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1. Gloria

2. Den krönta madonnan
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År 2016

– året som Sveriges katoliker sent skall glömma.
2016 blir året som Sveriges katoliker sent skall glömma. I juni helgonförklaring
av Maria Elisabeth Hesselblad på solstekt Petersplats och i november påvemässa
i höstruggigt Malmö.
Efter att ha jobbat med en bok om det nya helgonet under våren (Björn Göranssons Maria Elisabeth Hesselblad – ett helgon från Sverige) var det extra
roligt att åka till Rom. Dessutom fick jag göra ett inhopp i Kristus Konungens
vokalensemble som stod för sången dessa dagar. Känslan när ”En vänlig grönska” strömmade ut ur högtalarna över Petersplatsen är svår att beskriva …
5 månader senare var vi hela familjen på Malmö stadion för att fira mässan med
den helige Fadern och massor av tillresta katoliker. Visst frös vi, men hjärtat var
varmt. Och påvens ord om att söka heligheten i enheten klingar ännu i vårt inre.
2016 är också ett minnesvärt år av dystrare orsaker. Många är vi som erfar att
tiden är ur led och att människor har allt svårare att förstå varandra. Framtiden
ter sig farofylld och osäker. Förlagets lilla bidrag till en ljusare framtid är Erik
Kennet Pålssons biografi om filosofen Jacques Maritain. Sällan har behovet
av en filosofi, baserad på det sunda förnuftet och verkligheten som vi alla kan
erfara den, varit större.
Till sist är 2016 året som Catholica firar 20-årsjubileum av utgivningen av
förlagets allra viktigaste bok: Katolska kyrkans
katekes. Så länge sedan är det en lycklig Sigfrid
Fredestad kånkade in 4000 ”tegelstenar” i familjens
matsal, som förvandlats till ett tillfälligt lager. Och
äntligen kommer det efterlängtade nytrycket! I slutet
av december finns den till försäljning.

Sara Fredestad, förläggare
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julpris

151 kr
ord. pris 178 kr

Maria Elisabeth Hesselblad
Ett helgon från Sverige
Av: Björn Göransson

Detta är den osannolika – men likväl sanna –
berättelsen om Maria Elisabeth, den fattiga
lanthandlardottern som blev moder Elisabeth
och återförde birgittinorden till Sverige. Det
är också berättelsen om hur Birgittas hus vid
Piazza Farnese återupprättades som det svenska,
katolska hjärtat i Rom.
Maria Elisabeth föddes 1870 och emigrerade som 18-åring till New York för att försörja sig och
sin svenska familj. I Amerika fann hennes andliga sökande sitt svar i Katolska kyrkan, i vilken hon
så småningom upptogs. Svårt sjuk, men driven av en inre längtan efter att få vara en dotter till
Heliga Birgitta, kom hon till Birgittas hus i Rom beredd att dö där. I stället började en resa som
skulle utmynna i en ny blomstringstid för birgittinorden.
Denna bok beskriver Maria Elisabeth Hesselblads liv, omgivning och samtid. Genom utdrag ur
brev och texter kommer vi Maria Elisabeth in på livet, den första svenska att bli helgonförklarad
efter föregångaren Heliga Birgitta.

Påven Franciskus signerar
boken om Maria Elisabeth
Hesselblad under sitt besök
i Sverige.
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julpris

148 kr
ord. pris 174 kr

Jacques Maritain
En biografi
Av: Erik Kennet Pålsson

Jacques Maritain är på samma gång en biografi
över filosofen och en introduktion till hans tankevärld. Vi riktar några frågor författaren Erik Kennet
Pålsson (EKP) om vad som varit drivkrafterna
bakom boken:

Vad var det med Jacques Maritain som först fångade
ditt intresse?
EKP: Det som först fångade mitt intresse för JM var att han hade modet att gå på tvärs mot alla
som sade sig tala i konciliets "anda" och spred felaktiga uppfattningar om denna anda. "Le Paysan
de la Garonne" var följaktligen den första boken av honom som jag läste.

Vad hoppas du att läsaren ska få upp ögonen för i sitt möte med Jaques Maritain?
EKP: Läsaren hoppas jag skall få upp ögonen för intellektets nödvändiga möte med tron, att det
långt ifrån att finnas någon motsättning mellan tro och vetande finns ett ömsesidigt beroende
dem emellan. Tron är grundad i förnuftet.

