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Katolska kyrkan 
och den västerländska 

civilisationen

Den västerländska civilisationen har gett oss den moderna vetenskapens 
under verk, den fria marknadsekonomins välstånd, rättssäkerhet, en unik 
känsla för frihet och mänskliga rättigheter, osjälvisk människokärlek 
som en dygd, lysande konst och musik, en förnuftsgrundad filosofi, och 
oräkneliga andra gåvor som vi tar för givna i den rikaste och mäktigaste 
civilisationen någonsin. Men vilken är den yttersta källan till dessa gåvor? 
I denna bok, Katolska kyrkan och den västerländska civilisationen, ger oss 
Thomas E. Woods det länge nonchalerade svaret: Katolska kyrkan.

I boken står bland annat att läsa:

• Varför den moderna vetenskapen föddes inom Kyrkan.
• Vad som egentligen var upprinnelsen till Galileo-affären.
• Hur Kyrkan humaniserade Väst genom att insistera på 

människans okränkbara värde.
• Hur universiteten uppkom som ett kyrkligt initiativ.
• Hur västerländsk lag växte fram ur den kyrkliga lagen.
• Hur idén om en fri marknadsekonomi utvecklades av 

katolska präster, 500 år före Adam Smith.

THOMAS E. WOODS är amerikansk historieprofessor, politisk skribent 
och författare. Bland hans många övriga böcker kan nämnas The Church 
Confronts Modernity, The Church and the Market, The Great Façade, och 
Sacred Then and Sacred Now.

Thomas E. Woods

ISBN: 978-91-85608-51-5www.fredestadforlag.se
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1982 startar Sigfrid Fredestad, familjefar och bokfantast, Bokförla-
get Catholica. Namnförslaget kommer från en ung karmelitbroder, 
med vilken Sigfrid ibland har sällskap på tåget till Lund. Målet med 
förlaget är lika enkelt som storslaget: att göra Kristus och hans 
Kyrka kända och älskade i Sverige.

Ungefär samtidigt kommer ett ungt par tillbaka efter ett år i evang-
elikal bibelskola i USA. Även de är besjälade av ett högt uppsatt 
mål, att låta svenskarna lära känna Jesus. Paret är Ulf och Birgitta 
Ekman, och de startar Livets Ord, Sveriges på samma gång mest 
kända och mest kontroversiella församling.

1996 lyckas Sigfrid med bedriften att ge ut Katolska kyrkans kate-
kes på svenska. Denna bok hamnar några år senare i Ulf och Birgit-
tas händer. De förundras över att finna många delar av sin egen tro 
så väl formulerad i en katolsk katekes, samtidigt som de finner en 
hel del som är främmande för dem. 

1998 väljs den unge karmelitbrodern, numera medelålders, till 
biskop. Snabbt blir han biskop Anders med Sveriges alla katoliker.  
I TV-soffan sitter Ulf och Birgitta och ser den nye katolska biskopen 
bli intervjuad. Hans klara budskap och ödmjuka attityd gör stort 
intryck. 

Nu framme vid 2015 ger Catholica ut Ulf och Birgitta Ekmans bok 
om deras väg till den Katolska kyrkan. Den stora upptäckten är 
berättelsen om två människor som söker enhet, sanning, och 
autencitet … och som bryter upp och lämnar sitt eget samman-
hang för att handla i enlighet med sitt samvete. Förordet är förfat-
tat av biskop Anders. 

Trådarna löper samman och vi förenas i vår kärlek till Jesus och 
hans Kyrka, och vår brinnande iver att föra den vidare till alla män-
niskor av god vilja. 

Det är inte utan att vi känner Andens vind blåsa.

