
San Gabriele, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków

Zapraszamy sklepy, hurtownie, parafie do składania zamówień

www.sangabriele.pl

katalog  katalog  
Producent wyjątkowych  

dewocjonaliów



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

Różaniec Róż  
żywego Różańca

KOD: S0193G

Pamiątka 
beatyfikacji  
Pauliny jaricot

Pamiątka 
beatyfikacji

A.D 2022
22.05

Pauliny Jaricot

Pamiątkowy różaniec przygotowany 
specjalnie dla uczczenia uroczystości 
beatyfikacyjnych założycielki kół ró-
żańcowych Pauliny Jaricot. Okazały 
łącznik z wizerunkiem Błogosławionej, 
na rewersie pamiątkowa inskrypcja. 

www.sangabriele.pl

Pamiątkowy różaniec przygotowany

PAMIĄTKA BEATYFIKACJI
PAULINY JARICOT

RÓŻANIEC RÓŻ 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA ŻYWEGO RÓŻ
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Sugerowana  
cena detaliczna:  

34,90 zł
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Rok św. Jakuba
Różaniec jubileuszowy 
z relikwiami św. Jakuba

Zaświadczam, że w łączniku różańca 
umieszczone są relikwie trzeciego stopnia

 św. Jakuba Starszego, apostoła i męczennika.

Certyfikat

ks. Józef Drabik 

Kustosz Sanktuarium

Różaniec jubileuszowy przygotowany z okazji Roku św. Jakuba, który 
obchodzimy w 2021. Św. Jakub Większy, apostoł i męczennik, zwany jest 
ojcem i opiekunem pielgrzymów. Paciorki i łącznik w kształcie muszli św. Ja-
kuba - symbolu pielgrzymujących do sanktuarium Świętego w Santiago de 
Compostela. W łączniku umieszczono relikwie III stopnia św. Jakuba. Różaniec 
wieńczy charakterystyczny krzyż, który kształtem przypomina miecz, popularnie 
zwanym krzyżem św. Jakuba, na pamiątkę męczeńskiej śmierci apostoła, który został ścięty. 
Do każdego różańca dołączony certyfikat potwierdzający autentyczność relikwii. Wygodne 
jutowe etui.

Różaniec jubileuszowy z Relikwiami św. jakuba
KOD: S0170G

każdy różaniec 
posiada certyfikat

w łączniku relikwie 
świętego.

Rok święty Jakubowy

wygodne  
jutowe etui

Sugerowana  
cena detaliczna:  

29,90 zł
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Wyjątkowy różaniec przygotowany specjalnie dla Sanktuarium św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Szczepanowie, skąd pochodził Patron Polski. W łączniku 
różańca umieszczono relikwie III stopnia Świętego. Każdy egzemplarz posiada 
certyfikat wystawiony przez Księdza Kustosza, który zgodził się jednocześnie, by 
ten szczególny różaniec udostępnić Czytelnikom naszego katalogu. Zachęcamy, 
by zamówić go dla swoich rodzin, szczególnie zaś dla tych wszystkich, których 
patronem jest św. Stanisław.

W łączniku 
różańca 

umieszczono 
relikwie 

III stopnia 
Świętego.

Zaświadczam, 
że w łączniku różańca 

umieszczone są relikwie 
trzeciego stopnia

 św. Stanisława Biskupa  
i�Męczennika.

ks. mgr Władysław Pasiut 

Kustosz Bazyliki

Certyfikat

RÓŻANIEC KU CZCI 
ŚW. STANISŁAWA BM

z relikwiami III stopnia

Szczepanów 2021

Sugerowana  
cena detaliczna:  

29,90 zł

Różaniec ku czci  
św. stanisława bm

z Relikwiami iii stopnia
KOD: S0177G
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RÓŻANIEC POMPEJAŃSKI

ku czci Matki Bożej Różańcowej
i Boże Różańcowej
BożejBożej j Ró

www.sangabriele.pl

Przygotowany dla wszystkich, którym 
droga jest modlitwa różańcowa, a szcze-
gólnie Nowenna Pompejańska, nazywana 
„modlitwą nie do odparcia". W medaliku 
tego pięknego różańca umieszczono słynny wize-
runek Matki Bożej Różańcowej z Pompei. Maryja 
z Dzieciątkiem na tronie, obok św. Dominik oraz 
św. Katarzyna, którym Matka Boża i Jezus wręczają 
różańce. Na odwrocie umieszczono inskrypcję, 
modlitewne wezwanie o wstawiennictwo Maryi 
Pompejańskiej. Różaniec w estetycznym, wygod-
nym etui-woreczku.

Różaniec pompejański
ku czci matki bożej Różańcowej

KOD: S0161G
Sugerowana  

cena detaliczna:  
24,90 zł
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Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

 Różaniec z okazji  beatyfikacji  
kaRd.  stefana  wyszyńskiego
KOD: S0152G

Beatyfikacyjny różaniec pamiątkowy wykonany z okazji wyniesienia 
na ołtarze Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego. 
W łączniku różańca na awersie widnieje wizerunek Prymasa 
Tysiąclecia, a na odwrocie okolicznościowe inskrypcje. Do różańca 
dołączono etui specjalnie zaprojektowane na tę okoliczność. Różaniec 
ten to pokoleniowa pamiątka, która nawet po wielu latach będzie 
cennym artefaktem przypominającym o wielkim wydarzeniu...
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Różaniec ku czci św. józefa pamiątka Roku świętego
KOD: S0173G

Awers

Rewers

Rok św. Józefa

Medalik otacza  
tak zwany  

„sznur św. Józefa" 
z siedmioma węzłami; 

symbolami siedmiu 
radości i siedmiu 
boleści św. Józefa.

Różaniec zaprojektowany specjalnie z okazji Roku 
Świętego Józefa. Koraliki na cześć zawodu Ziemskiego 
Ojca Jezusa wykonano ze szlachetnego drewna oliwnego. Łącznik 
na awersie przedstawia wizerunek św. Józefa z lilią, symbolem 
czystości i sprawiedliwości. Do swojego opiekuna przytula się 
Jezus. Do tego wezwanie: „Św. Józefie módl się za nami". Na 
rewersie serce przykryte lilią oraz inskrypcja-hasło Roku św. Józefa: 
Patris Corde – Ojcowskim sercem". 

Sugerowana  
cena detaliczna:  

39,90 zł
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medalik „nieśmieRtelnik”  
świętego józefa

KOD: S0171G

Wyjątkowy medalik przygotowany z okazji Roku św. Józefa. Ponieważ św. Józef to 
patron dobrej śmierci, projekt świadomie nawiązuje do słynnych „nieśmiertelników”, 
jednak wykonany jest w mniejszych, praktyczniejszych rozmiarach. Łańcuszek kul-
kowy. Na awersie wizerunek Świętego z Dzieciątkiem oraz zawołanie: „Św. Józefie, 
módl się za nami”. Na rewersie dopowiedzenie: „Teraz i w godzinę śmierci”, oraz 
lilia, atrybut Świętego i symbol czystości, szlachetności i sprawiedliwości. Niewielkie 
inskrypcje w dolnej części pieczętują Nieśmiertelnik jako pamiątkę Roku św. Józefa. 
Wykonany ze stali szlachetnej.

Sugerowana  
cena detaliczna:  

19,90 zł
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dewocjonalia ku czci św. Rity

Sugerowana  
cena detaliczna:  

34,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

w łączniku-
medalionie 

zatopiono płatek 
Róży poświęconeJ 
na nabożeństwie 

ku czci św. Rity 
(potwieRdzone 
ceRtyfikatem).

