
A legújabbak! Gyermek-

könyveinket  

így jelöltük:  


Szent John Henry 
Newman: 
Keresztény 
lélek
Szemelvények, 
rövid 
elmélkedések 
a páratlan 
gazdagságú lelki 
életműből 

(200 old. 2800 Ft)

6Barsi Balázs OFM:
Nem 
vétkeztem  
a világosság 
ellen  
– Szent John 
Henry Newman 
üzenete a XXI. 
század embere 
számára 

(128 old. 2400 Ft)

5
Conrad Breston:  

Az Első Kard
Izgalmas kalandregény, 
keresztény „fantasy”, 
amelyben álom és 
valóság keveredik. Ki 
győzi le a Birodalom 
legyőzhetetlennek tartott, 
legnagyobb harcosát? És 
hogyan lehet bocsánatot 

nyerni a múlt megbocsáthatatlan bűneire? 
(120 old. 1680 Ft)

7

Csókay András: 
Idegsebészet és  
hétköznapi misztika
A könyv egy szenvedő ember 
tanúságtétele. Csókay András 
idegsebészt tízéves fia, Marci 
tragikus elvesztése töltötte el 
kimondhatatlan fájdalommal 
és depresszióval. A szerzővel 
ennek nyomán végigjárhatjuk a 
Megtisztulás, a Megvilágosodás 
és az Egyesülés útját, bevezetést 

nyerünk a szemlélődő imamód misztikájába. (átdolgozott, 
bővített kiadás, új képmelléklettel, 240 old. 2400 Ft)

3 Csókay András: 
Orvosmissziók  
Jézus-imával
A szerző a könyvéről: „Öt év telt 
el az Idegsebészet és hétköznapi 
misztika című könyv megírása óta. 
Most mintegy a folytatást írom le, 
hogyan vált javamra ez a szörnyű 
tragédia, teljesedett ki általa az 
életem. Egyúttal lelki szempontból 
szeretném elmondani a bangladesi 
sziámi ikrek szétválasztásának 

történetét.” (különleges képmelléklettel, kb. 220 old. 2600 Ft)

4

Barsi Balázs: A szentek 
útja a szeretet útja
Balázs atya új könyve az év 
minden napjára nyújt egy-egy 
olyan gondolatot, amit érdemes 
a szívünkbe fogadni és lelkünkbe 
idézni akár többször is a nap 
folyamán. (kemény táblás  
ünnepi kiadás, 184 old. 2400 Ft)

1
Böjte Csaba:  
Jöjj közénk, Istenünk!
Csaba testvér elmélkedései 
advent és karácsony minden 
napjára, szentírási részekkel, 
sok-sok meditációs fotóval 
(kemény táblás, 128 old. 
gazdagon illusztrált, 2600 Ft)

2

A könyv a legjobb ajándék
A Szent Gellért Kiadó és Nyomda ajánlata



Regőczi István:  
Az Élet Kenyere
Minden napra egy-
egy szentáldozás 
utáni ima Isten 
vándorától. Igaz 
lelki haszonnal 
forgathatják a napi 
áldozók és azok is, 

akiknek hétközben csak lelki áldozásra 
van lehetőségük (136 old. 1380 Ft)

9

Vigasztalások könyve
Elmélkedések és 
gondolatok minden 
szomorkodó 
Testvérnek. A 
kötet szerzője 
saját tapasztalait 
osztja meg velünk, 
ezért nyújt igazi 

kapaszkodót minden sora.  
(144 old. 1080 Ft)

15

Vademecum – Lelki 
kapaszkodó
Ez a kötet kalauz, 
iránytű szeretne 
lenni. Címe azért 
vade mecum – 
járj velem –, mert 
valóban szeretné 
elkísérni a kedves 

Olvasót a mindennapokban jártában-
keltében. Új, jelentősen bővített 
kiadás! (192 old. 980 Ft)

11

Varga Anna: 
Örvendező 
szívvel
Egy világot 
járt hívő lélek 
elgondolkoztató 
történetei 
hazánktól 
egészen Dél-
Afrikáig, az élet 

szépségéről és Istenünk jóságáról. 
(144 old. 1580 Ft)

13

A szabadulás 
rózsafüzére
Mutatunk egy 
különleges 
imamódot, hogy 
megtapasztalhasd 
a gyógyulás, 
a szabadulás 
csodáját a te 

életedben is! (64 old. 580 Ft)