Sara Fredestad

Andens vind
Woods
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Katolska kyrkan och den västerländska civilisationen

Den västerländska civilisationen har gett oss den moderna vetenskapens under verk, den fria marknadsekonomins välstånd, rättssäkerhet, en unik känsla för frihet och mänskliga rättigheter, osjälvisk människokärlek som en dygd, lysande konst och musik, en förnuftsgrundad filosofi, och oräkneliga andra gåvor som vi tar för givna i den rikaste och mäktigaste civilisationen någonsin. Men vilken är den yttersta källan till dessa gåvor? I denna bok, Katolska kyrkan och den västerländska civilisationen, ger oss Thomas E. Woods det länge nonchalerade svaret: Katolska kyrkan.I boken står bland annat att läsa:

• Varför den moderna vetenskapen föddes inom Kyrkan.• Vad som egentligen var upprinnelsen till Galileo-affären.• Hur Kyrkan humaniserade Väst genom att insistera på människans okränkbara värde.
• Hur universiteten uppkom som ett kyrkligt initiativ.• Hur västerländsk lag växte fram ur den kyrkliga lagen.• Hur idén om en fri marknadsekonomi utvecklades av katolska präster, 500 år före Adam Smith.

THOMAS E. WOODS är amerikansk historieprofessor, politisk skribent och författare. Bland hans många övriga böcker kan nämnas The Church Confronts Modernity, The Church and the Market, The Great Façade, och Sacred Then and Sacred Now.

Thomas E. Woods

ISBN: 978-91-85608-51-5
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Den västerländska civilisationen har gett oss den moderna vetenskapens underverk, den fria 
marknadsekonomins välstånd, rättssäkerhet, en unik känsla för frihet och mänskliga rättigheter, 
osjälvisk människokärlek som en dygd, lysande konst och musik, en förnuftsgrundad filosofi, 
och oräkneliga andra gåvor som vi tar för givna i den rikaste och mäktigaste civilisationen 
någonsin. Men vilken är den yttersta källan till dessa gåvor? I denna bok, Katolska kyrkan och den 
västerländska civilisationen, ger oss Thomas E. Woods det länge nonchalerade svaret: Katolska 
kyrkan. 

I boken står bland annat att läsa: 
• Varför den moderna vetenskapen föddes inom Kyrkan. 
• Vad som egentligen var upprinnelsen till Galileo-affären. 
• Hur Kyrkan humaniserade Väst genom att insistera på människans okränkbara värde. 
• Hur universiteten uppkom som ett kyrkligt initiativ. 
• Hur västerländsk lag växte fram ur den kyrkliga lagen. 
• Hur idén om en fri marknadsekonomi utvecklades av katolska präster, 500 år före Adam Smith. 

THOMAS E. WOODS är amerikansk historieprofessor, politisk skribent och författare. Bland hans 
många övriga böcker kan nämnas The Church Confronts Modernity, The Church and the Market, 
The Great Façade, och Sacred Then and Sacred Now. 

Katolska kyrkan och den  
västerländska civilisationen
Av: Thomas E. Woods

Översättning: Håkan Hammarén

198 kronor
224 sidor, hård pärm

Europas eviga dragkamp
Av: Stefan Höjelid

I en initierad och angelägen bok om Europa och Europeiska uni-
onen (EU) tar författaren upp egna och andras tankar om Europa 
och dess efterkrigstida politiska experiment EU – båda två lika 
svårfångade som diskret charmfulla väsen, omdiskuterade och 
ifrågasatta, men samtidigt livskraftiga och önskvärda.

225 kronor
288 sidor, hård pärm

www.fredestadforlag.se
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FÖRÖDMJUKELSENS EUROPA, dragkampen mellan politik och ekonomi, utmaningarna i samtiden och framtiden samt ett antal intervjuröster om Europa – Europas eviga dragkamp belyser  begreppen Europa och Europeiska unionen utifrån olika infallsvinklar och fokuserar på idéer om samarbete, gränsproble matik, identitet, demokrati, fred, samt imperie-tanken. Stefan Höjelid gör även nedslag i Sveriges och Tysk-lands nationella diskurser samt ger några exempel på och resonerar kring två städers, Berlins och Strasbourgs, politiska betydelse i Europas efterkrigshistoria.
Trots att den nationella färgsättningen starkt präglat Europa på områden som politik, ekonomi, kultur och språk, finns det också en europeisk kanon som inte bara kommer till uttryck  i europeiska enhetssträvanden utan också inrymmer författare, tonsättare, filosofer och konstnärer, som betonar det gemen-samma europeiska kulturarvet – Europas eviga dragkamp mellan  enhet och mångfald. 

