
Kicsi és egyszerű vagyok, a legkisebb 

angyalok közül való. De azért ne tévesz-

szetek össze hamis angyalábrázolások-

kal, szárnyas, kövérkés kisgyerekekkel! 

Emberi szemetek nehezen bírná 

elviselni Isten legkisebb 

angyalának nagysá-

gát is.

Mária királynőnk 

választott ki engem 

útjára kísérőül. Ő a 

legszegényebbeket, 

a legelhagyatottabba-

kat, a magukra maradt özve-

gyeket, az elhagyott gyermekeket látja 

meg legelőször. Nekik van igazán szük-

ségük erőslelkűségre, hogy szegénysé-

gük és sok bajuk ellenére is megtalálják 

Jézust. Köpönyöge alá rejti őket, és ott 

az én helyem is, hogy szünet nélkül bá-

torságot, bizalmat öntsek beléjük.

Szóljanak kísérőim, akik bátorítanak és 

példát mutatnak!

Fűszál

vagyok a betlehemi barlangistálló kü-

szöbén. Üde vagyok és friss, örülök 

az életnek! Mégis sokan taposnak raj-

tam, legtöbbször akaratlanul. 

Mindazok, akik Jézushoz 

igyekeznek. Csak a 

Szűzanya és Szent 

József lép át raj-

tam figyelmesen, 

sohasem lépnek 

rám. Örömüket lelik 

üdeségemben, gyen-

ge kis zöld létezésemben. 

Ilyenkor kétszeresen boldog vagyok.

De hiába is taposnak rám mások, min-

dig újra kiegyenesedem, hogy láthas-

sam a világ Üdvözítőjét, aki a világ vé-

gén újra eljön, s Általa új ég és új föld 

lesz! Új Teremtés! Még engem is újjáte-

remt! Van okom hát az örömre, még itt, 

a küszöbön is.

‰  ‰  ‰

Ez a könyvecske magában is nagyon titokzatos, ugyanis nem tudjuk, ki írta! Ám szin-
te ennek nem is érezzük hiányát, mert rengeteg elbeszélővel találkozunk a kötetben. 
Először is 12 angyallal, majd különös segítőikkel. Például egy fűszál, köpönyeg, saru, 
olajmécses, vizeskorsó, egy könnycsepp mesél a világ legfontosabb eseményéről... 
Hallgassuk meg most azt az angyalt, aki az erőslelkűség ajándékozója!
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Szent József tarisznyája

vagyok. Durva vászonból szőve ugyan, 

de engem a leggyengédebb kéz szőtt, a 

Szent Szűz áldott keze. Sietnie kellett 

szövésemmel, mert nagy út előtt álltak, 

szükség volt rám. Csak a legfontosabba-

kat vihették magukkal, mert szamaruk-

nak még az áldott Szűzanyát is vinnie 

kellett, hiszen ő méhében hordozta le-

szakadni készülő gyümölcsét, a Gyer-

meket!

Tanúja voltam Betlehembe vezető fá-

radságos útjuknak, pusztaságon, folyó-

vizeken, sziklás utakon át. Mennyire 

örültek, amikor olyasmi is előkerült rej-

tekemből, amiről már meg is feledkez-

tek, hiszen sebtében kellett összecsoma-

golniuk! Kis darab szárított hal, kenyér, 

vagy valami fontos szerszám.

Én nem cselekszem semmi különöset, 

de megtartója vagyok minden jónak és 

szükségesnek. Nincs módom a cselek-

vésre, ám mindig elő lehet venni, hogy 

valami jóra akadjanak bennem. Ezért 

vagyok! Ez a kevés is beépülhet a meg-

váltás nagy művébe, ha szívesen adom, 

amim van.

A karácsony 12 angyala című kötetből 
idéztünk (sok rajzzal, 72 old., 880 Ft)

Köszönöm Neked, Uram, 
a hit kegyelmét

Köszönöm, hogy saját lelkemben ástál 

mély kutat, amelyből mindig feltöltőd-

hetem új hittel, ha lankad az erőm és 

megtépáz az élet.

