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Wydawnictwo

„Msza Święta”

GORĄCO POLECAMY

Miesięcznik wydawany od 1936 roku przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, adresowany do duszpasterzy, katechetów i liderów grup parafialnych, a także do wiernych pragnących pogłębić swoje życie religijne.
W każdym numerze czytelnicy znajdą między innymi:
– dział teologiczny (artykuły na tematy biblijne i liturgiczne, w bieżącym i przyszłym roku szczególnie koncentrujące się na
szczegółowym omawianiu liturgii Mszy Świętej),
– niedzielne czytania z rozważaniem,
– informacje z historii sztuki sakralnej,
– rubrykę dla Liturgicznej Służby Ołtarza,
– informacje dla organistów i osób zainteresowanych muzyką i śpiewem w liturgii,
– materiały dla katechetów (zawsze ciekawa propozycja konkretnej katechezy i zadań do wykorzystania podczas zajęć 		
katechetycznych),
– garść informacji z życia Kościoła i Rodaków mieszkających na obczyźnie.
Bezpośrednio do duszpasterzy Redakcja „Mszy Świętej” adresuje specjalny dodatek homiletyczny, który zawiera propozycje na każdą niedzielę miesiąca i uroczystości obowiązujące:
– dwie homilie dla dorosłych,
– homilię dla młodzieży,
– homilię dla dzieci,
– propozycje śpiewów mszalnych,
– okolicznościowe nabożeństwa.
„Msza Święta” stara się wspomagać świadomy i żywy udział w bogactwie liturgii oraz w życiu sakramentalnym Kościoła,
pragnie pogłębiać religijność i życie duchowe, zawsze wskazując, że najważniejsza w życiu chrześcijanina jest Eucharystia.

09/MS prenumerta roczna bez dodatku homiletycznego w cenie: 45,00 zł
09/MSW prenumerata roczna z dodatkiem homiletycznym w cenie: 65,00 zł
Dostępne również pojedyncze numery, w cenie: 4,50 zł/egz. lub 6,50 zł/egz. – z dodatkiem homiletycznym.
Jest również możliwość prenumeraty większej ilości egzemplarzy
Powyżej 10 egz. proponujemy jeden dodatkowy egzemplarz gratis i 20% rabatu.
Prenumerata roczna zagraniczna:

• Europa – 165,00 zł (z dodatkiem homiletycznym: 185,00 zł);
• Ameryka Północna – 207,00 zł (z wkładką homiletyczną: 227,00 zł);
• Ameryka Południowa – 237,00 zł (z wkładką homiletyczną: 257,00 zł);
• Australia – 321,00 zł (z wkładką homiletyczną: 341,00 zł)

Prenumerata poprzez wpłatę na konto:
Wydawnictwo HLONDIANUM

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
BANK PEKAO SA IV ODDZIAŁ W POZNANIU
Nr 90 1240 3220 1111 0000 3529 4519
Koniecznie należy zaznaczyć cel wpłaty, np. prenumerata „Mszy Świętej” na rok IX 2009 – VII 2010.
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„Modlitwy Powszechne” – na rok liturgiczny „C” (2009/2010)

Ukazujące się już po raz 18. „Modlitwy Powszechne” cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością. Ostatnie wydanie zostało
wzbogacone i zmodyfikowane z uwzględnieniem sugestii i opinii naszych Czytelników wyrażonych w ankietach. Mamy nadzieję,
że proponowane nowości znalazły uznanie wśród odbiorców.
Modlitwy Powszechne przygotowaliśmy na każdy dzień, na luźnych kartkach, wpinanych do eleganckiego segregatora. Zawierają:
– pełny formularz mszalny;
– modlitwy powszechne, wprowadzenia do Mszy św. z aktami pokuty (III forma) i rozesłania na każdy dzień roku;
– modlitwy powszechne, wprowadzenia z aktami pokuty (III forma) i rozesłania na Msze św. obrzędowe
i okolicznościowe;
– modlitwy powszechne, wprowadzenia do Mszy św. z aktami pokuty (III forma) i rozesłania na wspomnienia obowiązkowe w diecezjach;
– uroczyste błogosławieństwa na zakończenie Mszy św.;
09/MPA
– zakładkę z wezwaniami modlitwy powszechnej w różnych potrzebach i za zmarłych.
Dodatkowo:
NOWOŚĆ!
– pełne obrzędy wstępne Mszy św. z nutami;
– brakujące formularze np. na wigilie uroczystości, wszystkie Msze na Dzień Zaduszny
i Narodzenie Pańskie, Msze na rocznicę poświęcenia Kościoła Katedralnego;
– uroczyste błogosławieństwa;
– przeredagowany i uzupełniony dodatek na Msze obrzędowe i okolicznościowe
(wykaz na www.hlondianum.pl)
Proponujemy także płytę CD, na której znajdą się:
– komentarze do czytań biblijnych na niedziele i uroczystości;
PŁYTA GRATIS
– ogłoszenia duszpasterskie na niedziele i uroczystości;
– propozycje śpiewów na niedziele i uroczystości;
– niedzielne Msze św. z udziałem dzieci (wprowadzenie, akt pokuty, modlitwa powszechna, rozesłanie);
– po raz pierwszy komentarze do liturgii Triduum Paschalnego.

09/MP

Materiały zamieszczone na płycie można otworzyć w każdym edytorze tekstu i dowolnie modyfikować.
Takie rozwiązanie umożliwi Księżom łatwe dostosowanie ich do potrzeb danej wspólnoty parafialnej.

09/MP

Cena wkładu (luźne kartki + CD) - 85,00 zł + koszty wysyłki

09/MPA Cena kompletu (luźne kartki + CD + elegancki segregator) - 95,00 zł + koszty wysyłki
Uwaga! Modlitwy Powszechne dostarczamy przed rozpoczęciem roku liturgicznego, ale zamówienia przyjmujemy już dziś.

07/124

Wspomnienia dowolne
Dodatek do „Modlitw Powszechnych” zawierający wszystkie wspomnienia dowolne świętych i błogosławionych z kalendarza liturgicznego dla diecezji polskich. Uwzględnia najnowsze beatyfikacje. Łącznie 118.
Pozycja zawiera: pełny formularz mszalny, wprowadzenie do Mszy św., akt pokuty (III forma), modlitwę
powszechną, rozesłanie. To jedna z dodatkowych części „Modlitw Powszechnych”, w tym samym formacie z możliwością wpięcia do segregatora. Zaopatrzona w indeks odsyłający do wspomnień obowiązkowych (żółta część „Modlitw Powszechnych”). Wykaz dostępny na www.hlondianum.pl.

Cena: 10,00 zł/egz.

06/273

Rytuał Mszy Świętej –

uzupełnienie do „Modlitw Powszechnych”

Obejmuje :
- wszystkie prefacje - luźne kartki
- obrzędy całej Mszy św. - zszyte kartki
z możliwością wpięcia do segregatora.

Cena: 10,00 zł/egz.

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360
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Kalendarz planszowy

09/058

Kalendarz z myślą przewodnią programu duszpasterskiego na 2010 r. Istnieje możliwość zamieszczenia przez parafię lub grupę duszpasterską za dodatkową opłatą indywidualnego tekstu, np. z danymi
parafii, planem Mszy św. i nabożeństw. Stosowany przez wspólnoty między innymi jako pamiątka
wizyty duszpasterskiej. Ceny wersji ogólnej z uwzględnieniem rabatów.
1 - 199 egz. – 0,75 zł/egz.

200 - 499 egz. – 0,70 zł/egz. Powyżej 500 egz. – 0,67 zł/egz.

09/091

Kalendarz tygodniowy

NOWOŚĆ!

Bardzo przydatny w pracy duszpasterskiej kalendarz tygodniowy uwzglęniający wszystkie święta i uroczystości kościelne.
Posiada sporo miejsca na notatki, dzięki temu może pełnić rolę
organizera pracy biura parafialnego. Można go wykorzystać,
kładąc na biurko lub wieszając na ścianę. Format: 460 x 340 mm
Cena: 31,00 zł/egz.

POMOCE LITURGICZNE I KATECHETYCZNE
NA PAŹDZIERNIK

Klocki – układanka Maryjna

Tym razem proponujemy układankę składającą się z 9 klocków oraz ramki, czyli 29 elementów do rozdania dzieciom. Każdy z klocków budowany jest z trzech elementów. Po złożeniu
i sklejeniu klocków można z nich ułożyć sześć wizerunków Maryi z najbardziej znanych
sanktuariów: Lourdes, Fatima, La Salette, Nieustającej Pomocy, Ostra Brama i Jasna Góra.
Obrazki uzupełnia zdjęcie sanktuarium i mapa jego geograficznego umiejscowienia. Klocki to
przyjemna zabawa i jednocześnie forma kontroli obecności dzieci na nabożeństwach różańcowych. Sprzedaż w paczkach zawierających 10 egz.
Format: 120 x 120 mm
Cena: 1,00 zł/egz.
100 - 299 egz. – 0,96 zł/egz. 300 - 499 egz. – 0,93 zł/egz. Powyżej 500 egz. – 0,90 zł/egz.

09/112

NOWOŚĆ!
Z Maryją troszczymy się o życie
Rozważania dla dzieci

09/086

NOWOŚĆ!

ks. Leszek Smoliński
Na październik proponujemy cykl rozważań nawiązujących do tematu roku duszpasterskiego. Autor na podstawie przykładów podejmuje zagadnienia związane z pojęciem życia biologicznego, rodzinnego, społecznego, moralnego. Nawiązuje również do kwestii dotyczących intelektualnej i duchowej sfery życia każdego
z nas. Napisane prostym, przejrzystym językiem. Wysłuchają ich chętnie nie tylko najmłodsi ale
i ci dojrzali wierni. Format: A5
Cena: 10,00 zł/egz.

08/099

Październikowe puzzle

NIŻSZA CENA

Oferujemy układankę w formie puzzli. Najmłodsi podczas nabożeństw
różańcowych otrzymują jednego puzzla. Po złożeniu wszystkich - 30
części stworzą obrazek przedstawiający Ojca Świętego Jana Pawła II
wśród dzieci. Z układanką idealnie współgrają rozważania „Krople
cennych słów” autorstwa s. Arletty Ziółkowskiej (08/133).
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.
Przyjmujemy zamówienia na minimum 20 egz., liczba musi być
podzielna przez 10.
Format: 306 x 195 mm
Cena: 0,90 zł/egz.
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„Krople cennych słów” – Rozważania różańcowe dla dzieci

08/133

s. Arletta Ziółkowska, orionistka
Teksty nawiązują do najprostszych modlitw, które dzieci znają, oraz do słów Jana Pawła II, które, choć trudne
i wymagające, niosą zachętę do dobrego życia – życia godnego ucznia Chrystusa. Dzieci, wsłuchując się w słowa Ojca Świętego, odwiedzają miejsca w naszej Ojczyźnie, w których on sam niegdyś gościł. W ten sposób
modlitwa różańcowa z dziećmi może być ciekawa i dynamiczna. Na każdy dzień wyznaczono specjalną intencję
modlitewną. Dobrym uzupełnieniem rozważań są październikowe puzzle (08/099).
Format: A5, ss. 68
07/284
„Z Maryją do Jezusa”
Cena: 10,00 zł/egz.
ks. Wojciech J. Silski
Zbiór krótkich kazań-pogadanek dla dzieci na każdy dzień października, opartych na Maryjnych objawieniach w Fatimie i La Salette. Autor przenosi myśli przesłania Matki Bożej na konkretną codzienność
dzieci. Wsłuchiwaniu się w głos Matki Bożej służą zaproponowane przez autora rekwizyty, a utrwaleniu poznanych treści – zadania, które dzieci mają wykonać.
To dobra pomoc dla duszpasterza czy katechety i rodziców. Format A5, ss. 68
Cena: 10,00 zł/egz.

06/258

„Jezus i Maryja w tajemnicach różańca.
Kazania październikowe dla dzieci”
s. Katarzyna Frątczak MChR
Zbiór interesujących kazań adresowanych
do najmłodszych uczęszczających
na październikowe nabożeństwo.
Autorka proponuje 20 rozważań opartych
na poszczególnych tajemnicach Różańca.
Format A6, ss. 80
Cena: 8,00 zł/egz.

05/195

„Październikowe drogowskazy,
czyli jak dojść do Jezusa”
ks. Andrzej Ziółkowski CM
Cykl interesujących kazań kierowanych
do dzieci na nabożeństwa różańcowe.
Format A6, ss. 76
Cena: 8,00 zł/egz.

NIŻSZA CENA

DLA NAJMŁODSZYCH I NIE TYLKO
09/ZIA

„Ziarno”
Na początek kolejnego roku szkolnego proponujemy nowy komplet „Ziarna” – barwne
karteczki z fragmentami Ewangelii na każdą niedzielę roku oraz ciekawymi zadaniami, rebusami, krzyżówkami nawiązującymi do zdarzeń bibilijnych. Zamówienia obejmują okres tylko
do końca roku szkolnego – kwartalne. Najbliższa prenumerata dotyczy okresu od września
do grudnia. Zamówienia przyjmujemy już dziś, liczba musi być podzielna przez 10.
Cena: 1,05 zł/komplet na kwartał
Przyjmujemy także zamówienia
na cały rok szkolny.

GORĄCO POLECAMY
06/200

Teczka na karteczki „Ziarna”
08/004

Aby nie martwić się, że poginą.
Praktyczna teczka na wszystkie karteczki „Ziarna”.
Cena: 1,20 zł/egz.

„Dzieci z ulicy Majowej”

Renata Banaszczyk
Żadne dziecko nie wyrośnie na porządnego człowieka, jeśli „po drodze” czegoś nie zrobi, nie powie
czegoś niemądrego, nie pokaże swojego uporu i nie będzie broniło swoich racji. Tacy są właśnie mali
mieszkańcy z ulicy Majowej. Książka „Dzieci z ulicy Majowej” autorstwa Renaty Banaszczyk jest cyklem
scenek z ich życia. Warto do niej zajrzeć, by posłuchać, o co pytają, o co się kłócą, jakie mają zmartwienia i radości. To 22 opowiadania nawiązujące do Litanii loretańskiej. Twarda oprawa, liczne barwne
ilustracje sprawiają, że książka doskonale nadaje się na prezent pierwszokomunijny czy na inne okazje.
Format: A4, ss. 140
Cena: 21,00 zł/egz.

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360
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KOLOROWANKI

Doskonała zabawa dla przedszkolaków i uczniów ze szkół podstawowych. Kolorowanki mogą być też okazją do przybliżenia scen
z życia Pana Jezusa. Miły upominek w konkursach. Format: A4. Cena: 2,25 zł/egz.

NIŻSZA CENA

Wielki Post

02/009

02/008

06/398

Religia

02/010

02/150

Msza Święta dla dzieci

Format: A5
Cena: 2,50 zł/egz.

95/099

Wielkanoc Tajemnice Różańca

Droga Krzyżowa

Wielki Tydzień

Format: A5
Cena: 2,50 zł/egz.
Pouczająca zabawa dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Kolorowanki nawiązujące
do Mszy Świętej mogą być też
pomocne podczas katechezy.
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

07/084

NIŻSZA CENA

UKŁADANKI, WYKLEJANKI
NIŻSZA CENA

NA ADWENT

„Choinka” – wyklejanka adwentowa
Proponujemy choinkę, na którą dzieci będą naklejały 21 bombek z aniołkami.
W miejscu ich naklejenia jest też zadanie. Wyklejanka jest nie tylko formą zabawy,
ale i okazją do kontroli obecności dzieci na roratach. Format: wys. 320 mm.
Nawiązuje do rozważań „Z Aniołami z wysokości po stopniach sprawności” (08/175).
Cena: 0,90 zł/egz.
Sprzedaż w paczkach zawierających 10 szt.,
do wyczerpania nakładu.
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Bombka dobrych uczynków
Proponujemy bombkę, na której dzieci mogą wpisać swoje dobre
uczynki lub adwentowe postanowienia. To także forma zabawy,
ponieważ dzieci same lub z pomocą dorosłych muszą ją złożyć.
Kilkuczęściowa dekoracja choinkowa dostępna jest w trzech
kolorach. Dzięki temu świąteczne drzewko będzie jeszcze bardziej
kolorowe. Przyjmujemy tylko zamówienia podzielne przez 10.
Format: 104 x 104 mm
Cena: 0,60 zł/egz.