STEFAN HÖJELID är docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och mångårig läroboksförfattare. Han är också styrelseledamot i Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) och har tidigare på Sekel Bokförlag utkommit med  antologin  Turkey. From Tutelary to  Liberal  Democracy (2009).

Europas eviga
dragkamp
Tankar om Europa och Europeiska unionen

s t E fa n  h ö j E l i d

9 789185 608485
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Vi har en ny hemsida!

Nu är det lättare att handla och  

att botanisera i sortimentet.

Titta in på www.catholica.se
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Våra vägar bar 
till Rom

I denna bok berättar den amerikanske före dette frikyrkopastorn och då 
mycket anti-katolske Scott Hahn och hans fru Kimberly om sin andliga resa 
”hem” till Guds världsvida förbundsfamilj, den Katolska Kyrkan. Det är 
en inspirerande berättelse om hur lidelsen för sanningen och kraften i den 
kristna tron gripit makarna Hahn och fått dem att ta sin tro på allvar och 
bygga hela sina liv kring den och på den.

Genom omfattande bibelstudier kommer de fram till att reformationens 
bägge stridsrop – tron allena (sola �de) och Skriften allena (sola scriptura) 
– är helt obibliska. De upptäcker att Bibeln tvärtom lär att det krävs både 
tro och gärningar för att vi skall kunna bli rättfärdiggjorda och att det �nns 
två traditioner som vi måste följa: både den skriftliga (Bibeln själv) och 
den muntliga (som förvaltas av Kyrkan). Efter hand upptäcker de också, 
ytterst motvilligt, att Katolska Kyrkan lär samma sak som Bibeln. Som de 
sanningssökande och ärliga människor de är tar de därför konsekvenserna av 
denna upptäckt, trots det höga pris de får betala för sitt vägval.

SCOTT HAHN är en internationellt erkänd katolsk föreläsare och teo-
log. Hahn innehar Benedikt XVI:s professur i Biblisk teologi och Liturgisk 
förkunnelse vid prästseminariet S:t Vincent i Latrobe, Pennsylvania, i USA. 
Han är även professor i teologi vid Franciscan University i Steubenville, 
Ohio. Bland hans övriga böcker kan nämnas Lammets måltid; Himlarnas 
drottning; Herre, förbarma dig; Svar på den nya ateismen samt A Father Who 
Keeps His Promises.

KIMBERLY HAHN är en katolsk författare och �itig föreläsare i ämnen 
som rör äktenskap och familj. Bland hennes övriga böcker kan nämnas Life-
Giving Love och Catholic Education: Homeward Bound. Familjen Hahn bor 
i Steubenville, Ohio, i USA. 

ISBN: 978-91-85608-27-0www.catholica.se
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Vägar till kyrkan

Den stora upptäckten 
Av: Ulf och Birgitta Ekman

Förord: biskop Anders Arborelius

238 kronor
192 sidor, hård pärm med skyddsomslag

”Men Ulf, vad är det som är sant?” 

Dessa ord återkommer Birgitta allt oftare till. Det 
har börjat som ett förutsättningslöst sökande 
efter mer kunskap om de historiska kyrkorna. 
Det har fortsatt med en upptäcktsfärd i den 
katolska världen och möten med nya männi-
skor. Och nu står det klart för Ulf och Birgitta 
Ekman vad den Katolska kyrkan verkligen är.

Nu är det allvar. Kanske räcker det inte bara att 
fördjupa sina teologiska kunskaper och ägna sig 
åt ekumenik? Kanske har de funnit den dyrbara 
pärlan i åkern? I så fall måste de nu sälja allt det 
har för att göra den till sin …

En svår tid följer.  Hur ska de kunna lämna sitt 
livsverk, Livets Ord? Innebär det att de ”sviker” 
alla människor som lyssnat till Ulfs undervisning 
i många år?

Men en natt vaknar Ulf och hör en röst i sitt inre: 
”Det är dags att komma ut i vattnet nu. På vilket 
sätt vill du i? Som Jona eller som Petrus?” 

