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ELŐFIZETÉS 
Tisztelettel kérjük Olvasóinkat, hogy legkésőbb 2021. január 31-

ig újítsák meg előfizetésüket. A lap ára most nem változik, az éves 
előfizetés 2.000,- Ft lesz, illetve annak, aki postán kéri, a – minden 
évben emelkedő – postaköltséggel együtt 4.000,- Ft. 

A befizetés lehetőség szerint banki átutalással a lapot terjesztő 
KISZE Bt. számlájára (számlaszám: 10918001-00000057-
09540006), vagy az Unicredit Bank bármely fiókjában a fenti számlá-
ra történő pénztári befizetéssel történjék. Rózsaszín belföldi posta-
utalvánnyal is lehet, ekkor a KISZE Bt. a címzett, és a bankszámla-
számot kell feltüntetni. Mindhárom esetben kérjük közölni az előfi-
zető nevét, címét, és azt, hogy „Érted vagyok”-előfizetés. – A terjesz-
téssel kapcsolatos bármilyen ügyben Gromon András főszerkesztőtől 
lehet tájékoztatást kérni. 

Egyúttal tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy ebben az évben a 
járványhelyzet által okozott nyomdai bonyodalmak miatt küldtünk 
együtt két-két lapszámot, és ez nagy valószínűséggel így lesz majd a 
járvány megszűnéséig. Köszönjük megértésüket! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi az ünnep? 
Amikor az anyagi világ sűrű szövevénye megnyílik, s átragyog raj-

ta a másvilág fénye, mint felhők közül a Nap… Valaha, a paradicsomi 
létben, ünnep volt az ember minden napja, minden perce, hiszen az 
örökkévalóságban élt, együtt az Istennel. Ahogy süllyedt az ember, 
úgy váltak ünnepei egyre ritkábbakká, egyre üresebbekké… Mert az 
ünnep kiemelkedés, fölszárnyalás az alantasból, a térből és az időből, 
az életből – a létbe… Abbahagyása minden tevékenységnek, magunk-
ba fordulás, megtisztulás, szellemivé válás Az ünnep: a szabadság. 
Megszabadulás minden nyűgtől… Nem vigasság, zabálás, ivás, tom-
bolás az ünnep, nem csinnadratta, nem. Hiszen ha így lenne, nem len-
nének komor, szomorú, de mégis fölemelő ünnepek. Az ünnep: csend. 
Megállás. Elmerülés az időtlenségben, Hangtalan ujjongás, néma zo-
kogás. Mosoly a könnyek között, Könny a mosolyban. Ahogy a fölke-
lő, a lenyugvó Nap ragyog át a felhők résén. 

(Kodolányi János: Az égő csipkebokor) 

TARTALOM 
 

Meditáció 
Vörös Éva: Csodatalálka ........................................................................................................................2 
Bulányi György: Karácsony 1957-ben.............................................................................................. 4-6 
Merza József: Éljünk Krisztus békéjében! ........................................................................................ 7-8 
Debreczeni Zsuzsa: Gondolatok 2019 karácsonyán ....................................................................... 8-10 
Zámbó Zoltán: Gyermekek angyalszárnnyal ......................................................................................15 
Vincze József: A tábor mint lelkigyakorlat ........................................................................................24 
Tanulmány 
Vincze Endre: Szellemi partnerkapcsolat a házasságban ............................................................ 11-13 
Walter Nigg: A gyakorlati kereszténység őre: Pelagius .............................................................. 18-19 
Életpélda 
Kovács V. Orsolya: A Cserta család otthonában.......................................................................... 13-14 
Gyerekeknek 
Leszkay András: Ugribugri fortélya .............................................................................................. 16-17 
Interjú 
Podmaniczki Imre aranymisés ....................................................................................................... 20-21 
Vers, novella 
Király Ignácz: Bojtárkarácsony .............................................................................................................3 
Nádas Péter: Életem tere ........................................................................................................................3 
Túrabeszámoló 
Cs. Szabó Erzsébet: Az Utak Őrzőjéhez ....................................................................................... 22-23 
Megemlékezés 
Pedro Casaldáliga: Jubileumi litániák ........................................................................................... 24-25 
Elmélkedések 
Vasárnapi szentírási elmélkedések ................................................................................................ 26-29 
Környezetvédelem 
Dőry István: Ökológiai szelekció .................................................................................................. 30-31 
 

Köszönjük a szerzők, a szerkesztők és a sokféle 
segítő ingyenes szolgálatát. Köszönjük a bátorító 

kritikákat, javaslatokat és biztatásokat. 
Köszönjük az adományokat 

és a terjesztők munkáját. 
A lap esetleges jövedelmét 

a Kiadó szociális célokra fordítja. 
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ELŐFIZETÉS  
A befizetés lehetőleg banki átutalással a lapot 
terjesztő KISZE Bt. számlájára (10918001-
00000057-09540006), vagy az Unicredit Bank 
bármely fiókjában a fenti számlára történő 
pénztári befizetéssel történjék. Rózsaszín bel-
földi postautalvánnyal is lehet, ekkor a KISZE 
Bt. és a bankszámlaszám kerüljön a címzett 
helyére. – A „Közlemény” rovatnak mindhá-
rom esetben tartalmaznia kell az előfizető 
nevét és címét, valamint az „ÉV”-jelzést és a 
példányszámot. – A terjesztéssel kapcsolatos 
bármilyen ügyben Gromon András főszerkesz-
tőtől lehet tájékoztatást kérni. 
Előfizetési díj 2021-re (postaköltséggel): 
Belföldre: 4.000,- Ft  
Szociális előfizetés: 
a szerkesztőséggel történt egyeztetés szerint 
Külföldre: 

Itthon forintban előfizetve: 9.000,- Ft 