Różaniec przygotowany z myślą o czcicielach 
św. Rity, patronki od spraw najtrudniejszych. Ozdobą 
tego pięknego różańca jest specjalnie zaprojektowany 
i wybity okazały łącznik. Obok wizerunku Świętej i mo-
dlitewnej inskrypcji, zatopiono w nim drobinki płatków 
róż poświęconych na tradycyjnym nabożeństwie 
ku czci Świętej odprawianym każdego 22-go dnia 
miesiąca w kościele św. Katarzyny w Krakowie. Każdy 
różaniec certyfikowany, wygodne jutowe etui.
KOD: ??

www.sangabriele.pl

Medalion św. Rity
z pobłogosławioną różą

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

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

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

Certyfi kat

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

www.sangabriele.pl

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

Piękny, okazały medalion (używany również 
w różańcu św. Rity) wraz z łańcuszkiem. 
W medalionie zatopiony płatek róży po-
święcony na nabożeństwie ku czci świętej, 
kolorowy wizerunek i inskrypcja „Św. Rito, 
wspieraj mnie”. 

medalion św. Rity
z pobłogosławioną Różą

KOD: 170525

Różaniec ku czci św. Rity z cascii 
z pobłogosławioną Różą

KOD:  168263
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Różaniec-bRansoletka św. Rity
Regulowana długość. Prezentowe etui.

KOD: S0022G

sRebRny medalik św. Rity z pobłogosławioną Różą
srebro pr. 925, waga: ~ 3 g

KOD: S0072G

Piękny, okazały, stylowy, srebr-
ny medalik z wielobarwnym 
wizerunkiem św. Rity z Cascii. 
W medaliku zatopiono płatek 
róży poświęconej na nabożeń-
stwie ku czci świętej. Każdy 
egzemplarz certyfikowany. 
Pakowany we flokowane etui na 
ozdobnej tekturce.

Sugerowana  
cena detaliczna:  

39,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

59,90 zł

medalion św. Rity
z pobłogosławioną Różą

KOD: 170525
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taRcza  
najświętszego seRca pana jezusa

Tarcza Najświętszego Serca Pana Jezusa swój początek czerpie z objawień św. Małgorzaty 
Alacoque ponad 300 lat temu. Pan Jezus obiecał szczególne łaski dla tych, którzy czcić będą 
Najświętsze Serce, a zewnętrznym wyrazem tej czci ma być Tarcza NSPJ. Gdy we Francji sza-
lała dżuma, inna siostra wizytka miała objawienie Jezusa, który obiecał szczególną ochronę 
podczas epidemii czcicielom Najświętszego Serca. Wtedy do Tarczy dodano inskrypcję „Stój, 
Serce Jezusa jest ze mną”.
Kościół dwukrotnie nadał odpust za noszenie Tarczy a liczne świadectwa wskazują, że czci-
ciele Serca Bożego, którzy z wiarą nosili Tarczę doznawali potężnej ochrony przed chorobami, 
zarazą i innymi niebezpieczeństwami.

Dwukolorowy, posrebrzany medalik Tarczy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wykonany 
autorską techniką. Awers pokryty dodatkowo żywicą odporną na promieniowanie uv. Pole-
camy wszystkim, którzy mają szczególne nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

wysokość: 2,5 cm 
szerokość 2 cm.

Sugerowana  
cena detaliczna:  

19,90 zł

medalik taRcza nspj
 KOD:  S0164G
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Różaniec z taRczą nspj
KOD: S0163G

różaniec 
w wygodnym 

jutowym etui, każdy 
posiada certyfikat 

pracowni san 
gabriele.  

Sugerowana  
cena detaliczna:  

29,90 zł
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Różaniec przygotowany specjalnie 
dla wiernych, którzy ukochali akt 
pełnego zawierzenia „Jezu, Ty się 
tym zajmij”. W łączniku różańca na 
rewersie umieszczono inskrypcję 
z najbardziej znanym wezwaniem 
aktu. Na awersie wizerunek Chry-
stusa, który kazał namalować 
i który szczególnie czcił ks. Dolindo 
Ruotolo. Obecnie znajduje się nad 
jego grobem w Neapolu. Wraz z ró-
żańcem specjalnie dedykowane etui.
KOD: S0127G

Różaniec  
„jezu, ty się tym zajmij”

sRebRny medalik chRystusa 
pocieszyciela z inskRypcją  
„jezu, ty się tym zajmij”

Srebrny medalik z inskrypcją pełnego zawierzenia 
„Jezu, Ty się tym zajmij”. Na awersie imitacja wize-
runku Chrystusa Pocieszyciela, obrazu autorstwa 
Carla Heinricha Blocha. Do Zmartwychwstałego tulą 
się potrzebujący, On wyciąga ręce ku wiernym, by 
wszystkich przygarnąć. Przesłanie obrazu: „Przytulcie 
się do Jezusa. Nie zawiedziecie się”. Na rewersie 
medalika wezwanie słynnego aktu zawierzenia: „Jezu, 
Ty się tym zajmij”.

medalik srebrny, waga ok. 2,5 gra-
ma, pr. 925, bez łańcuszka

KOD: S0115G
www.sangabriele.plwww.sangabriele.pl

się tym zajmiji t j iij
Jezu, Ty 

MEDALIK CHRYSTUSA 
POCIESZYCIELA 

 Z INSKRYPCJĄ

MetkaMEDALIK Jezu Ty sie tym zajmij v2.indd   1 2017-09-27   13:12:06

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

64,90 zł
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Różaniec  
„jezu, ty się tym zajmij”

jubileuszowy Różaniec pamiątkowy
100-lecie cudu nad wisłą
KOD: S0160G

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

Wyjątkowy 
różaniec 
upamiętniający 
100-lecie 
Cudu nad Wisłą. 
Na specjalnie 
zaprojektowanym 
medalionie, tzw. łączniku, Orzeł Polski z 1920 r., na którego 
piersiach umieszczono wizerunek Matki Bożej Łaskawej, patronki 
Warszawy. Wierni przypisują Jej zwycięstwo sprzed 100 lat. 
Świadectwa głoszą, że w tej postaci ukazała się wrogim wojskom 
podczas bitwy, siejąc popłoch wśród bolszewików. Koraliki 
wykonano w biało-czerwonych barwach. Różaniec wieńczy krzyż, 
miniatura pastorału św. Jana Pawła II, który także urodził się 
w 1920 r. i podkreślał łączność oraz wdzięczność dla obrońców 
Ojczyzny z tamtego czasu.

każdy różaniec 
posiada certyfikat

wygodne  
jutowe etui
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Różaniec z płatkiem Róży z gRobu  
św. jana pawła ii
KOD: S0083G

Sugerowana  
cena detaliczna:  

29,90 zł

Wyjątkowy różaniec 
papieski. W jego łączniku 
umieszczono płatek róży 
z grobu św. Jana Pawła II. 
Paciorki w kolorze biało-
kremowym. Praktyczne etui 
z herbem Ojca Świętego. 
Każdy różaniec posiada 
certyfikat.  

w łączniku różańca 
umieszczono 

płatek róży z grobu 
(ex sepulchrum) 

św. jana pawła ii.
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Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

Jan Paweł II ciągle 
nawoływał do odmawiania różańca. 
Trudno o lepszą formę pamiątki tak 
szczególnego jubileuszu, niż specjalnie 
wykonany z tej okazji różaniec. 
Warto, by ta szczególna pamiątka 
znalazła miejsce w polskich rodzinach 
i często była brana do rąk domowników, 
czym zapewne najlepiej uczcimy 
jubileusz i pamięć naszego Papieża. 

jubileuszowy Różaniec papieski
pamiątka 100-lecia uRodzin św. jana pawła ii
Specjalnie zaprojektowany jubileuszowy różaniec pamiątkowy,  
wykonany dla uczczenia 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.
KOD: S0150G

na zaprojektowanym 
na tę okoliczność 

łączniku zamieszczono 
pamiątkowe inskrypcje 

i daty, wizerunek 
świętego oraz  
herb papieski. 

koraliki 
nawiązują 
wyglądem do 
różańców, które przez 
ponad ćwierć wieku 
pontyfikatu rozdawał 
wiernym papież polak. 
Różaniec wieńczy krzyż 
– replika z pastorału 
św. jana pawła ii. 
Różaniec 
w dedykowanym 
etui 
pamiątkowym.
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Specjalna edycja pamiątkowego, 
jubileuszowego różańca ku czci 
Matki Bożej z Lourdes. Różańce 
wykonano z okazji 160-lecia ob-
jawień, w szczególności z myślą 
o chorych, których Maryja z Lo-
urdes jest szczególną patronką. 
Okolicznościowy łącznik i krzyż 
wybite zostały tylko na tę okazję. 
Wraz z różańcem oryginalne etui.
KOD: S0126G

Różaniec choRych 
ku czci matki bożej z louRdes 
pamiątka 160-lecia objawień

Jeden z najchętniej kupowanych 
różańców, który zyskał przydomek 
„patriotyczny”. Różaniec ma przy-
pominać o modlitwie za ojczyznę 
oraz o tym, że losy naszego kraju 
nierozerwalnie związane są z odda-
niem Bogu i Maryi, Królowej Polski. 
Dla tej pamięci warto mieć go dla 
siebie i obdarować nim swoich 
bliskich, szczególnie tych z młodego 
pokolenia. 
KOD: S0131G

Na specjalnie zaprojektowanym 
łączniku zamieszczono  

pamiątkowe inskrypcje.

