
December 8: Szűz Mária
Szeplőtelen fogantatása ünnepe

Keresd az életet, és megtalálod azt. Én 
vagyok az Élet anyja, mert azt szül-
tem, aki életet adott mindazoknak, 
akik Ádámban meghaltak.

Testi életed nem sokat használ neked, 
hiszen az úgyis a halálra visz téged. 
Csak a lelked életét, az egyetlen, drá-
ga és örök életet keresd.

A lélek élete: Isten kegyelme; nélküle a 
lélek kimerül és meghal.

Kövesd az Isten kegyelmével belém 
plántált erényeket. Hiszen Gábor fő-
angyal hirdette rólam, Isten kegyel-
mében teljes vagyok, hogy a fölséges 
Istennek tiszteletreméltó anyja lehes-
sek.

Szeretett Fiam példája elég lehetne ne-
ked, hogy azt kövesd; mégis – mert 
édesanyja vagyok a keresztényeknek 
– nekik is példaképül rendeltettem.

Senki se gondolja magáról, hogy tisz-
tel engem, ha nyomaimba lépni nem 
akar.

Nem lehet kedves előttem annak a szív-
nek az imádsága, ahonnan hiányza-
nak az én erényeim.

Bizonyára tudod rólam, hogy Istennél 
mindent megtehetek, mert a menny-
országban Fiam trónusa közelében 
van az én helyem.

Nem tetszenek nekem az olyan híveim, 
soha nem is imádkozom értük, akik 
engem követni nem akarnak.

Sokan önmagukat csalják meg, mert azt 
hiszik, hogy rózsafüzérrel vagy más 
egyéb imádsággal a segítségemet 
megnyerik, erényeimből azonban 
semmi részük sincs.

Megvetem azok fohászát, akik a go-
noszság útját el nem hagyják; és hi-
ába könyörögnek azok, akik a bűn 
ösvényéről le nem térnek.

Gyermekem, kövesd Anyádat. Fiam 
erényei bennem úgy ragyognak, mint 
a nap sugarai a kristályban.

A Boldogságos Szűz Mária Követése 

Kempis: Krisztus követésének méltó párja, 
a Szűzanya útmutatása a mély lelki életre 
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Máris hatalmas könyvsiker az Életre 
születünk című imakönyv átdolgo-

zott, bővített kiadása. A kötet imái, ki-
lencedei, elmélkedései mind az Életről, 
az élet legnagyobb csodájáról, a gyer-

mekről szólnak. Különösen ajánljuk a 
lelki örökbefogadást vállalóknak! Az 
egyik új kilencedet Vukovári Panna írta; 
ebből idézünk most. Címe: Kilenced lel-
ki gyermekemért a szentek köz-

benjárására – és ki másnak 

kérnénk most a közben-

járását, mint decem-

ber legnépszerűbb 
szentjének, akit 
6-án ünneplünk...

Kicsi Pötty! Vajon 
most mekkorka le-
hetsz? Bárcsak lát-
hatnám az ultrahan-
gon, ahogy mocorogsz! 
Vajon tudsz már mosolyog-
ni? Milyen jó lenne megölelni, 
érezni a kis tappancsodat, pihés baba-
hajadat szagolgatni? Kívánom, hogy 
amit én nem tapasztalhatok meg, azt 
minden porcikájában örömmel és bol-
dogan élje meg veled édesanyád, és 
járja át az az egység, ami az anyát ösz-
szeköti a gyermekével, erősebben, mint 
bármely köldökzsinór. Vegye észre, 
amikor szükséget szenvedsz, ha fáradt 
is, legyen ereje arra, hogy tejével táp-
láljon, éjjelente betakarjon, sírásodra 
okos felnőttként válaszoljon.
Legyél számára ajándék, s legyen szá-
modra ajándék ő is, kicsi Pötty! Me-
séljen esti mesét, rakja majd rendbe a 

zsírkrétáidat, és varrja fel a mackód le-
szakadt fülét. Vegye észre minden kis 
rezdülésedet, és bízzon abban, hogy 
te is érzed, egész kicsi lelkeddel, hogy 
bízhatsz benne. Bízom Istenben, hogy 
megadja neked azt, amiért szentjei 
közbenjárását kérem.