Tudván tudom, Uram, hogy a hit való-

ban kegyelem, mert megéltem mások-

ban a hitetlenséget, és láttam, hogy 

ha bearanyozza sorsukat a szerencse, 

akkor is árvák és szánnivalóan elha-

gyatottak. Mert egyedül a hit üdvözít, 

Uram. Nemcsak a mennyben, itt a föl-

dön is. Hisz te már életükben üdvössé-

get szántál teremtményeidnek, Uram; 

bűnük verte ki abból őket. De ha el 

tudnak merülni a hitben, szívmelege-

désnyi időre ma is felfénylik bennük a 

boldogság, amely a mennyeivel rokon.

Aki valóban hisz Benned, Uram, az por-

ba rántva és megtiporva is diadalmas. 

Az, ha ütik, verik, gyötrik, bántják 

is, érzi ezt a boldogságot, mert tudja, 

hogy hiába hatalmasodnak el rajta, a 

győztes ő marad.

A hit maga a győzelem.

Köszönöm Neked a hitemet, Uram.

Kunitzer Szonja: Köszönöm  A hála 
imái a hitért, a jóságért, a hegyekért, 
a gyermekért, a szeretetért – 
Istenünk minden ajándékáért! (kapcsos 
könyvecske, sok képpel, 40 old., 780 Ft)

Tekintse meg 14 újdonságunkat 
a honlapunkon vagy a boltunkban! 

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

A postaköltség 10.000 Ft fizetése után 

INGYENES!



Amikor két ember között „történni kezd” 
a szeretet, az kozmikus méretű és jelen-
tőségű esemény itt a földön. Ezt jelzi, 
hogy nem csupa öröm tölti el a szívün-
ket, hanem valami szorongásféle, ame-
lyet így lehetne megközelítőleg megfo-
galmazni: „Te, és csakis te ezután nekem 
hiányozni fogsz”. Nem a birtoklásról van 
itt szó, hiszen a szeretet nem birtokolja 
a másik embert, hanem arról a 
misztériumról, hogy eddig 
csak homályos megsejtés-
sel vártunk valakit (s ha 
vártuk, valamiképpen 
hiányzott is nekünk), 
mostantól azonban 
egészen másképp fo-
gunk várni érkezésére, 
és égetően fog hiányozni. 
Ez a fájdalmas szorongás 
csak ott talál megnyugvást, 
ahol az örökkévalósággal találko-
zik, mert a szeretet eszkatologikus va-
lóság, hiszen „Isten a szeretet” (1Jn 4,16). 
Azok az elkoptatott, kiüresített, és így 
mára már szinte szégyellnivalóvá lett jel-
zők, amelyeket azért még mindig a sze-
retet szó elé teszünk, hogy végtelen, örök, 
soha el nem múló, erről a valóságról, és a 
róla valamiképpen mégis csak meglévő 
tapasztalatunkról tanúskodnak.

Simon Weil szerint itt a földön „tisztán 
csak az szerethet, aki elfogadja és szereti a tá-
volságot, amely a szeretett lénytől elválaszt-
ja”. Azért tudjuk elfogadni és szeretni 
ezt a távolságot, mert hisszük, hogy a 
szeretett lény újra eljön, s így hiányának 
tapasztalatára ráboltozódik második és 
végleges eljövetelének várása. A szeretet 
annak a feszültségében áll fönn, hogy 

elfogadjuk, hogy akit szeretünk, elment, 
de kívánjuk, hogy visszajöjjön, éspedig 
örökre. Vagyis minden szeretetkapcso-
latban Adventet élünk, és megtapasz-
taljuk, hogy ezen a földön a Karácsony 
nem lehet a beteljesülés, hanem csak 
egy új, még forróbb, még hevesebb, még 
egyértelműbb Advent kezdete.