8 Barátunk és 
táplálékunk
Imádságok, 
elmélkedések, 
rövid útmutató 
a szentségimá-
dáshoz 
Osztie Zoltán 
plébános atya 

összeállításában. (450 Ft)

10

Faághy Richárd: 
Az öregkor 
reménysége
Minden 
felnőttnek javára 
szolgál, bármely 
életkorban, e 
kötet forgatása. 
Jobban 

megérthetjük azokat, akik előttünk 
jártak a munkában, s most már 
hazafelé készülnek. (144 old. 1380 Ft)

14

Nényei Gáborné: Útkereső
„Útjelzők” például az ünnepeinkhez, 

néhány, ma már magyarázatra szoruló 
bibliai kifejezéshez – és emellett sok-

sok kedves, vidám családi történetből 
sejthetjük meg Istenünk szeretét. (184 old)

12

Most kevesebb 
mint fele áron,  

1680 Ft helyett 600 Ft-ért  
kínáljuk!

Léleképítő ajándékok



Gyökössy Endre:  
A várakozás 
megszentelése
Új válogatás 
Bandi bácsi 
elmélkedéseiből 
advent minden 
napjára, vezérlő 
Igével, lelki 

tanácsokkal. (114 old. 1200 Ft)

17 Gyökössy Endre:  
A karácsony szíve: 
a szeretet
Hogyan „öltöztessük 
ünneplőbe” szívünket 
karácsonyra? Ne 
engedjük, hogy 
eltűnjön életünkből az 
ünnep igazi lényege, 
Istenünk szeretete!  
(130 old. 1580 Ft)

18

Gyökössy Endre:  
Karácsony,  
a szeretet nagy 
csodája
„Íme, Isten közelvalóvá 
lett, mert a szívét adta 
egy bölcsőbe, és Isten 
szívét ezen a földön mi 
úgy hívjuk, hogy Jézus 
Krisztus.” Elmélkedések 

és néhány ima a készület idejére és a nagy 
ünnepre. (146 old. 1580 Ft)

21

Gyökössy Endre: 
Adventi 
utaink
Lelki felkészülés 
a karácsony 
nagy csodájára, 
minden 
napra egy-egy 
elgondolkoztató 

bibliai idézettel, elmélkedéssel, rövid 
imádsággal. (114 old. 1200 Ft)

16

Vukovári Panna: 
Advent 
plusz
Vegyük 
észre azokat 
a „merész” 
kihívásokat, 
amelyekkel 
szebbé, 

meghittebbé varázsol hatjuk 
advent napjait! A bátor fiatal 
december minden egyes napjára 
kap egy különleges küldetést – ez 
az a csodás „plusz”, amitől szebb 
és örömtelibb lesz egy kicsit az 
élet! (40 old. 580 Ft)

22 Vukovári Panna: 
Az igazi 
Mikulás
Volt egyszer 
egy kisfiú, aki 
nem hitt a 
Mikulásban... 
Egészen 
addig, amíg 

nem találkozott vele személyesen! 
És sok-sok izgalmas kaland 
során tudja meg, mi a különböző 
az „igazi” és a többi hasonló 
Télapó között... (nagy méretű, 
kiszínezhető rajzokkal,  
64 old. 880 Ft) 

24

Mária kis szamara –  
Mária kis szamara Egyiptomban
Micsoda kalandokon kell keresztül mennie a 
Szűzanyának, Szent Józsefnek és a kedves kis 
csacsinak, míg Betlehembe érnek! Egyiptomba 
is elkísérjük őket, no és haza is térünk velük a 
sivatagon át vezető, viszontagságos karavánúton... 
(a két mesekönyv egybekötve, kemény táblás,  
288 old. 2980 Ft) 

23

Barsi Balázs OFM: 
Adventben 
élünk
Szentírási 
elmélkedések 
az adventi és 
a karácsonyi 
idő minden 
napjára. (kemény 

kötésben, ünnepi kétszín nyomással 
176 old. 2400 Ft)

19 Barsi Balázs OFM:  
Gyermek 
született 
nékünk!
Elmélkedések 
és imádságok 
a Szeretet 
teljességéről,  
a Karácsony 

csodájáról, a Megtestesülés 
misztériumáról. (kemény kötésben,  
136 old. 1800 Ft)

20

Adventi és karácsonyi könyveink



Magunkról magunknak
A teljességet átfogó lélektani könyv 

mindenkinek, aki a lelki életéhez 
fontosnak érzi saját maga jobb 

megismerését is. (398 old. 3200 Ft)