08/149

03/204

Zeszyt – Serce dobrych uczynków
05/261

Owieczka adwentowa – moje dobre

Z miejscem do zapisywania dobrych uczynków, które można zawiesić
na choince. Wydrukowane na kartonie, do złożenia.
Format: 144 x 125 mm
Cena: 0,60 zł/egz.
uczynki

Interesująca forma do wpisywania adwentowych postanowień i dobrych uczynków.
Zapisane owieczki dzieci stawiają przy stajence jako dar dla Dzieciątka Jezus.
Wydrukowane na kartonie, do złożenia.
Zamówienie min. 3 szt., a liczba zamówienia musi być podzielna przez 3. Format: 85 x 95 mm
Cena: 0,30 zł/egz.

08/208

NA WIELKI POST
Tryptyk

NIŻS
ZA C
ENA

Proponujemy, by dzieci z 12 części oraz podkładu utworzyły przestrzenny
tryptyk prezentujący sceny: ukrzyżowania, zdjęcia Pana Jezusa z krzyża oraz
Zmartwychwstania Pańskiego. Sprzedaż w paczkach po 10 egz., do wyczerpania nakładu. Format: 140 x 280 mm

Cena: 0,90 zł/egz.

NIŻSZA CENA

08/209

Kontrolka rekolekcyjna
06/397

Dziewięcioczęściowy obrazek przedstawiający Zmartwychwstanie Pańskie,
ułatwia kontrolę obecności dzieci na rekolekcjach wielkopostnych.
Sprzedaż w paczkach po 10 egz., do wyczerpania nakładu.
Format: 150 x 210 mm

Cena: 0,80 zł/egz.

Kontrolka rekolekcyjna
Podzielony na 9 części obrazek umożliwia kontrolę obecności na rekolekcjach wielkopostnych.
Przedstawia stację Drogi Krzyżowej, na której św. Weronika ociera twarz Chrystusowi.
Sprzedaż w paczkach po 10 egz., do wyczerpania nakładu.
Format: 150 x 210 mm

Cena: 0,65 zł/egz.

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360
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NA MAJOWE I CZERWCOWE

09/045

Misje Świętego Pawła – Układanka

Układanka składająca się z 30 części, które po odpowiednim sklejeniu utworzą obraz przedstawiający mapę
z trasami podróży apostolskich św. Pawła. Na odwrocie każdego elementu znajduje się zadanie formacyjne,
które nawiązuje treścią do rozważań „Maj ze św. Pawłem Apostołem” (09/046).
Sprzedaż w paczkach po 10 szt., do wyczerpania nakładu. Format: 190 x 290 mm

Cena: 0,90 zł/egz.

08/012

Wyklejanka majowa
Składający się z 30 części obrazek na nabożeństwa majowe dzieci wklejają do przestrzennej
ramki. Treścią obrazek nawiązuje do rozważań „Opowiadania majowe” (08/003).
Zamówienie musi obejmować minimum 10 egzemplarzy, a liczba powinna być podzielna
przez 10. Sprzedaż do wyczerpania nakładu.
06/103
Format: 180 x 240 mm

Cena: 0,80 zł/egz.

Wyklejanka czerwcowa
30 fragmentów obrazka Serce Pana Jezusa dzieci wklejają do przestrzennej ramki.
Dobra zabawa i forma kontroli obecności na nabożeństwach czerwcowych.
Sprzedaż do wyczerpania nakładu, w paczkach po 10 egz.
Format: 180 x 240 mm

Cena: 0,26 zł/egz.

ŚWIADECTWA
Wykonane na jednostronnie kredowanym kartonie świadectwa udziału w spotkaniach katechetycznych.
Miła pamiątka dla dzieci i młodzieży.
Format: A5, cena: 0,75 zł/egz.

Dyplomik klasy „0”

Dyplomik przedszkolaka
02/104

Dyplom szkoły
podstawowej

www.hlondianum.pl

03/084

Podziękowanie

Dyplom
gimnazjum
04/067
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02/105

03/083

dla scholi, ministrantów i członków grup parafialnych.
Format: B5 (składany). Cena: 3,00 zł/egz.

04/066

06/049
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Z NASZEGO KSIĘGOZBIORU
07/292

NOWOŚĆ!

„Bliskie spotkania z półksiężycem”

Anna Kreczmer
To debiut literacki, niewątpliwie warty zauważania. Podejmuje bowiem trudną i często powierzchownie traktowaną tematykę, jaką jest islam, chociaż w tej książce nie brakuje też nawiązań do judaizmu i chrześcijaństwa.
Intencją autorki jest przekonanie ludzi dobrej woli do nawiązania głębszego dialogu dla dobra ogółu. Ważne
treści oraz istotne informacje wpisała w formę powieści podróżniczej, co sprawia, że czyta się ją z zapartym
tchem. Losy bohaterów wiodą czytelnika przez zakamarki Ziemi Świętej. Autorka odkrywa przed nim tajniki
tradycji, kultury, ciekawostki z codziennego życia tamtejszych mieszkańców. Sprawia, że są w centrum czasem zabawnych, czasem smutnych zdarzeń, przeżywają swoje małe i większe smutki oraz radości. Zróżnicowani psychologicznie bohaterowie czynią powieść ciekawszą.
Wyd. I. Format: A5, ss. 704
Cena: 35 zł/egz.

Słownik terminów teologicznych z katechizmem
angielsko-polski i polsko-angielski

08/192

GORĄCO POLECAMY

wybór i opracowanie Ewa Górczak i Barbara Klepacka
Dotychczas na rynku wydawniczym brakowało dwujęzycznego słownika terminów teologicznych. Wydawnictwo
Hlondianum wypełnia tę lukę. Materiały źródłowe autorki zebrały w oparciu o zasoby Biblioteki Muzeum Brytyjskiego. Słownik obejmuje 3700 haseł w każdej części oraz dodatkowo mały katechizm i kilkanaście modlitw.
Publikacja może być przydatna przede wszystkim księżom i misjonarzom, pielgrzymom, uczestnikom międzynarodowych rekolekcji czy internetowych grup dyskusyjnych, którym brakuje słownictwa w bezpośrednim
przekazie prawd religinych. To również interesujący obszar tematyczny, który z pewnością może być wyzwaniem
dla wszystkich zainteresowanych samym językiem angielskim.
Format: A6, ss. 224

Cena: 12,00 zł/egz.

07/243

06/025

„Ojcze nasz”

opr. ks. Sławek Murawka TChr
Ilustrowane zamyślenia nad stacjami Drogi Krzyżowej.
Ta książka w twardej oprawie
może być doskonałym upominkiem dla kogoś z naszych bliskich.
Format: 130 x 130 mm, ss. 68
Cena: 8,60 zł/egz.

s. Lidia Maria Przybysz SSpS
Modlitewno-poetyckie refleksje
wokół modlitwy „Ojcze nasz”.
Twarda oprawa.
Format: 130 x 130 mm, ss. 44
Cena: 20,00 zł/egz.

03/131

„Uwiodłeś mnie, Panie”
opr. Ewa Rosik
Antologia modlitw zaczerpniętych
z Pisma Świętego oraz dawnych
i współczesnych autorów.
Twarda oprawa.
Format: 130 x 130 mm, ss. 208
Cena: 19,00 zł/egz.

tel. 061 64 72 645; 644; 647

„Weź krzyż swój”

04/226

„Szczęśliwi”

opr. s. Lidia Maria Przybysz SSpS
Antologia błogosławieństw ze Starego i Nowego Testamentu. Twarda
oprawa. Doskonały prezent.
Format: 130 x 130 mm, ss. 96
Cena: 7,50 zł/egz.

fax 061 85 10 360
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„Jezu, bądź moim Królem”

Henryk Szydłowski
Autor, opierając się na Piśmie Świętym i myślach Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, rozważa nasze
zobowiązania i przywileje związane z intronizacją Jezusa Chrystusa na Króla każdego z nas.
Twarda oprawa.
Format: 130 x 130 mm, ss. 84
Cena: 20,00 zł/egz.

„Najmniejsza”

07/103

Zamyślenie nad życiem Matki Józefy

„Na pewno i może”
Tomik wierszy s. Lidii Marii Przybysz SSpS
Inspiracją do ich napisania stały się
wybrane wydarzenia z Ewangelii.
Pełen kolor, twarda oprawa.
Format: 125 x 195 mm, ss. 36
Cena: 12,90 zł/egz.

07/126

Cena: 9,00 zł/egz.

„Liczy się wyłącznie Miłość...”

ks. Leszek Smoliński
Wydany w bibliofilskiej serii tomik poezji. Autor prowadzi czytelnika szlakami najpiękniejszych uczuć –
od miłości Boga ku człowiekowi, przez mozaikę codziennych spotkań, aż do miłości człowieka ku Bogu.
Pełne żarliwych uczuć słowa niosą przesłanie „Bóg jest
Miłością i nią napełnił świat”. Tomik idealnie nadaje
się dla ukochanej osoby, a także jako forma życzeń, np.
ślubnych. Format: A6, ss. 52

Cena: 9,00 zł/egz.

98/024

07/127

s. Lidia Maria Przybysz SSpS
Tomik poezji w bibliofilskiej serii „Hlondianum”,
poświęcony matce Józefie Hendrinie Stenmanns
(1852–1903), współzałożycielce Zgromadzenia
Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Pod koniec
czerwca ub. r. odbyła się jej beatyfikacja, warto
więc sięgnąć do poetyckiej refleksji nad jej życiem. Format: A6, ss. 48

07/231

„Niedokończone oratorium”

Jan Murawko
Autor w poetycki sposób kreśli interesujące przemyślenia na temat historii,
miłości, życia... Format: A6, ss. 92
Cena: 12,00 zł/egz.

„Podwieczorek u Pitagorasa”

ks. Antoni Regulski TChr
Po wyśmienitym „Śniadaniu u Sokratesa” autor tym razem zaprasza do znakomitego Pitagorasa. Atmosfera
podwieczorku sprzyja przyjacielskiej pogawędce, inteligentnej dyspucie, głębszej refleksji. Uwalnia wodze myśli, wreszcie na wzór greckiego filozofa i matematyka pozwala je konkretyzować. To zbiór aforyzmów odsłaniających kulisy zachowań człowieka. Sprzedaż tylko do wyczerpania nakładu.
Wyd. I. Format: B6, ss. 120
Cena: 3,50 zł/egz.

07/254

„Z Podhajec do Rzymu”

Życie i służba księdza Mieczysława Kowalczyka TChr na tle czasów i wydarzeń

Iwo Werschler
W biografii chrystusowca – ks. Mieczysława Kowalczyka, więźnia łagrów, żołnierza armii Andersa,
uczestnika bitwy o Monte Cassino, później duszpasterza polskich emigrantów – jak w soczewce skupiły
się losy Polaków z Kresów. Autor, opisując drogę życia jednego człowieka, w sposób niezwykle interesujący prowadzi czytelnika przez kluczowe wydarzenia współczesnej historii Polski. Format: B5, ss. 136
Cena: 23,00 zł/egz.

GORĄCO POLECAMY
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„Z misją na antypody (1959-1964)”

ks. Edmund Gagajek TChr
Jeśli ktoś lubi poznawać niebanalnych ludzi i niezwykłe miejsca, to mamy dla niego doskonałą propozycję
– wspomnienia ks. Edmunda Gagajka, chrystusowca. Już sam tytuł „Z misją na antypody (1959 -1964)”
zachęca do prześledzenia drogi, jaką pokonał autor z parafii na Pomorzu Zachodnim przez Włochy, Egipt,
do Australii. Była to podróż fascynująca nie tylko przez lądy, które przemierzył, ale i kontakty z ludźmi.
Wyjechał, nie znając języka angielskiego, a jednak znalazł tam swoje miejsce i ludzi, których pociągnął za
sobą… Na misjach w Australii pracował przez pięć lat. I właśnie ten czas wspomina w swojej książce. To
fascynująca opowieść o „podróży” przez kontynent wielu zwyczajów, zachowań, krajobrazów, zupełnie
nowych dla Europejczyka. Wyd. I. Format: A5, ss. 244
Cena: 3,50 zł/egz.

95/103

92/228

„Z Pogórza Dynowskiego na Pomorze Zachodnie”

ks. Edmund Gagajek TChr
To bardzo interesujące i pouczające wspomnienia, opowiadające o autentycznych przeżyciach autora,
którego lata kapłaństwa przypadały na czas II wojny światowej. Książka składa się z dwóch części,
które odpowiadają miejscom, w których przebywał ks. Edmund Gagajek TChr. Łączy w sobie nie tylko
walory poznawcze i przygodowe, ale nie brak w niej także intrygującego wątku kryminalnego. Lekki i
przystępny język sprawia, że czyta się ją z przyjemnością.
Wyd. I. Format: A5, ss. 128
Cena: 1,75 zł/egz.

„Bóg jest najważniejszy”

92/169

ks. Aleksander Woźny
Pierwszy tom z serii „Czy warto się starać”. „Ludzie grzeszą, giną w nędzy, męczą się swoją własną złością,
a przy tym są sobie sami winni. Sami świadomie, formalnie odsuwają się od źródeł szczęścia – od Boga. Nie
chcą Go kochać!”. To myśl ks. Aleksandra Woźnego, zmarłego w opinii świętości wielkiego duszpasterza i spowiednika, który wskazuje możliwość osiągnięcia zadatku szczęścia, jakim jest życie wieczne, już tu na ziemi,
poprzez małą drogę dziecięctwa Bożego. Wyd. I. Format: S, ss. 132
97/193
Cena: 7,80 zł/egz.

„Miłość nigdy nie ustaje...”

ks. Aleksander Woźny
Drugi tom z serii „Czy warto się starać”, zawierający teksty konferencji znanego
i cenionego poznańskiego kaznodziei i spowiednika. Teksty te zapewne pomogą
wielu czytelnikom odnaleźć siebie i pogłębić swoje życie wewnętrzne.
Wyd. I. Format: S, ss. 168
Cena 4,95 zł/egz.

„Któż jak Bóg!”

99/055

ks. Aleksander Woźny
Trzeci tom z serii „Czy warto się starać”. Autor wskazuje na Boga jako źródło i cel wszelkiego istnienia, zwłaszcza człowieka, który jest koroną stworzenia. Ów cel człowiek może
osiągnąć drogą cnót, a przede wszystkim drogą miłości. Wyd. I. Format: S, ss. 116
Cena 3,90 zł/egz.

07/285

„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne...”
Komentarze do czytań biblijnych na rok „A”

ks. Stanisław Ormanty TChr
To zbiór komentarzy będących m.in. doskonałą inspiracją dla przygotowujących homilie na cały rok
liturgiczny „A”, a także dobry materiał dla moderatorów grup bibilijnych i modlitewnych. Skorzystają z nich
również osoby interesujące się Biblią, poszukujące rzetelnej wiedzy o kulturze i ludziach z czasów bibilijnych zawartej w Piśmie Świętym. Format: B5, ss. 448
Cena: 33,00 zł/egz.

