
Opis produktów

NR 
KATALOGOWY

NAZWA OPIS

1 Różaniec biały Różaniec  czysto biały, paciorki kanciaste, pasujący z nr 11
2 Różaniec biały z 

mieniącymi kolorami
Różaniec biały z mieniącymi kolorami,  paciorki kanciaste, 
pasujący z nr 11

3 Różaniec biały 
przezroczysty z 
mieniącymi kolorami

Różaniec biały przezroczysty z mieniącymi kolorami, paciorki 
kanciaste, pasujący z nr 11

4 Różaniec biały 
przezroczysty - serduszka

Różaniec biały przezroczysty z mieniącymi kolorami,  paciorki 
serduszka, pasujący z nr 12

5 Różaniec  perłowy - 
serduszka

Różaniec perłowy (Eric),  paciorki serduszka, pasujący z nr 12

6 Różaniec biały z 
odcieniem niebieskawym 
- owal

Różaniec biały z odcieniem niebieskawym, paciorki owalne, 
pasujący z nr 13

7 Różaniec biały matowy- 
kulka

Różaniec biały matowy, paciorki kulka gładka, pasujący z nr 14

8 Różaniec biały matowy - 
owal

Różaniec biały matowy, paciorki owalne, pasujący z nr 13

9 Różaniec perłowy - owal Różaniec perłowy, paciorki owalne, pasujący z nr 13
10 Różaniec różowy - owal Różaniec różowy, paciorki owalne, pasujący z nr 13
11 Różaniec czarny z 

mieniącymi kolorami – 
kulka

Różaniec  czarny z mieniącymi kolorami, paciorki kanciaste, 
pasujący z nr 1, nr 2 i nr 3

12 Różaniec czarny z 
mieniącymi kolorami – 
serduszka

Różaniec czarny z mieniącymi kolorami,  paciorki serduszka, 
pasujący z nr 4, nr 5 

13 Różaniec czarny matowy - 
owal

Różaniec czarny matowy, paciorki owalne, pasujący z nr 6, nr 8, nr
9, nr 10

14 Różaniec czarny matowy - 
kulka

Różaniec czarny matowy, paciorki kulka gładka, pasujący z nr 7

15 Różaniec grafit - kulka Różaniec grafit, paciorki kulka gładka, pasujący z nr 7, nr 1, nr 2, 
nr 3

16 Pudełeczko na różaniec Pudełeczko na różaniec plastikowe, białe wieczko przezroczyste z 
emblematem I Komunii św. wymiary: 5,5x6,5cm

17 Pudełeczko na różaniec Pudełeczko na różaniec plastikowe, białe wieczko przezroczyste z 
emblematem I Komunii św. wymiary: 4,5x4,5cm

18 Etui białe na różaniec Etui ze skóry ekologicznej zapinane na suwak
19 Etui czarne na różaniec Etui ze skóry ekologicznej zapinane na suwak
20 Etui czarne na różaniec Etui ze skóry ekologicznej zapinane na suwak
21 Pudełeczko serce perłowe Pudełeczko na różaniec w formie serca z masy perłowej
22 Łańcuszek srebrny Łańcuszek srebrny, splot pancerka dł.50 cm, próba 925
23 Medalik srebrny Medalik srebrny z Maryja Niepokalaną wielkość: 8 mm x 12 mm, 

próba 925
24 Książeczka biała Książeczka - modlitewnik „Modlę się do Ciebie Jezu” do I Komunii 

św. wyd. EDYCJA, autor.ks.bp A. Długosz
25 Książeczka bordowa Książeczka - modlitewnik„Modlę się do Ciebie Jezu” do I Komunii 

św. wyd. EDYCJA, autor.ks.bp A. Długosz
26 Książeczka ciemny brąz Książeczka - modlitewnik „Modlę się do Ciebie Jezu” do I Komunii 

św. wyd. EDYCJA, autor.ks.bp A. Długosz



27 Książeczka biała Modlitewnik „Ojcze Nasz” .Przeznaczony dla dzieci 
przystępujących do I Komunii Świętej, lecz został opracowany w 
ten sposób, aby służyć im również przez następne lata szkolne. 
Oprawa twarda – materiał  skóropodobny w kolorach: marmurek 
brązowy, biały i czarny – zdobiona złoceniami, w środku znajduje 
się kolorowy obrazek – „Jezu ufam Tobie”. ks. T. Sinka, Format: 8,5
x 12 cm, 352 strony.

28 Książeczka brązowa Opis jw.
29 Książeczka czarna Opis jw.
30 Książeczka biała Książeczka-modlitewnik zawiera Mały Katechizm, tradycyjne i 

okolicznościowe modlitwy, zbiór litanii w tym Litanię do św. Jana 
Pawła II i Litanię do bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dzięki 
modlitewnikowi dzieci poznają części Mszy Świętej, uczą się 
modlitwy różańcowej, a także przygotowują się do spowiedzi 
świętej. Oprawa twarda, skóropodobna , zaokrąglone brzegi, 
format 80 x116 mm, stron432.  Wydawnictwo WAM

31 Książeczka czarna Opis j.w .Można zamówić książeczki w kolorze bordowym  
32 Książeczka biała

Książeczka Pierwsze Piątki Miesiąca - GRATIS !!Modlitewnik jest 
przeznaczony dla dzieci. Jest to wspaniała pamiątka dla dzieci 
przystępujących do I Komunii św. Pomoże on dzieciom w 
głębokim przeżywaniu uczestnictwa we Mszy św. i w życiu 
Kościoła.
Zawiera duży wybór modlitw codziennych dostosowanych do 
potrzeb dziecka, a także wiele tekstów nabożeństw i rozważań, 
które są zrozumiałe dla dzieci. Modlitewnik z powodzeniem może 
towarzyszyć dziecku przez lata i być pomocą w modlitwie. 
W dziale pierwszym zawiera różne modlitwy, począwszy od 
kanonu katechizmu, na modlitwach za wstawiennictwem 
świętych patronów dzieci i młodzieży kończąc. Dział drugi omawia
sakrament pokuty i pojednania, zawiera rachunek sumienia 
przygotowany dla dzieci. Dział trzeci dotyczy sakramentu 
Eucharystii - pełnego uczestnictwa we Mszy św. Dział czwarty 
zawiera litanie i nabożeństwa, z rozważania przeznaczonymi dla 
dzieci. Ostatni dział to bogaty wybór pieśni religijnych. Format: 
85x120 mm,   Stron: 320, oprawa twarda, złocona. Wydawnictwo 
Duszpasterstwa Rolników

33 Książeczka niebieska Opis J.W.
34 Obrazek z ramką nr…….. Zamieszczone na folderze obrazki są tylko przykładowe, pełny 

wybór będzie na stronie www.ekspedyt.pl  i dostarczone mailem 
lub pocztą dla zakupujących cały zestaw lub tylko same obrazki. 
Ramki do wyboru podane na folderze. Obrazki mogą być 
wypisane komputerowo po wcześniejszym zamówieniu i 
dostarczeniu danych.

35 Sakrament  Pokuty dla 
dzieci

Książeczki dodatkowe ułatwiające się przygotować do pierwszej 
spowiedzi św. Książeczka zawiera modlitwy i rachunek sumienia 
dla dzieci.

36 Mały Katechizm dla dzieci Książeczki dodatkowe, zawierające najważniejsze modlitwy i 
prawdy wiary, które są niezbędne do przygotowania się I Komunii 
św. Zaletą jest, że wszystko mieści się w jednej książeczce.
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