Och med ens förstår han att det är dags att 
lämna båten och följa Jesus ut bland vågorna. 

Beskedet om att Ulf och Birgitta Ekman lämnar 
Livets Ord för att bli upptagna i den Katolska kyr-
kan slog ner som en bomb i svensk kristenhet den 9 
mars 2014, och nyheten blev hett stoff i medierna. I 
den här boken får vi veta historien bakom det kon-
troversiella beslutet, och denna gång är det inte 
bara Ulf som berättar – utan även Birgitta.

Biskop Anders om boken:
… Denna bok är ett vittnesbörd om hur två äkta 
makar – och det är ytterst väsentligt att betona 
att det är två unika människor som gemensamt 
men ändå i full respekt för varandras integritet – 
fick gå igenom en krävande och djupt personlig 
process av omprövning och omvändelse. Det är 
två människor, som är besjälade av en djup läng-
tan efter sanning och ingenting annat. De har 
ingenting att vinna på att bli katoliker, tvärtom …

Av bladet blev ett träd
Av: Henrik Engholm

Henrik Engholm växte upp i Pingstkyrkan 
och började sin teologiska utbildning på 
Livets Ord, där han sedan också var redaktör 
för den teologiska tidskriften ”Keryx”. 2014 
upptogs Henrik i den Katolska kyrkan tillsam-
mans med sin hustru Sofie. Med ett lätt-
flytande språk och teologisk skärpa redogör 
han i denna bok för skälen bakom sitt beslut.

159 kronor

Kallad till tystnad
Av: Thomas Merton

Kanske 1900-talets mest lästa 
konversionberättelse. Om den 
unge sökaren som byter ett 
intellektuellt storstadsliv mot 
ett liv i tystnad och hårt arbete 
i ett trappistkloster.

187 kronor

Våra vägar bar till Rom
Av Scott & Kimberly Hahn

Det Thomas Merton gjorde för att den 
sekulariserade nutidsmänniskan skulle 
lära känna Katolska kyrkan, det har 
Scott och Kimberly Hahn gjort för fri-
kyrkliga världen över. Denna bok har 
varit livsavgörande för många männi-
skor.

175 kronor
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Ulf och  Birgitta tipsar!

Katolska kyrkans katekes

Ulf: "För mig är Katolska kyr-
kans katekes helt ovärderlig. 
Med sina ingående och 
klara formuleringar ger den 
initierade svar på frågor om 
tron. Den är en källa att 
ständigt ösa ur. Redan 
innan jag blev katolik hade 
jag läst den från pärm till 
pärm flera gånger. Efter Bibeln är katekesen den 
bästa bok jag vet."

250 kronor
868 sidor, mjukt skinn (cabra), med guldsnitt

Himlarnas drottning

Av: Scott Hahn

Birgitta: "I Himlarnas drott-
ning av Scott Hahn, fick jag 
äntligen svar på mina frågor om Maria! Dessa frågor 
känns ju svåra för många protestanter, men här fick 
jag med spänning följa författaren när han öpp-
nade Guds Ord och visade, att det inte bara finns 
skuggbilder av Kristus i GT, utan även av Maria. 
Boken är lättillgänglig och rolig att läsa och för mig 
var den verkligen revolutionerande."

169 kronor

Katolsk bönbok

Ulf: "Katolsk bönbok öppnar verkligen vägar till ett 
rikt böneliv. Den ger både hjälp och inspiration till 
den dagliga bönen. Dörren till Kyrkans rika böneskatt 
öppnar sig på ett härligt sätt så att man blir inspirerad 
till att ständigt gå vidare på bönens väg.  Det finns så 
mycket att upptäcka!"

198 kronor

Fem kornbröd

Av: Francis Xavier Nguyen 
Van Thuan

Ulf: "Fem kornbröd blev 
för mig en livlina i en tid av 
fysisk utmattning. Den 
talade rakt in i den situa-
tion som jag då befann mig i. Jag läste den dagligen 
under en tid och genom denna bok kom verklig ved-
erkvickelse till mig." 

