
Edycja Świętego Pawła 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 

Biblia młodego detektywa
format: 19,50 x 25,50 cm 
strony: 320
oprawa: twarda
EAN 9-788381-310109
indeks 1320081065

cena detal.: 69,95 zł 

Jak przedstawić Biblię, aby nie wydawała się dzieciom 
zbyt długa i trudna? Pomogą nam w tym sympatyczni 
detektywi: Zosia i Tomek.
„Biblia młodego detektywa” zawiera 14 najpopularniej-
szych historii ze Starego Testamentu i 14 z Nowego 
Testamentu. Na początku każdego rozdziału znajduje 
się minikomiks z zabawnymi dialogami, który wpro-
wadza czytelników w tematykę tekstu biblijnego. 
Obok opowieści biblijnej, napisanej przystępnym  

językiem, znajduje się fragment oryginalnego tekstu, aby przyzwyczajać najmłodszych do lektury Pisma 
Świętego. Na marginesach książki Zosia i Tomek wyjaśniają najważniejsze trudne słowa, a także wskazują 
inne fragmenty biblijne, związane z czytanym tekstem. Ponadto na końcu każdego rozdziału znajdują się 
strony informacyjne z bardzo ciekawymi wiadomościami i ilustracjami.
Lektura „Biblii młodego detektywa” jest jak wielkie śledztwo! Jeśli chcesz poznać historie niezwykłych 
postaci, dołącz do Zosi i Tomka i odkryj Pismo Święte.

To idealny prezent na Pierwszą Komunię Świętą.

nowość



Biblia
ST i NT z przypisami 

format: 12,50 x 19,50 cm 
strony: 1504
oprawa: twarda 
EAN 5-907564-023450
indeks 1320200269

cena detal.: 69,00 zł

Nowy Testament 

format: 10,50 x 15,50 cm
strony: 832
oprawa: twarda
EAN 9-788374-241694
indeks 1320200102

cena detal.: 32,95 zł

Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu  
z komentarzem

paginatory
format: 16,00 x 22,00 cm
strony: 2784 
oprawa: twarda z obwolutą
EAN 5-907564-029858 
indeks 1320081065

cena detal.: 160,00 zł

Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu  
z komentarzem

złocone brzegi kartek
format: 16,00 x 22,00 cm
strony: 2784 
oprawa: twarda z obwolutą
EAN 5-907564-019125 
indeks 1320200311

cena detal.: 150,00 zł

Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu  
z komentarzem

złocone brzegi kartek
format: 10,50 x 15,50 cm
strony: 3000 
oprawa: twarda z obwolutą
EAN 5-907564-026727 
indeks 1320200235

cena detal.: 95,00 zł

Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu  
z komentarzem

format: 16,00 x 22,00 cm 
strony: 2784 
oprawa: twarda z obwolutą
EAN 5-907564-028141 
indeks 1320200320

cena detal.: 120,00 zł

Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu  
z komentarzem

format: 10,50 x 15,50 cm 
strony: 3000 
oprawa: twarda
EAN 9-788377-973486 
indeks 1320200234

cena detal.: 89,00 zł

Hi

Ps

Prz

Biblia
ST i  NT z przypisami

format: 12,50 x 19,50 cm
strony: 1504
oprawa: twarda z obwolutą
EAN 5-907564-022279
indeks 1320200268

cena detal.: 75,00 zł 

nowość



Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu  
z komentarzem

złocone brzegi kartek, paginatory 
format: 16,00 x 22,00 cm
strony: 2784 
oprawa: twarda z obwolutą
EAN 5-907564-019149
indeks 1320200313

cena detal.: 180,00 zł

Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu  
z komentarzem

złocone brzegi kartek, paginatory
format: 16,00 x 22,00 cm
strony: 2784 
oprawa: twarda 
EAN 5-907564-023443 
indeks 1320200316

cena detal.: 160,00 zł
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Ps
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Ps
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ks. Bogusław Zeman SSP  