25
Lélekápolás
„Úgy érzem, azért van szükségünk 
lélekápolásra, önmagunk lelki 
gondozására, hogy idejében 
felismerjük lelkünk sérüléseit, és Isten 
Szentlelkének segítségével önmagunk is 
legyűrhessük azokat” – vallja könyve 
célkitűzéséről a lelkész-pszichológus 
szerző. (206 old. 2600 Ft)

26

Szabadulás 
félelmeinkből és 
szenvedélyeinkből
Félelmeink, 
aggodalmaink, káros 
szenvedélyeink 
depressziót és más testi 
betegséget okozhatnak. 
Találjuk meg  

a gyógyuláshoz vezető utat!  
(184 old. 2600 Ft)

29

A boldog házasság
Nem receptkönyvet 
kínálunk a boldogsághoz, 
hanem sok-sok 
lelkigondozói történetet 
arról, hogyan lehet óvni, 
ápolni, és szükség esetén 
„meggyógyítani” azt a 
csodálatos élet-alkotást, 

amelyet szerelemből, szeretetből, elfogadásból, 
türelemből és ezernyi másból sző egybe egy 
életen át a férfi és a nő... (kemény kötésben,  
160 old. 2800 Ft)

32

Kapcsolatápolás
Ki ne akarna 
boldogan, béké-
ben, szeretetben 
élni azokkal, 
akikkel Isten 
szorosabb 
vagy tágabb 
szeretetköte - 

lékkel egybefűzte őt? Könyvünk  
gyakorlati segítséget kínál ehhez.  
(256 old. 2800 Ft)

27

Nagy kérdések – 
őszinte 
válaszok
Ha bátran 
kérdezünk: 
a Szentlélek 
válaszol 
nekünk. A mi 
feladatunk: 

megtenni mindazt, amit mond, 
hogy boldog és Lélek-áldott legyen 
életünk. (192 old. 2200 Ft)

30

Isten elfelejtett nyelve, 
az álom
Valóban Isten 
üzen az álmok 
által? – Szinte 
minden fontos 
tudnivaló az 
álmokról, álom-
fejtésről a Biblia 

tanítása és a keresztény lélektan 
alapján. (120 old. 1800 Ft)

28

Életünk – Jézus 
tükrében
Jézus a 
példázatait 
tartja elénk 
tükörként. 
Akik úgy 
néznek 
bele, hogy 

megrendülnek és érzik: Ez én 
vagyok, nekem szól – azoknak 
lehetséges az új élet és az új kezdet! 
(144 old. 1800 Ft)

31

Önismeret, lélektan és lelki történetek

Gyökössy Endre könyveit ajánljuk



A hét igekincse
A kötet egy egész 
évre kínál életformáló 
elmélkedé seket: minden 
héten egy-egy rövid 
szentírási idézetről, 
igekincsről elmélkedünk 
teljes mélységében, 
szívünkkel-lelkünkkel, 
egész életünkkel...  
(kemény táblás,  
272 old. 3800 Ft)

33
A zsoltárok  
csodálatos világa
Valóban különleges világba 
kalauzol el ez a kötet, 
hogy jobban megértsük 
és magunkénak érezzük 
a zsoltárokat. Emellett 
zsoltárról zsoltárra haladva 
bevezet minket a keresztény 
meditációba, megtanít a 
szemlélődő imamódra. 
(kemény táblás,  
264 old. 3400 Ft)

34

Élet és Ige
Hogyan lehet 
béke a lelkünkben 
minden külső 
vihar ellenére? 
Lássuk meg a 
zivatarok utáni 
pocsolyákban 
is a kék égen 
felragyogó 

napot!... (112 old. 1180 Ft)

37Mai példázatok  
– Újabb mai 
példázatok
Kereken hetven 
elgondolkoztató, 
gyakran megható 
történet. Valóban 
megtörtént 
mindegyik, nem 
is olyan régen, 

Bandi bácsi lelkigondozóként hallotta, 
majd jegyezte le. Főhősei között akad 
szegény és gazdag, jó és kevésbé jó ember, 
magányos és családos, sikeres és az élet 
peremére szorult emberke. Olvassuk, éljük 
át a sorsokat; különleges kaland lesz, és 
lélekben gazdagodva megyünk tovább...  
(kemény táblás, 248 old. 2800 Ft)