Różaniec 
„patRiotyczny”
wykonany 
w 100-lecie 
niepodległości

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

19,90 zł
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jubileuszowy Różaniec  
ku czci św. ojca pio

Specjalna edycja pamiąt-
kowego, jubileuszowego 
różańca ku czci św. Ojca 
Pio, wykonana z okazji 
100-lecia otrzymania 
stygmatów i 50-lecia 
śmierci. W różańcu 
umieszczono okoliczno-
ściowy łącznik wybity 
tylko na tę okazję. Wraz 
z różańcem oryginalne 
etui.
KOD: S0129G

Bardzo oryginalny,  wyko-
nany z naturalnych nasion 
rośliny, ze względu na swój 
kształt popularnie zwanych 
„Łzami Matki Bożej”. Roślina 
uprawiana jest głównie pod 
produkcję tych niezwykłych 
różańców. Praktyczne etui.
KOD: S0112G

Różaniec z nasion  
„łez matki bożej”

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

29,90 zł
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naszyjniki 
Różańce  
ze stali 

szlachetnej

koloR  
sRebRny
Koralik kostka
KOD: 170587

koRaliki 
kRyształki

Medalik  
św. Benedykta
KOD: 170570

koloR 
złoty

KOD: 170594 

koloR  
sRebRny  
i złoty

KOD: 170600

naszyjnik,   
który jest  

jednocześnie różańcem,  
to propozycja dla tych,  
którzy nie wstydzą się 

swojej wiary, chcą 
odważnie świadczyć o niej, 

a równocześnie cenią  
piękno i elegancję.

Sugerowana  
cena detaliczna:  

49,90 zł



21

Katalog produKtów

kolekcja znakomicie wykonanych reprodukcji wspaniałych ikon. według tradycji 
ikona jest miejscem, gdzie bóg jest obecny i dostępny, jest sposobem, by 
„dotknąć poły jego płaszcza”. do każdej dołączymy broszurę, która przedstawi 
jej historię, wyjaśni szczegółowo symbolikę i pozwoli poprzez kontemplację 
dzieła zbliżać się do boga.

seRia najpiękniejsze ikony

Jedno z najwspanialszych dzieł, jakie 
powstały w historii nie tylko sztuki 

ikonopisarskiej, ale i w historii 
malarstwa, to powstała w XV w. 
ikona „Trójca Święta” rosyjskiego 

mnicha Andrieja Rublowa.

Osią kompozycji jest krzyż, choć 
niewidzialny, to jednak łatwy do 

rozpoznania. Aureola środkowego 
Anioła, kielich oraz symbol ziemi 

tworzą jeden pion, który przecina się 
z osią horyzontalną łączącą aureole 

pozostałych Aniołów, w wyniku 
czego powstaje krzyż.

Cztery strony prostokąta z przodu 
ołtarza, symbolizującego świat, 

można także odnieść do czterech 
Ewangelii, czyli Słowa, którego 

owocem  jest kielich ofiarny.

Rublow przedstawił Trzy Osoby Boskie jako Anioły 
doskonale równe sobie, a jednak posiadające cechy 
wskazujące na odrębność – mimo tak wielkiego 

podobieństwa nic w nich się nie powtarza.

Każda z Osób Boskich wskazuje 
swój symbol.

ikona tRójca święta.  
autor: andriej Rublow (1425 r.)

KOD: 056197

Reprodukcja wykonana na drewnie. wymiary to: 17x21  cm, 
grubość 1,5 cm. boki złocone, zawieszka, każda ikona owinięta 
materiałem ze złotej satyny. wraz z ikoną broszura, która przedstawi 
historię  ikony, wyjaśni szczegółowo symbolikę i pozwoli poprzez 
kontemplację dzieła zbliżyć się do boga.

Sugerowana  
cena detaliczna:  

49,90 zł
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Sugerowana  

cena detaliczna:  
49,90 zł

W chrześcijaństwie wschodnim 
odpowiednikiem Piety jest ikona 
Nie opłakuj Mnie, Matko. Jednym 
z piękniejszych przedstawień tego 
rodzaju jest niewielkich rozmiarów 

ikona (27x37 cm) namalowana 
przez nieznanego autora 

w pierwszej kwarcie XIV wieku 
temperą na desce.  

Centralną część ikony zajmuje postać Chrystusa. 
Twarz Zbawiciela, mimo że nosząca znamiona 
bólu, nie jest pozbawiona szlachetnego piękna 
Syna Człowieczego. Najpiękniejszy spośród 

synów ludzkich – Chrystus w ikonografii zostaje 
przedstawiony jako ten, który nigdy nie utracił 

swojego piękna, nawet gdy Jego ciało było martwe.

Ta, która zrodziła Święte Ciało 
i z największą miłością Je 

pielęgnowała, trzyma  Je w ramionach 
martwe, oczekując największego cudu 

– zmartwychwstania. 

Na świętym ciele Chrystusa 
widoczne są rany: ślady po 

gwoździach na dłoniach przybitych 
do drzewa krzyża oraz rana w boku 
powstała po przebiciu go włócznią 
przez żołnierza, z której wypłynęła 

krew i woda. Z nich sączyła się 
najświętsza krew obmywająca nas 

z grzechów. 

To postać Jezusa zajmuje największą 
część ikony. Maryja w żałobnej, 

ciemnej tunice i chuście pozostaje 
w kontraście do martwego, ale 
jaśniejącego ciała Chrystusa. 

pietÁ. nie opłakuj mnie, matko
autor: nieznany (pierwsza kwarta XiV w.)

KOD: 057491

Reprodukcja wykonana na drewnie. wymiary to: 15x21x1,5 cm. boki 
złocone, każda ikona owinięta materiałem ze złotej satyny. wraz 
z ikoną broszura, która przedstawi historię  ikony, wyjaśni szczegółowo 
symbolikę i pozwoli poprzez kontemplację dzieła zbliżyć się do boga.
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Sugerowana  
cena detaliczna:  

49,90 zł

 Hodegetria (Ta, która wskazuje drogę) to 
wizerunek Madonny wskazującej prawą dłonią 

na Chrystusa Zbawiciela, który jest drogą, 
prawdą i życiem. 

 Kolor szkarłatny w kulturze bizantyjskiej 
był kolorem władcy – Boga w niebie 

i cesarza na ziemi. Obecny na 
wizerunkach Maryi wskazywał na Jej 
godność jako Królowej Nieba i Ziemi.  

Dziecię w tunice w kolorze białym, 
oznaczającym niewinność i Boskie 

pochodzenie, przepasane jest ciemnopo-
marańczowym pasem i okryte płaszczem 
o barwie pomarańczowoczerwonej sym-
bolizującej żarliwość, świętość. W nimb 
okalający główkę wpisany jest krzyż oraz 
litery oznaczające Jezusa Chrystusa. Szyja 
pełna napięcia wskazuje na to, iż Dziecko 
przeżywa lęk. Jeden z sandałków opada 
ze stopy Jezusa, co oddaje klimat przej-
mującej Go trwogi. Odsłonięta stópka 
symbolizować może prawdę, że Jezus 

nie tylko jest Bogiem, ale i prawdziwym 
człowiekiem. Zwrócony jest w kierunku 
archanioła Gabriela trzymającego krzyż 
z zawieszoną na nim koroną cierniową. 

