Quinze minuts en companyia de
Jesús Sacramentat

Guía del Cristiano

Oraciones de la mañana, noche y durante el día.
Angelus, bendición de la mesa, los sacramentos
Penitencia, devociones, Via Crucis….
Idiomes:
Català – Comprar
Castellà – Comprar

Oraciones del Cristiano

Oracions i fórmules bàsiques.
Idiomes:
Català – Comprar
Castellà – Comprar

de

la

Litúrgia de les Hores
L’ edició present conté íntegres l’ Ordinari i el Cicle de les
quatres setmanes per a Laudes i vespres, i els textos de
Completes i dels Oficis Comuns.
518 pàgines
10 x 16
Català
Comprar

Cuaderno de Oraciones
Selección de oraciones escritas por el Cardenal Newman y una
pequeña biografia del mismo.
Autor: Newman, John Henry
Idiomas:
Castellano – Comprar
Catalán – Comprar
Pare Ressuscitat, que senti la pau que em mostres. Que no
tanqui les meves “portes” per la por. Que m’aferri a l’Esperit
que em regales, per viure intensament el compromís de sentirme enviat…

Senyor meu i Déu meu, perdona les meves debilitats, els meus
dubtes, les meves pors, perquè tot i ser de vegades com Tomàs,
desitjo buscar-te, estar amb tu…
Perquè encara que em tanqui en els meus silencis o en els meus
sorolls, en les meves comoditats o en les meves ocupacions, Tu
saps com entrar en la meva vida, com fer-la diferent, com
insuflar aire en els meus buits i oxigenar la meva ànima
endurida.
Que l’Esperit renovat de la Resurrecció, nascut de la victòria
sobre la mort, i alimentat per l’amor mes generós, impulsi la
meva fe, la meva permanència en Tu, i encoratgi l’ànima
modesta de qui vol estimar-te, seguir-te i respondre’t Pare…
El teu amor és la meva pau, i la meva pau és el teu perdó, i
el teu perdó és el meu camí de testimoni a l’empara de la teva
força.

Col·lecció: Què sabem de la
nostra fe?
En preparació

Via Crucis amb el beat Samsó
Devocionaris
Es tracta d’un viacrucis en català i en castellà, que permet

la intervenció de diversos lectors i fins i tot alternar
ambdues llengües.
Segueix els principals passos de la vida del beat Samsó encara
que el text també preveu poder ometre’ls en la seva lectura
pública.
Està pensat per a les parròquies i, sobretot, per a que els
fidels el puguin tenir a les mans en els actes comunitaris.
Serveix també per a la meditació personal.
Conté reproduccions inèdites d’un Viacrucis pintat per Joan
Llimona en 1925.
Un llibre per a tothom- Pregària comunitaria i personal.
Autor: Ramon Corts i Blay, prevere.

Idiomes:
Bilingüe (Castellà / Català) – Comprar

Breve mes de María

Pràctiques devocionals per el mes de Maig.
Por S. Alfonso Mª de Ligorio
Idiomes:
Castellà – Comprar

Manera de
Rosario

rezar

el

Santo

Tríptic per resar el sant Rosario, amb els 4 misteris.
Idiomes:

Castellà – Comprar

Català – Comprar

Breve mes del Sagrado Corazón
Autor: Obispo Torras y Bages
Pràctiques devotes del mes de juny.
Idiomes:
Castellà – Comprar

Práctica de los Ejercicios de
San Ignacio
Espiritualidad
Autor:

Jose Calveras S.J.

Explanación y comentario de los ejercicios espirituales de San
Ignacio, para ayudar al ejercitante a hacer los ejercicios
ignacianos.
Idioma:

Castellano

–

Comprar