Det går knappast att tala om Jacques utan att tala om Raïssa, hans hustru. Finns det någon i deras relation
som kan inspirera de som försöker leva ett hängivet kristet liv i ett äktenskap?
EKP: Raïssa var förvisso en mycket intressant kvinna, en mystikens klippa för Jacques, men deras
relation var unik. De utgjorde främst en liten kommunitet, inte ett vanligt äktenskap. Men att se
äktenskapet som en kallelse till ett heligt liv tillsammans är giltigt för alla.

Vår tid är verkligen präglad av det som Jacques Maritain kallade ideosofier, tankebyggen som inte är grundade i verkligheten som vi alla
kan erfara den. Vad är faran i det och hur kan vi hitta tillbaka till ”det
sunda förnuftets filosofi”?
EKP: Ideologier är legio i vår tid. Därför är det viktigt att försöka avtäcka de idéer som ligger bakom olika tankesystem.
Inte sällan är det sådant som à priori är fientligt mot tron och
kan leda oss vilse. Alla bör fråga sig vad förnuftet säger oss
om den verklighet vi lever i och hur vi gör den till vår. Det
handlar, som sagt, om vanligt "bondförnuft". Något som
också bör prägla Kyrkans förkunnelse mer än någonsin tidigare. Det finns en Sanning.
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julpris

213

kr

ord. pris 250 kr

Förbeställ
Katolska kyrkans katekes

Levereras vid årsskiftet

Katolska Kyrkans katekes
Boken som det är svårt att förstå hur vi
någonsin klarade oss utan. Nu firar vi 20
årsjubileum och 10 000 sålda exemplar!
Åter i tryck vid årsskiftet i lyxig slimline
med cabrapärm och guldsnitt.
Julpris: 213 kronor

julpris

83

kr

ord. pris 98 kr

Padre Pio

Av: Ylva Kristina Sjöblom
En uppskattad liten biografi om ett
populärt helgon. Nu åter i tryck.
Julpris: 83 kronor
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julklappst
ips!

Adventspredikningar
99 kr 84 kronor

Det misslyckade
helgonet

Barnen i Fatima

Katolsk bönbok

139 kr 118 kronor

198 kr 168 kronor

225 kr 191 kronor

ST
RA
DEN

UPPTÄCKTEN
VÅ R VÄ G t i l l K AT O L S K A K Y R K A N

ULF & BIRGITTA

EKMAN
Genom dödsskuggans dal

En sång för Nagasaki

179 kr 152 kronor

191 kr 162 kronor

Katolska kyrkan och
den västerländska civ.

Den stora upptäckten
238 kr 202 kronor

198 kr 168 kronor
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Tid för Gud

Våra vägar bar till Rom

Fader Elia

En drottnings bikt

129 kr 110 kronor

175 kr 149 kronor

210 kr 179 kronor

234 kr 199 kronor

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 2017. Vi reserverar oss för tryckfel och för att varor kan ta slut.

Julens
välsignelse

Gisela Trapp

av: Birgitta Jönsson
125 kronor
(från GAudete förlag)

Beställningstalong

av: Josef Ratzinger
150 kronor
(från GAudete förlag)
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Ja, tack! Jag förbeställer
av Katolska kyrkans katekes
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Hjälp oss att a:
nadern
lla
hå ner kost llning
tä
es
b
lägg din
på webben!

Namn: ........................................................

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

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

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

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

Glöm inte julkorten!
Klassiska julkort av hög kvalitet, kuvert
medföljer. På vår hemsida kan du titta
närmare på hela vårt sortiment av julkort.
120 kr per paket
Himlarnas drottning (10 st.)

Gloria (10 st.)

Den krönta madonnan (10 st.)
Barnet i stallet (10 st.)

Fyra scener (10 st.)

Catholica AB
Svarspost
20403080
SE-262 20 ÄNGELHOLM

Herdarnas tillbedjan (10 st.) Ömhetens madonna (10 st.)

Klipp ut sista sidan, vik och tejpa ihop.

Storpack Blandade julkort (30 st.)
239 kronor