Archanioł Gabriel, który zwiastował 
narodzenie Zbawiciela, teraz staje się 

zwiastunem śmierci krzyżowej. Po jego 
przeciwnej stronie Michał Archanioł 
ukazuje narzędzia męki krzyżowej. 

Ikona powstała w Bizancjum około 1450 
roku. Nie znamy nazwiska jej autora. 

Została namalowana temperą na desce. 
Obecnie znajduje się w kościele San 

Martino di Castello w Wenecji. Podobne 
malowidło czczone jest w Rzymie i na 
całym świecie jako ikona Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy.  

ikona matka boża. hodegetRia
autor nieznany (ok. 1450 r.)

KOD: 062761

Reprodukcja wykonana na drewnie. wymiary to: 
16x21x1,5 cm. boki złocone, każda ikona owinięta 
materiałem ze złotej satyny.  wraz z ikoną broszura, 
która przedstawi historię  ikony, wyjaśni szczegółowo 
symbolikę i pozwoli poprzez kontemplację dzieła 
zbliżyć się do boga.
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Ikona wzorowana na bizantyjskich 
przedstawieniach św. Michała została 

napisana na świętej Górze Athos przez 
mnicha prawosławnego monasteru pod 

koniec  XX wieku. 

 Obrazuje św. Michała jako 
młodzieńca pełnego wewnętrznego 

pokoju, z lekkim uśmiechem, 
obdarzonego nieziemską urodą. Włosy 

na jego głowie ułożone w delikatne 
loki spięte są opaską – diademem 

oznaczającym władzę książęcą nad 
zastępami nieba. Końce opaski 

widoczne są na złotej aureoli. Lewe 
ramię archanioła opada łagodnie 
wzdłuż ciała i jest okryte fałdami 
płaszcza. Podtrzymuje długą laskę 

– znak funkcji na dworze niebieskim.   

Złote skrzydła oraz złocista poświata na 
jego płaszczu, pas na prawym rękawie 
tuniki wskazują na niebiańskie pocho-
dzenie Księcia Niebieskich Zastępów. 

Niebieski kolor stanowi nie tylko 
tło, lecz odbija się również w szatach 
wierzchnich Michała. Biała tunika 

wskazuje na anielską czystość. 

 

Dłoń skierowana jest w dół, wskazując 
na stopy, którymi szatan został 

podeptany. Prawa ręka dotyka laski, 
ale dłoń pokazuje na zasiadającego 

na tronie, pełnego wspaniałości Króla 
królów, do którego należy władza.  

 

Reprodukcja wykonana na drewnie. wymiary to: 
12×23×1,5 cm. boki złocone, każda ikona owinięta 
materiałem ze złotej satyny. wraz z  ikoną otrzymają 
państwo broszurę, która przedstawi historię ikony, wyjaśni 
szczegółowo symbolikę i pozwoli poprzez kontemplację 
dzieła zbliżyć się do boga. 

ikona: św. michał aRchanioł
autor: mnich ze świętej góry 

athos, koniec XX w. 
KOD: 168256

Sugerowana  
cena detaliczna:  

49,90 zł
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Ikona jedynej nadziei, ikona 
Zmartwychwstania! Obrazuje 

wydarzenie, kiedy to w 
poranek wielkanocny Maria 

Magdalena przeżyła spotkanie ze 
zmartwychwstałym Chrystusem. 

Zmartwychwstały Pan wypowiedział 
do niej słowa: „Nie zatrzymuj mnie” 
(łac. Noli me tangere) i polecił, by 

udała się do Jego braci powiedzieć im, 
że On wstępuje do Ojca. 

 Kontemplowana przez nas pozwoli 
odkryć głębię centralnej prawdy naszej 

wiary, prawdy o zmartwychwstaniu 
Chrystusa. Chrystus ma moc 

przemienić każdy grób naszego życia 
w miejsce zwycięstwa.  

Głowy postaci okalają złociste nimby. 
W nimb Pana wpisany jest krzyż oraz 
greckie litery oznaczające Jego wieczne 
panowanie: „Ten, Który jest”. W ręku 
Chrystus trzyma zwój Pisma: w Nim 

Słowo Boże wypełniło się. Odzia-
ny w czerwoną tunikę oznaczającą 

zwycięstwo zmartwychwstania, nosi na 
swym ciele ślady krzyżowej męki.  

ikona nie zatRzymuj mnie  
- noli me tangeRe

autor nieznany, kreta XVi w. 
KOD: 165866

Reprodukcja wykonana na drewnie. wymiary to: 
16x21x1,5 cm. boki złocone, każda ikona owinięta 
materiałem ze złotej satyny. wraz z  ikoną otrzymają 
państwo broszurę, która przedstawi historię ikony, wyjaśni 
szczegółowo symbolikę i pozwoli poprzez kontemplację 
dzieła zbliżyć się do boga. 

Sugerowana  
cena detaliczna:  

49,90 zł

 Dużą część kompozycji obrazu zajmuje 
schodkowata skała z wyodrębnionym 

grobem, w którym leżą chusty wcześniej 
okrywające martwe ciało Pana. W cen-
trum namalowane jest drzewo, symbo-
licznie nawiązujące do drzewa krzyża, 

na którym Zbawiciel oddał za nas życie, 
odnosząc zwycięstwo nad śmiercią 

wieczną. Ubogi pejzaż – ogród z deli-
katnymi roślinkami w kolorze zieleni, 
symbolizuje prawdę, że tam, gdzie jest 

obecny zmartwychwstały Jezus, pojawia 
się życie. Pozostaje on w kontraście 

z grobową skałą, gdzie życie zamarło.
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Prezentowy różaniec Pierwszokomunijny  
z Prawdziwych Pereł w etui
Różaniec–prezent z okazji Pierwszej Komunii Świętej. Paciorki z prawdziwych, 
białych pereł. W łączniku kielich z hostią. Zakończony krzyżykiem papieskim. 
Ekskluzywne etui. Do każdego różańca certyfikat z opisem i hologramem.
KOD: S00 55G

Różańce pieRwszokomunijne

różaniec Perełkowy 
biały z etui
KOD: ROZ011różaniec Perełkowy 

ciemny z etui
KOD: ROZ012

Sugerowana  
cena detaliczna:  

99,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

19,90 zł
Sugerowana  

cena detaliczna:  
19,90 zł
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Koronkę do Siedmiu 
Boleści Matki Bożej za-
twierdził papież Benedykt 
XIII w 1724 roku i do 
dziś znana jest w całym 
Kościele. Matka Boża 
sama przypomniała 
o tym nabożeństwie 
podczas objawień trzem 
dziewczynkom w Kibeho 
w Rwandzie, zachęcając 
świat do odmawiania 
koronki. Wszystkim, 
którzy będą się modlić w ten sposób, Maryja zo-
stawiła sześć niezwykłych obietnic... Wraz z koronką 
broszura z instrukcją odmawiania, historią koronki 
i z sześcioma obietnicami Maryi. W łącznikach koronki 
medaliki ze scenami Boleści.
KOD: S0113G

koRonka do siedmiu boleści matki bożejSugerowana  
cena detaliczna:  

29,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

19,90 zł

Różaniec do Krwi Chrystusa to modlitwa po którą sięga coraz więcej wiernych. Rozważa się 
w niej te momenty, w których Zbawiciel przelewał swą świętą Krew. Dla tych, którzy znają tę 
modlitwę, specjalnie przygotowany różaniec będzie pomocą w jej odmawianiu. Dla tych, którzy 
jeszcze jej nie znają, przydatną będzie dołączona do różańca instrukcja odmawiania.
KOD: S0114G

Różaniec do 
kRwi chRystusa
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Sugerowana  
cena detaliczna:  

59,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

39,90 zł

Różaniec z hebanu
KOD: S0056G

drewno egzotyczne!

