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 ná de Hoogmis om 12.15 uur in de hal;
dinsdag t/m donderdag van 10.30 uur tot 13.00 uur eveneens in de hal.

NOVEEN TOT DE HEILIGE JOZEFMARIA ESCRIVÁ
Op 6 oktober 2002 is de stichter van het Opus Dei Jozefmaría Escrivá door
de heilige Paus Johannes Paulus II heilig verklaard. De kerk viert zijn feest
op 26 juni. De nieuwe heilige zocht de vereniging met Christus in het
alledaagse: “In datgene waar je naar streeft, in je werk en in je liefde, daar

vindt jullie ontmoeting met Christus plaats. Wij moeten ons heiligen in de
doodgewone aardse omstandigheden, door God en alle mensen daar te
dienen.”
Auteur: Mgr. J. Larra Holguín
Prijs:

€ 2,-

KATHOLIEKEN EVANGELISEREN
Handboek voor de nieuwe evangelisatie

De nieuwe evangelisatie is een taak waartoe Christus ons allen oproept. Het
is dé grote uitdaging van de Kerk in de 21e eeuw. Het is de opdracht
waarmee u en ik zijn belast.
Het doel van dit boek is om die opdracht in detail uiteen te zetten: Wat zij
inhoudt, hoe wij haar kunnen uitvoeren, en wat wij geacht worden te

verkondigen.
Auteur: Scott Hahn
Prijs:

€ 12,50

Naast onze boekencollectie bieden wij u ook de keuze uit een groot assortiment rozenkransen.

CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Dertig jaar na het Tweede Vaticaanse Concilie is de Catechismus van de Katholieke
Kerk verschenen. “Deze Catechismus brengt dat wat voor ons gelovigen van belang is,
bijeen in een samenhangend en compact geheel. Geworteld in het verleden is dit werk
een gave voor vandaag en in de toekomst” (Nederlandse Bisschoppen).
Prijs: € 41,50

MIJN ENGEL EN IK

In zeven treden met elkaar
Het geloof in Engelbewaarders – voor zover dat nog aanwezig is – staat bij de meeste
mensen nog “in de kinderschoenen”. Ondertussen is er in de Kerk en in de wereld een
echt apocalyptische strijd ontbrand, een strijd tussen goed en kwaad, tussen goede en
kwade geesten. Om in deze strijd staande te blijven, is het nu nodig kennis te hebben
van de heilige Engelen, van hun hulp en hun verering. Het gaat erom te streven naar
een werkelijk volwassen manier van omgaan met hen. In dit boekje wordt in zeven
treden uitvoerig ingegaan op de mogelijkheid en kansen, die daarmee gepaard gaan.
Auteur: P. Hubert van Dijk ORC
Prijs: € 5,50
DE VIER EVANGELIES
Willibrordvertaling 1978
“Neem het Evangelie, draag het bij je en lees het elke dag: het is Jezus die met je
spreekt!” (Paus Franciscus)
Deze handzame pocketuitgave van de vier Evangelies vergemakkelijkt het om gehoor
te geven aan de oproep van de Paus: de dagelijkse lezing van het leven van Jezus
brengt ons Hem dichterbij, Hij die voor ons voorbeeld is en de weg naar de Vader
wijst.
Uitgave: Verzorgd door Katholieke Bijbelstichting Breda
Prijs: € 3,50

SPREKEN MET GOD deel V: week 8 - 14
Spreken met God is een gids voor het gebed, een reisgids door de Heilige Schrift, een
reisgids langs twintig eeuwen onderricht van de Kerk en christelijke schrijvers. Elke
dag een overweging op basis van de liturgie van de dag. Opvallend is de rijkdom aan
praktische suggesties voor de heiliging van het gewone leven, waardoor
het leven zelf een gebed wordt. Een must voor uw dagelijkse geestelijke lezing!
Auteur: F. Fernández Carvajal, pr
Prijs: € 17, 95

\Voor verdere informatie zie:

www.deboog.nl