89 kronor

Till den kristna trons 
försvar

Av: Peter Kreeft

Ulf: "Till den kristna trons försvar är en ovanligt 
lyckad resursbok genom sin bredd och sitt djup. 
Peter Kreeft har förmågan att ta svåra sammanhang 
och göra dem tillgängliga och begripliga. En 
utmärkt studiebok för den som vill tränga djupare 
in i tron.  En bra gåva till reflekterande sökare, inte 
minst eftersom att den så sakligt går igenom alla 
viktiga argument för den kristna tron."    

225 kronor

En sång för Nagasaki

Av: Paul Glynne

Birgitta: "En sång för Nagasaki borde alla läsa just 
nu, 60 år efter att atombomberna fälldes över 
Japan! Vi får följa en ung japan som slutligen blir en 
katolsk läkare och överlever bomben i Nagasaki och 
strålningssmittad ger sina sista år till de lidande där. 
För mig var det även så intressant och gripande att 
läsa om hur Japan nåddes av evangeliet på 1500-
talet och hur byar i hemlighet, under förtryck, beva-
rade tron i hundratals år." 

191 kronor

Lammets måltid

Av: Scott Hahn

Birgitta: "Lammets måltid är ännu en bok av Scott 
Hahn som vänt uppochned på mycket för mig. 
Uppenbarelseboken är inte så enkel att förstå, men 
man känner dess djup och allvar och vill tränga in i 
den. I Lammets måltid förs man in i himmelens 
heliga värld när författaren med hjälp av tidiga kyr-
kofäder, lyfter slöjan och faktiskt visar att Bibelns 
sista bok till syvende och sist handlar om Mässan, 
den heliga liturgin."

169 kronor

Lammets måltid

S c o t t  H a h n

C a t h o l i c a

M ä s s a n  s o m  h i m l e n  p å  j o r d e n
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Julklappstips

Den inre friheten

Av: Jacques Philippe

Om att upptäcka sitt inre rum av frihet, för vilken 
Gud är garanten.

129 kronor

Genom dödsskuggans dal

Av: Gereon Goldman

1939 rekryteras Gereon Goldman till SS. Han är fran-
ciskanbroder och prästseminarist och fast besluten 
om att inte kompromissa med ondskan.

179 kronor

Herre förbarma dig

Av: Scott Hahn

I Herre, förbarma dig utforskar Scott Hahn förso-
ningens sakrament och visar oss varför bikten är 
nyckeln till vår andliga utveckling.

174 kronor

Den trofaste Fadern

Av: Scott Hahn

Bokens övergripande tema är den förbundskärlek 
som Gud visat oss genom hela den mänskliga his-
torien. Den trofaste och alltid tålmodige Guden lyf-
ter den fallna människan ur mörkret och synden, 
och låter henne bli del av sin gudomliga familj.

195 kronor

Sök friden

Av: Jacques Philippe

I boken Sök friden och bevara den behandlas två 
centrala frågor: Hur ska vi hantera den rädsla och 
nedstämdhet som så ofta präglar våra liv? Hur kan 
vi lära oss att förtrösta på Gud och att överlämna oss 
åt hans kärleksfulla omsorg?

129 kronor

Tid för Gud

Av: Jacques Philippe

Människor längtar efter ett personligt, djupt och 
intensivt böneliv. Men de saknar ofta uppmuntran, 
vet inte hur de ska gå till väga, eller låter sig nedslås 
av de motgångar som de oundvikligen möter. 

129 kronor

Det misslyckade helgonet  
Helige Rafael Arnáiz Barón

Av: en nunna i Mariavall

En ung man som hade allt – pengar, skönhet, 
begåvning, humor – väljer att lämna karriär och 
prinsessa för att viga sig helt åt Gud i ett trappist-
kloster. Men livet blir inte alls som Rafael tänkt 
sig...