łącznik z ziemią z ziemii świętej

Heban to jedno z najszlachetniejszych drzew. 
Posiada charakterystyczną ciemną barwę (od 
ciemnobrązowej do czarnej). Heban jest bardzo 
wytrzymały (jego twardość jest blisko trzy razy 
więks  za niż dębu!), a przy tym lekki, dzięki cze-
mu różańce z hebanu są bardzo poszukiwane 
i służą latami. Producenci dewocjonaliów nie 
wytwarzają ich wiele, ponieważ drewno heba-
nowe jest jednym z najdroższych na świecie 
i dodatkowo jest mocno reglamentowane, 
a eksport z wielu krajów wymaga specjalnych 
pozwoleń. Różaniec zapakowany w prezentowe 
etui, opatrzony certyfikatem i hologramem.

Różaniec błogosławieństwa 
„gałązka oliwna” 
z wyjątkowym medalikiem
KOD: S0057G

Gałązki drzewa oliwnego są biblijnymi symbo-
lami Bożego błogosławieństwa. Ten różaniec 
ma przypominać gałązkę oliwną, którą błogo-
sławi się bliskich. Paciorki wykonano z drewna 
oliwnego, a w medaliku zatopiono drobinki 
liści prastarych drzew oliwnych z Ogrodu 
Getsemani w Jerozolimie. Można obdarowy-
wać nim bliskich, udzielając błogosławieństwa 
przy okazji chrztu, Pierwszej Komunii Świętej, 
bierzmowania, sakramentu małżeństwa, 
urodzin, jubileuszy i wielu innych. Różaniec 
zapakowany w prezentowe etui, opatrzony 
certyfikatem i hologramem.

łącznik 
z listkiem 
drzewa 

oliwnego 
z ogrodu 

getsemani
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Sugerowana  
cena detaliczna:  

199,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

179,90 zł

Różaniec z hebanu
KOD: S0056G

Różaniec ze sRebRa i peReł 
z gRaweRem: 
„z miłością dla mamy”
KOD: S0135G

Rewers

pRezent dla mamy!

Różaniec ze sRebRa i hebanu 
z gRaweRem: 
„z miłością dla taty”
KOD:  S0136G

Rewers

pRezent dla taty!
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bRansoletki-Różańce z buRsztynu bałtyckiego 
z wyjątkowym kRzyżykiem!
Paciorki o przyjaznych do noszenia i modlitwy regularnych kształtach osiąganych dzięki tech-
nice „prasowania” bursztynu. Każda bransoletka zakończona wyjątkowym krzyżykiem. W jego 
ramionach zatopiono drobinki ziemi z miejsca drogi krzyżowej Pana Jezusa. Regulowana 
długość. Prezentowe etui. 

KSZTAŁT I KOLOR: oliwka 
duża, cytRynowy
KOD: SGB004

KSZTAŁT I KOLOR:

oliwka, ciemny 
koniakowy

KOD: SGB003

KSZTAŁT I KOLOR: kulka duża, 
ciemny koniakowy
KOD: SGB006

Sugerowana  
cena detaliczna:  

99,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

129,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

69,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

59,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

129,90 zł

KSZTAŁT I KOLOR: kulka duża, koniakowy
KOD: SGB007

KSZTAŁT I KOLOR:

oliwka, cytRynowy matowy
KOD: SGB001
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medaliony z poRcelany i sRebRa
Niepowtarzalne, piękne medaliony z porcelany angielskiej oprawiane 
w obrączkę ze srebra wysokiej próby. Wykonane w rękodzielniczej pra-
cowni, wzorowane na tradycyjnych XVIII i XIX-wiecznych medalionach. 
Bardzo trwałe, przy tym tworzone oryginalną techniką, w której wizerunki 
i zdobienia „wpalane” są w porcelanowe szkliwo. 

jezus miłosieRny
Medalion z wizerunkiem 
„Jezu, ufam Tobie”, na 
rewersie św. Faustyna.
średnica 2 cm. waga: ok. 3,25 g

KOD: S0180G

św. Rita z cascii
Wizerunek jednej z naj-
bardziej ukochanych przez 
wiernych świętej. Na rewer-
sie wezwanie modlitewne do 
św. Rity. 
średnica 2 cm. waga: ok. 3,25 g

KOD: S0181G

św. chaRbel
Na awersie wizerunek 
Świętego. Na rewersie 
wezwanie: „Św. Charbelu, 
ratuj nasze dusze”. 
średnica 2 cm. waga: ok. 3,25 g

KOD: S0182G

Każdy medalion  
w prezentowym etui  

i z certyfikatem

chRystus  
pantokRatoR

Medalion Ikony Chrystusa Zbawiciela, 
Pantokratora, czyli Wszechwładcy, Pana 
wszystkiego. Wizerunek zdobiony w tle 
płatkiem złotej folii „wpalonej” w porcelanę. 
średnica 1,5 cm. waga: 1,65 g

KOD: S0178G

maRyja  
z dzieciątkiem

Eleusa – ikona Maryi z Dzieciątkiem przy-
tulonym do Jej policzka. Wizerunek znany 
też jako Matka Boża Czuła. Wyraża miłość 
między Matką Bożą a Jezusem, a symboli-
zuje miłość Odkupiciela do ludzi i świata. Tło 
zdobione płatkiem złotej folii. 
średnica 1,5 cm. waga: 1,65 g

KOD: S0179G

Sugerowana  
cena detaliczna:  

129,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

99,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

99,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

99,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

129,90 zł
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Elegancki, niezwykle efektowny różaniec rękodzielniczy z prawdziwych 
pereł słodkowodnych. Zarówno medalik z wizerunkiem Matki Bożej, 
jak i krzyż papieski, który wieńczy różaniec wykonano ze srebra próby 
925. Do osobistej modlitwy, jak również na prezent. Ozdobne etui.

Różaniec papieski z pRawdziwych  
peReł wykończony sRebRem
KOD S0026G

Różaniec-bRansoletka z pRawdziwych peReł
KOD: 050287

Rękodzielnicza bransoletka z kolekcji 
„Różańcowy skarb”. Paciorki 

z prawdziwych pereł słodkowodnych. 
Medalik z wizerunkiem Najświętszego 

Serca Jezusa. 
 Regulowana długość. Prezentowe etui.

Sugerowana  
cena detaliczna:  

119,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

49,90 zł
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Różaniec papieski z pRawdziwych  
peReł wykończony sRebRem
KOD S0026G

33

 

Elegancki, niezwykle efektowny, rękodzielniczy różaniec z prawdziwych, białych pereł słodkowod-
nych. Zarówno do osobistej modlitwy, jak również znakomity na prezent, szczególnie z okazji 
ślubu czy jubileuszy małżeńskich, bierzmowania, imienin, urodzin, Pierwszej Komunii Świętej. 
Upominkowe opakowanie.

Różaniec z pRawdziwych peReł
KOD: S0002G

Sugerowana  
cena detaliczna:  

99,90 zł
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Wszystkie elementy – poza paciorkami, które są z pięknych kamieni jubilerskich – wykonano 
ze srebra próby 925: łańcuszki, łączniki koralików, medaliki, krzyżyki. Te wspaniałe różańce 
polecamy nie tylko do codziennej modlitwy, ale również jako wartościowy prezent, także 
upamiętniający ważne wydarzenie jak chrzest, ślub, bierzmowanie czy jubileusz, lub 
pokoleniową pamiątkę rodzinną. Każdy różaniec zapakowany w prezentowe, trwałe etui. 
Dodatkowo etui codzienne. Całość opatrzona certyfikatem.

sRebRne Różańce Rękodzielnicze z kamieniami 
szlachetnymi i jubileRskimi

sRebRny Różaniec z „nocą kaiRu”
waga: 43,9 g  
(srebro: 6,2 g)
KOD: S0039G

Sugerowana  
cena detaliczna:  

250,00 zł
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sRebRny Różaniec  
z agatem indyjskim
waga: 46,5 g, (srebro: 6,8 g)
KOD: S0050G

Sugerowana  
cena detaliczna:  

250,00 zł
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sRebRny Różaniec 
z koRalem bambusowym
waga: 50,1 g (srebro: 7,2 g)
KOD: S00 52G

sRebRny Różaniec  
z czaRnym onyksem
waga: 53,4 g (srebro: 7,3 g) 

KOD: S00 47G

Sugerowana  
cena detaliczna:  

250,00 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

250,00 zł
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Sugerowana  
cena detaliczna:  

149,00 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

149,00 zł

Różańce z pięknych kamieni jubileRskich
Różańce rękodzielnicze z paciorkami z kamieni jubilerskich, tworzone w limitowanych 
seriach. Te wspaniałe różańce polecamy nie tylko do codziennej modlitwy, ale także jako 
wartościowy prezent świąteczny, również upamiętniający ważne wydarzenie jak chrzest, 
ślub, bierzmowanie czy jubileusz. Każdy różaniec zapakowany w prezentowe etui i opa-
trzony certyfikatem.