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360
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09/067

„W trosce o polską emigrację
ks. Ignacy Posadzy TChr”

Ojciec Ignacy Posadzy (1898-1984) – poznański kapłan, podróżnik, pisarz, poeta, współzałożyciel i organizator nowego zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz
założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, dziś kandydat do chwały ołtarzy. Film opowiada historię jego życia, powołania i troski o Polaków na emigracyjnych szlakach. Ta historia ważna jest
także dzisiaj. Dodatkowo na płycie: biografia i kalendarium życia o. Ignacego Posadzego, galeria zdjęć,
archiwalne nagrania trzech przemówień o. I. Posadzego, historia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej, historia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
Cena płyty DVD: 14,00 zł/egz.

07/277

„Wszystko dla Boga, wszystko dla dusz...“

NO
P ŁYTWOŚĆ
A DV
D!

Duchowość Towarzystwa Chrystusowego według o. Ignacego Posadzego TChr

ks. Bogusław Kozioł TChr
Książka otwiera serię „Dzieła” o. Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego.
Autor, postulator procesu beatyfikacyjnego, analizuje podstawy duchowości chrystusowców w spuściźnie współzałożyciela Towarzystwa. Format: A5, ss. 440

Cena: 35,00 zł/egz.

„Dzieła. O Kapłaństwie, Eucharystii i Kościele“

06/010

Konferencje, kazania, przemówienia, listy, modlitwy – ks. Ignacy Posadzy TChr

wybór i opracowanie ks. Bogusław Kozioł TChr
To otwierająca czterotomową serię publikacja, w której zebrano konferencje, kazania, przemówienia,
listy oraz modlitwy nawiązujące do kapłaństwa, Eucharystii i Kościoła autorstwa o. Ignacego Posadzego,
współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego. Wydanie źródłowe tekstów o. Ignacego zostało opracowane przez ks. Bogusława Kozioła, a bazę stanowiły materiały zebrane w trakcie procesu beatyfikacyjnego i znajdujące się w Archiwum Postulatora w Puszczykowie. Format: A5, ss. 580

Cena: 29,00 zł/egz.

07/276

„Dzieła. O życiu zakonnym, Towarzystwie,
wychodźstwie i Założycielu“

Konferencje, przemówienia, instrukcje, listy – ks. Ignacy Posadzy TChr

wybór i opracowanie ks. Bogusław Kozioł TChr
Drugi tom z serii wydawniczej dokumentującej instrukcje i listy poświęcone życiu zakonnemu, Towarzystwu
Chrystusowemu, wychodźstwu i Założycielowi Towarzystwa Chrystusowego – kard. Augustowi Hlondowi.
Stanowi kontynuację tomu I. W serii znajdą się 4 tomy wystąpień oraz dodatkowy tom osobistych wspomnień
i dzienników ojca Posadzego. Całość to nie tylko zapis przemyśleń duchowych o. Posadzego współzałożyciela chrystusowców, ale też znakomity 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. Format: A5, ss. 780

Cena: 35,00 zł/egz.

„Wszystko dla Boga i Polonii. Życie i dzieło ks. Ignacego Posadzego“

Maria Paradowska
Założyciel kardynał August Hlond, prymas Polski wybrał księdza Ignacego Posadzego na organizatora i twórcę
zgromadzenia zakonnego pracującego dla polskich emigrantów. Poznański kapłan był doskonale zorientowany w sprawach emigracyjnych nie tylko z racji wykształcenia, licznych podróży i wizytacji, ale także z powodu osobistego zainteresowania życiem Polaków na obczyźnie. Ksiądz I. Posadzy podjął się tego zadania
i jako pierwszy kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a także przełożony generalny
Zgromadzenia wywarł niezatarte znamię na formacji wielu pokoleń chrystusowców. Autorka interesująco
opowiada o jego pracy, zaangażowaniu w życie Polaków na obczyźnie. Ciekawie kreśli proces powstawania
i kształtowania się Towarzystwa Chrystusowego, którego głównym celem jest służba na rzecz rodaków
przebywających poza granicami kraju. Przy okazji prowadzi czytelnika do zupełnie nieznanych mu zakątków.
Wyd. I. Format: B5, ss. 464

95/118

Cena: 16,50 zł/egz.
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94/234

„Kardynał Założyciel August Hlond”

oprac. ks. Wojciech Necel TChr, ks. Jan Konieczny TChr
Listy i konferencje ojca Ignacego Posadzego TChr,
współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej, o założycielu Towarzystwa kard. A. Hlondzie. Autorzy prezentują sylwetkę
Kardynała nie tylko jako prymasa, osobę duchowną,
ówczesnego przewodnika Kościoła w Polsce,
ale także jako człowieka.
Wyd. I. Format: A5, ss. 144
Cena: 6,00 zł/egz.

KATALOG
92/230

„Kardynał August Hlond
Prymas Polski”

oprac. ks. Wojciech Necel TChr
Współcześni wspominają
Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda.
Wyd. I. Format: A5, ss. 164
Cena: 3,50 zł/egz.

„Koncepcje społeczno-polityczne
Prymasa Polski Augusta Hlonda (1926-1948)”

05/368

Tomasz Serwatka
Autor analizuje stosunek kardynała Augusta Hlonda do najistotniejszych problemów narodu i państwa polskiego w okresie pełnienia przezeń prymasowskiej posługi. Jego stanowisko w kwestiach społeczno-politycznych
było na tyle spójne i jednocześnie szerokie merytorycznie, że śmiało można mówić o „całościowym systemie
myśli politycznej” Kardynała. Wyd. I. Format: A5, ss. 312. Cena: 19,00 zł/egz.

99/537

„Służyli Kościołowi i Ojczyźnie”
ks. Ewaryst Nawrowski i Andrzej Bartsch
Ta książka to dwa różne opracowania. Jedno dotyczy wspomnień z hitlerowskiego więzienia ks. Ewarysta
Nawrowskiego, drugie - dziejów życia ks. Henryka Koppego zakończonego śmiercią w obozie koncentracyjnym w Dachau. Oba opowiadania prezentują postaci księży diecezji poznańskiej, którzy poświęcili swoje
życie Bogu i Ojczyźnie. Wyd. I. Format: A5, ss. 84
Cena: 6,50 zł/egz.

„Ślubuję Ci... a co przed i po?”

08/013

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, na poziomie rodziny.
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
Cena:
19,50 zł/egz.
94/148

„Twoje życie”

O życiu, rodzinie, małżeństwie, płciowości, miłości. Rozmowy z dziewczyną.
Karol Meissner OSB, Bolesław Suszka
Czy istnieje prawdziwa miłość? Czy można współżyć przed ślubem? Kiedy zakładać rodzinę? Co sądzić o antykoncepcji? - Na te i inne pytania starają się pomóc znaleźć odpowiedź autorzy tej książki. Prowadzą czytelnika
przez tajniki chrześcijańskiego sposobu myślenia o życiu. Pokazują, jak żyć w szczęśliwej rodzinie i jak przygotować się do jej stworzenia. Książka adresowana nie tylko do osób młodych, ale także do tych nieco starszych.
Wyd II. Format: S, ss. 168
Cena: 8,00 zł/egz.

GORĄCO POLECAMY Jan Paweł II

09/019

„Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 1985 – 2005“

zebrał ks. Wojciech Necel SChr
Te specjalne orędzia są przejawem wielkiej troski Jana Pawła II o tych, którzy opuścili swoje ojczyste kraje,
rodziny i wspólnoty parafialne, by na obczyźnie budować swoją teraźniejszość i przyszłość, także tę religijną. Nie
trudno zauważyć jedną myśl przewodnią tych papieskich tekstów, mianowicie że wierni imigranci w Kościele
lokalnym mają prawo do zachowania swojej tożsamości kulturowej, a z drugiej strony, że to także wspólnota
lokalna musi podjąć wysiłek życzliwego przyjęcia przybyszów. To pierwszy kompletny zbiór papieskich orędzi na
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, poprzedzony wnikliwym wprowadzeniem autora opracowania. Dla zainteresowanych tematyką książka może stanowić źródło inspiracji do własnych przemyśleń. Format: A5, ss. 148

Cena: 19,00 zł/egz.

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360
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„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 Jana Pawła II książka, opowiedziana w sposób barwny i czytelny dla każdego. Zainteresuje
nie tylko młodszych, ale i starszych, duchownych i świeckich.
Wyd. II. Format: A5, ss. 228
Cena: 12,00 zł/egz.

„Chleb, który łamiemy”

94/243

o. Wilfrid Stinissen OCD
To książka o świętości człowieka – chrześcijanina, budowanej na wzór Chrystusa Eucharystycznego. Jest to
rzecz o eucharystycznej antropologii i eucharystycznej etyce. To mądry przewodnik po obszarach moralności
i duchowości. To książka pozwalająca poznać, w czym tkwi specyfika życia chrześcijańskiego.
Wyd. I. Format: B6, ss. 104
Cena: 5,00 zł/egz.

06/011

„Misteria Pasyjne i Wielkanocne”
Scenariusze przedstawień adresowanych do dzieci i młodzieży. Pomocne katechetom i duszpasterzom organizującym misteria pasyjne oraz drogi krzyżowe.
Format: A4, ss. 100
Cena: 19,00 zł/egz.

05/263

„Jasełka i misteria Bożonarodzeniowe”
Książka zawiera inscenizacje dla dzieci i młodzieży różnych autorów.
Pomoc dla katechetów i duszpasterzy w organizowaniu szkolnych jasełek.
Format: A4, ss. 128
Cena: 19,00 zł/egz.

Seria pouczających książek o jedenastoletniej świętej – Ani de Guigné. Tłumaczenia z języka niemieckiego
i francuskiego – ks. Bogdan Walczykiewicz SDB. Napisane prostym i przejrzystym językiem,
co sprawia, że czyta się je z przyjemnością. Doskonałe na prezent lub nagrodę.

05/058

01/094

„Mała uczennica
Jezusa.
Anna de Guigné”

„Anna de Guigné.
Biografia i nowenna”
Format: A5, ss. 40
Cena: 5,00 zł/egz.

Format: A5, ss. 92
Cena: 9,50 zł/egz.

Seria powieści dla młodzieży autorstwa Jana Hyjka o odkrywaniu własnych przeznaczeń, budzeniu się przyjaźni
i pierwszej młodzieńczej miłości. Ciekawe historie, przystępny język sprawiają, że książki czyta się jednym tchem.

„Nie oglądaj
się wstecz...”

97/055

Format: S, ss. 184
Cena: 9,50 zł/egz.
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04/049

„Koła czasu”
Format: S, ss. 244
Cena: 12,00 zł/egz.
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07/354

04/138

„Moje ulubione modlitwy”

oprac. Grzegorz Duszyński
Kanon ponad dwudziestu najpiękniejszych modlitw. Wśród nich znajdują się między innymi te autorstwa znanych świętych i do różnych świętych. Piękna szata graficzna: pełny kolor, na kredowanym
papierze, 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: 9,50 zł/egz.
04/138 – Cena: 5,50 zł/egz.

„Modlitewnik
naprawdę kieszonkowy”

06/219

04/120

„Męka Pańska”
Pasja na Niedzielę Palmową i Wielki Piątek,
przygotowana do czytania z podziałem na role.
Duża czcionka, format wygodny w użyciu.
Format: 171 x 200 mm, ss. 48
Cena: 15,00 zł/egz.

Miniaturowy modlitewnik,
który zmieści się w każdej kieszeni,
to zbiór kilkunastu modlitw na każdą okazję
autorstwa ks. Sławka Murawki TChr.
Format: 54 x 78 mm, ss. 40
Cena: 1,60 zł/egz.

07/092

„I Komunia Święta i Biały Tydzień“

Grzegorz Duszyński, ks. Leszek Smoliński
Pomoc dla księży i katechetów przygotowujących w parafii uroczystość I Komunii Świętej i tzw.
Biały Tydzień, a także rocznicę tej uroczystości. Zawiera podpowiedzi liturgiczne, teksty homilii
i rozważań oraz propozycje modlitw powszechnych na każdy dzień. Jako dodatek proponujemy zbiór
modlitw, tekstów poetyckich oraz pieśni do wykorzystania na tę okoliczność. Format: A5, ss. 160
Cena: 24,00 zł/egz.

ROZWAŻANIA
08/175

NA CZAS ADWENTU
„Z Aniołami z wysokości po stopniach
sprawności” – Rozważania adwentowe dla dzieci

br. Tadeusz Ruciński FSC
Doskonała pomoc dla księży przygotowujących roraty i nabożeństwa w Adwencie. Pełen ciepła zbiór
krótkich, wzruszających opowiadań dla dzieci. W każdym z nich autor podaje, jak dzięki łasce Bożej oraz
pomocy rodziców i rodzeństwa, dzieci mogą kształtować w sobie różne cnoty – ważne w codziennych
sytuacjach. Format: A5, ss. 48. Uzupełnienie stanowi wyklejanka adwentowa „Choinka” (08/174).
Cena: 9,00 zł/egz.

07/314

„Adwentowa wędrówka”

s. Arletta Ziółkowska PSMC
To zbiór kazań adresowanych do dzieci
podczas nabożeństw roratnich.
Autorka swoje krótkie rozważania
opiera na fragmentach Ewangelii,
a kończy myślą mającą konkretne zastosowanie w dziecięcej codzienności.
Wyd. I. Format: A6, ss. 40
Cena: 8,50 zł/egz.

tel. 061 64 72 645; 644; 647

06/368

„Pójdźmy w tę noc”

Andrzej Sikorski
Cykl kazań adwentowych kierowanych do najmłodszych uczęszczających na roraty.
Wyd. I. Format: A6, ss. 36
Cena: 8,50 zł/egz.

fax 061 85 10 360
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04/200

05/281

„Adwentowa droga
do Jezusa”

„Kazania adwentowe – 27 listów
spod betlejemskiej gwiazdy”

br. Tadeusz Ruciński FSC
Kazania nawiązujące do okresu oczekiwania na
narodzenie Jezusa. Przejrzysty język i klarowność myśli sprawiają, że z zainteresowaniem
słuchają ich najmłodsi.
Wyd. I. Format: A6, ss. 60
Cena: 8,00 zł/egz.

ks. Wojciech Silski
Krótkie i treściwe kazania adwentowe
dla dzieci. Wyd. I. Format: A6, ss. 36
Cena: 8,00 zł/egz.

NA WIELKI POST

08/234

„Każdy daje coś od siebie” – Rozważania Drogi Krzyżowej z udziałem dzieci

s. Arletta Ziółkowska, orionistka
Rozważania Drogi Krzyżowej (w zbiorze jest ich 7). Autorka napisała je z myślą o poszczególnych grupach
wiekowych (od klasy I do VI i jedno ogólne). Dzięki temu w kolejnych tygodniach Wielkiego Postu właśnie te
grupy mogą prowadzić nabożeństwo w kościele. Autorka podpowiada też, w jaki sposób ożywić te modlitewne spotkania, a w niektórych miejscach dodaje teksty chętnie śpiewanych piosenek religijnych. Zatem zbiór
rozważań jest doskonałą pomocą w przeżywaniu tego pasyjnego nabożeństwa. Format: A5, ss. 44

Cena: 9,00 zł/egz.

06/482

„Zbiór Rozważań Pasyjnych”

07/159

Interesujące kazania pasyjne przygotowane z myślą o dorosłych, młodzieży
oraz o dzieciach. Autorzy proponują kilka
cykli, które mogą okazać się pomocne
dla księży głoszących kazania podczas
Gorzkich Żali. To także cenny zbiór przemyśleń dla indywidualnego odbiorcy.
Wyd. I. Format: A5, ss. 148

s. Lidia Maria Przybysz SSpS
Doskonała pomoc duszpasterska na Wielki Post. Siedem wersji krótkich i prostych
tekstów na nabożeństwa pasyjne (łącznie
z Wielkim Piątkiem). Duża, czytelna
czcionka. Na ich podstawie Drogę Krzyżową mogą poprowadzić same dzieci.
Wyd. I. Format: A5, ss. 60

Cena 15,00 zł/egz.

