
 

2990 Ft 

 

Lodovico Gasparini rendező kétrészes játékfilmje a világszerte ismert szent, Lourdes-i 

Bernadett életét újszerű formában, részben napjainkban játszódva mutatja be, miközben 

elmeséli az egyik legnépszerűbb katolikus zarándokhely létrejöttét is. 

 

Az Ószövetség 990 Ft/db 

Az Újszövetség 1990 Ft/db 

A Biblia gyermekeknek az Ó-és Újszövetség történetein keresztül ismerteti meg a 

gyermeket Jézus életével, és a Biblia legfontosabb eseményeivel. 
 
 

 

2490 Ft 

 

A diadal – A harc elkezdődött című keresztény dokumentumfilm egy amerikai 

fiatalember történetét mutatja be, aki Medjugorjéban tett látogatása során 

megtapasztalja a Szűzanya jelenlétét, és megtér. 
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2990 Ft 

A film az egyik legnépszerűbb keresztény szent, Néri Szent Fülöp életéről szóL. 

l  2990 Ft 

A világhírű pedagógusról és oktatási módszerének elterjedéséről készült kétrészes 

keresztény filmben elénk tárul Maria Montessori igaz élettörténete, valamint 

bepillanthatunk magánéletébe is. 

3700 Ft 

Mit tegyek, hogy üdvözüljek?” (ApCsel 16,30) Ez az alapvető kérdés számtalan 

alkalommal és formában hangzott el azoktól, akik rájöttek arra, hogy életük célját 

nem találhatják meg a hétköznapi életben, és szorgosan kerestek-kutattak valakit, 

aki végre hiteles választ tud adni erre a lényegbevágó mondatra. A szerzetes atyák 

válaszait tartalmazza a gyűjtemény. 

 

Ókeresztény Örökségünk sorozat további kötetei megvásárolhatók a 

kegytárgyboltban. 



1950 Ft 

Egyre több ember érzi magát túlterheltnek, akadályozottnak és kiégettnek. Nem 

lelünk örömet abban, amit teszünk – s nem utolsósorban semminek sem látjuk 

értelmét. Anselm Grün segít, hogy egészséges képeket és képzeteket véssünk 

lelkünkbe, és átváltoztassuk betegítő elképzeléseinket. Mindenki tehet valamit 

azért, hogy megelőzze a kimerülést, és ráleljen saját kreativitásának forrására. 

1750 Ft 

Tizenkét meditációt tartalmazó könyvünk a csendbe hívja olvasóját, a 

hétköznapok lelkigyakorlatához kínál segítséget, hogy a bibliai 

szövegeken keresztül tizenkét napon át ösztönzést nyerjünk a személyes 

imához. 

1750 Ft 

Az élet értelmére irányuló kérdés már önmagában vallásos kérdés. Az élet 

fordulópontja lényegét tekintve az élet értelmének krízise, tehát vallásos krízis. 

Egyben rögtön magában rejti annak esélyét is, hogy életünknek új értelmet 

találjunk. 

  



 

 

Gyerekeknek ajánljuk! 
 

Új sorozat gyerekeknek!  1900 Ft/db 

" A Filó-faló" segít a gyerekeknek elgondolkodni a kérdéseiken. Egy 

egész sorozatra való érthető, izgalmas és különleges könyv - 

gondolatébresztőnek.  

3900 Ft 

Nyisd ki ezt a könyvet… 

Kulcsot találsz benne az evangéliumi elbeszélésekhez. 

Meglátod, Jézus szava ma is neked szól!  

1400 Ft 

Az élet játéka, amely a mindent legyőző szeretetről, az élet 

feltétlen szeretetéről szól, amelynek játékszabályait 

mindnyájunknak tanulni és gyakorolni kell. 

http://www.benceskiado.hu/index.php?waid=379


 

3200Ft 

A szájról szájra szálló mondák talán akkor váltak igazán 

széppé, amikor legnagyobb íróink tollat vettek a kezükbe. 

Hazaszeretettől lángoló soraik a honfoglalástól az 1848-49-es 

szabadságharcig követik nyomon hazánk történelmének 

legszebb pillanatait. 

2100 Ft 

A magyar gyermekirodalom kimagasló alakja eebben a 

művében gyerekkora emlékeit szövi mesékké, gyerekeknek 

és értő szívű felnlőtteknek. 

 1300 Ft/db 

Értékes vagy, nem amiatt amid van, hanem amiatt, mert az 

enyém vagy! Vajon nincs-e szükségünk nekünk is erre a 

szeretetteljes figyelmeztetésre? A történetek arra tanítanak, 

hogyan használjuk az Istentől kapott ajándékainkat az Ő 

szolgálatára. 



 

Megjelent az  Ókeresztény Örökségünk sorozat 

legújabb kötete 

     3700 Ft 

 

 

    2200 Ft 

 

       1900 Ft 

    2990 Ft 

 

 

 

 

 

 



 

 

700 Ft/db

 

 

 

   

 

 

800 Ft 



 

 

 

  650 Ft/db 

3000 Ft 

 

 

Mesék óvodásoknak, 

egész oldalas színes 

rajzokkal. A 3 – 8 

éves gyerekek 

számára készült 

mesekönyv 

történetei 

észrevétlenül nevelik 

a gyerekeket 
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