Różaniec 
z agatu
KOD: 170549

Różaniec  
z „nocy kaiRu”

KOD: 170532
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Różaniec 
z ametystu
KOD: 170556

Różaniec 
z czaRnego 

onyksu
KOD: 170563

Sugerowana  
cena detaliczna:  

149,00 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

169,00 zł
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wielki Różaniec wotywny 
z buRsztynu i sRebRa

Piękny różaniec z wielkich korali bursztynu bałtyckiego 
oraz srebra. Polecamy na różańce wotywne, ołtarzowe, 
ścienne oraz jako okazałe prezenty. Etui prezentowe. Ró-
żańce przygotowywane na zamówienie (czas oczekiwania: 
ok. 14 dni). Wycena indywidualna w zależności od wagi.
KOD: S0132G

Dostępne 
w przedziale 

wagowym od 90 
do 120 gramów 

– na życzenie 
kupującego 
(na zdjęciu 

różaniec o wadze 
110 gramów). 

Długość: 
ok. 65 cm. 

Każdy różaniec 
wyceniamy 

indywidualnie. 
Zapraszamy 
do kontaktu 

telefonicznego.

Różańce z buRsztynu 
bałtyckiego i sRebRa

Różaniec z bursztynu bałtyckiego na srebrze 
próby 925.  Różne kolory i kształty. Ozdobne 
etui. Wycena każdego egzemplarza indywidu-
alna w zależności od wagi.
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bransoletka-różaniec
koRaliki czeRwona emalia
KOD:  S0166G

Regulowane zapięcie 
pasujące na różne 

wielkości nadgarstka 
(maksymalnie do  
20 cm obwodu).

bransoletka-różaniec
koRaliki czaRna emalia
KOD: S0168G

bransoletka-różaniec
koRaliki niebieska emalia
KOD: S0167G

Seria pięknych bransoletek spełniających 
jednocześnie funkcję różańców. Koraliki 
metalowe w kształcie serca, z różnokolorową 
emalią, dodatkowo z wizerunkiem Matki Bożej 
na każdym koraliku. Pakowane w delikatny 
woreczek z organzy.

bRansoletki-Różańce

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

bransoletka-różaniec
koRaliki biała emalia
KOD: S0165G



41

Katalog produKtów

Praktyczna, a przy tym gustowna bransoletka w formule różańca. Wykonana na bazie sznurka 
woskowanego i drewnianych koralików-paciorków. Krzyżyk wypalany w drewnie. Znakomita 
dla wszystkich odmawiających codziennie różaniec. Noszona na ręce przypomina i zachęca do 
regularnej modlitwy różańcowej, a także sprawia, że niemal w każdej chwili i sytuacji możemy 
odmówić dziesiątkę różańca...

 ◆ Bransoletka na każdą rękę – regulowana wielkość. 

◆ Uniwersalny wzór zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. 

◆ Polecamy jako wartościowy upominek!

Różańce na Rękę

Sugerowana  
cena detaliczna:  

9,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

9,90 zł
beżowa
KOD: S01BEZ

boRdowa
KOD: S0117G

Sugerowana  
cena detaliczna:  

9,90 zł
czaRna
KOD: S01CZA

bransoletka-różaniec
koRaliki niebieska emalia
KOD: S0167G
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Stal szlachetna, nazywana też jubilerską lub chirurgiczną, to w tej chwili zdecydowanie naj-
modniejszy materiał do wyrobu biżuterii. Przypomina srebro, ale jest twardsza, odporna na 
połamania czy zarysowania, nie koroduje, nie zmienia koloru i nie utlenia się. Nie wymaga 
czyszczenia, konserwacji. Jest hipoalergiczna, zatem przyjazna dla osób uczulonych na srebro 
czy nikiel, a przy tym jest znacznie tańsza niż srebro czy inne jubilerskie materiały.
Każdy naszyjnik na łańcuszku w rozmiarze 50 cm z dodatkową regulacją na długość 45 cm.

piękne dewocjonalia ze stali szlachetnej

kRzyż otoczony 
cyRkoniami
Głównym elementem medalionu jest 
krzyż otoczony delikatnymi cyrkonia-
mi, które w połączeniu ze światłem 
wydobywają całe swoje piękno. Śred-
nica 2 cm.
KOD: ONS036

2 cm

cudowny medalion  
św. benedykta
Słynne, cudowne, wielosymboliczne dewocjonalium 
w formie okazałego medalionu o średnicy 3,5 cm.
KOD: ONS047

3,5 cm

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 złRewers

Awers
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medalion  
„maRyja na modlitwie”
Tło w medalionie wykonano z masy perłowej.
KOD: ONS005

kRzyż w masie peRłowej
Medalion z krzyżem zatopionym w naturalnej 
masie perłowej.
KOD: ONS052

kRzyż i seRce
Delikatny, elegancki naszyjnik z krzyży-
kiem i sercem; symbolami wiary i miłości. 
W krzyżyku jubiler umieścił dyskretną 
cyrkonię.
KOD: ONS038

2,5 cm

1,3 cm

2 cm

Sugerowana  
cena detaliczna:  

29,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

34,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

49,90 zł



44

 

matka boża  
otoczona 
cyRkoniami
średnica medalika: 1,5 cm, łańcu-
szek 45-50 cm

KOD: 050225

kRzyż w koloRach 
złota i sRebRa
wymiar ramion: 2 cm x 1,4 cm,  
łańcuszek 45-50 cm

KOD: 050232

taRcza  
i miecz 
św. michała 
aRchanioła

wysokość miecza: 1,3 cm, wysokość 
tarczy: 1 cm, łańcuszek 45-50 cm

KOD: 050263

medalion anielski  
z cyRkoniami
średnica medalika: 2,2 cm, łańcu-
szek 45-50 cm

KOD: 050270

Sugerowana  
cena detaliczna:  

19,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

39,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

naszyjnik  
alfa i omega

wysokość symboli ok. 1,2 cm,  
łańcuszek 45-50 cm

KOD: 050249
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naszyjnik wieńczy 
niewielki, dyskretny 
krzyżyk wpisany 
w okrągły  
medalik.

naszyjnik dwuwaRstwowy 
z kRzyżykiem

KOD: S0162G

średnica medalika: 1 cm,  
łańcuszek 45-50 cm

na pierwszej warstwie łańcuszka  
kulki w kolorze srebra. 

naszyjnik, który jest jednocześnie 
różańcem. to propozycja dla tych, 
którzy nie wstydzą się swojej wiary, 
chcą odważnie świadczyć o niej, 
a równocześnie cenią piękno i elegancję.

naszyjnik-Różaniec
KOD: 051819

Sugerowana  
cena detaliczna:  

44,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

39,90 zł
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piękny i waRtościowy pRezent  
na wiele okazji! 

Różaniec wykonany w całości ze srebra! Zwień-
czony krzyżykiem papieskim. Łącznik na awersie 
z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, na rewersie 
wygrawerowana dedykacja w wielu różnych wer-
sjach. Wraz z pełnym różańcem dwa rodzaje etui: 
prezentowe oraz praktyczne, codzienne. Każdy ró-
żaniec posiada odpowiedni certyfikat i hologram.
próba srebra: 925, waga: 16 g. 

