
A legújabbak!

Gyermek-

könyveinket  

így jelöltük:  


Életre születünk
A kötet imái, 
kilencedei, 
elmélkedései 
mind az Életről, 
az élet legnagyobb 
csodájáról, a 
gyermekről 
szólnak. 

Különösen ajánljuk a lelki 
örökbefogadást vállalóknak!  
(160 old., 1280 Ft)

6Szenthelyi-Molnár 
István:  
Derűs napokat 
kívánunk!
Ez a kötet egy 
esztendőn át szeretné 
a kedves Olvasót 
erősíteni és bátorítani 
életből vett szép  

és derűs történetekkel, szentek, bölcsek  
és tudósok példáival, mondásaival.  
(160 old., 2400 Ft)

5 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)

7

Kempis Tamás:  
Krisztus követése
Földváry Antal 
lelkipásztor háború előtti, 
napjainkra szinte elfeledett 
fordítása.  
(Különleges, ünnepi 
kiadás, gyönyörű 
biblianyomó papíron, 
kemény kötésben, 
448 old., 2200 Ft)

3 Egy névtelen premontrei 
szerzetes: A Boldogságos  
Szűz Mária követése
Évszázadokon át volt népszerű lelki 
olvasmánya a hívőknek, és méltán: 
lapjain a Szűzanya „beszél” hozzánk, 
buzdít és segít, hogy 
szeretett Fiához egyre 
közelebb kerüljünk...  
(kemény kötésben,  
112 old., 2200 Ft)

4

Gyökössy Endre:  
Lukács örömhíre
55 elmélkedés, magyarázat 
a „legnépszerűbb” 
evangéliumról. Gyökössy 
Endre igyekezett olyan 
szempontokat is felvillantani, 
amire talán még soha nem 
gondoltunk bibliaolvasás 
közben... (kemény kötésben,  
448 old., 4200 Ft)

1
Barsi Balázs OFM:  
Mi dolgunk a világon?
A kötetben található percnyi 
elmélkedések csak akkor teljesednek 
ki és teljesednek be életünkben,  
ha mi is a részesei leszünk, újra  
és újra végiggondoljuk az üzenetet,  
és engedjük hatni ránk Istenünk 
jóságát és szeretetét...  
(aranyozott kemény táblás,  
ünnepi kiadás, 208 old., 3800 Ft)

2

A könyv: mindig új és örök ajándék
A Szent Gellért Kiadó és Nyomda ajánlata



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

(kemény kötésben, 192 old., 1680 Ft)

9

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

összeállításában. (kapcsos könyvecske,  
56 old., 450 Ft) 

16

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

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

11 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)

12

Vigasztalások könyve
Elmélkedések 
és gondolatok 
minden 
szomorkodó 
Testvérnek.  
A kötet szerzője 
saját tapasztalatait 
osztja meg velünk, 

ezért nyújt igazi kapaszkodót minden 
sora. (144 old., 1080 Ft)

13

A szabadulás 
rózsafüzére
Néha nagyon 
nehéz 
szabadon élni, 
megszabadulni 
bármitől: 
félelmeinktől, 
rossz szokástól, 

bűntől, bajtól, betegségtől...  
(64 old., 580 Ft)

14

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

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

8 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)

10

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)

15

Jó könyvek, jó embereknek



Böjte Csaba testvér:  
Jöjj közénk, 
Istenünk!
Csaba testvér 
elmélkedései 
advent és 
karácsony minden 
napjára, szentírási 
részekkel, rengeteg 

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

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

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

19

A legkisebb angyal és 
a karácsony 
csillaga
Kedves mese 
gyermekeknek 
a mennyország 
legkisebb (és 
legügyetlenebb) 
lakójáról.  

(sok-sok rajzzal, 780 Ft) 

22

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

ünnepi kétszín nyomással  
176 old., 2400 Ft)

17

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)

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

meghittebbé varázsolhatjuk 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! (kapcsos 
könyvecske, 32 old., 580 Ft)

25

Gunhild Sehlin: Mária kis szamara –  
Mária kis szamarával 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... 
(kemény kötésben, 288 old., 2980 Ft)

24

Adventi kresz
Ez aztán különös 
lelki könyvecske! 
Ugyanis advent 
minden napján 
egy-egy Kresz 
tábláról fogunk 
elmélkedni – persze 
nem közlekedési 
szempontból, hanem 

azért, hogy mindannyian biztonságban 
érjünk el utunk céljához: a földre született 
Megváltóhoz. (kapcsos könyvecske,  
végig színes, 40 old., 650 Ft)

20
A karácsony tizenkét 

angyala
12 angyal és sok-
sok különleges 
segítő mesél 
nekünk arról, mi 
is történt a világ 
legcsodálatosabb 
éjszakáján... 

(gazdagon illusztrált, 72 old., 880 Ft)

21

Adventi és karácsonyi könyveink







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. 
(148 old., 1580 Ft)

31

A várakozás 
megszentelése
Új válogatás 
Bandi bácsi 
elmélkedéseiből 
advent minden 
napjára, vezérlő 
Igével, lelki 
tanácsokkal.  