98/208

„Droga Krzyżowa.
Rozważania dla dzieci”

Cena: 8,50 zł/egz.

„Śladami Jezusa” Droga Krzyżowa
W kieszonkowej formie rozważania Drogi Krzyżowej autorstwa
ks. Bogusława Nadolskiego TChr. Bardzo przydatne podczas indywidualnej modlitwy. Format: 74 x 105 mm, ss. 32
Cena: 1,50 zł/egz.

01/046

„W krzyżu miłości nauka”

04/249

ks. Aleksander Woźny
Dwa tomy obejmujące 27 rozważań Drogi Krzyżowej. Zawierają przesłanie o konieczności bezgranicznego zaufania i miłości pełnej chrześcijańskiej pokory, pozbawionej
wszelkiego egoizmu. Rozważania przeznaczone są zarówno do prywatnej modlitwy
w zaciszu domowym, jak i do wykorzystania podczas nabożeństw wielkopostnych.
Format: S, cz. I ss. 252, cz. II ss. 240
Cena kompletu: 26,00 zł

„Droga Krzyżowa”
Przydatna na czas Wielkiego Postu antologia rozważań ze wstępem teologicznym. Obejmuje 30 tekstów.
Autorzy, a wśród nich m.in.: bp Antoni Długosz, abp Józef Życiński, s. Dorota Domin MChr, ks. Jan Sochoń,
s. Magdalena Polak, bp Józef Zawitkowski, ks. Kazimierz Wójtowicz, ks. Wiesław Al. Niewęgłowski, prezentują interesujące nabożeństwa adresowane do dorosłych, młodzieży oraz dzieci.
Format: A5, ss. 368
Cena: 27,00 zł/egz.
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NA NABOŻEŃSTWA MAJOWE
09/046

„Maj ze św. Pawłem Apostołem”
Rozważania dla dzieci

Liliana Florek
Autorka w oparciu o Dzieje Apostolskie oraz Listy Apostoła Narodów ukazuje postać oraz poczynania
św. Piotra, zwracając uwagę na różne aspekty życia religijnego. Każde spośród 31 rozważań kończy się
zadaniem formacyjnym. Materiały doskonale korespondują z układanką majową przedstawiającą podróże
apostolskie św. Pawła (09/045). Format: A5, ss. 68

Cena: 12,00 zł/egz.

08/003

„Opowiadania majowe”

Renata Banaszczyk
Autorka poprzez scenki z codziennego życia pokazuje autentyczne problemy kilkuletnich dzieci – czasam
grzecznych, czasami niesfornych. Pomaga im zrozumieć właściwy sens modlitwy poprzez wezwania Litanii
loretańskiej. Prezentowane w książeczce opowiadania (jest ich 31) mogą stanowić znakomitą pomoc dla
wszystkich chcących przybliżyć najmłodszym tę modlitwę lub podstawę do kazań głoszonych podczas
Mszy św. z udziałem dzieci. Idealnie korespondują z wyklejanką majową (08/012). Format: A6, ss. 72

Cena: 9,00 zł/egz.

07/091

„Maj z Matką Bożą”

06/105

Kazania majowe do dzieci

„Chwalmy pieśnią!”

Andrzej Sikorski
Krótkie rozważania majowe na każdy
dzień. Doskonała pomoc w prowadzeniu
nabożeństw z dziećmi. Nawiązują do słów
pieśni maryjnych: „Chwalcie, łąki umajone”, „Gwiazdo śliczna, wspaniała” oraz
„Jak szczęśliwa Polska cała”.
Format: A6, ss. 68

s. Lidia Maria Przybysz SSpS
Propozycje kazań majowych dla dzieci.
Każde z nich zakończone zadaniem do
wykonania poza liturgią. Ciekawa pomoc
dla duszpasterzy i katechetów.
Format: A5, ss. 68

Cena: 10,00 zł/egz.

Cena: 7,00 zł/egz.

05/060

„Rozważania majowe
św. Jan Bosco”

ks. Bogdan Walczykiewicz SDB
Przetłumaczone na język polski rozważania św. Jana Bosco
na każdy majowy dzień. Pomocne w pracy duszpasterskiej.
Format: A5, ss. 160

Cena: 12,00 zł/egz.

PŁYTY CD
„Msza Polska w Roku Liturgicznym”
05/193

Książka z nutowym zapisem stałych części Mszy św. na rozmaite okresy
liturgiczne, autorstwa prof. Stefana Stuligrosza. Do książki gratisowo dodajemy pytę CD z muzycznym zapisem proponowanych utworów. Dobre wsparcie
merytoryczne dla organistów i muzyków. Format książki: A4, ss. 24
Cena kompletu: 19,00 zł

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360
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06/Z093

„Soli Deo Gloria” – CD
Muzyka religijna w kościołach Poznania i Wielkopolski.
Na organach gra Krzysztof Wilkus.
Cena: 24,00zł/egz.

03/207

Kazania „bo i Ty możesz pomóc wybrać właściwy tor...”
Płytę wydano z myślą o kaznodziejach, którzy opracowują swoje własne autorskie kazania, homilie czy katechezy. To nie „gotowce”, ale zbiór tekstów już wygłoszonych, z których można czerpać pomysły na nowe treści. Na
płycie zgromadzono 650 homilii i kazań przygotowanych przez 11 autorów. Teksty skatalogowano według roku
liturgicznego i autorów, co ułatwia dotarcie do szukanego materiału. Sprzedaż do wyczerpania nakładu.
Cena: 25,00zł/egz.

Ewangelia dla dzieci

05/085

Dwupłytowy album CD. Aktor – Kuba Kornacki czyta fragmenty Pisma Świętego. Podkład muzyczny
sprawia, że dzieci, młodzież, a także dorośli słuchają płyt ze skupieniem i zainteresowaniem.
Miły i praktyczny prezent i jednocześnie pomoc w edukacji katechetycznej.
Cena albumu: 27,00 zł

POMOCE DUSZPASTERSKIE
Obrazek z modlitwą
przed i po Komunii Świętej

07/273

Obrazek z formułą spowiedzi
wraz z modlitwą
przed i po spowiedzi

Na lakierowanym papierze. Tym razem w wygodniejszych paczkach
zawierających 25 szt.
Format: A6. Cena paczki: 6,50 zł

07/274

Na lakierowanym papierze. Tym razem w wygodniejszych paczkach zawierających 25 szt. Format: A6.
Cena paczki: 6,50 zł

Tajemnice Różańca Świętego

03/082

Przydatny każdemu wiernemu, a w szczególności Różom Różańcowym komplet tajemnic
różańcowych. Ich druk na foliowanych kartkach kartonu (88 x150 mm) sprawia,
że są bardzo trwałe.
Cena: 12,00 zł/egz.

08/050

„Przyjdź do mnie, Panie”
Dzienniczek dziecka pierwszokomunijnego.
Doskonała pomoc i pamiątka.
Format: A6, ss. 28
Cena: 1,80 zł/egz.
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04/134

„Moje dziecko idzie
do Pierwszej Komunii Świętej”
Podpowiedzi dla rodziców dzieci
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
Format: A6, ss. 28
Cena: 1,80 zł/egz.
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05/205

05/204

„Pragnę, aby Duch Święty...”

„Napełnieni Duchem Świętym”

Katechizm kandydata do bierzmowania,
omawia najważniejsze zagadnienia,
a jednozdaniowe podsumowania
ułatwiają szybkie ich zapamiętanie.
Format: A6, ss. 32
Cena: 2,00 zł/egz.

Książeczka kandydata do bierzmowania,
pomocna w przygotowaniu do sakramentu.
Format: A6, ss. 24
Cena: 1,80 zł/egz.

04/069

04/135

„Ja ciebie chrzczę...”

„I ślubuję ci miłość”

Pomoc dla rodziców i chrzestnych
w przygotowaniach dziecka do chrztu.
Format: A6, ss. 36
Cena: 1,80 zł/egz.

Kilka praktycznych rad dla narzeczonych.
Format: A6, ss. 56
Cena: 1,80 zł/egz.

„O cierpieniu i ukojeniu”

04/017

Książeczka dla chorych, także w wersji
z wielkimi literami dla osób słabiej widzących.
05/206 Format: A6, ss. 40
Cena: 2,00 zł/egz.
05/273 Format: B6, ss. 48
Cena: 2,70 zł/egz.

„Kiedy umiera ktoś bliski”
Pomaga przeżyć po chrześcijańsku
trudne chwile odejścia kogoś bliskiego.
Format: A6, ss. 44
Cena: 1,80 zł/egz.

02/206

03/019

„Elementarz wiary”

„Rachunek sumienia”

Czyli katechizm w „pigułce”.
Format: A6, ss. 28
Cena: 1,50 zł/egz.

Dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
Format: A6, ss. 44
Cena: 1,80 zł/egz.

04/019

„Aby pojednać się z Bogiem”
oprac. Grzegorz Duszyński
Pomoc w pełnym przygotowaniu
i przeżyciu sakramentu pokuty.
Format: A6 po złożeniu, ss. 10
Cena: 0,80 zł/egz.

97/191

05/266

Legitymacja 9 Pierwszych
Piątków Miesiąca

Legitymacja Członka Koła
Żywego Różańca

Tym razem w wygodniejszych paczkach
zawierajacych 25 szt. Format: 70 x 198 mm
Cena paczki: 11,50 zł

Tym razem w wygodniejszych paczkach
zawierających 10 szt. Format: 70 x 198 mm
Cena paczki: 6,50 zł

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360
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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.): 5,00 zł

„Pieśni
na nabożeństwo
FATIMSKIE”

„Pieśni
na nabożeństwo
RÓŻAŃCOWE”

„Godzinki
o Niepokalanym
Poczęciu NMP”

05/187

05/186

05/155

97/076

„Litanie”
– loretańska
i do Serca
Pana Jezusa

„Nieszpory
eucharystyczne”

„Nieszpory
na niedziele
i święta”

„Kolędy”

„Pieśni
wielkanocne”

03/069

03/142

03/058

02/152

04/014

„Gorzkie żale”

„Droga Krzyżowa
pokutującego
człowieka”

„Prosty rachunek
sumienia”

„Rozmowa
z własnym
sumieniem”

96/005

04/015

05/367

06/354

„Pieśni
na nabożeństwo
MAJOWE”
05/167

„Pieśni żałobne
i pogrzebowe”
03/007
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„Pieśni
na procesję
eucharystyczną”
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Formularze i wybór modlitw pomocnych kapłanom. Przejrzysty i czytelny druk,
na papierze kredowym, foliowane, o formacie: 110 x 190 mm po złożeniu.

Różne obrzędy poświęcenia

Obrzęd namaszczenia chorych

(wody, samochodu, domu, mieszkania,
przyborów szkolnych).
Cena: 4,50 zł/egz.

Cena: 4,50 zł/egz.

06/392

Obrzęd Komunii św.
poza Mszą św.

05/045

Obrzędy sakramentu pojednania
w języku polskim, niemieckim i angielskim
W formacie 190 x 220 mm,
nie składany, wygodny do
zawieszenia w konfesjonale.
Cena: 4,50 zł/egz.

Cena: 4,50 zł/egz.

05/047

06/467

Obrzęd poświęcenia
różnych przedmiotów kultu
(krzyża, wizerunku, medalika, różańca, modlitewnika).
Cena: 4,50 zł/egz.

05/165

Obrzęd błogosławieństwa
pokarmów na stół wielkanocny
Cena: 4,50 zł/egz.

07/075

tel. 061 64 72 645; 644; 647

Duszpasterskie
odwiedziny kolędowe
Cena: 4,50 zł/egz.

05/046

05/106

Obrzędy pogrzebowe
12 stron. Cena: 6,50 zł/egz.

fax 061 85 10 360
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WSZYSTKO DLA MINISTRANTA
Obecność na
Służbie Bożej

06/479

Tygodniowy plan
Służby Bożej

06/480

W ciągu miesiąca na Mszach św.
oraz nabożeństwach. Tym razem
w wygodniejszych paczkach
zawierających 10 szt.
Format: 350 x 500 mm

Z miejscem na wpisanie nazwisk
wyznaczonych ministrantów. Tym
razem w wygodniejszych paczkach zawierających 10 szt.
Format: 350 x 500 mm

Cena paczki: 7,50 zł

Cena paczki: 7,50 zł

„Radość ze służby. Zbiórki z ministrantami“

„Zbiórki kandydatów na ministranta“

Grzegorz Duszyński, Paweł Malak
07/081
08/128
Książka, adresowana do opiekunów ministrantów i animatorów w parafiach, jest propozycją
zawierającą materiały do całorocznego cyklu
zbiórek ministranckich, obejmyjących 40 spotkań. W sumie jest to kompendium wiedzy dla
ministrantów, ale także informacje i ćwiczenia
pogłębiające rozumienie liturgii oraz życie religijne podopiecznych. Całoroczny cykl doskonale
wpisuje się w poszczególne okresy roku liturgicznego. Każde spotkanie ułożone jest według
ustalonego schematu i może służyć jako gotowy
konspekt dla prowadzącego zbiórkę.
Format: A5, ss. 376
Dwie książki można kupić w komplecie.

Cena: 27,00 zł/egz.

06/478

Cena kompletu: 45,00 zł

08/500

Mateusz Pakuła
Pomoc dla animatorów prowadzących kurs dla kandydatów
na ministrantów. Kilkanaście
spotkań wprowadzających w liturgię i omawiających poszczególne czynności liturgiczne oraz
przedmioty związane z liturgią.
Jest też propozycja spotkań
rekolekcyjnych przy okazji kursu, a także obrzęd promocji na
ministranta. Pozycję wzbogacono o załączniki, które można
powielić i rozdać uczestnikom kursu.
Format: A5, ss. 84

Cena: 24,00 zł/egz.

Rytuał ministrancki

oprac. Grzegorz Duszyński
Obrzędy przyjęcia ministrantów,
kandydatów oraz ustanowienia
wszystkich poszczególnych stopni.
Twarda oprawa.
Format: 165 x 210 mm, ss. 88
Cena: 25,00 zł/egz.

06/329

Obrazek Ministranta
Z modlitwą przed i po Mszy św.
Tym razem w wygodniejszych
paczkach zawierających 10 szt.
Format: 55 x 90 mm
Cena paczki: 4,00 zł

Obrazek Lektora
Z modlitwą dla lektora. Tym razem
w wygodniejszych paczkach
zawierających 10 szt.
Format: 55 x 90 mm
Cena paczki: 4,00 zł

06/328

Zakładka Ministranta

06/330
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Sztywna zakładka z hymnem
lub kodeksem ministranta. Tym razem
w wygodniejszych paczkach zawierających 10 szt.
Format: 60 x 195 mm
Cena paczki: 2,50 zł
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05/203

06/015

ABC Ministranta

Dzienniczek Ministranta

Ministranci znajdą tu
wszystkie niezbędne informacje potrzebne
w ich służbie.
Format: A6
Cena: 2,00 zł

Zawiera tabelki obecności na Mszach św.
oraz nabożeństwach i zbiórkach w ciągu roku.
Format: 70 x 198 mm
Cena: 2,00 zł/egz.

05/105

05/158

Legitymacja Ministranta
Tym razem w wygodniejszych paczkach zawierających 10 szt.
Cena paczki: 8,00 zł

05/183

Legitymacja Lektora
Tym razem w wygodniejszych paczkach zawierających 10 szt.
Cena paczki: 8,00 zł

06/036

Indeks Liturgicznej Służby Ołtarza
Zawiera między innymi miejsce na: dane ministranta, adnotacje dotyczące
kolejnych stopni, przyrzeczenie oraz modlitwy i 10 przykazań ministranta.
05/183 – miękka oprawa, cena: 1,80 zł/egz.
06/036 – twarda oprawa, cena: 2,90 zł/egz.