Różaniec ze sRebRa 
z gRaweRunkiem

Różaniec
"dziesiątka" 

ze sRebRa 
z gRaweRunkiem
próba srebra: 925, waga: 5,6 g

Do pełnego różańca 
dodatkowe etui

Awers

Rewers

Sugerowana  
cena detaliczna:  

249,00 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

119,00 zł

Polecamy na Pierwszą Komunię Świętą, 
chrzest, bierzmowanie, ślub, urodziny 

i imieniny oraz na każdą inną okazję jako 
pokoleniową pamiątkę rodzinną.
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Rewersy łącznika do wyboru

Pełny różaniec
KOD: SRS01G

Dziesiątka
KOD: SRS01D

Pełny różaniec
KOD: SRS04G

Dziesiątka
KOD: SRS04D

Pełny różaniec
KOD: SRS02G

Dziesiątka
KOD: SRS02D

Pełny różaniec
KOD: SRS05G

Dziesiątka
KOD: SRS05D

Pełny różaniec
KOD: SRS03G

Dziesiątka
KOD: SRS03D

Pełny różaniec
KOD: SRS06G

Dziesiątka
KOD: SRS06D

Pełny różaniec
KOD: SRS07G

Dziesiątka
KOD: SRS07D

Pełny różaniec
KOD: SRS08G

Dziesiątka
KOD: SRS08D

Pełny różaniec
KOD: SRS09G

Dziesiątka
KOD: SRS09D

Pełny różaniec
KOD: 039848

Dziesiątka
KOD: 039855

Pełny różaniec
KOD: SRS1GG

Dziesiątka
KOD: SRS1DD

Pełny różaniec
KOD: SRS11G

Dziesiątka
KOD: SRS11D
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medalik łez matki bożej
KOD: S0154G

www.sangabriele.pl

MEDALIK
ŁEZ MATKI BOŻEJ  

 

Awers

Rewers

Medalik został objawiony 
s. Amalii Aguirre w 1930 r. 
w Campinas w Brazylii. Objawie-
nia te dały początek m.in. Koron-
ce do krwawych łez Matki Bożej. 
Medalik ma owalny kształt. Na 
awersie znajduje się wizerunek 
Maryi w fioletowej szacie, nie-
bieskiej sukni i białym welonie 
(symbole nieba, bólu i czystości) 
z Koronką łez w ręku. Inskrypcja 
głosi: „Matko Boża, Twoje łzy 
zniweczą panowanie piekła”. Na 
rewersie znajduje się wizerunek 
Pana Jezusa ze związanymi dłoń-
mi i napis: „Przez Twoją boską 
cierpliwość, o Jezu uwięziony, 
zachowaj świat od grożącego 
mu chaosu”.

Różaniec „duże 
pacioRki”

Praktyczny, bardzo wy-
godny, lekki, drewniany 
różaniec do częstego 
odmawiania. Duże, dwu-
kolorowe paciorki, łatwe 
przesuwanie.
KOD: S0130G

Sugerowana cena detaliczna:  
4,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

12,90 zł

Różańce 
sznuRkowe 
dRewniane 
(różne kolory)
KOD: ROZA00
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Pełna wersja różańca zakończona krzyżykiem. Wiele wersji kolorystycznych.

„pastelowy Róż” 
KOD: 46099

„gRafit”
KOD: 46105

„kobalt”
KOD: 46112

Różańce-bRansoletki „pamięciowe”

Łatwe zakładanie i ściąganie, 
dzięki czemu w każdej chwili 
można skorzystać, by odmó-
wić modlitwę różańcową. 

„staRe złoto” 
KOD: S0149G

„Rubin”
KOD: S0148G

Dostosowują 
się do wielkości 

nadgarstka!

estetyczne i praktyczne 
różańce-bransoletki 

„pamięciowe” z lekkich 
koralików syntetycznych

„pastelowa 
peRła”
KOD: S0147G

Sugerowana  
cena detaliczna:  

19,90 zł
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Bransoletki 
Wiary 
i Jestem za 
Życiem do 
ekspozycji 
na stojakach 
z haczykami 
lub we 
flokowanym 
etui.

kRzyż, Ryba (jasna)
KOD: S0069G

kRzyż (jasna)
KOD: S00G01

Ryba (jasna)
KOD: S00G03

Ryba (ciemna)
KOD: S00G02

kRzyż, Ryba (ciemna)
KOD: S0068G

bRansoletki 
wiaRy

Ręcznie wykonana bransoletka 
z brązowego woskowanego 

rzemyka z drewnianymi 
symbolami wiary. Bardzo lekka, 

przyjazna. Nosząc ją, dajemy 
świadectwo wiary. Polecamy 

szczególnie jako upominek dla 
młodych... 

kRzyż (ciemna)
KOD: S00G00

Sugerowana  
cena detaliczna:  

19,90 zł
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„jestem za życiem”– bRansoletki obRońców życia
Bransoletki z oryginalnym, międzynarodowym symbolem obrońców życia – odlewem stópek 
10-tygodniowego nienarodzonego dziecka. Uniwersalne dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku.
Nosząc bransoletkę z symbolem pro life, dajesz świadectwo swojej postawy względem życia! 
Regulowana długość. 
KOD: S0044G

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

bRązowa
KOD: S0102G

niebieska
KOD: S0099G

czeRwona
KOD: S0100G

czaRna
KOD: S0146G

Sugerowana  
cena detaliczna:  

29,90 zł
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błogosławień-
stwo domu  
„święta Rodzina”
Błogosławieństwo domu 
tradycyjnie wiesza się 
blisko drzwi wejściowych. 
Jest formą modlitwy 
o Boże błogosławieństwo 
dla wszystkich mieszkań-
ców, dla rodziny, przycho-
dzących w odwiedziny i dla 
całego domu. Warto, by 
przywrócić piękny zwyczaj 
wieszania błogosławieństw 
w widocznych miejscach 
naszych mieszkań, będący 
wyrazem wiary i zaufania 
Bożej opatrzności.
KOD: S0118G

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

hymn o miłości
Obrazek na drewnie 
z wizerunkiem Świętej 
Rodziny i najpiękniejszym 
fragmentem Hymnu o mi-
łości z Pierwszego Listu do 
Koryntian św. Pawła. Zna-
komity upominek zamiast 
zwyczajowej kartki, na 
ślub, jubileusz małżeński 
oraz przy okazji odwiedzin 
u nowożeńców.

* Pamiątka sakramentu 
małżeństwa.

* Pamiątka jubileuszu 
małżeńskiego.

* Z domową wizytą 
u nowożeńców 

i młodych małżeństw.
KOD: S0143G

Obrazki na drewnie z zawieszką, złocone, trwałe, pokryte folią struktural-
ną. wymiary: 12x22 cm

domowy akt 
zawieRzenia
„jezu, ty się tym 
zajmij”
Obrazek drewniany, złocony, 
z najpiękniejszymi fragmen-
tami aktu pełnego zawierzenia 
„Jezu, Ty się tym zajmij”. 
Polecamy rodzinom, którym 
bliska jest modlit wa o. Dolin-
do. Powieszony w domu jest 
wyrazem oddania Jezusowi 
i zachęca do częstego powie-
rzania swoich spraw słowami 
pełnymi zaufania: „Jezu, Ty 
się tym zajmij”.
wymiary: 12x22 cm

KOD: S0141G
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Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

modlitwa do 
św. michała 
aRchanioła
Obrazek ze słynną, potężną 
modlitwą do św. Michała 
Archanioła ułożoną przez 
papieża Leona XIII po wizji, 
jakiej doznał w 1884 roku. 
Papież zarządził odmawianie 
tej modlitwy na zakończenie 
Mszy Świętej. Do zwyczaju 
tego w tych trudnych dla 
chrześcijaństwa czasach 
wraca w tej chwili coraz 
więcej parafii.
wymiary: 13x19 cm

KOD: S0144G

obRazek matki 
bożej kRólowej 
polski z modlitwą 
za ojczyznę 
ks. piotRa skaRgi.
1 kwietnia 1656 roku król 
Jan Kazimierz w obecności 
senatorów Rzeczpospolitej i le-
gata papieskiego uznał Maryję 
z Nazaretu za Królową Polski. 
Nie był to akt symboliczny czy 
kościelny, ale oficjalny i pań-
stwowy! W każdej monarchii 
jest zwyczaj, że portrety władcy 
zdobią domy wiernych podda-
nych. Pragniemy przyczynić 
się do przywrócenia zwyczaju, 
by w każdym polskim domu 
pojawił się wizerunek Matki 
Bożej Królowej Polski, a także 
zachęcić wszystkich, którym 
bliskie są wartości patriotyczne 
i religijne, do domowego i oso-
bistego kultu naszej Królowej.
wymiary: 13x19 cm

KOD: S0145G

„jezu, ufam 
tobie”  
z aktem 
zawieRzenia
Wizerunek Jezusa Mi-
łosiernego wraz z jedną 
z najpiękniejszych modlitw 
ułożonych przez św. Jana 
Pawła II – Aktem zawierze-
nia świata Bożemu Miłosier-
dziu. 
wymiary: 13x19 cm

KOD: S0151G

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł

Sugerowana  
cena detaliczna:  

24,90 zł
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z Prawdziwych 
Pereł
KOD: SGS 105

św. krzysztof
KOD: SGS 106

ku czci 
anioła 
stróża
KOD:  SGS 107

z drzewa 
oliwnego
KOD: SGS 108

św. jan 
Paweł ii
KOD: SGS 104

św. rita z cascii
KOD: SGS 101

W medaliku 
zatopiony płatek 
róży poświęcony 
na nabożeństwie 
ku czci świętej.