35

A HOGYAN  
– Három meditáció a meditációról

Az igazi, keresztény módon gyakorolt elmélyült imádság 
HOGYAN-járól. Hogyan legyünk együtt úgy az Úrral, 
mint a legjobb barátunkkal? (128 old. 1280 Ft)

38

Az öregkor örömei  
és áldásai
Bandi bácsi, 
egy „boldog 
öregember” 
vallomásai, 
segítő 
jótanácsai 
sok-sok 

elgondolkodtató mai történettel. 
(224 old. kemény kötésben, 2800 Ft)

36

Szeress ma jobban, 
mint tegnap!
„Adja Isten 
Szentlelke, hogy 
holnap csak egy 
kicsit is jobban 
szerethessek, 
gyakorlati módon, 
és azt szerethessem, 

akit és amit kell! Jobban, mint ma” – 
Gyökössy Endre lélekemelő gondolatai 
az év minden napjára.  
(160 old. kemény táblás,  2400 Ft)

39 Spurgeon:  
Ha vetünk, aratunk is

E kötet olvasásával eltöltött vidám  
percek és órák igazi nagy haszna egy kis 

önismeret. Szemléletes példák, vidám 
történetek és közmondások életünkről és a 
világról – vagyis rólad és rólam... (160 old) 

40

Most kevesebb  
mint fele áron,  

1280 Ft helyett 300 Ft-ért 
kínáljuk!



Adj nekem lelkeket, 
Uram! – 
Kerényi 
Lajos atya 
önéletírása
Jelentősen 
bővített 
tartalommal 
jelentettük meg 

Lajos atya életírását: több mint  
90 év története Isten mellett élve  
(264 old. kemény táblás,  
sok fényképpel 3800 Ft)

41 A tudomány Istenre talál
Izgalmas szellemi kalandra 
hívunk mindenkit: 
egyszerű szavakkal 
igyekszünk elmagyarázni 
azokat a csodálatos 
tudományos felfedezéseket, 
megállapításokat, amik 
miatt az anyagelvűséghez 

ragaszkodó, a Teremtésben nem hívő tudósok is 
kénytelenek szép lassan felismerni a Teremtőt...  
A kötetet jelentősen bővített tartalommal 
jelentetjük meg, Csókay András tanulmányával 
(160 old. 2200 Ft)

42 A világot átölelő 
szeretet
Lajos atya 
bátorító, 
buzdító, 
irányt mutató 
gondolataiból 
mindennap 
erőt 

meríthetünk! (kemény  
táblás díszkötésben,  
208 old. 3500 Ft)

43

Unalom helyett 
életszentség!
Lajos atya megtanít 
bennünket 
arra, hogyan 
bontakoztassuk 
ki magunkban 
Teremtőnk 
csodálatos 
adományait. 

(kemény kötésben, végig színes fotókkal, 
144 old. 2400 Ft)

46Boldogságra 
születtünk
Mi az ember 
titka? Erre 
a kérdésre 
keressük 
a választ, 
miközben 
nyomába 
eredünk 

a boldogság titkának. (kemény 
kötésben, 120 old. 2400 Ft)

44 Utam Hozzád, Uram!
Kalandos lelki 
kirándulásra, vagy ha 
jobban tetszik, belső 
zarándoklatra, hívom 
a kedves olvasót, 
hogy találkozzon 
Krisztussal, és 
megújuljon Benne 
az élete. (kemény 

kötésben, végig színes fotókkal, 96 old. 
2400 Ft)

45

Kerényi Lajos atya

Vukovári Panna: 
Isten 
Robinsonja
Becsaptak, 
elhagytak, 
meghalt, akit 
szerettünk, 
végzetesen nem 
sikerült valami 

az életünkben? Könyvünk egyszerű 
életvezetési gyakorlatokkal, sok 
példával, történettel és némi humorral 
mutat kivezető utat a szomorúság 
szigetéről. (256 old. 2400 Ft)

47
William H. Shannon:  

Úton a túlvilág felé
– Gondolatok a halálról és az utána 

következőkről. (232 old.) 

