

4 szt. - 10%,

Wydawnictwo czynne od pon. do pt. w godz. 7-15
Numer konta:

BANK PEKAO S.A. IV Oddział w Poznaniu
Nr 90 1240 3220 1111 0000 3529 4519

Zapraszamy do sklepu internetowego:

www.hlondianum.pl

5 szt. i więcej - 15%

3 szt. - 7%,

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań
tel. 61 64 72 645, 61 64 72 644
e-mail: wydawnictwo@hlondianum.pl

4 szt. - 10%,

2 szt. - 5%,

Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego
HLONDIANUM

3 szt. - 7%,
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Zamówienia i pytania dotyczące naszych publikacji prosimy kierować pod adresem:

2 szt. - 5%,

5 szt. i więcej - 15%

• Realizujemy zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty, z wyjątkiem przesyłek pobraniowych.
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