Biblia dla dzieci
format: 20,00 x 27,00 cm; strony: 240; oprawa: twarda 

EAN 9788374246033; indeks1320081022

cena detal.: 49,95 zł
EAN 9788381314268; indeks 1320081026

cena detal.: 59,95 zł

Biblia wyjaśnia dzieciom niezwykłą historię zbawienia. 
Najmłodsi znajdą tu blisko 60 najważniejszych opowia-
dań ze Starego i Nowego Testamentu. Opowiadania  
zostały przygotowane tak, aby pomóc dzieciom w po-
prawnym zrozumieniu tekstu biblijnego i zachęcić ich do 
życia na co dzień tym, co Bóg proponuje. Każde opowia-
danie składa się z czterech części: Czytam, Rozumiem, 
Modlę się i Działam. Nieocenioną pomocą w spotkaniu 
z Bogiem i Jego słowem są ilustracje Zbigniewa Freusa.

bestseller

nowe wydanie

Życie Jezusa 
Biblia w komiksie 
format: 20,80 x 27,50 cm; strony: 144; oprawa: broszurowa
EAN 9788377979594; indeks 1320081018
EAN 9788377978108; indeks 1320081017

cena detal.: 19,95 zł

Życie i działalność Jezusa od narodzin do wniebo-
wstąpienia przedstawione w formie komiksu! 

Obrazkowy przekaz oddziaływuje na wyobraźnię  
i zachwyca feerią barw, a przystępny język zachęca 
do czytania i odkrywania faktów z życia Jezusa. Bo to  
historia prawdziwa, aktualna od ponad 2 tys. lat. Historia 
Superbohatera, który żyje i zapowiedział swoje  
powtórne przyjście. 

DWIE OKŁADKI DO WYBORU!



ks. Bogusław Zeman SSP
Artur Nowicki
Bohaterowie Biblii
format: 23,00 x 31,00 cm 
strony: 16; oprawa: karton
EAN 9788377978825 
indeks 1320081058

cena detal.: 34,95 zł

Valentina Alberici
Skąd wiemy, że Jezus 
istniał naprawdę?
format: 23,50 x 28,50 cm 
strony: 96; oprawa: twarda
EAN 9788381311441 
indeks 1320081025

cena detal.: 34,95 zł

  
YOUCAT dla dzieci
Katolicki katechizm  
dla dzieci i rodziców

format: 16,30 x 21,30 cm
strony: 240
oprawa: zintegrowana
EAN 9788381310116 
indeks 1320015027

cena detal.: 39,95 zł

  
Biblia młodych
YOUCAT

format: 14,50 x 22,50 cm
strony: 432
oprawa: zintegrowana
EAN 9788377976364 
indeks 1320015020

cena detal.: 59,95 zł

Ilustrowana Biblia rodzinna   
format: 19,60 x 26,00 cm; strony: 320; oprawa: twarda
EAN 9788377977101; indeks 1320081075

cena detal.: 49,95 zł

Źródło inspiracji, jak mówić dzieciom o Bogu

Wyjątkowe wydanie Pisma Świętego. Zawiera ponad 100 najważniejszych 
historii ze Starego i Nowego Testamentu oraz kolorowe obrazy, wykonane 
techniką akwareli, które z pewnością zachwycąi dzieci, i rodziców. Znajdzie-
my w nim zarówno przystępnie przekazane opowieści biblijne, jak również 
wyjaśnienia historyczne i archeologiczne, fotografie, mapy, wykresy. 

Prawie sto historii biblijnych opowiedzianych przez ulubionego „Biskupa od dzieci” Antoniego Długosza.  
Proste, odwołujące się do wyobraźni najmłodszych komentarze sprawiają, że świat Biblii w sposób niemal 
naturalny staje się światem każdego dziecka. Stworzenie świata, historie Noego, Dawida i Goliata, naro-
dzenie Pana Jezusa, przypowieści i wiele innych wydarzeń Biskup Antoni celowo i konsekwentnie opisuje  
w czasie teraźniejszym, bo jak podkreśla: „Bóg nadal pisze historię zbawienia na kanwie naszego życiorysu”. 