Krzyż Ministranta z rzemieniem

GORĄCO POLECAMY

Jako uzupełnienie Indeksu Liturgicznej Służby Ołtarza polecamy mosiężne krzyże dla ministrantów poszczególnych stopni.
Stopnie szczegółowo omówione w „ABC Ministranta”. Oferujemy: 06/Z001 – „Aspirant”, 06/Z002 – „Choralista”,
06/Z003 – „Ministrant krzyża”, 06/Z004 – „Ministrant światła”, 06/Z005 – „Ministrant księgi”, 06/Z006 – „Ministrant ołtarza”,
06/Z007 – „Lektor” oraz 06/Z008 – „Ceremoniarz”. Cena: 21,00 zł/szt.

06/Z001

06/Z005

06/Z002

06/Z003

06/Z006

06/Z007

tel. 061 64 72 645; 644; 647

06/Z004

06/Z008

fax 061 85 10 360
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NA PAMIĄTKĘ

Na Pamiątkę I Komunii Świętej

09/132

Odpowiadając na sugestie naszych klientów w tym roku,
obok dotychczasowych pamiątek pierwszokomunijnych
oferujemy zupełnie nowatorskie wzory. Wykonane na
kartonie, oryginalne obrazki wraz z tłem imitującym
passe-partour, włożone w antyramę lub dowolnie wybraną ramkę, stanowić mogą niepowtarzalną pamiątkę
pierwszokomunijną. Aby nie umknęła data tego wyjątkowego dnia, komplet uzupełnimy o samoprzylepną
etykietę z miejscem na dane dziecka pierwszokomunijnego, parafii oraz podpis księdza proboszcza. Etykietę
proponujemy przykleić na odwrocie odrębnie zakupionej
ramki czy antyramy. Pamiątki zostały tak przygotowane,
by pasowały do typowych rozmiarów ramek, antyram
dostępnych niemal we wszystkich sklepach oferujących
tego typu asortyment. Dodatkowo oferujemy również te
same wzory obrazów oraz szereg nowych wykonanych
na wysokiej jakości płótnie malarskim i naciągniętych na
blejtram, które także mogą być miłą i bardzo elegancką
pamiątką I Komunii Świętej. Do zapoznania się ze szczegółami tej oferty zapraszamy na 51. stronę naszego katalogu. Format: 300 x 400 mm
Cena: 6,00 zł/komplet (obrazek, samoprzylepna etykieta).

NOWOŚĆ!

09/133

09/135

09/134

NOWOŚĆ!

Pamiątka I Komunii Świętej
Okazjonalne pamiątki w tradycyjnej formie, przygotowane do oprawienia, z miejscem na dane osobowe, datę oraz pieczęć parafii.
Format: 200 x 250 mm – cena: 1,50 zł/egz. Format: 148 x 210 mm – cena: 1,10 zł/egz.

07/024

05/302

Format: 200 x 250 mm

07/020

05/069

Format: 148 x 210 mm
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Format: 200 x 250 mm
Format: 148 x 210 mm

www.hlondianum.pl

NOWOŚĆ!
09/138
Format: 148 x 210 mm

09/139
Format: 148 x 210 mm

NOWOŚĆ!
09/140
Format: 148 x 210 mm
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Format: 200 x 250 mm – cena: 1,50 zł/egz. Format: 148 x 210 mm – cena: 1,10 zł/egz.

Pamiątka
Chrztu Świętego

07/023
Format: 200 x 250 mm

07/019

05/301

05/071

Format: 200 x 250 mm

Format: 148 x 210 mm

Format: 148 x 210 mm

Format: 200 x 250 mm – cena: 1,50 zł/egz. Format: 148 x 210 mm – cena: 1,10 zł/egz.

Pamiątka
Sakramentu Małżeństwa
07/025
Format: 200 x 250 mm

07/021
Format: 148 x 210 mm

05/303
Format: 200 x 250 mm

05/070
Format: 148 x 210 mm

Pamiątka
Sakramentu Bierzmowania
07/028

05/081

Format: 148 x 210 mm – cena: 1,10 zł/egz.

tel. 061 64 72 645; 644; 647

Pamiątka rocznicy
zawarcia Małżeństwa
07/026
Format: 200 x 250 mm

07/022
Format: 148 x 210 mm

05/300
Format: 200 x 250 mm

Obrazek – pamiątka bierzmowania
Składana pamiątka, z miejscem na dane bierzmowanego oraz nazwisko
księdza biskupa i katechety przygotowującego
05/082
do sakramentu. Format: 88 x 138 mm
Cena paczki (25 szt.): 12,00 zł

fax 061 85 10 360
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Pamiątka I spowiedzi świętej

Obrazek – pamiątka
namaszczenia chorych

Wykonane z kartonu kredowanego z miejscem na dane personalne
spowiadanego dziecka oraz podpis spowiednika.
Format: 88 x 138 mm. Cena paczki (25 szt.): 7,50 zł

Format: 88 x 138 mm
Cena paczki (25 szt.): 7,50 zł

09/026

DOBRY PASTERZ
mosiężny krzyż

06/Z009

Pamiątka I Komunii Świętej, bierzmowania oraz jako nagroda, wyróżnienie za pilne
uczestnictwo w katechezie lub na inne okazje. Format: 100 x 59 mm
Cena: 21,00 zł/egz.

Pamiątki rocznicy I Komunii Świętej

Trzy warianty obrazków z miejscem na: dane personalne dziecka i podpis proboszcza.
Wykonane z kartonu kredowanego. Format: 88 x 138 mm

Cena paczki (25 szt.): 8,00 zł

09/024

05/297

05/299

Pamiątka Rocznicy Święceń Kapłańskich
Format: 88 x 138 mm. Cena paczki (50 szt): 7,50 zł
Istnieje możliwość zamówienia indywidualnego nadruku na odwrocie obrazka.

06/361
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06/364

06/365
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Format: 70 x 130 mm. Cena paczki (50 szt): 7,50 zł

08/024

08/025

08/026

08/027

08/028

DO BIURA PARAFIALNEGO
07/266

07/267

Teczki
Eleganckie teczki z miejscem na wizytówkę parafii
do dokumentów wydawanych przez biuro parafialne.
Format: A4
07/266 – do dokumentów ślubnych
07/267 – ogólna wraz z modlitwą za parafię

Cena: 3,20 zł/egz.
Cena paczki (10 szt.): 30,00 zł

„Rachunek sumienia dla dzieci przed
pierwszą spowiedzią świętą”

ks. Leszek Smoliński
Bardzo przejrzysty rachunek sumienia, w formie prostych
pytań, opartych na najważniejszym dla chrześcijanina przykazaniu miłości. Ich jasny, zrozumiały język pozwala prześledzić dziecku własną postawę w stosunku do Pana Boga,
bliźniego i samego siebie. Dołączono także modlitwę przed
rachunkiem sumienia, prosty akt żalu, przebieg sakramentu
pokuty i pojednania oraz modlitwę po spowiedzi świętej.
Opracowany w ten sposób rachunek sumienia może pomóc
dziecku w dobrym przygotowaniu nie tylko do pierwszej
spowiedzi świętej, ale również do każdej następnej.
Format: 95 x 140 mm, ss. 8

Cena paczki (25 szt.): 8,20 zł

07/160

09/051

Kartka do spowiedzi przedślubnej
i rachunek sumienia w jednym
Szczegółowo opracowany, zmuszający do wnikliwego spojrzenia na:
relacje z Bogiem, stosunek do Kościoła, innych ludzi i do siebie, a także
do analizy i oceny okresu narzeczeństwa. Kartka zawiera także akt żalu
oraz do odcięcia poświadczenie przystąpienia do spowiedzi przedślubnej. Na jej odwrocie znajduje się formuła spowiedzi św.
To pomoc przydatna w każdej parafii, a także w placówkach prowadzących przygotowanie przedślubne.
Kartka składana na trzy części (po złożeniu 98 x 210 mm)

Cena paczki (25 szt): 6,50 zł

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360
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Format: C6
Cena paczki (50 szt.): 6,00 zł
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Kartki intencji Mszy św.

Koperty „Na potrzeby
mojego kościoła”

Format: A6
Cena paczki (50 szt.): 5,00 zł

Format: C6
Cena paczki (50 szt.): 6,00 zł

06/381

96/188

06/371

08/083

Deklaracja kandydata do bierzmowania
Druk z miejscem na dane personalne kandydata
do bierzmowania wraz z warunkami, które musi
spełnić, by przystąpić do sakramentu.
Jest także miejsce na ewentualną zgodę
rodziców osób przystępujących do bierzmowania.
Druk przydatny przede wszystkim katechetom
przygotowującym do bierzmowania.
Format: A5
Cena paczki (50 szt.): 6,00 zł

POLECA
MY

08/176

Deklaracja rodziców
dziecka pierwszokomunijnego
To zgłoszenie dziecka do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej w danej parafii.
Zawiera warunki, które dzieci oraz ich rodzice powinni spełnić, by w pełni
przygotować się do tej uroczystości. Jest także miejsce na dane personalne.
Druk przydatny przede wszystkim księżom i katechetom przygotowującym
do sakramentu. Foramt: A5
Cena paczki (50 szt.): 6,00 zł

KARTKI – ZAŚWIADCZENIA
Format: A5. Cena paczki (50 szt.): 6,00 zł

Świadectwo chrztu
w różnych językach
Polski, łaciński, angielski, niemiecki.

08/118

Świadectwo Ślubu

Świadectwo Zgonu

09/088

09/087

NOWOŚ
Ć
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Format: A6. Cena paczki (50 szt.): 5,00 zł

Świadectwo bierzmowania

Ad sacra
wyciąg z aktu chrztu

09/089

Dla rodziców
chrzestnych
06/332

08/084

NOWOŚ
Ć
Spowiedź przedślubna

Dla świadka
osoby bierzmowanej

Spowiedź przed chrztem

08/008

06/253

08/007

Katecheza przedmałżeńska

Ne temere

06/239

06/462

Wiadomość o telefonie
Karty kartoteki parafialnej
Format: A5 (zeszytowy)
Cena paczki (50 szt.): 9,00 zł

96/162

Format: A6 (pocztówkowy)
Cena paczki (50 szt.): 5,00 zł

Bloczki 100 kartek,
o formacie 92 x 164 mm
Cena bloczku: 2,00 zł

96/186

03/193

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360
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08/009

Zapowiedź kolędy

08/010

Cena paczki (100 szt.): 2,00 zł

96/187

Kartki wypominkowe
Do wpisywania imion zmarłych
polecanych w modlitwie.
08/009 – A5 (zeszytowy)
Cena paczki (50 szt): 6,00 zł
08/010 – A6 (pocztówkowy)
Cena paczki (50 szt.): 5,00 zł

TABLICZKI
Tabliczki informacyjne do kościoła
Przestrzenne tabliczki, na kartonie o wymiarach 240 x 180 mm. Krawędzie tworzą przestrzenną ramkę do złożenia. Do nabycia pojedynczo lub w komplecie.
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.
Cena: 2,00 zł/egz. Cena kompletu (9 szt.): 14,00 zł
Dwie tabliczki − GRATIS przy zakupie całego kompletu!!!

04/254

komplet: 06/657
04/255

04/256

04/259

04/260

04/257

05/029

04/258

05/104

Modlitwy kapłana i ministranta, do powieszenia na ścianie. Krawędzie tworzą przestrzenną ramkę do złożenia.
W komplecie dwie tabliczki w formacie 310 x 228 mm. Cena kompletu: 4,50 zł

Modlitwy
kapłana
(komplet)

05/052

Modlitwy
ministranta

(komplet)

04/253

NIŻSZA CENA
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Stacje Drogi Krzyżowej
Na papierze kredowanym 14 obrazów stacji
Drogi Krzyżowej. Przygotowane do oprawienia.

04/252

Format: 254 x 338 mm
Cena kompletu: 19,00 zł

05/021

Format: 134 x 181 mm
Cena kompletu: 9,50 zł

NIŻSZA CENA

99/008

Droga Krzyżowa (koło)
Obrotowa plansza przedstawiająca poszczególne stacje Drogi Krzyżowej,
z krótkim rozważaniem przy każdej z nich. Tę Drogę Krzyżową szczególnie
polecamy tym, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie. Pomocna
zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Ułatwia odprawianie Drogi Krzyżowej
w domu. Dobry pomysł na nagrody. Sprzedaż tylko do wyczerpania nakładu.
Cena: 2.30 zł/egz.

OBRAZKI
Kartki z tekstem hymnów, modlitw na laminowanym kartonie, doskonale nadają się do wysłania życzeń
czy pozdrowień. Sprzedaż do wyczerpania nakładu. Format: A6 po złożeniu. Cena: 0,20 zł/egz.

„Serc
Przewoźniczko...”

„Dzień
Zmartwychwstania”

„Rąk Twoich
dzieło...”

01/001

01/034

01/002

Cytaty nie tylko biblijne – na lakierowanym kartonie. Miła pamiątka odwiedzin duszpasterskich.
Sprzedaż do wyczerpania nakładu. Format: 55 x 99 mm. Tym razem w wygodniejszych paczkach zawierających 10 szt.
Cena paczki: 1,50 zł

NIŻSZA CENA

NIŻSZA CENA

„Dziękuję Ci, Boże,
„Boże obietnice
na czas próby” za mojego Anioła Stróża”
04/953

04/954

tel. 061 64 72 645; 644; 647

„W Panu jest moje
uzdrowienie”

„Duchu Ogniu”

04/951

fax 061 85 10 360

00/158
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Obrazki Bożonarodzeniowe

Obrazek na Rok Kapłański

Miła i praktyczna pamiątka wizyty kolędowej.
Sprzedaż w paczkach po 10 szt. Format: 88 x 139 mm
Cena paczki: 2,70 zł

Obrazek z wizerunkiem św. Jana Marii Vianeya i modlitwą za kapłanów.
Sprzedaż w paczkach po 10 szt. Format: 70 x 130 mm
Cena paczki: 2,70 zł

05/245

09/131

05/246

05/247

05/248

Pamiątka wizyty duszpasterskiej
NOWOŚĆ
00/022

Pamiątka wizyty kolędowej z krótką modlitwą. Z miejscem na podpis duszpasterza.
Sprzedaż tylko w paczkach po 10 szt. Format: 88 x 139 mm.
Cena paczki: 2,70 zł

08/146

„Jak czytać
Pismo Święte?”

08/147

Na lakierowanym kartonie plan czytania Biblii.
Praktyczna pamiątka
wizyty duszpasterskiej.
Format: A6
Cena: 0,45 zł/egz.

Naklejki kolędowe
Doskonała pamiątka duszpasterskich odwiedzin kolędowych, wydrukowana na papierze samoprzylepnym.
Sprzedaż w paczkach po 10 szt. Format: 75 x 90 mm
Cena paczki: 2,70 zł

06/339

06/341

06/340

04/178

04/173

Obrazki z Janem Pawłem II
06/193

Obrazek z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II
Z modlitwą o beatyfikację.
Tym razem w wygodniejszych
paczkach zawierających 10 szt.
Format: 68 x 103 mm
Cena paczki: 1,50 zł

05/088

Z
ŻS
I
N
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Na kartonie kredowanym, w przestrzennej ramce do złożenia
i powieszenia na ścianie. Format: 240 x 180 mm
Sprzedaż do wyczerpania nakładu. Cena: 1,50 zł/egz.

05/089

NA
E
AC
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06/194

Portret Ojca Świętego
Jana Pawła II

08/069

Obrazek z Janem Pawłem II

Format: 200 x 250 mm
Cena: 1,20 zł/egz.

Sprzedaż do wyczerpania nakładu.
Format: 160 x 222 mm
Cena: 1,20 zł/egz.

