
CARLO ACUTIS

Leven zonder grenzen

Dit boek is geen lofzang op een jonge superman. Het is een impressie

van het leven van een normale jongen van slechts vijftien jaar, waarin

veel jongeren zich herkennen. Een punt is duidelijk; juist omdat Carlo

als een overtuigd christen geleefd heeft, liet hij in vele harten sporen na.

Auteur: Fr. Occhetta

Prijs: € 8,90

Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks om de lezer te informeren over geloof en leven. Het maandelijks

geselecteerde aanbod van boeken voor jong en oud, is een uitnodiging voor hen die op zoek zijn naar de zin van het

leven, naar licht en liefde. Naar datgene wat mensen ten diepste raakt en naar datgene waarvan wij christenen

geloven dat het in Jezus Christus vervuld wordt. De aanbevolen uitgaven treft u aan in het Ontmoetingscentrum De

Oude Gracht (naast de Onze-Lieve-Vrouwe Kerk), Keizersgracht 218 B, Amsterdam. E-mail: leesgoed9@gmail.com. 

Verkooptijden: ‘s Zondags na de Hoogmis om 12.15 uur in de hal.

Dinsdag t/m Vrijdag van 11.00 uur tot 13.00 uur eveneens in de hal.

AANBIDDING IN HET HART VAN DE WERELD 

De eucharistische aanbidding- het aanbidden van Jezus in de nederige 

gedaante van een hostie is een onuitputtelijke bron van verlichting, troost 

en genezing voor al wie zich op deze wijze tot Hem richt. Door Hem in 

het heilig sacrament te aanbidden bevinden we ons in de directe aanwe-

zigheid van de Heer: we putten onvergankelijk leven uit de levende bron 

die God zelf is.

Auteur: Mgr. Dominique Rey

Prijs:    €   17,50

Naast onze boekencollectie bieden wij u ook de keus uit een groot assortiment rozenkransen. De prijzen 

variëren van € 1,50 en 9,50.
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DE HEILIGE MIS BELEVEN

De schrijver wil priesters en leken stof ter overweging bij de heilige Mis aanbieden,

een handreiking die nauwkeurig de liturgische riten volgt. Een sterke drijfveer hierbij

is zoals hij schrijft: “Bovenal moeten wij gehecht zijn aan de heilige Mis, het centrum

van onze dag. Als wij de Mis goed beleven, dan kunnen we niet anders dan de rest

van de dag doorbrengen met onze gedachten bij God. Ervoor zorgen dat

wij bij Hem blijven: werken zoals Hij, beminnen zoals Hij.

Auteur: Mgr. J. Echevarrίa

Prijs:     € 12,75

IETS GROOTS DAT LIEFDE IS

De christelijke roeping: ontmoeting, antwoord, trouw

De reeks artikelen die in dit boek zijn gebundeld, is bedoeld om de zoektocht naar

onze ware identiteit te ondersteunen. Iets groots dat liefde is gaat over de diverse

aspecten van de christelijke roeping en richt zich daarmee tot elke vrouw en elke

man die bewust als christen wil leven. Met de eerste leerlingen van Jezus, met de

catechese van de pausen en de heiligen, in het bijzonder de heilige Jozefmaria

Escrivá, kunnen we deze eeuwige, vreugdevolle realiteit beleven: God roept ons. Hij

heeft voor ieder voor ons een plan: heiligheid.

Redactie: Borja de Léon

Prijs:        €  14,75

SPREKEN MET GOD  deel IV: Week 1 – 7 door het jaar

De serie “Spreken met God” biedt de lezer van vandaag meditaties voor elke 

dag op basis van de liturgie. Kernwoorden zijn: Liefde van God en liefde tot 

God; blijdschap en gerechtigheid; offer en barmhartigheid; gezin en werk; 

apostolaat en vriendschap; Hem beter leren kennen en vertrouwelijk met Hem 

kunnen omgaan. Een must voor de dagelijkse geestelijke lezing!

Auteur: F. Fernández Carvajal, pr.

Prijs:     € 14,75 (hele serie – 10 delen € 120,-)

Voor verdere informatie zie:  www.escrivaworks.nl

www.deboog.nl
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Rozenkransgebedskaart

Voor iedereen die wil weten hoe men de rozenkrans bidt, is deze gebedskart

een uitstekende hulp: ze geeft van begin tot einde aan wat bij elke kraal

gebeden wordt en welke geheimen bij elke dag van de week behoren.

Prijs: € 1,-
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