Audiobook
lektorzy: bp Antoni Długosz,  
Marek Ślosarski
format: MP3;  czas: 6 godz. 22 min
EAN 9788377979587
indeks 1360200041

cena detal.: 19,95 zł

bp Antoni Długosz  
Pismo Święte dla dzieci
Dobry Bóg mówi do nas

format: 20,00 x 27,00 cm
strony: 224; oprawa: twarda
EAN 9788377976326
indeks 1320010835

cena detal.: 49,95 zł

bestseller



bł. Jakub Alberione

Sakrament miłości
Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej
format: 20,00 x 20,00 cm; strony: 48
oprawa: twarda z gąbką
EAN 9-788381-311830
indeks 1320080149
cena detal.: 24,95 zł

Z okazji Pierwszej Komunii Świętej przygotowaliśmy 
wyjątkowy album, który przybliża myśli włoskiego 
kapłana, bł. Jakuba Alberionego, apostoła środków 
komunikacji społecznej i założyciela Rodziny Świętego 
Pawła. Jego słowa dotyczące sakramentu chrztu 
świętego, nauki, spowiedzi świętej, Eucharystii, 
Komunii Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu 
pomogą dziecku odkryć tajemnicę Pierwszej  

Komunii Świętej. Pomogą też zrozumieć, że przyjąć Jezusa to znaczy wyruszyć wraz z Nim na spotkanie 
nowego dnia, zaprosić Go do swojego życia.

Ten elegancki i gustowny w formie album, niezwykły w głębokości przesłania, które zawiera, będzie  
cenną pamiątką najpiękniejszego dnia w życiu każdego dziecka. Jest w nim miejsce na życzenia,  
na wklejenie pamiątkowych zdjęć i wpisanie ważnych informacji związanych z tą szczególną uroczystością. 

Album z kopertą w środku!

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej
Niebo jest w sercu mym 
format: 26,00 x 26,00 cm; strony: 48
oprawa: twarda z okienkiem
EAN 9788377972403
indeks 1320080162

cena detal.: 32,95 zł

Dzień, kiedy dziecko po raz pierwszy przyjmuje do serca Pana Jezusa, 
jest wyjątkowyi bardzo uroczysty.  
Z myślą o zatrzymaniu tych chwil przygotowaliśmy album, który stanie 
się cenną pamiątką. Znajdziemy w nim miejsce m.in. na wpisanie 

życzeń i ważnych informacji związanych z uroczystością Pierwszej Komunii Świętej. 

okładka z miejscem na zdjęcie

  EAN 9788377971734
indeks 1320083013

EAN 9-788377-971734
indeks 1320083011

bp Antoni Długosz, ks. dr Roman Ceglarek
Modlę się do Ciebie Jezu
Modlitewnik. Pamiątka I Komunii Świętej 
format: 8,00 x 11,50 cm; strony: 256; oprawa: twarda

cena detal.: 12,95 zł

Modlitewnik ten jest niezastąpionym prezentem z okazji  
I Komunii Świętej. Oprócz modlitw, litanii i nabożeństw,  
znajdziemy tu wiele pieśni kościelnych, a także komentarze 
oraz ilustracje, które pomogą dzieciom w nauce modlitw  
(np. modlitwy różańcowej) i w zrozumieniu ważnych prawd wiary.



Nakarmieni Chlebem życia
Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej

format: 11,50 x 16,50 cm; strony: 32
oprawa: twarda z gąbką

Dla dziewczynki:
EAN 9788377971529; indeks 1320081102
Dla chłopca:
EAN 9788377971536; indeks 1320081103

cena detal.: 12,95 zł

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej

format: 20,00 x 14,00 cm; strony: 32
oprawa: twarda z gąbką

Dla dziewczynki:
EAN 9788377970577; indeks 1320080143
Dla chłopca:
EAN 9788377970751; indeks 1320080144