Szent Miklós püspök, közbenjáráso-
dat kérem egy születendő gyermekért. 

Amikor decemberben rád emlé-
kezünk, mindent betakar 

a csokoládé, az ezüstpa-
pír és a szaloncukor. A 

gyermekek azonban 
átlátnak a csillogá-
son, és amikor igaz 
szívű, jóságos fel-
nőttel találkoznak, 
téged látnak, Mira 

püspöke, gyermekek 
és bajba jutottak vé-

delmezője.
Csendben és szerényen, 

mégis eltökélten tetted a jót, 
hálát nem várva, mert Istené a hála, 
Övé a dicsőség. A legenda szerint feltá-
masztottál imáddal három meggyilkolt 
gyermeket, a hozzád való fohász haza-
hozta az elrabolt kisfiút, és a fiatal lá-
nyok becsületét is te óvtad meg az ab-
lakon titkon bedobott pénzeszacskóval.
Szent Miklós, akiből mindenki Mikulá-
sa lett, kérlek, űzz messze minden ártó 
bajt lelki gyermekemtől, oltalmazd 
édesanyja méhében, járj közben boldog 
gyermekkorért, egészséges, igaz lelkű 
felnőtté cseperedéséért. Amen.

Életre születünk  Lelki adoptálók 
imakönyve (160 old., 1280 Ft)

Segíts, Szent Miklós!



Egy új világ kapujában állsz, előtted 
szűz földek, birodalmak vannak: tégy 
félre mindent, add el a lim-lomot, árát 
oszd szét a szegényeknek, indulj el, sze-
ress! Minden a tiéd lehet, hódítsd meg, 
lakd be „Isten Országát”! – mondja két-
ezer éve a mi Urunk, Jézus Krisztus. 
Mondja! És milyen kevesen indultak 
el!... De aki útra kelt és célba ért, azt bol-
dognak mondják az emberek.

Higgy!! Ki látott már hitetlen sereget 
hódítani?

Indulj el! Isten Országa előtted van!
Az Út maga a Mester, légy vidám, 

játssz a napfényben! Amikor Jézus kö-
zénk jött, nem bölcs beszéddel, eget 
rengető csodákkal kezdte, hanem szelíd 
mosollyal, gyermeki kacagó játékkal, 
harminc évnyi csendes munkával, ki-
tartó növekedéssel a jóban az emberek 
örömére és a Mennyei Atya dicsőségére.

Te is indulj csendesen. Adj oda min-
dent! Az önzetlen munkát keresd, a 
szolgáló szeretet legyen az útitársad. 
Embertársaid mindennapi gondját old-
va társa leszel a világot továbbteremtő 
Istennek. Mindegy, hogy hol kezded, 
csak szeress nagylelkűen. A szívek és 
vesék vizsgálója látja tetteid.

A nagy dolgok ajándékok, ne törtess 
utánuk, neked csak alázattal le kell ha-
jolnod értük, át kell venned őket. Egy 
jó barát, egy váratlanul feltáruló kapu, 
amely a határtalan távlatokra nyílik, a 
gazdag terméstől hozzád lehajló ágak 
– az új ország ajándékai. Ahogy mind 
beljebb haladsz Isten Országában, itt is, 
ott is ajándékok várnak! Ne loholj sem-

mi után, Atyád szeret, gondodat viseli 
– te hálás szelídséggel örvendezz aján-
dékainak.