48

Most kevesebb  
mint fele áron,  

1600 Ft helyett 500 Ft-ért 
kínáljuk!



Eleanor H. Porter:  
Az öröm  
játéka örök
Eredeti és 
hamisítatlan 
Polyanna! 
Aki egyszer 
megtanulja tőle 
az öröm játékát, 
az nehezen lesz 

utána búskomor. (260 old. 2680 Ft)

51

Vukovári Panna: 
Hétköznapi 
plusz
Különleges 
feladatok, 
kihívások 
fiataloknak, hogy 
ne legyen egyetlen 
hétköznap se 

szürke többé! Éljünk lelkesen, vidáman, 
önfeledten! (40 old. 580 Ft)

54

Habó Márta: 
Őrangyalkák 
és szuperhősök
A Velünk élő 
angyalkák 
történetei 
folytatódnak! 
Védenceik már 
iskolába járnak, 
elsőáldozásra 

készülnek – és annyi izgalmas 
dolog történik velük, mint az igazi 
szuperhősökkel!(144 old. kemény táblás, 
1800 Ft) 

56 Lipódi Ildikó:  
Jöjj, 
beszélgessünk!
Szentségimádási 
elmélkedések 
gyerekeknek; 12 
olyan beszélgetés 
Jézus és a 
gyermek között, 
amit negyedóra-

félóra alatt elmélkedve végigolvashat a 
templom csendjében, az Oltáriszentség 
színe előtt. (176 old. kemény táblás,  
2400 Ft) 

57

Ittzés Szilvia:  
„Anyu, 
figyelsz?”
Családi történetek 
Mikulástól Abigélig; 
negyven derűs, 
néhol szívszorító 
történet, kezdve 
az internetmentes 
kilencvenes évekbeli 

óvódás évektől egészen napjainkig. 
(kemény kötésben, 160 old. 2200 Ft)

49

Fésűs Éva:  
A csodálatos 
nyúlcipő
Hogyan győzi le 
sok kajlaságát a 
szeleburdi nyuszika, 
és hogyan mutatja 
meg édesanyjának, 
mennyire szereti őt? 

Izgalmakban bővelkedő meseregény a 
szeretet erejéről. (96 old. 1380 Ft) 

52

Ittzés Szilvia:  
Tanárnő, kérem!
A derűs iskolai 
történetekből 
megtudhatjuk, 
milyen a XXI. század 
diákja – és mindez 
milyen kihívásokat 
(és néha idegsokkot) 
jelent a tanár 

számára... (kemény kötésben, rengeteg 
vidám rajzzal, 176 old. 2400 Ft)

50

Vukovári Panna:  
Anya + mi
Remek feladatok, 
kihívások a család 
minden tagjának, 
hogy megújuljon a 
szeretetünk!  
(64 old. 680 Ft)

53

Habó Márta:  
Velünk élő 
angyalkák
Remek mesekönyv 
néhány 
őrangyalkáról 
és egy családról, 
akiknek sok-
sok kalandján 
keresztül 

ismerhetjük meg, hogyan is vigyáznak 
ránk láthatatlan őrző-barátaink. (112 
old. kemény táblás, 1680 Ft) 

55

Olvasson együtt a család!



Nagy Alexandra: 
Baráti 
mosolyok
400 remek vicc 
a templom 
és a plébánia 
környékéről, 
Sajdik Ferenc 
karikatúraművész 
rajzaival.  

(192 old. 1580  Ft)

64
Enzsöl Ellák:  

Szeretlek,  
mint medrét a folyó

A szerelem szépséges felelősségéről,  
az emberi kapcsolat örömeiről és 
gondjairól, no meg arról, hogyan  
győzzük le a nehézségeket együtt,  

a szeretet erejével. (160 old.) 

65

Most kevesebb  
mint fele áron,  

1580 Ft helyett 500 Ft-ért 
kínáljuk!

Egy kis lelkierő 
minden 
napra
Lelkesítő, bátorító 
gondolatok 
ismert és hiteles, 
sikeres emberek 
tollából. Higgyük 
el, hogy Isten 

segítségével megtehetjük mindazt, 
amitől környezetünkben szebb és 
boldogabb lesz az élet! (160 old. 
kemény táblás, 2400 Ft)

58 Szeress most!
Szeretetre 
mindenkinek 
szüksége van. 
De talán még 
fontosabb, hogy 
mi szerethessünk 
másokat. 
Gyökössy 

Endre bölcs meglátásai segítenek 
bennünket abban, hogy valóban 
minden nap a szeretet életét éljük.  
(210 old. kemény táblás, 2400 Ft)

59 Minden napunk  
a szeretet ünnepe
Igen, a szeretetet a 
szürke hétköznapokban 
is meg kell 
ünnepelnünk, hiszen 
ez az, ami igazán 
fontos az életben. 
Ünnepelhetünk 