cena detal.: 14,95 zł

Jestem gotowa, mój Jezu 
dla dziewczynki

EAN 9788381311540
indeks 1320080124

Jestem gotowy, mój Jezu 
dla chłopca 
EAN 9788381311533
indeks 1320080125

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej
format: 14,00 x 20,00 cm; strony: 32; oprawa: twarda z gąbką; z kopertą

cena detal.: 14,95 zł

Przepięknie ilustrowana pamiątka Pierwszej Komunii Świętej. Starannie wybrane komentarze pochodzą  
z bestsellerowego tytułu „YOUCAT. Katolicki katechizm dla dzieci i rodziców”. Książeczka zawiera  
najpiękniejsze modlitwy dla dzieci w tym wieku. Jest w niej też miejsce na życzenia od najbliższych, a także 
wpisanie dat najważniejszych wydarzeń.



Niezwykły dar 
Pierwsza Komunia Święta
Jezus w moim sercu

format: 20,00 x 27,00 cm 
strony: 80 ; oprawa: twarda z gąbką 
EAN 9788374249188
indeks 1320080158

cena detal.: 29,95 zł

Pamiątka Pierwszej 
Komunii Świętej
To Ja jestem chlebem życia!

format: 10,50 x 14,80 cm 
strony: 16 ; oprawa: zeszytowa
EAN 9788377977729
indeks 1320030213

cena detal.: 5,95 zł

Przyjmij Jezusa  
jak Przyjaciela
Pierwsza Komunia Święta  
ze św. Janem Pawłem II

format: 14,00 x 20,00 cm 
strony: 32 ; oprawa: twarda 
EAN 9788377973325 
indeks 1320080133

cena detal.: 14,95 zł

bp Antoni Długosz
Z Panem Jezusem  
idziemy przez życie
Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej 

format: 11,50 x 16,50 cm
strony: 32 ; oprawa: twarda z gąbką
EAN 9788381310093
indeks 1320081121

cena detal.: 12,95 zł

Zostań z nami,  
Chlebie żywy!
Pamiątka  
Pierwszej Komunii Świętej 

format: 10,50 x 14,80 cm 
strony: 16; oprawa: zeszytowa 
EAN 9788374241021
indeks 1320030110

cena detal.: 3,95 zł

bp Antoni Długosz
Małgorzata Wilk
Jezus jest z nami
Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej

format: 26,00 x 26,00 cm
strony: 60; oprawa: twarda z gąbką
EAN 9788377975138
indeks 1320080159

cena detal.: 39,95 zł

format: 12,00 x 16,00 cm; strony: 16; oprawa: zeszytowa

cena detal.: 3,95 zł 

Z okazji Pierwszej Komunii Świętej 
Perełka 319

EAN 9788381312578; indeks 1320036819

Na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej 
Perełka 320

EAN 9788381313919; indeks 1320036820

PEREŁKI



8 wzorów, format 11,50 x 16,50 cm; pakowane pojedynczo z kopertą w folię; tekst  życzeń wewnątrz; EAN 5907564024143

cena detal.: 2,50 zł

8 wzorów, format 11,50 x 16,50 cm; pakowane pojedynczo z kopertą w folię ; EAN 5907564024136

cena detal.: 2,50 zł

Zaproszenia na I Komunię Świętą – złocone

Karnety: Przyjdź, Panie Jezu – złocone, wycisk wypukły

indeks: 1310402151

indeks: 1310402161

indeks: 1310402155

indeks: 1310402165

indeks: 1310402152

indeks: 1310402162

indeks: 1310402156

indeks: 1310402166

indeks: 1310402153

indeks: 1310402163

indeks: 1310402157

indeks: 1310402167

indeks: 1310402154

indeks: 1310402164

indeks: 1310402158

indeks: 1310402168

Edycja Świętego Pawła • Dział Handlowy: ul. Hutnicza 46, 42-263 Wrzosowa k. Częstochowy  
tel. 34.366.15.50, 34.370.83.50 • www.ehurtownia.edycja.com.pl, e-mail: clwrzosowa@edycja.com.pl

Ceny i dostępność produktów mogą ulec zmianie.