05/139

Obrazek z Papieżem
Benedyktem XVI
Z modlitwą za Ojca Świętego.
Tym razem w wygodniejszych
paczkach zawierających 10 szt.
Format: 68 x 103 mm
Cena paczki: 1,50 zł

05/116

Obrazek z Papieżem
Benedyktem XVI
Na kartonie kredowanym,
w przestrzennej ramce, do złożenia
i powieszenia na ścianie. Sprzedaż do wyczerpania nakładu. Format: 240 x 180 mm
Cena: 1,50 zł/egz.

Portret kardynała
Stefana Wyszyńskiego

Portrety Papieża Benedykta XVI
Format: 200 x 250 mm
Cena: 1,20 zł/egz.

05/118

01/043
01/044

05/145

00/024

„Regina Caeli”
W barwnej oprawie modlitwa „Królowo Nieba
Regina Caeli” w wersji polskojęzycznej i łacińskiej.
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.
Format: A6 po złożeniu.
Cena: 0,20 zł/egz.

tel. 061 64 72 645; 644; 647

– Format A4 – Cena: 0,40 zł/egz.
– Format B3 – Cena: 0,90 zł/egz.

00/021

„Litania do
Ducha Świętego”
Litania wraz z modlitwą o dary Ducha Świetego.
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.
Format: A6 po złożeniu.
Cena: 0,20 zł/egz.

fax 061 85 10 360
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02/022

98/130

Obrazek z Anną de Guigné

Drogowskazy Nowego Człowieka

Znajdziesz tu nie tylko krótką historię życia małej Anny
z Francji, ale także opis jednego z cudów, który dokonał się za
jej pośrednictwem. Na obrazku zamieszczono obok modlitwy
o jej beatyfikację także modlitwę do małej Służebnicy.
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.
Format: A6 po złożeniu.
„Jezu, ufam Tobie!”– koronka
Cena: 0,20 zł/egz.
W barwnej oprawie i praktycznym formacie koronka do Miłosierdzia Bożego wraz z tekstem
Przydatne przede wszystkim członkom ruchu Światło Życie.
Sprzedaż tylko do wyczerpania nakładu. Format: A5 po złożeniu.
Cena: 0,20 zł/egz.

Litanii do Miłosierdzia Bożego. Dostępne są dwie wersje graficzne. Sprzedaż do wyczerpania
nakładu. Format: 70 x 198 mm
Cena: 0,20 zł/egz.

02/164

00/019

Z MYŚLĄ O KIEROWCACH
06/104

02/081

Rybka na samochód

Karta kierowcy
– chrześcijanina
Z modlitwą i miejscem na dane
osobowe. Na kartonie
o wymiarach 100 x 135 mm,
składana na połowę.
Cena: 0,40 zł/egz.
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Z folii samoprzylepnej.
W zestawie 3 wzory
różnokolorowych rybek
(14 dużych i 6 małych).
Cena paczki (20 szt.): 9,50 zł

e-mail: wydawnictwo@hlondianum.pl
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LISTOWNIKI
ANIELSKIE

Oferujemy listowniki formatu A4. Opakowanie zawiera 24 sztuki w 6 wzorach. Cena: 6,00 zł/komp.

komplet:

03/198

WIELOTEMATYCZNE − 8 zestawów
Oferujemy listowniki formatu A4. Opakowanie zawiera 24 sztuki w 6 wzorach. Cena: 6,00 zł/komp.

komplet: 02/062
Kwiat radości

komplet: 02/068
Blask i ciepło

komplet: 01/007

tel. 061 64 72 645; 644; 647

Na każdy dzień

fax 061 85 10 360
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Oferujemy listowniki formatu A4. Opakowanie zawiera 24 sztuki w 6 wzorach. Cena: 6,00 zł/komp.

komplet:

02/074

Ukojenie serca

komplet: 01/006
Ty i ja

komplet: 01/003

komplet: 01/004

komplet: 01/005
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Płomienna światłość

Głębia

Bóg i ja

e-mail: wydawnictwo@hlondianum.pl

KATALOG

Rok katechetyczny 2009/2010
EUCHARYSTYCZNE

Oferujemy listowniki formatu A4. Opakowanie zawiera 10 sztuk jednego wzoru. Cena: 3,00 zł

05/501

05/502

05/503

05/504

05/505

05/506

BOŻONARODZENIOWE
Oferujemy listowniki formatu A4. Opakowanie zawiera 10 sztuk jednego wzoru. Cena: 3,00 zł

08/152

08/153

08/154

08/155

08/156

08/157

07/327

07/328

07/329

07/330

07/331

07/332

06/642

06/643

06/644

06/645

06/646

06/647

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360
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Oferujemy listowniki formatu A4. Opakowanie zawiera 10 sztuk jednego wzoru. Cena: 3,00 zł

05/636

05/637

05/639

05/640

05/641

05/629

05/630

05/631

05/632

05/633

05/634

05/635

05/622

05/623

05/624

05/625

05/626

05/627

WIELKANOCNE
Oferujemy listowniki formatu A4. Opakowanie zawiera 10 sztuk jednego wzoru. Cena: 3,00 zł

08/215
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08/217

08/218

08/219

08/220

e-mail: wydawnictwo@hlondianum.pl
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Oferujemy listowniki formatu A4. Opakowanie zawiera 10 sztuk jednego wzoru. Cena: 3,00 zł

07/130

07/131

07/132

07/133

07/134

07/135

06/322

06/323

06/324

06/325

06/326

06/327

06/003

06/004

06/005

06/006

06/007

06/008

06/537

06/538

06/739

06/740

06/741

06/742

06/525

06/526

06/527

06/528

06/529

06/530

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360
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Oferujemy listowniki formatu A4. Opakowanie zawiera 10 sztuk jednego wzoru. Cena: 3,00 zł

06/531

06/532

06/533

06/534

06/535

06/536

ZAKŁADKI
Okolicznościowe modlitwy na trwałym kartonie. Format: 60 x 195 mm. Mogą pełnić nie tylko rolę praktycznej zakładki,
ale również pamiątki odwiedzin duszpasterskich. Proponujemy m. in. zakładki: rodzinne, maryjne, wielotematyczne.
Tym razem w wygodniejszych paczkach zawierających 10 szt.

Cena paczki: 2,50 zł

Zakładki Maryjne
06/226

06/234

40
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06/230

06/228

06/235
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06/236

06/237

06/231

06/232

06/233

06/238

e-mail: wydawnictwo@hlondianum.pl
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Zakładki rodzinne

Format: 60 x 195 mm. Cena paczki (10 szt.): 2,50 zł

07/056

07/057

07/058

07/059

07/060

07/061

07/062

07/063

07/064

07/065

07/066

06/217

Zakładki z modlitwą do Ducha Świętego

06/240

06/241

06/242

tel. 061 64 72 645; 644; 647

Sekwencja
do Ducha Świętego
06/243

02/082

fax 061 85 10 360

Te Deum

Cena paczki
(50 szt.): 2,50 zł
Sprzedaż do
wyczerpania
nakładu.

98/131
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Format: 60 x 195 mm. Cena paczki (10 szt.): 2,50 zł

Modlitwa Chorego

06/386

„Osiem
Jak czytać
„Dziesięcioro
Tajemnice
Przykazań Bożych” Błogosławieństw” Pismo Święte? Różańca Świętego
i Przykazania
Kościelne
00/020

04/038

02/238

00/018

SYMBOLE EUCHARYSTYCZNE
Wycięte, mogą być ozdobą kościołów, ołtarzy oraz domów. Drukowane na kartonie kredowanym.
Format: 350 x 500 mm. Cena: 2,20 zł/egz.
03/073
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03/075

03/076

03/077

05/028

05/027

05/067

05/068
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06/066

06/067

06/068

06/483

06/484

PLAKATY
09/115

Wydrukowane na papierze kredowym.

09/116

Plakaty na Rok Kapłański
Format: A3. Cena: 4,00 zł/egz.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Plakaty całoroczne
Format: A2 – cena: 6,00 zł/egz. Cena kompletu: 24,00 zł, komplet:
Format: A3 – cena: 4,00 zł/egz. Cena kompletu: 16,00 zł, komplet:

A2 – 06/420
A3 – 06/426

A2 – 06/421
A3 – 06/427

A2 – 06/423
A3 – 06/429

Matka Boża Fatimska
Format: 208 x 594 mm – cena: 3,00 zł/egz.
Format: 146 x 420 mm – cena: 2,00 z/egz.
208 x 594 mm –
146 x 420 mm –

07/089
07/087

tel. 061 64 72 645; 644; 647

06/662
06/651

W KOMPLE
CIE TANIE
J

A2 – 06/424
A3 – 06/430

A2 – 06/425
A3 – 06/431

Matka Boża Fatimska
Format: A2 – cena: 6,00 zł/egz.
Format: A3 – cena: 4,00 zł/egz.

A2 – 07/088
A3 – 07/086

fax 061 85 10 360
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Plakaty na Różaniec
Format: A2 – cena: 6,00 zł/egz. Cena kompletu: 20,00 zł, komplet:

06/653

Format: A3 – cena: 4,00 zł/egz. Cena kompletu: 14,00 zł, komplet:

06/664

A2 – 06/207
A3 – 06/203

A2 – 06/208
A3 – 06/204

A2 – 06/209
A3 – 06/205

Format: A2 – cena: 6,00 zł/egz.
Format: A3 – cena: 4,00 zł/egz.

Format: A2 – cena: 6,00 zł/egz.
Format: A3 – cena: 4,00 zł/egz.

A2 – 07/281
A3 – 07/282

A2 – 07/340
A3 – 07/339

Plakaty wielkopostne komplet: 06/652
Format: 350 x 500 mm. Cena: 3,00 zł/egz. Cena kompletu: 12,00 zł

05/293
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A2 – 06/210
A3 – 06/206

Plakaty Bożonarodzeniowe

Plakaty na Wszystkich Świętych
A2 – 07/279
A3 – 07/280

W KOMPLE
CIE TANIE
J

05/295

A2 – 07/342
A3 – 07/341

W KOMPLE
CIE TANIE
J
05/296

06/013

e-mail: wydawnictwo@hlondianum.pl
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Plakaty wielkopostne

KATALOG

Format: A2 – cena: 6,00 zł/egz.

Plakat wielkanocny

Format: A3 – cena: 4,00 zł/egz.

Format: A2 – cena: 6,00 zł/egz.

A2 – 07/141
A3 – 07/142

Format: A3 – cena: 4,00 zł/egz.

A2 – 07/143
A3 – 07/144

A2 – 07/145
A3 – 07/149

Plakaty „Dary Ducha Świętego”

Format: 350 x 500 mm
Cena: 1,80 zł/egz. Cena kompletu (7 szt.): 12,00 zł
komplet: 06/650

04/971

04/972

04/976

04/975

W KOMPLE
CIE TANIE
J
04/973

04/978

04/977

98/055

NIŻSZA CE
NA

Plakat „Dary
Ducha Świętego”
Sprzedaż do wyczerpania nakładu.
Format: 350 x 500 mm
Cena: 0,40 zł/egz.

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360
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Plakaty o Duchu Świętym
Format: 350 x 500 mm
Cena: 0,90 zł/egz. Cena kompletu: 3,60 zł

01/113

01/114

W KOMPLE
CIE TANIE
J
04/851

01/115

Plakaty eucharystyczne
Format: 350 x 500 mm
Cena: 3,00 zł/egz. Cena kompletu (4 szt): 10,00 zł

04/852

Komplet:

04/853

06/663

01/116

Komplet:

06/656
04/854

Plakaty eucharystyczne
Format: A2 – Cena: 6,00 zł/egz. Cena kompletu (4 szt): 20,00 zł
Format: A3 – Cena: 4,00 zł/egz. Cena kompletu (4 szt): 14,00 zł
Komplet A2: 06/667
Komplet A3: 06/655

W KOMPLE
CIE TANIE
J
A2
– 06/471
A2 – 06/470
A3 – 06/475
A3 – 06/474
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A2 – 06/472
A3 – 06/476

A2 – 06/473
A3 – 06/477

e-mail: wydawnictwo@hlondianum.pl
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KATALOG
01/078

01/079

01/083

01/084

Plakaty eucharystyczne

Nadają się do ozdoby kościołów, ołtarzy oraz domów.
Format: 350 x 500 mm. Cena: 1,80 zł/egz.
Cena kompletu (7 szt.): 12,00 zł
Komplet:

01/080

06/665

01/081

01/082

01/117

05/090

Plakat o wartości
Eucharystii

A
EN
C
A
SZ
Ż
I
N

Plakat z Herbem
Jana Pawła II

Sprzedaż do
wyczerpania nakładu.
Format: 350 x 500 mm
Cena: 1,40 zł/egz.

Plakat z Papieżem
Benedyktem XVI
Format: 350 x 500 mm
Cena: 2,20 zł/egz.

05/115

Sprzedaż do wyczerpania
nakładu.
Format: 350 x 500 mm
Cena: 0,90 zł/egz.

GORĄCO POLECAMY
Plakaty z Ojcem Świętym Janem Pawłem II

Komplet:

06/654

Format: 350 x 500 mm. Cena: 1,80 zł/egz. Cena kompletu: 7,20 zł

03/078

tel. 061 64 72 645; 644; 647

03/079

03/080

fax 061 85 10 360

03/081
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08/017

08/018

Plakaty z kard. Augustem Hlondem
Mija kolejna rocznica śmierci tego wielkiego Polaka i patrioty - kardynała
Augusta Hlonda, Prymasa Polski. Swoją posługą wiele wniósł w życie i rozwój
polskiego Kościoła i całego społeczeństwa. By przypomnieć jego postać,
proponujemy plakaty z wizerunkiem kard. Augusta Hlonda.
Format: 350 x 500 mm. Cena: 4,00 zł/egz.

Plakat „Św. Stanisław Kostka
patron młodzieży”

Plakat
„Pamiętaj o godnym
stroju w kościele!”

Obrazy nadające się do oprawy.
Format: A2 – cena: 6,00 zł/egz.
Format: A3 – cena: 4,00 zł/egz.

A2 – 07/003
A3 – 07/002

A2 – 06/457
A3 – 06/458

Format: 350 x 500 mm
Cena: 2,00 zł/egz.

Plakat wakacyjny
Format: 350 x 500 mm
Cena: 2,00 zł/egz.

04/063

02/099

A
EN
C
A
SZ
Ż
I
N

Obrazy nadające się do oprawy
Wykonane na papierze kredowanym. Format: 350 x 500 mm
Cena: 2,20 zł/egz.

Obraz
„Jezu, ufam Tobie!”
05/001
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Obraz
„Serce Jezusa”
04/078

Obraz
„Serce Matki Bożej”
04/077

e-mail: wydawnictwo@hlondianum.pl
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NA RÓŻNE OKAZJE
Lampiony adwentowe
Tekturowe lampiony adwentowe, wykrojone, gotowe do złożenia (zgodnie z instrukcją). Przygotowane z myślą o uczęszczających
na Msze św. roratnie. Wykonane na kartonie kredowanym w formacie 500 x 350 mm
Podświetlenie lampionu umożliwi „Eko-latarka” (98/182).
Rabaty dla 100 - 299 egz. 300 - 499 egz. 500 i więcej egz.
2,35 zł
ceny: 2,45 zł
2,27 zł
2,20 zł

Cena: 2,45 zł/egz.

Sprzedaż do
wyczerpania nakładu.

05/237

Cena: 2,80 zł/egz.

Rabaty dla 100 - 299 egz. 300 - 499 egz. 500 i więcej egz.
2,70 zł
ceny: 2,80 zł
2,60 zł
2,52 zł

Cena: 2,80 zł/egz.

Cena: 2,80 zł/egz.

Cena: 2,80 zł/egz.