úgy is, hogy együtt olvasunk, együtt 
gondolkozunk... Könyvecskénk magvas 
gondolatai pontosan megfelelők erre!  
(160 old. kemény táblás, 2400 Ft)

60

Sík Sándor:  
Kézen fogva 
vezet a Mester
Az élet ezerféle fontos 
érzéséről és dolgáról: 
szenvedésről  
és a boldogságról, 
bűnről és bűnbocsá-
natról, öntudatról és 

alázatról, önismeretről és önnevelésről, 
hivatásról, munkáról, hitről, szeretetről… 
(kemény kötésben, 176 old., 2400 Ft)

63Sík Sándor: Ének 
minden 
emberhez
Ez a 
különlegesen 
szép és 
értékes kötet 
piarista 
papköltőnk 
verseinek 
nagyon 

bő válogatása. (370 old. elegáns 
papírra nyomtatott, kemény 
kötésben, 2800 Ft)

62Kamarás István: 
Karácsonyi 
zengedelem
Karácsonyi történetek, 
több szempontból is 
rendhagyó „modern 
betlehemes”: ebben 
nem angyalkák hozzák 
a karácsonyfát, hanem 
maga Jézus csönget be 

egy újbudai tízemeletes panelház lakásaiba. 
– A kötet bevételével a Beer Miklós püspök 
által életre hívott Szent Ferenc Szegényei 
Alapítványt támogatjuk. (168 old. 2000 Ft)
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A.

A megtakarítás: 3900 Ft

Az egyházi év kiemelten fontos négy időszakát öleli fel a csomagban lévő négy 
könyv: az advent, a karácsonyi idő, nagyböjt és húsvét minden napjára kínál egy-
egy mély elmélkedést, igazi magasságokból... (Adventben élünk; Gyermek született 
nékünk!; Itt az alkalmas szent idő; Jézus, világ Megváltója)

(a négy könyvet kérésre külön díj nélkül karácsonyi díszcsomagolásban is szállítjuk)

9400 Ft helyett majdnem fele áron 5500 Ft

Barsi Balázs atya könyvei

C.

A megtakarítás: 3830 Ft

Ki ne tudná, hogy a Szeretet örök? Ezért is ez a címe az egyik 
legnépszerűbb gondolatgyűjteményünknek. A Minden napunk 
ajándék Istentől kötetünk a reményt hivatott bennünk erősíteni, 
hogy érdemes küzdenünk, mert az élet szép, és minden 
szenvedésnek van értelme. Gyökössy Endre Szeress most! és 
Szeress ma jobban, mint tegnap című két könyvéből pedig 
szeretni, élni tanulhatunk.
(Mind a négy ünnepi kiadás, fotókkal, kemény kötésben)

8730 Ft helyett kis híján fele áron 4900 Ft

4 gyönyörű szeretet-könyv karácsonyra

Az engedményes árú könyvcsomagokból és a könyvutalványokból egyéb kedvezményt nem 

tudunk biztosítani, és nem számítanak bele a vásárlási összeg után járó extra kedvezménybe!

A megtakarítás: 4520 Ft 8320 Ft helyett KEVESEBB MINT FELE ÁRON 3800 Ft

B.

A legnépszerűbb 8 lelki könyvünket kínáljuk most egy csomagban. 
Mindegyiket sokszor, nagyon sokszor megjelentettük már, mert 
olyan igaz értékeket ragyogtatnak fel, amelyekre mindig, újra és újra, 
fiataloknak és idősebbeknek is egyaránt szükségük van. Beszéljenek 
magukért a címek:
A szabadulás rózsafüzére  Vademecum, Lelki kapaszkodó   
Az Élet Kenyere  Vigasztalások könyve  Szent Mónika   
Isten szeretete gyógyít  Az öregkor reménysége  Örvendező szívvel

lélekemelő lelki olvasmány8

Karácsonyi kedvezménnyel!!



Ajándékozzon 
ajándékutalványt!

Könyvesboltunk teljes könyvkínálatára 
érvényes, szabadon felhasználható.

Kapható 1.000, 2.000 és 5.000 Ft-os értékben.  
Mindegyik különböző művészi 

természetfotóval illusztrált,  
igényes kivitelű kártya. 

d.

E.