W medaliku 
zatopiono  
drobinki 
ziemi 
z Ziemi 
Świętej

W medaliku 
zatopiono płatek 
róży z grobu  
św. Jana Pawła II

specjalnie 
zaprojektowane 
do samochodu.  

praktyczna pętelka 
z elastycznej 

linki umożliwia 
zawieszenie na 

lusterku.  

Sugerowana  
cena detaliczna:  

14,90 zł

Różańce do samochodu

dewocjonalia 
w opakowaniach 
z euRozawieszką
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Katalog produKtów

naklejki samochodowe 
z Religijnym pRzesłaniem

św. krzysztof
KOD: SGN 011

NAKLEJKA SAMOCHODOWA

ŚW. KRZYSZTOF

SGN 011

ŚŚŚŚŚŚŚŚŚ
Seria: Patroni szczęśliwej podróży

Św
. K

rzysztofie, wypraszaj nam łaskę szczęśl
iw

ej
 p

od
ró

ży

NAKLEJKA SAMOCHODOWA

ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ

SGN 007

Wspomagaj nas w walce,  
a przeciw niegodziwości

i zasadzkom  
złego ducha
bądź naszą  

obroną.

św. michał arch.
KOD: SGN 007

zachowaj sPokój...
KOD: SGN 023

NAKLEJKA SAMOCHODOWA
ZACHOWAJ SPOKÓJ...

SGN 023

KEEP 
CALM

JESUS

LOVES
YOU

ti

anioł stróż
KOD: SGN 024

Jedzie z nami
Anioł Stróż

NAKLEJKA SAMOCHODOWA
AVE MARIA

Coeu
r V

endeen. S

ac
re
-c
oe
ur

.

MARIA

AVE

SGN 020

ave maria
KOD: SGN 020

Pro life
KOD: SGN 021

NAKLEJKA SAMOCHODOWA
PRO LIFE

J
E

S T E M  Z A  Y C I E
M

J
E

S T I E
M

SGN 021

nazarejczyk
KOD:  SGN 022

Symbol solidarności z prześladowanymi 
chrześcijanami. „ ” to arabska litera „N” 
i oznacza skrót od słowa „Nazarejczyk”. 
Litera ta jest malowana przez dżihadystów 
na drzwiach domów chrześcijan na Bliskim 
Wschodzie, co jest z reguły wyrokiem śmier-
ci lub w najlepszym wypadku wygnania dla 
jego mieszkańców. 

NAKLEJKA SAMOCHODOWA
„NAZAREJCZYK”

Solid
a rn

i  z  p r z e ś l a d o w a n y m i  c h r z e
ś c

i j
a n

am
i  

SGN 022

NAKLEJKA SAMOCHODOWA

MARYJA, KRÓLOWA POLSKI

SGN 005

ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
Seria: Patroni Polski

maryja, królowa Polski
KOD: SGN 005

Sugerowana  
cena detaliczna:  

14,90 zł
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Nasze przykładowe realizacje:

katalog pRoduktów

Sugerowana  
cena detaliczna:  

99,90 zł

cudowny kRzyż  
św. benedykta (ścienny)
KOD: S0071G

symbolika
Krzyż św. Benedykta od wieków jest 
czczony wśród wiernych. Posiada 
bardzo głęboką symbolikę. Wyraża 
zwycięstwo Chrystusa nad szatanem 
i naszą chęć walki ze złem i poku-
sami. Łacińskie inskrypcje głoszą: 
„Krzyż Święty niech mi będzie 
światłem”, „Idź precz szatanie, nie 
kuś mnie do próżności. Złe jest to, 
co podsuwasz, sam pij truciznę”, 
oraz: „Diabeł niech nie będzie mi 
przewodnikiem”. Istnieją świadec-
twa niezliczonych łask duchowych 
i doczesnych, w tym wiele uzdrowień 
duszy i ciała, uzyskanych przez tych, 
którzy przy Cudownym Krzyżu wzy-
wali z ufnością Bożego miłosierdzia 
przez zasługi św. Benedykta.
Gorąco zachęcamy, by ten wyko-
nany z pietyzmem Cudowny Krzyż 
św. Benedykta znalazł się w każdym 
katolickim domu.

Okazały, wykonany w najwyższej 
jakości Krzyż św. Benedykta, metalo-
wy, galwanizowany na kolor miedzi, 
polerowany dla uzyskania efektu 
starzenia. Zabezpieczony przed czyn-
nikami zewnętrznymi. Wysokość 22 
cm, szerokość 12,5 cm.



Niepowtarzalne dewocjonalia na zamówienie

Nasze przykładowe realizacje:

Różaniec z pereł 
z relikwiami ii stopnia 
św. Jana pawła ii. 
wykonany na zamówienie 
sanktuarium św. Jana 
pawła ii  
w Radzyminie

Różaniec  
z relikwiami ii stopnia 
błogosławionych 
męczenników franciszkańskich.
wykonany na zamówienie 
oo. franciszkanów 
z krakowa

Każde dewocjonalium opatrzone jest 
certyfikatem i hologramem.   

Duży wybór etui, także z nadrukiem

Różaniec z pereł 
z relikwiami ii stopnia  

bł. karoliny kózkówny.
 wykonane na 

zamówienie 
sanktuarium 

bł. karoliny w zabawie.

obrazek na drewnie 
z wizerunkiem i modlitwą 

do św. michała archanioła. 
wykonany dla parafii 

św. michała.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

782 427 736
michal@sangabriele.pl

Zapraszamy parafie i wspólnoty do wykonania spersonalizowanych dewocjona-
liów (różańce, obrazki, medaliki) z wizerunkami patronów, reprodukcjami obra-
zów znajdującymi się w kościele parafialnym.

Zapraszamy sanktuaria, parafie, zakony, wspólnoty, które opiekują się miejscami 
kultu świętych i błogosławionych oraz miejscami pielgrzymkowymi do powierze-
nia nam wykonania niepowtarzalnych dewocjonaliów z  relikwiami świętych lub 
innymi artefaktami związanymi z miejscami świętymi (drobinki ziemi, płatki kwia-
tów, kawałki płótna potarte o cudowny wizerunek).

Różaniec  
z relikwiami św. Joanny 
beretty molli



Zapraszamy sklepy, hurtownie, parafie do składania zamówień

www.sangabriele.pl

katalog  
Producent wyjątkowych  

dewocjonaliów

Szanowni Państwo!
Pozwalamy sobie przesłać Państwu najnowszy katalog produktów naszej firmy. 

Staramy się, by projekty „San Gabriele” były wyjątkowe i odpowiadały na zapotrzebo-
wanie wiernych. Dbamy o estetykę wykonania, starannie dobieramy ofertę. Jesteśmy 
dostarczycielem dewocjonaliów do katalogów „Prodoks” i „Delectio”, które od lat 
cieszą się tam wielką popularnością.

Pragniemy zaprosić także Państwa do współpracy z nami. Zapraszamy do kontaktu 
i składania zamówień.

www.sangabriele.pl

San Gabriele
ul. Rękawka 51
30-535 Kraków