08/171

07/322

07/323

08/170

Okładki na opłatek
„Eko-latarka”

98/182

Z życzeniami duszpasterza, fragmentem Ewangelii i modlitwami
przy wigilijnym stole. Format po złożeniu: 98 x 210 mm
Cena paczki (25 szt.): 9,00 zł

07/303

05/259

Do podświetlania lampionów.
Wykonana z kartonu,
do złożenia zgodnie z instrukcją.
Na baterie 4,5 V i żarówkę: 3,5 V.

Sprzedaż do wyczerpania nakładu.

Format: 175 x 250 mm
Cena (bez baterii i żarówki): 0,59 zł/szt.

Stajenki betlejemskie
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.

Cena: 2,60 zł/egz.

07/334

tel. 061 64 72 645; 644; 647

Cena: 2,60 zł/egz.

06/259

fax 061 85 10 360
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Ozdoby na okno

Szablony figur już wykrojonych do wypchnięcia z kartonu. Kolorową bibułkę naklejamy na jedną część szablonu, a następnie naklejamy
drugi kontur, tworząc dwustronny obrazek - witraż zawieszamy w oknie. Format: 500 x 350 mm

Bożonarodzeniowa
dekoracja okna

„Trzej Królowie”
Cena: 0,69 zł/egz.

07/140

Cena: 0,98 zł/egz.

07/335

04/206

Witraż
wielkanocny
Format: 225 x 330 mm
Cena: 0,99 zł/egz.

Koszyczek wielkanocny

07/156

Kartonowy, trwały koszyczek do złożenia.
Idealny dla maluchów idących ze święconką.
Dobra zabawa dla całej rodziny i miła nagroda za udział w konkursach.
Format po złożeniu: ø 150 mm, wys. 180 mm

Cena: 2,50 zł/egz.

Świeczniki
Na sztywnym, lakierowanym kartonie do samodzielnego złożenia. Format: 300 x 270 mm. Sprzedaż tylko do wyczerpania nakładu.

Cena: 0,50 zł/egz.

Wielkanocne
04/018
03/016

07/085

Bożonarodzeniowe
04/189
03/197
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Osłonka
– lampion fatimski
Osłonka na świece
do samodzielnego złożenia.
Cena: 0,60 zł /egz.

e-mail: wydawnictwo@hlondianum.pl
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OBRAZY NA PŁÓTNIE

NOWOŚĆ

Bywają momenty, gdy chcemy podarować komuś coś wyjątkowego, nietypowego, co jeszcze długo przypominać mu będzie ten wyjątkowy dzień, choćby: I Komunii Świętej, ślubu, różnego rodzaju rocznic. Taką niepowtarzalną pamiątką mogą być obrazy. Wychodząc
na przeciwko oczekiwaniom naszych klientów, proponujemy nadruki na płótnie malarskim, naciągnięte na blejtram. Tak przygotowane
obrazy przypominają oryginalne pierwowzory. Nie trzeba do nich drogich ram, samoistnie uzupełniają wystrój wnętrza. Do obrazków
będących pamiątkami I Komunii Świętej dokładamy eleganckie etykiety, na których jest miejsce na dane personalne dziecka pierwszokomunijnego i parafii. Za dodatkową opłatą (1,50 zł/szt.) jest możliwość spersonalizowania obrazków poprzez nadruk danych na
etykiecie. W tej sprawie trzeba skontaktować się z Wydawnictwem, by ustalić szczegóły. Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny
są realizowane odrębnie od pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji 21 dni. Przyjmujemy tylko imienne zamówienia.

09/Z068

I Komunia Święta

09/Z069

Format: 30 x 40 cm
Cena: 55,00 zł/egz.
+ koszty przesyłki kurierskiej
na terenie Polski – 27,00 zł
bez względu
na ilość zamówionych obrazów.

NOWOŚĆ

09/Z070

09/Z071

NOWOŚĆ

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360
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OBRAZY NA PŁÓTNIE

Format: 30 x 40 cm
Cena: 55,00 zł/egz.
+ koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski – 27,00 zł
bez względu
na ilość zamówionych obrazów.

09/Z055

Ikona Trójcy Świętej

Format: 30 x 40 cm
Cena: 55,00 zł/egz.
+ koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski – 27,00 zł
bez względu
na ilość zamówionych obrazów.

Nadruki na płótnie malarskim, naciągnięte na blejtram. Tak przygotowane obrazy wiernie imitują
pierwowzory. Nie trzeba do nich
oryginalnych i kosztownych ram,
samoistnie doskonale uzupełnią wystrój wnętrza. Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są realizowane odrębnie od pozostałych
zleceń, po zaksięgowaniu wpłaty.
Czas realizacji 21 dni. Przyjmujemy
tylko imienne zamówienia.

09/Z052

NOWOŚĆ

52

Ikona Świętej Rodziny

Ikona Chrystusa

Ikona Matki Bożej

Format: 30 x 40 cm
Cena: 55,00 zł/egz.
+ koszty przesyłki kurierskiej
na terenie Polski – 27,00 zł
bez względu
na ilość zamówionych obrazów.

Format: 30 x 40 cm
Cena: 55,00 zł/egz.
+ koszty przesyłki kurierskiej
na terenie Polski – 27,00 zł
bez względu
na ilość zamówionych obrazów.

Format: 30 x 40 cm
Cena: 55,00 zł/egz.
+ koszty przesyłki kurierskiej
na terenie Polski – 27,00 zł
bez względu
na ilość zamówionych obrazów.

09/Z051

09/Z054

09/Z061

www.hlondianum.pl
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Matka Boża Częstochowska

OBRAZY NA PŁÓTNIE

Format: 30 x 50 cm
Cena: 67,00 zł/egz.
+ koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski – 27,00 zł
bez względu na ilość zamówionych obrazów.

Oblicze z całunu

Format: 30 x 50 cm
Cena: 67,00 zł/egz.
+ koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski – 27,00 zł
bez względu na ilość zamówionych obrazów.

09/Z056

09/Z057

NOWOŚĆ

Nadruki na płótnie malarskim, naciągnięte na blejtram. Tak przygotowane
obrazy wiernie imitują pierwowzory. Nie trzeba do nich oryginalnych
i kosztownych ram, samoistnie doskonale uzupełnią wystrój wnętrza.
Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są realizowane odrębnie
od pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji 21
dni. Przyjmujemy tylko imienne zamówienia.

Jezu, ufam Tobie
Format: 30 x 50 cm
Cena: 67,00 zł/egz.
+ koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski – 27,00 zł
bez względu na ilość zamówionych obrazów.

Pantokrator
Format: 30 x 50 cm
Cena: 67,00 zł/egz.
+ koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski – 27,00 zł
bez względu na ilość zamówionych obrazów.

09/Z058

09/Z053

NOWOŚĆ

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360
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OBRAZY NA PŁÓTNIE

„Hostia”

Format: 50 x 50 cm
Format: 50 x 50 cm
NOWOŚĆ
Cena: 91,00 zł/egz.
Cena: 91,00 zł/egz.
+ koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski – 27,00 zł
+ koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski – 27,00 zł
bez względu na ilość zamówionych obrazów.
bez względu na ilość zamówionych obrazów.

09/Z050

09/Z059

09/Z060

Nadruki na płótnie malarskim, naciągnięte na blejtram. Tak przygotowane obrazy wiernie imitują pierwowzory. Nie trzeba do nich
oryginalnych i kosztownych ram, samoistnie doskonale uzupełnią
wystrój wnętrza. Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są
realizowane odrębnie od pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji 21 dni. Przyjmujemy tylko imienne zamówienia.

NOWOŚĆ

Jan Paweł II
Format: 40 x 70 cm
Cena: 98,00 zł/egz.
+ koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski – 27,00 zł
bez względu na ilość zamówionych obrazów.
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TŁA I PLANSZE
PLANSZE RÓŻAŃCOWE
08/Z031

08/Z032

06/Z045

06/Z046

08/Z033

Plansze wykonane na trwałym –
winylowym materiale.
Format: 160 x 250 cm.
Cena: 330,00 zł/szt. Istnieje możliwość zamówienia proporcjonalnie
większych lub mniejszych banerów
(maksymalna wielkość 220 x 350 cm
– cena: 450,00 zł/szt.) Łatwe do
zamocowania (górna i dolna krawędź
wzbogacona jest o 6-centymetrowy
rękaw). Plansze doskonale nadają się
również do umieszczenia na zewnątrz.
Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są realizowane odrębnie od pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu
wpłaty. Czas realizacji 21 dni. Podana
cena obejmuje również koszty wysyłki
na terenie Polski. Przyjmujemy tylko
imienne zamówienia. Ewentualne
reklamacje uwzględniamy w ciągu 2
tygodni od chwili otrzymania przesyłki.

06/Z047

06/Z048

PLANSZE NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I LISTOPAD
07/Z013

07/Z014

tel. 061 64 72 645; 644; 647

08/Z038

fax 061 85 10 360

08/Z041
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Format: 160 x 250 cm – cena: 330,00 zł/szt. Format: 220 x 350 cm – cena: 450,00 zł/szt.

08/Z042

08/Z039

08/Z050

TŁA BOŻONARODZENIOWE

08/Z051

08/Z053
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08/Z052

08/Z054

Wykonane na trwałym – winylowym materiale.
Format: 160 x 250 cm
Cena: 330,00 zł/szt.
Istnieje możliwość zamówienia proporcjonalnie
większych lub mniejszych banerów (maksymalna wielkość 220 x 350 cm –
Cena: 450,00 zł/szt.)
Łatwe do zamocowania (górna i dolna krawędź
wzbogacona jest o 6-centymetrowy rękaw).
Tło doskonale nadaje się również
do umieszczenia na zewnątrz.
Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są
realizowane odrębnie od pozostałych zleceń,
po zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji 21 dni.
Podana cena obejmuje również
koszty wysyłki na terenie Polski.
Przyjmujemy tylko imienne zamówienia.
Ewentualne reklamacje uwzględniamy w ciągu 2 tygodni od chwili otrzymania przesyłki.
Szersza oferta na www.hlondianum.pl

08/Z055

e-mail: wydawnictwo@hlondianum.pl
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07/Z015

07/Z016

07/Z017

06/Z061

06/Z062

06/Z063

PLANSZE WIELKOPOSTNE
Format: 132 x 250 cm
Cena: 330,00 zł/szt.

Format: 160 x 250 cm
Cena: 330,00 zł/szt.

08/Z087

tel. 061 64 72 645; 644; 647

07/Z032

Format: 160 x 250 cm
Cena: 330,00 zł/szt.

07/Z033

fax 061 85 10 360
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TŁA DO KAPLICY ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Format: 160 x 250 cm – cena: 330,00 zł/szt. Format: 220 x 350 cm – cena: 450,00 zł/szt.

08/Z092

06/Z089

08/Z093

07/Z027

07/Z028

06/Z090

06/Z091

06/Z092

TŁA DO GROBU PAŃSKIEGO

Format: 160 x 250 cm – cena: 330,00 zł/szt. Format: 220 x 350 cm – cena: 450,00 zł/szt.

09/Z011
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08/Z085

Wykonane na trwałym – winylowym
materiale. Format: 160 x 250 cm
Cena: 330,00 zł/szt.
Istnieje możliwość zamówienia proporcjonalnie większych lub mniejszych
banerów (maksymalna wielkość
220 x 350 cm – Cena: 450,00 zł/szt.)
Łatwe do zamocowania (górna i dolna
krawędź wzbogacona jest o 6-centymetrowy rękaw). Tło doskonale nadaje się
również do umieszczenia na zewnątrz.
Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są realizowane odrębnie od
pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu
wpłaty. Czas realizacji 21 dni. Podana
cena obejmuje również koszty wysyłki
na terenie Polski. Przyjmujemy tylko
imienne zamówienia. Ewentualne reklamacje uwzględniamy w ciągu 2 tygodni
od chwili otrzymania przesyłki.

e-mail: wydawnictwo@hlondianum.pl
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Format: 160 x 250 cm – cena: 330,00 zł/szt. Format: 220 x 350 cm – cena: 450,00 zł/szt.

08/Z086

07/Z029

06/Z010

06/Z011

07/Z030

06/Z012

07/Z031

06/Z013

PLANSZE WIELKANOCNE
08/Z098

08/Z099
Format: 160 x 250 cm
Cena: 330,00 zł/szt.

Format: 132 x 250 cm
Cena: 330,00 zł/szt.

Wykonane na trwałym – winylowym materiale.
Łatwe do zamocowania (górna i dolna krawędź wzbogacona jest
o 6-centymetrowy rękaw). Plansza doskonale nadaje się również
do umieszczenia na zewnątrz.
Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są realizowane odrębnie od pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu wpłaty.
Czas realizacji 21 dni.
Podana cena obejmuje również koszty wysyłki na terenie Polski.
Przyjmujemy tylko imienne zamówienia. Ewentualne reklamacje uwzględniamy w ciągu 2 tygodni od chwili otrzymania
przesyłki.

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360
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TŁA OŁTARZY NA BOŻE CIAŁO

komplet: 09/Z030
09/Z026

Format: 160 x 250 cm – cena: 330,00 zł/szt. Cena kompletu: 1250,00 zł
Format: 220 x 350 cm – cena: 450,00 zł/szt. Cena kompletu: 1700,00 zł
Szersza oferta na www.hlondianum.pl

09/Z027

09/Z028

09/Z029

komplet: 06/Z668
06/Z027

06/Z028

06/Z029

06/Z030

07/Z005

07/Z006

07/Z007

komplet: 06/Z670
07/Z004
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PLANSZE CAŁOROCZNE

komplet: 06/Z664

Format: 160 x 250 cm – cena: 330,00 zł/szt. Cena kompletu: 1880,00 zł
Format: 220 x 350 cm – cena: 450,00 zł/szt. Cena kompletu: 2560,00 zł

06/Z080

06/Z081

Na Wielki
Post

Na okres
Wielkanocy

06/Z082
Na maj

06/Z083

06/Z084
Na Adwent

Na Zesłanie
Ducha
Świętego

06/Z085
Na okres
Bożego
Narodzenia

PLANSZE Z OBRAZAMI

Format: 160 x 250 cm – cena: 330,00 zł/szt. Format: 220 x 350 cm – cena: 450,00 zł/szt.

06/Z077

tel. 061 64 72 645; 644; 647

06/Z078

fax 061 85 10 360

06/Z079
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PLANSZE Z JANEM PAWŁEM II

Plansze 09/Z072, 06/Z014 i 06/Z015 – format: 137 x 250 cm
Cena: 330,00 zł/szt.

09/Z072

06/Z014

Plansza 06/Z016 – format: 160 x 240 cm
Cena: 330,00 zł/szt.

06/Z015

NOWOŚĆ

06/Z016

PLANSZE Z BENEDYKTEM XVI

Plansza 06/Z017 – format: 160 x 240 cm
Cena: 330,00 zł/szt.

Plansze: 06/Z018 i 06/Z019 – format: 137 x 250 cm
Cena: 330,00 zł/szt.

06/Z017

06/Z018

06/Z019

Plansza: 06/Z020 – format: 160 x 240 cm
Cena: 330,00 zł/szt.

06/Z020

PLANSZE Z MATKĄ BOŻĄ FATIMSKĄ

08/Z011

PLANSZA
Z KARD.
AUGUSTEM
HLONDEM

Format: 160 x 250 cm
Cena: 330,00 zł/szt.

07/Z002

07/Z003

Format: 89 x 250 cm
Cena: 160,00 zł/szt.

Format: 160 x 250 cm
Cena: 330,00 zł/szt.
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PLANSZE OGÓLNE

08/Z035

KATALOG

Plansze 08/Z035, 08/Z036 i 08/Z037 – format: 132 x 250 cm
Cena: 330,00 zł/szt.