A megtakarítás: 4040 Ft

A megtakarítás: 1600 Ft

...Hiszen az okos gyerekek szeretnek olvasni. Vagy pedig pont azért 
lesznek okosak, mert szüleik már kicsi korukban felolvasnak nekik.
A Nini, itt vagyok! rögtön két szép színes mesekönyvet rejt magában 
a kisebbek számára. Az Igazi Mikulás történetét a nagyobbak már 
maguk is szívesen betűzgetik, akárcsak Fésűs Éva néni A csodálatos 
nyúlcipő című izgalmas meseregényét. A Jöjj, beszélgessünk! kötetből 
12 szentségimádási elmélkedést imádkozhatnak végig a kisiskolások 
az Oltáriszentség előtt. No és mi az, amit kicsik és nagyok egyaránt 
szeretnek? Hát a jó viccek! A Baráti mosolyok kötetben 400 egyházi 
vicc igyekszik jó kedvet varázsolni mindenkinek.

Gyökössy Endre lelkész-pszichológus elmélkedései olyan lelki mélységekbe 
kalauzolnak bennünket, ahol igazán magunkra találhatunk. E 10 kicsi könyvecskét 
egy kicsit a „vészhelyzetre” való tekintettel állítottuk össze: nagy kérdésekre 
keressük benne a választ, és Isten Igéjének a felelete mindig megnyugtató. 
(Van értelme az életünknek! Leggyakoribb kérdéseink; Az egység szivárványa;  
Lelki kérdéseink; Közös kincs; Segítség – felülről; Ha megrázó időkben élünk;  
Bibliai miniatűrök; A halál és az örök szeretet; Tartozunk? Tartozunk!

9040 Ft majdnem FELE ÁRON 5000 Ft

3800 Ft helyett kedvezményesen 2200 Ft

Szerezzünk örömet az okos gyerekeknek!

Tíz kicsi könyv – nagy lelki töltekezés!

Az engedményes árú 

könyvcsomagokból és  

a könyvutalványokból egyéb 

kedvezményt nem tudunk 

biztosítani, és nem számítanak  

bele a vásárlási összeg után járó 

extra kedvezménybe!

Krisztus-követő  
követőket keresünk!

Kérjük, keressen minket és jelöljön be  
a Facebook-on! Igyekszünk ott is megújulni, 

értékes tartalommal terjeszteni  
az evangélium jó hírét!

Gyökössy Endre: Boldogmondások  
című, 15 fajta igés kártyája (450 Ft/csomag)

ÚJRA K
APHATÓ!



Anselm Grün OSB: 
Ima és áldás
Csendes imák, 
meditációk 
napkezdéshez 
és az esti 
elmélyedéshez, 
összegzéshez. 
(kemény 
kötésben, 

fotókkal, ünnepi kétszín nyomással, 
100 old. 1800 Ft)

68

Igazgyöngy vagy Isten 
tenyerén
Egész életünket 
felöleli az itt 
szereplő bölcs 
meglátások 
sora: élet és 
halál, imádság, 
hit, szeretet, 

szenvedés, öröm, boldogság...  
(92 old. 540 Ft)

71

Brückner Ákos Előd: 
Boldogok 
vagytok!
A kötetből 
minden fontosat 
megtudhatunk 
arról a XX. 
században élt, 
12 szent életű 
magyarról, akiket 

az elmúlt 30 évben avattak boldoggá. 
(160 old. 1800 Ft)

73 Futó Károly: 
Jézussal  
a szeretet 
útján
Szívből jövő és 
szívvel érthető 
elmélkedések 
Jézusról és a 
szeretet nagy 
parancsának 

titkairól. (160 old. 1580 Ft)

74

Gellért páter: Ne félj!
Kötetünk a 
Bibliában szereplő 
számtalan Ne 
félj! biztatásról 
elmélkedve 
111 hatékony 
féleleműző 
módszert tár 

elénk – mindezt sok vidámsággal 
(sőt! viccekkel!) fűszerezve. (kemény 
kötésben, 294 old. 3200 Ft)

88

 Böjte Csaba testvér: 
Hiszek a 
szeretet végső 
győzelmében!
Új, jelentősen 
bővített kiadásban 
tesszük le 
olvasóink asztalára 
Csaba testvér 
elmélkedéseit.  
(144 old. 1680 Ft)
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Anselm Grün OSB: 
Minden napunk 
út a boldogsághoz
Miért nem merünk 
örülni az életnek? Mire 
várunk még, hogy 
elkezdjünk boldogok 
lenni? – Gyakorlati 
útmutató az örömös, 
a hálás és szeretet-teli 