Mégis, nagy tétben mernék fogadni, 
hogy ha egy felmérést készítené-

nek, sokkal többen lennének 
azok a keresztények, akik 

vallják és ünneplik a bet-
lehemi születést, mint 
akik valóban várják a 
holtak feltámadását és 
az utolsó ítéletet. Ez a 

számbeli eltérés pedig 
azt is megmutatná, hogy 

azok, akik nem várják az 
utolsó ítéletet, a betlehemi 

születést sem fogadják el evangé-
liumi és hittartalmi mélységében, hiszen 
Isten Fia, aki értünk emberré lett, ezt 
mondja magáról: „Én vagyok a feltámadás 
és az élet” (Jn 11,25), továbbá: „Eljön az óra, 
amikor a sírokban mindnyájan meghallják az 
Isten Fiának szavát. Akkor előjönnek, akik jót 
cselekedtek, az élet feltámadására, akik pedig 
gonoszt cselekedtek, az ítélet feltámadására.” 
(Jn 5, 28-29) Aki tehát Isten Fiának csak 
az első eljövetelét szemléli, s nem várja, 
hogy akit szeret, mielőbb visszajöjjön, 
éspedig örökre, annak a hite beteg, a 
reménye satnya, és szeretete is messze 
van a nagy, igaz és tiszta szeretettől. An-
nak számára végső soron a Karácsony 
örömhíre is szép rege csupán (sőt, nem 
is olyan szép, hiszen vértanúk ezrei és 
milliói fizettek földi életükkel azért ‰

Amikor „történni kezd” a szeretet





(folytatás az előző oldalról)

Borítékolt  vicc
A bócher kér egy kis rendkívüli pénzse-
gélyt otthonról. Az apja küldene is neki, 
de az üzlet nem megy valami jól. Ír te-
hát egy hosszú, meleghangú levelet a 
fiának, majd a végére odabiggyeszti: Ui.: 
Akartam pénzt is tenni a borítékba, de 
már le volt zárva.

A HÓNAP sikerKÖNYVE
Újra megjelentettük Katona István 

püspök atya A szeretet köteléke 
című, nagy sikerű könyvünket!  

Az 1938-as budapesti Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusról írt 

remek összefoglaló művet,  
45 korabeli fényképpel kínáljuk, 

1580 Ft helyett csupán 980 Ft-ért!

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, 
vasárnap pedig 9-től 14 óráig

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

Az Úr eljövetele – akár az első, tör-
ténelmi eljövetelére, akár a kegyelmi Úrjö-
vetekre, akár pedig a végső, világ végi el-
jövetelre gondolunk – Isten műve, de nem 
független a mi hozzáállásunktól és erőfe-
szítésünktől; történik velünk, ugyanakkor 
mi is cselekvő részesei vagyunk.

Barsi Balázs OFM: Mi dolgunk a világon?  
Percnyi elmélkedések az év minden napjára 
(aranyozott kemény táblás, ünnepi kiadás, 
208 old., 3800 Ft)

F I G Y E L E M ! 
Barsi Balázs atya négy gyönyörű, kemény 
táblás könyve az egyházi év kiemelten fontos 
négy időszakát öleli fel, az advent, a karácso-
nyi idő, nagyböjt és húsvét minden napjára 
kínál egy-egy mély elmélkedést, igazi magas-
ságokból... (Adventben élünk; Gyermek szüle-

tett nékünk! Itt az alkalmas szent idő; Jézus, 
világ Megváltója) 9400 Ft helyett 4000(!) Ft 
kedvezménnyel, 5400 Ft-ért kínáljuk!

Rendeljen MOST, 
s biztosan ott lesz a karácsonyfa alatt! 

Szinte AZZZONNAL postázzuk! 
No és 10.000 Ft vásárlás fölött 

elengedjük a postaköltséget!

az édeskés cukor-Jézusért, aki talán nem 
is Isten Fia); annak számára a betlehemi 
éjszakában felhangzó angyali ének: „Di-
csőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség a jóakaratú embereknek”, értelmét 
vesztette, hiszen sem a dicsőségnek, sem 
pedig a békességnek nincs valódi alapja, 
a jóakaratú emberek mind magukra van-
nak hagyatva, és egy végső megméretés 
helyett parlamenti határozatok monda-
nak majd ítéletet erkölcsi normáik érvé-
nyességéről vagy érvénytelenségéről...

Barsi Balázs OFM: Gyermek született 

nékünk!  Elmélkedések és imádságok a 
Szeretet teljességéről, a Karácsony 
csodájáról, a Megtestesülés misztériumáról. 
(kemény kötésben, 136 old., 1800 Ft)