08/Z036

Plansza 08/Z040 – format: 160 x 250 cm
Cena: 330,00 zł/szt.

08/Z040

08/Z037

PLANSZE PRYMICYJNE
08/Z012

08/Z013

Plansze wykonane na trwałym – winylowym materiale.
Format: 160 x 250 cm. Cena: 330,00 zł/szt.
Istnieje możliwość zamówienia proporcjonalnie większych lub mniejszych banerów (maksymalna wielkość
220 x 350 cm – cena: 450,00 zł/szt.)
Łatwe do zamocowania (górna i dolna krawędź wzbogacona jest o 6-centymetrowy rękaw). Plansza doskonale
nadaje się również do umieszczenia na zewnątrz.
Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są realizowane odrębnie od pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji 21 dni.
Podana cena obejmuje koszty wysyłki na terenie Polski.
Przyjmujemy tylko imienne zamówienia.
Ewentualne reklamacje uwzględniamy w ciągu 2 tygodni
od chwili otrzymania przesyłki.

PLANSZE PIERWSZOKOMUNIJNE
08/Z008

tel. 061 64 72 645; 644; 647

08/Z009

08/Z010

fax 061 85 10 360

63

KATALOG
09/Z041

Rok katechetyczny 2009/2010

PLANSZA I DEKORACJA – WAKACJE Z BOGIEM
09/Z040
Dekoracyjny pas 09/Z041 o wymiarach
70 x 300 cm, w cenie 230,00 zł/szt.,
i plansza 09/Z040 o wymiarach 160 x 250 cm,
w cenie 330,00 zł
Wykonane na trwałym, winylowym materiale.
Łatwe do zamontowania (górna i dolna krawędź posiada 6-centymetrowy rękaw).
Nadają się do powieszenia na zewnątrz.
Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są
realizowane odrębnie od pozostałych zleceń,
po zaksięgowaniu wpłaty.
Czas realizacji 21 dni.
Podana cena obejmuje koszty wysyłki na
terenie Polski.
Przyjmujemy tylko imienne zamówienia.
Ewentualne reklamacje uwzględniamy w ciągu
2 tygodni od chwili otrzymania przesyłki.

NOWOŚĆ

DEKORACJE KOŚCIOŁA
NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I LISTOPAD
09/Z064

DZIEŃ
ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

09/Z065

06/Z074

Dekoracyjne pasy o wymiarach 70 x 300 cm,
w cenie 230,00 zł/szt., na trwałym, winylowym
materiale. Łatwe do zamontowania (górna i dolna
krawędź posiada 6-centymetrowy rękaw). Nadają
się do powieszenia na zewnątrz.
Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są realizowane odrębnie od pozostałych zleceń, po
zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji 21 dni.
Podana cena obejmuje koszty wysyłki na terenie
Polski.
Przyjmujemy tylko imienne zamówienia. Ewentualne reklamacje uwzględniamy w ciągu 2 tygodni od
chwili otrzymania przesyłki.

NOWOŚĆ
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DEKORACJE RÓŻAŃCOWE

KATALOG

Format: 70 x 300 cm. Cena: 230,00 zł/szt.

09/Z062

09/Z063

06/Z056

06/Z057

08/Z034

NOWOŚĆ

DEKORACJE KOŚCIOŁA – MARYJNE
Format: 70 x 300 cm. Cena: 230,00 zł/szt.

06/Z031

06/Z032

06/Z033

tel. 061 64 72 645; 644; 647

06/Z034

06/Z086

06/Z087

fax 061 85 10 360

06/Z088
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DEKORACJE ADWENTOWE

Format: 70 x 300 cm. Cena: 230,00 zł/szt.

08/Z060

08/Z061

08/Z062

06/Z065

06/Z066

DEKORACJE BOŻONARODZENIOWE
Format: 70 x 300 cm. Cena: 230,00 zł/szt.

06/Z067
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08/Z066

08/Z067

08/Z068
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DEKORACJE KOŚCIOŁA WIELKOPOSTNE
08/Z088

DEKORACJE KOŚCIOŁA WIELKANOCNE

08/Z089

08/Z094

08/Z095

Pasy dekoracyjne o wymiarach
70 x 300 cm, w cenie 230,00 zł/szt.,
na trwałym, winylowym materiale.
Łatwe do zamontowania (górna i dolna krawędź posiada 6-centymetrowy
rękaw). Nadają się do powieszenia na
zewnątrz. Każda z nich w połączeniu
z wielkopostną lub wielkanocną dekoracją na ambonkę zapewne stworzy
świąteczny nastrój.
Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są realizowane odrębnie od
pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji 21 dni.
Podana cena obejmuje koszty wysyłki
na terenie Polski.
Przyjmujemy tylko imienne zamówienia. Ewentualne reklamacje uwzględniamy w ciągu 2 tygodni od chwili
otrzymania przesyłki.

DEKORACJE KOŚCIOŁA NA PIERWSZĄ KOMUNIĘ
Format: 70 x 300 cm. Cena: 230,00 zł/szt.

09/Z016

09/Z017

tel. 061 64 72 645; 644; 647

08/Z005

08/Z006

08/Z007

fax 061 85 10 360
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DEKORACJE KOŚCIOŁA – PRYMICYJNE I POWOŁANIOWE
09/Z019

08/Z014

09/Z020

08/Z015

Pasy dekoracyjne o wymiarach
70 x 300 cm, w cenie 230,00 zł/szt.,
na trwałym, winylowym materiale.
Łatwe do zamontowania (górna i dolna krawędź posiada 6-centymetrowy
rękaw). Nadają się do powieszenia
na zewnątrz.
Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są realizowane odrębnie od pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu
wpłaty. Czas realizacji 21 dni.
Podana cena obejmuje koszty wysyłki
na terenie Polski.
Przyjmujemy tylko imienne zamówienia. Ewentualne reklamacje uwzględniamy w ciągu 2 tygodni od chwili
otrzymania przesyłki.

DEKORACJE KOŚCIOŁA – O DUCHU ŚWIĘTYM
Format: 70 x 300 cm. Cena: 230,00 zł/szt.

06/Z035
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06/Z075

06/Z076
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DEKORACJE KOŚCIOŁA – EUCHARYSTYCZNE
Format: 70 x 300 cm. Cena: 230,00 zł/szt.

06/Z021

06/Z022

06/Z023

06/Z024

06/Z025

06/Z026

DEKORACJE KOŚCIOŁA – KOMPLETY
06/Z050

06/Z049
Komplet:
06/Z661
06/Z051

KOMPLET NA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Dwa pasy z winylu, format: 70 x 300 cm,
w cenie: 230,00 zł (każdy) i jedna dekoracja na ambonkę z airtexu, format: 50 x 150 cm,
w cenie: 180,00 zł/szt. Cena kompletu: 540,00 zł
Podana cena obejmuje koszty wysyłki na terenie Polski.
Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są realizowane odrębnie od pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji 21 dni.
Przyjmujemy tylko imienne zamówienia. Ewentualne
reklamacje uwzględniamy w ciągu 2 tygodni od chwili
otrzymania przesyłki.

tel. 061 64 72 645; 644; 647

fax 061 85 10 360

69

KATALOG

Rok katechetyczny 2009/2010

KOMPLET NA BOŻE NARODZENIE
08/Z057

08/Z056
Komplet:
08/Z059
08/Z058

Dwa pasy z winylu, format: 70 x 300 cm,
w cenie: 230,00 zł (każdy) i jedna dekoracja na ambonkę z airtexu, format: 50 x 150 cm,
w cenie: 180,00 zł/szt. Cena kompletu: 540,00 zł
Podana cena obejmuje koszty wysyłki na terenie Polski.
Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są realizowane odrębnie od pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu
wpłaty. Czas realizacji 21 dni.
Przyjmujemy tylko imienne zamówienia. Ewentualne
reklamacje uwzględniamy w ciągu 2 tygodni od chwili
otrzymania przesyłki.

KOMPLETY PIERWSZOKOMUNIJNE
09/Z012

09/Z013

08/Z002
Komplet:
09/Z015
09/Z014
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KOMPLET NA
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

KOMPLET ŚLUBNY
09/Z023

06/Z098

09/Z024

06/Z099

Komplet:
09/Z031

Komplet:
06/Z660
06/Z100

09/Z025

DEKORACJE NA AMBONKĘ
Doskonałe do ozdoby każdego kościoła lub kaplicy. Wykonane z wysokiej jakości materiału – airtexu, odpornego na zabrudzenia i rozdarcia.
Łatwe do zamocowania (górna i dolna krawędź wzbogacona jest o 6-centymetrowy rękaw). Format: 50 x 150 cm. Cena 180,00 zł/egz.
W połączeniu z adwentową dekoracją kościoła zapewne stworzą wyjątkowy nastrój. Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są realizowane odrębnie od pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji 21 dni. Podana cena obejmuje koszty wysyłki na terenie
Polski. Przyjmujemy tylko imienne zamówienia. Ewentualne reklamacje uwzględniamy w ciągu 2 tygodni od chwili otrzymania przesyłki.

DEKORACJE NA AMBONKĘ – ADWENTOWE
08/Z063

08/Z064

tel. 061 64 72 645; 644; 647

08/Z065

06/Z071

fax 061 85 10 360
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DEKORACJE NA AMBONKĘ – BOŻONARODZENIOWE
08/Z070

08/Z069

08/Z071

06/Z072

06/Z073

Doskonałe do ozdoby każdego kościoła lub kaplicy. Wykonane z wysokiej jakości materiału – airtexu, odpornego na zabrudzenia i rozdarcia.
Łatwe do zamocowania (górna i dolna krawędź wzbogacona jest o 6-centymetrowy rękaw).Format: 50 x 150 cm. Cena 180,00 zł/egz.
W połączeniu z odpowiednią dekoracją kościoła zapewne stworzą wyjątkowy nastrój. Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są realizowane odrębnie od pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji 21 dni. Podana cena obejmuje koszty wysyłki na terenie
Polski. Przyjmujemy tylko imienne zamówienia. Ewentualne reklamacje uwzględniamy w ciągu 2 tygodni od chwili otrzymania przesyłki.

DEKORACJE NA AMBONKĘ
WIELKOPOSTNE
08/Z090

72

08/Z091

www.hlondianum.pl

WIELKANOCNE
08/Z096

08/Z097

e-mail: wydawnictwo@hlondianum.pl

Rok katechetyczny 2009/2010
DEKORACJE NA AMBONKĘ

PRYMICYJNE I POWOŁANIOWE

PIERWSZOKOMUNIJNA
09/Z018

KATALOG

09/Z021

09/Z022

08/Z016

08/Z017

Doskonałe do ozdoby każdego kościoła lub kaplicy. Wykonane z wysokiej jakości materiału – airtexu, odpornego na zabrudzenia i rozdarcia.
Łatwe do zamocowania (górna i dolna krawędź wzbogacona jest o 6-centymetrowy rękaw).Format: 50 x 150 cm. Cena 180,00 zł/egz.
W połączeniu z odpowiednią dekoracją kościoła zapewne stworzą wyjątkowy nastrój. Zamówienia z uwagi na cykl produkcyjny są realizowane odrębnie od pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji 21 dni. Podana cena obejmuje koszty wysyłki na terenie
Polski. Przyjmujemy tylko imienne zamówienia. Ewentualne reklamacje uwzględniamy w ciągu 2 tygodni od chwili otrzymania przesyłki.

DEKORACJE NA AMBONKĘ – CAŁOROCZNE komplet: 06/Z659
Format: 50 x 150 cm. Cena: 180,00 zł/egz. Cena kompletu: 800,00 zł
06/Z039

06/Z040

06/Z041

tel. 061 64 72 645; 644; 647

06/Z042

06/Z043

fax 061 85 10 360

06/Z044
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KATALOG
Format: 132 x 250 cm

Rok katechetyczny 2009/2010
Format: 132 x 250 cm

NOWOŚĆ

09/Z066

09/Z045

09/Z044

Format: 70 x 300 cm

PLANSZE I DEKORACJE NA ROK KAPŁAŃSKI

09/Z042

Format: 160 x 250 cm

09/Z047

09/Z046

Wykonane na trwałym – winylowym materiale.
Plansze o wymiarach 160 x 250 cm, 136,5 x 300 cm,
132 x 250 cm, w cenie: 330,00 zł/szt.
Dekoracyjne pasy o wymiarach 70 x 300 cm,
w cenie 230,00 zł/szt.
Łatwe do zamocowania (górna i dolna krawędź
wzbogacona jest o 6-centymetrowy rękaw).
Doskonale nadają się również do umieszczenia
na zewnątrz. Zamówienia z uwagi na cykl
produkcyjny są realizowane odrębnie od pozostałych zleceń, po zaksięgowaniu wpłaty.
Czas realizacji 21 dni.
Podana cena obejmuje również koszty wysyłki
na terenie Polski.
Przyjmujemy tylko imienne zamówienia.
Ewentualne reklamacje uwzględniamy w ciągu
2 tygodni od chwili otrzymania przesyłki.

NOWOŚĆ
09/Z043

74

www.hlondianum.pl

Format: 136,5 x 300 cm

e-mail: wydawnictwo@hlondianum.pl

HASŁO ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2009/2010
Format: 90 x 400 cm
Cena: 300,00 zł/szt.

09/Z074

Format: 80 x 300 cm
Cena: 230,00 zł/szt.

09/Z075

Format: 160 x 250 cm
Cena: 330,00 zł/szt.

Format: 160 x 250 cm
Cena: 330,00 zł/szt.

NOWOŚĆ

09/Z076

09/Z077

Wykonane na trwałym – winylowym materiale. Łatwe do zamocowania (górna i dolna krawędź
wzbogacona jest o 6-centymetrowy rękaw). Tło doskonale nadaje
się również do umieszczenia
na zewnątrz.
Zamówienia z uwagi na cykl
produkcyjny są realizowane
odrębnie od pozostałych zleceń,
po zaksięgowaniu wpłaty.
Czas realizacji 21 dni.
Podana cena obejmuje koszty
wysyłki na terenie Polski.
Przyjmujemy tylko imienne
zamówienia. Ewentualne reklamacje uwzględniamy w ciągu
2 tygodni od chwili otrzymania
przesyłki.

09/Z073

Format: 40 x 480 cm. Cena: 160,00 zł/szt.

REKLAMY
Współpracujemy
z portalem
www.oltarz.pl
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Wydawnictwo
to żywa parafia,
nowoczesne duszpasterstwo,
piękniejsza świątynia.
Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Realizujemy indywidualne wydruki i nadruki na materiałach
zleconych i tych oferowanych przez nasze Wydawnictwo.
Przy zakupie większej ilości naszych wydawnictw udzielamy korzystnych rabatów.
Rabaty nie sumują się z akcjami promocyjnymi i wyprzedażami.
UWAGA! Przyjmujemy zamówienia: pocztowe, telefoniczne i za pośrednictwem sklepu internetowego.
Nie przyjmujemy zamówień pocztą elektroniczną. Realizujemy zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty
z wyjątkiem przesyłek pobraniowych.
Zamówienia i pytania dotyczące naszych publikacji prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego HLONDIANUM
ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. (061) 64 72 645; 64 72 644; 64 72 647;
fax 061 85 10 360

http://www.hlondianum.pl
Numer konta:

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

Uprzejmie prosimy o:

– wystrzeganie się dublowania zamówień (jednocześnie drogą telefoniczną i pocztową);
– czytelne wypełnienie druku zamówienia, najlepiej drukowanymi literami;
– podawanie starego i nowego miejsca zamieszkania, jeśli w ostatnim czasie nastąpiła zmiana;
– przy wpłatach na konto Wydawnictwa prosimy o zwrócenie uwagi
na zamieszczenie pełnej informacji o wpłacającym, adresie i celu wpłaty.