225 kronorwww.catholica.se

Helige Rafael Arnáiz Barón

DET MISSLYCKADE HELGONET 

av en nunna 
Mariavall

EN UNG MAN SOM HADE ALLT – pengar, skönhet, begåvning, humor  

– väljer att lämna karriär och prinsessa för att viga sig helt åt Gud i ett  

trappistkloster. Men livet blir inte alls som Rafael tänkt sig... 

Biografi och dagböcker visar hur en vanlig tonåring utvecklas till ett  

helgon, som 27 år gammal vid sin död 1938, nått sin fulländning.  

Inte genom att ha blivit en ”lyckad” människa, utan genom att ha  

misslyckats och insett sin totala hjälplöshet.

I oktober 2009 blev Rafael Arnáiz Barón – denne passionerade spanjor  

– helgonförklarad av påven Benedictus XVI och utropad till förebild för  

vår tids unga.

DET M
ISSLYCKADE H

ELGON
ET 

Vilken skön skatt att vara ingen och inget... den siste...! Vilken 

skön skatt Jesu kors är! Vad gör det om vi är den förste eller den 

siste, när det är den plats på jorden Herren utvalt åt oss? Det är 

en förgänglig plats, utan vikt i evigheten... evigheten med Gud.
(Rafael)

d för Gud

Jacques Philippe

Många människor idag längtar efter Gud. De längtar efter 
ett personligt, djupt och intensivt böneliv, källan till den 
sanna lyckan och den smala vägen till himmelen. Men de 
saknar ofta uppmuntran, vet inte hur de skall gå till väga, 
eller låter sig nedslås av de motgångar som de oundvikligen 
möter. Syftet med denna bok är att ge råd och konkret 
vägledning i bönen, på ett modernt och tillgängligt språk. 

I boken lyfter Jacques Philippe fram stora kontemplativa 
bedjare som Teresa av Avila, broder Lorens och Frans av 
Sales och presenterar Kyrkans traditionella undervisning för 
vår tids läsare. Samtidigt frågar han sig: kan det vara så att 
Gud i vår tid använder en ny pedagogik för att leda själarna 
till helighet? 

Jacques Philippe är katolsk präst och tillhör Les Béatitudes 
(Saligprisningarna), en gemenskap sprungen ur den 
karismatiska rörelsen. Han är en internationellt uppskattad 
reträttledare och författare. Sedan tidigare finns ”Den inre 
friheten”  och ”Sök friden och bevara den” utgiven på svenska.

Tid för Gud
Vägledning till ett liv i bön

www.catholica.se

Jacques P
hilippe
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Genom 
dödsskuggans

dal
Gereon Goldmann

1939 rekryteras Gereon Goldmann till SS. Han är franciskan
broder och prästseminarist och fast besluten om att inte
kompromissa med ondskan. Hans ideologiska kamp leder till 
en konfrontation med självaste Heinrich Himmler, ett möte 
med en oväntad utgång. 

Tiden i SS – märklig bara den – är bara början; I ett hals
brytande tempo får vi följa med till det ockuperade Paris, den 
ryska fronten, södra Italien under de allierades invasion och till 
sist de franska fånglägren i Nordafrika. 

 Omväxlande klädd som soldat eller franciskanbroder 
tar sig Gereon fram genom ett krigshärjat Europa: han lyckas 
smita in i koncentrationslägret i Dachau, han blir inblandad i  
attentatet mot Hitler, han får audiens hos påven och han  
hamnar i Monte Cassino bara dagar innan klostret bombas. 
Gång på gång står den unge mannen ansikte mot ansikte med 
döden för att i sista stund räddas som genom ett under. Så 
småningom visar det sig att en obetydlig liten nunna hemma i 
Tyskland utövar ett oväntat inflytande på händelseförloppet …

”Genom dödsskuggans dal” är en osannolik – men likväl sann – 
historia om att förbli trogen sig själv och Gud, oavsett om
ständigheter. Allt verkar vara möjligt för Gereon – men i själva 
verket är ingenting omöjligt för Gud.

G
ereon G

oldm
ann

Genom
  dödsskuggans dal

www.fredestadforlag.se

En sann historia
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Namn:  ........................................................

Adress: ........................................................

......................................................................

......................................................................

e-post: ...............................................................

Telefon: .......................................................