Ahogy haladsz, a fény mindent be-
ragyog, minden egyszerűvé válik, és te 
csendben meglátod az összefüggéseket, 
Istened gondviselő jóságát. Ha figyelsz, 
felfedezed, hogy a Gonosznak nincs se 
keze, se lába, de aljas, vacak, ócska csil-
logó dolgokkal szeretné megvenni a te 
kezed, lábad, hogy általad ártson. Nyel-
vedet akarja, hogy rút bűnökkel be-
mocskoljon téged és környezeted, szét-
szakítsa családodat. Ne foglalkozz vele, 
nincs hatalma feletted, te menj tovább. 
A benned lévő Lélek vezet. Bízzál ben-
ne! Ha elestél volna, kezdd újra, ha kell, 
ezerszer. Isten megbocsát az elesettnek.

Böjte Csaba: Jöjj közénk, Istenünk!  
Csaba testvér elmélkedései advent és 

karácsony minden napjára, szentírási 
részekkel, rengeteg színes képmeditációs 

fotóval (kemény kötésben, végig színes, 
128 old., 2800 Ft)

Rendeljen kiadónk könyveiből 8000 Ft 
fölött, és 25% engedményt adunk, 
15.000 Ft fölött 30% kedvezményt! 

A postaköltség 10.000 Ft fizetése után 

INGYENES!

Indulj el, és szeress!





A HÓNAP sikerKÖNYVE –

a Mikulás ajándéka lehet!
A Jöjj, beszélgessünk! című,
gyermekek szentségimádási

imakönyvét kínáljuk most

fele áron, 2400 Ft helyett 1200 Ft-ért! 

Mikulás-hitel
Az iskolában, a tízperces szünetben az al-
sós Karcsi büszkén mutogatja az új csizmá-

ját:

– A Mikulás hozta!

Megszólal erre a mellette álló bátyja:

– Dehogyis a Mikulás! A mami vette neked, 
te is tudod, hiszen mindhárman ott vol-
tunk a cipőboltban! Különben is, csak két 
hét múlva jön a Mikulás.
– Igenis tőle kaptam – erősködik Karcsi –, 
majd két hét múlva kifizeti a maminak.

	 

Annyi új könyvünk van...
... hogy el se tudjuk mondani. De tény-

leg nincs itt erre elég helyünk, ezért 

készítettünk egy remek kis katalógust! 

Nézze meg a honlapunkon, vagy kér-

jen, és örömmel, ingyen küldjük!

Nemcsak szeretni, 
adni is nagyon jó!

Az az igazán gazdag ember, akinek 
módjában áll magából adnia, aki meg-
engedheti magának, hogy idejének, 
energiájának egy részét másokra for-
dítsa. Napoleon Hill

Ha már semmit nem tudsz adni, add a 
mosolyod. Kalkuttai Szent Teréz anya

Egyedül a szeretet ismeri a titkot, 
hogy másokat megajándékozzon, és 
amellett maga is gazdag maradjon. 
Clemens Brentano

Amikor adásról szólunk, majdnem 
mindig pénzre gondolunk. Legtöb-
bünk éltető eleme a pénz. Figyelemre 
méltó fortélyunk van. Amikor pénzt 
adunk, nem adunk együttérzést; ami-
kor együttérzést adunk, nem adunk 
pénzt. Oswald Chambers

Amit szerzünk, azzal megteremtjük a 
megélhetést. Amit adunk, azzal az 
életet. Arthur Rise

Az isteni szeretet rendjében annyit 
szerzünk magunknak, amennyit oda-
adunk másoknak. Thomas Merton

Nagy Alexandra: Szeretni jó!  Minden 

napra egy idézet a szeretetről, azért, hogy 
eszünkbe jusson, mennyire fontos ezt 
élnünk, és meg is mondanunk azoknak, 
akiket szerethetünk. (kemény táblás ünnepi 
kiadás, 176 old., 2400 Ft)

Szeretet Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1.

Telefon: 06/1 266 61 61

webáruház: www.szentgellertkiado.hu

Nyitva vagyunk

hétfőtől szombatig 9-től 18 óráig,
és most vasárnap 9-től 14 óráig!

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című 
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)