élethez. (kemény kötésben, képmeditációs 
fotókkal, 136 old. 1800 Ft)

67

Éljünk Isten 
tenyerén!
Kipróbált, 
„életízű” 
tanácsok 
hitünk és 
életünk fontos 
kérdéseiben, 
ügyes-bajos 

dolgainkban. (kemény kötésben,  
192 old. 1680 Ft)

70

Michael Ecker apát: 
Angyalküldő 
szolgálat
Hogyan kérhetjük 
egészen konkrétan 
az angyalok 
segítségét? Milyen 
helyzetekben 
„küldhetünk” 
angyalokat azokhoz 

a szeretteinkhez, akik gondokkal 
küzdenek vagy bajban vannak?  
(100 old. 1200 Ft)

72

És ide tartogattuk... 
a legnépszerűbb könyveinket!



Kedvezmények – sok szeretettel

Szereti Ön a különleges könyveket?

Habó Márta: Nini, itt vagyok! 
Két szép, színes mesekönyv 
egybekötve! A legkülönlegesebb 
mindennapi csoda a születés 
történetét mondja el úgy, hogy 
az egészen kicsi gyermekek is 
megértsék. A Nini, itt vagyok! 
pedig azt mutatja be, hogy kik 
is vagyunk mi, Isten gyermekei. 
(Színes, nagy alakú, kemény 
táblás, 2800 Ft) 

75 Czmerk-Prisztács Edit:  
Mindentudó 
illemtudó
Mesék és versek óvodás 
és kisiskolás gyermekek 
számára a helyes viselkedés 
egyszerű szabályairól. 
(Gyönyörű színes könyv, 
zenés cd-melléklettel, 
kemény kötésben, 88 old. 
3200 Ft) 

76

A Szent Gellért Kiadó és Nyomda könyvei 
megvásárolhatók, illetve megrendelhetők:

Szeretet Könyvesbolt
Kárpátia-udvar, hátul a sarokban.

levelezési cím: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1.
Telefon: 06/1 266 61 61

sms: 06/20 92 88 888
e-mail: a@szentgellertkiado.hu

webáruházunk: www.szentgellertkiado.hu

Könyvesboltunk tervezett nyitvatartása adventben:
hétfőtől szombatigig 9–18h

december 5, szombat: 9–18h

december 6, vasárnap: 9–14h

december 12, szombat: 9–18h

december 13, vasárnap: 9–14h

december 19, szombat: 9–18h

december 20, vasárnap: 9–14h

december 24, csütörtök: 9–14h

december 28-tól 30-ig: 9–18h

december 31, csütörtök: 9–14h

Nyitvatartásunk a járványügyi helyzet 

miatt változhat; kérjük, tájékozódjon 

honlapunkon vagy érdeklődjön telefonon!

5000 Ft vásárlás fölött 25% engedményt adunk
Kiadónk könyveiből,

10.000 Ft fölött pedig 33% a kedvezmény! 

A postaköltség idén minden csomagra egységesen csupán 980 Ft, 
10.000 Ft feletti rendelésnél pedig ingyenes! 

A könyvek utánvétes, házhoz szállított csomagban érkeznek,  
ezért ez minden költséget tartalmaz!

(A csomagkézbesítés miatt kérjük, adja meg telefonszámát) 
A kézbesítő szolgálat vállalja, hogy másnap-harmadnap megérkezik Önhöz a megrendelése.

Ahhoz, hogy csomagja biztosan megérkezzen a karácsonyfa alá,  
az utolsó lehetőség a megrendelésre: december 22, kedd délelőtt. 

(Természetesen utána is nagyon szívesen küldünk Önnek könyveket!)

Akkor nézzen körül Könyvesboltunkban vagy a honlapunkon a Ke-
resztény antikvárium címszó alatt (a nyitólapon található), hátha 
nekünk megvan az a „bizonyos könyv”, amit Ön már régóta keres!
Egy nemes szívű jótevő egy egészen különleges és ritka könyvtár értékesítését 
bízta ránk azzal a céllal, hogy a teljes bevételt az Érdi Tanoda Otthon hátrányos 
helyzetű gyermekei megsegítésére adjuk. Azóta újabb és újabb felajánlások, ado-
mányok érkeztek, amelyek feldolgozását folyamatosan végezzük, tehát hónapról 
hónapra vannak nálunk „régi” újdonságok. 