Katolska kyrkan och den västerländska  
civilisationen ............................................................................□
Europas eviga dragkamp .................................................□
Den stora upptäckten ........................................................□
Av bladet blev ett träd .......................................................□
Kallad till tystnad ...................................................................□
Våra vägar bar till Rom .......................................................□
Katolska kyrkans katekes ..................................................□
Katolsk bönbok ......................................................................□
Fem kornbröd .........................................................................□
Till den kristna trons försvar ...........................................□
Himlarnas drottning ...........................................................□
En sång för Nagasaki ..........................................................□
Lammets måltid ....................................................................□
Det misslyckade helgonet ..............................................□
Den inre friheten ...................................................................□
Genom dödsskuggans dal ..............................................□
Herre förbarma dig ..............................................................□
Den trofaste Fadern ............................................................□
Sök friden  .................................................................................□
Tid för Gud ................................................................................□

Andliga redogörelser..........................................................□
Den brinnande pilen ..........................................................□
Rosenkransar:
 gyllene troca ...........................................................□
 onyx .............................................................................□
 turkosa snäckskal .................................................□
 rosenkvarts ..............................................................□
 vita sötvattenpärlor ............................................□
 ametist .......................................................................□
 jade ...............................................................................□
 blå agat ......................................................................□
Ja, tack! Jag vill ha julkort också!
 1. Ömhetens madonna....................................□  2. Jesu födelse .......................................................□
 3. Madonnan och barnet ................................□
 4. Herdarnas tillbedjan .....................................□
 5. Ödmjukhetens madonna ..........................□

Beställningstalong antal  antal

Beställning
Porto inom Sverige 35 kr. Vid köp över 600 kr fri frakt. Priserna gäller vid beställning med 
denna folder eller vid beställning per telefon eller via Internet fram till den  
28 februari 2016. Vi reserverar oss för tryckfel och för att varor kan ta slut.
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Rosenkransar
Handgjorda rosenkransar i halvädelstenar, snäckskal och pärlor. 

250 kronor styck

Gyllene troca

Medaljong: Kalk och 
hostia
Pärlor som skiftar i kräm-
vitt och kola, guld färgad 
kedja Ömhetens madonna Jesu födelse

Glöm inte julkorten!

10 dubbla kort med kuvert, 
exklusiv kvalitet
120 kronor

Onyx

Medaljong: Sankt 
Mikael/Skyddsängeln
Pärlor i svart, silverfärgad 
kedja

Turkosa snäckskal

Medaljong: Vår fru av 
Guadalupe
Turkosfärgade pärlor, 
silverfärgad kedja

Rosenkvarts

Medaljong: Kalk och 
hostia
Mjölkrosa pärlor, 
silverfärgad kedja

Vita sötvattenpärlor

Medaljong: Den helige 
Ande/den heliga famil-
jen
Stora vita pärlor

Ametist

Medaljong: Kalk och 
hostia
Lilaskiftande pärlor, 
silverfärgad kedja

Jade

Medaljong: Kalk och 
hostia
Gröna pärlor, guldfärgad 
kedja

Blå agat

Medaljong: Kalk och 
hostia
Mörkt blåskiftande 
pärlor

Hjälp oss att  

hålla ner kostnaderna:  

lägg din beställning  

på webben!



Catholica AB
Blåklintsvägen 1, 262 65 ÄNGELHOLM
Tfn: 0431-452329 
www.catholica.se

HANDLA PÅ 

www.catholica.se
Porto 35 kr. Vid köp för över 600 kr, fri frakt.

Catholica AB
Svarspost
20403080
SE-262 20 ÄNGELHOLM

Klipp ut sista sidan, vik och tejpa ihop.

Andliga redogörelser & Själens rop till Gud

Av: Teresa av Jesus
Om de andliga nådebevis Teresa tagit emot av Gud 
och om hennes själs allra innersta utrop till honom.
110 kronor

Den brinnande pilen – Karmels  
mystik genom tiderna

Av: Anders Arborelius
En antologi för den som vill lära känna Karmels 
andliga tradition.
75 kronor