(112 old., kemény táblás, 1200 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)

34

Gyökössy Endre:  
A karácsony 
szíve:  
a szeretet
Hogyan 
„öltöztessük 
ünneplőbe” 
szívünket 
karácsonyra?  
Ne engedjük, hogy 

eltűnjön életünkből az ünnep igazi 
lényege, Istenünk szeretete!  
(128 old., 1580 Ft)

29

Adventi utaink
Lelki felkészülés 
a karácsony nagy 
csodájára, minden 
napra egy-egy 
elgondolkoztató 
bibliai idézettel, 
elmélkedéssel, 
rövid imádsággal. 

(128 old., 1200 Ft)

26

Szabadulás 
félelmeinkből és 
szenvedélyeinkből
Félelmeink, 
aggodalmaink, 
káros 
szenvedélyeink 
depressziót és más 
testi betegséget 

okozhatnak. Találjuk meg  
a gyógyuláshoz vezető utat!  
(Figyelem! Csak a készlet erejéig 
rendelhető. 184 old., 2600 Ft)

32

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)

30

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.  
(200 old, kemény táblás, 2400 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)

33

Gyökössy Endre elmélkedési könyvei 
adventre és karácsonyra

Gyökössy Endre lélektani, önismereti könyvei



A Lényeg
„Amikor az evangéliumokat 
olvassuk, ezért próbáljuk 
megragadni a lényeget, 
mindig csak a lényeget. És 
honnan tudjuk majd, hogy 
mi a legfontosabb, a lényeg? 
Megmondja nekünk Isten 
Szentlelke, ha kérdezzük.” 
– Márk evangéliumának 
részletes magyarázata, 
közérthetően, sok-sok, 
életből vett példával.  
(280 old., 2800 Ft)

35
Amikor erősen fújt  
a Lélek
Az Apostolok 
Cselekedeteinek 
végigelmélkedése során 
hallatlan új meglátásokat 
ismerhetünk meg, és egészen 
komolyan „megmozgatja” 
lelkünket önvizsgálatra 
buzdító gondolataival.  
(336 old., 3400 Ft)

36

Jöjj, éltető Lélek!
Elmélkedések 
hívő életünkről 
– a Szentlélek 
fényében; hogyan 
kerülhetünk 
igazi, éltető, 
napi kapcsolatba 
a Vigasztaló 

Segítővel? (Figyelem! Csak a készlet 
erejéig rendelhető. 176 old., 2200 Ft)

42

A hét igekincse
A kötet egy 
egész évre kínál 
életformáló 
elmélkedéseket: 
minden héten 
egy-egy rövid 
szentírási 
idézetről, 

igekincsről elmélkedünk teljes 
mélységében, szívünkkel-lelkünkkel, 
egész életünkkel...  
(kemény kötésben, 272 old., 3800 Ft)

37 Mai példázatok – Újabb 
mai példázatok
Kereken hetven 
elgondolkoztató, 
gyakran megható 
történet. 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 kötésben, 248 old., 2800 Ft)

39

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

(kemény kötésben, 224 old., 2800 Ft)

40

A zsoltárok 
csodálatos 
világa
Nemcsak a 
zsoltárokat 
ismerhetjük meg 
a kötetből, hanem 
megtanulhatjuk 
a keresztény 
meditációt,  

a szemlélődő imádságot is.  
(kemény kötésben, 264 old., 3400 Ft)

38

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)

41

Gyökössy Endre elmélkedési könyvei



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)

43 Kerényi Lajos: A tudomány 
Istenre talál
Izgalmas szellemi 
kalandra hívunk 
mindenkit: egyszerű 
szavakkal igyekszünk 
elmagyarázni azokat a 
csodálatos tudományos 
felfedezéseket, amik miatt 

a nem hívő tudósok is kénytelenek szép lassan 
felismerni a Teremtőt... A kötetben olvasható 
Csókay András tanulmánya is.  
(160 old., 2200 Ft)

44 Kerényi Lajos:  
A világot 
átölelő 
szeretet
Lajos atya 
bátorító, 
buzdító, 
irányt mutató 
gondolataiból 

mindennap erőt meríthetünk!  
(208 old, kemény táblás, 3500 Ft)

45

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)

50

Prohászka Ottokár: 
Elmélkedés az 
Evangéliumról 
Közel 500 rövid 
fejezet, elmélkedés 
Jézus életéről úgy, 
hogy szinte együtt 
járunk az Úrral, 
benne élünk az 
eseményekben.  
A 720 oldalas, 
kemény kötésben, 

minőségi papírosra nyomtatott kötet 
mellé ajándék szómagyarázó könyvet is 
adunk. (aranyozott kemény táblás,  
720 old., 4800 Ft)

46

Barsi Balázs:  
A szentek útja  
a szeretet útja
Egymondatos 
elmélkedések, 
amelyeket 
érdemes a 
szívünkbe fogadni 
és lelkünkbe 

idézni akár többször is a nap folyamán. 
(kemény táblás ünnepi kiadás,  
184 old., 2400 Ft)

49

Értékes olvasnivalók, szívesen várt ajándékok

Minden napunk 
a szeretet 
ünnepe
Igen, a szeretetet 
a szürke 
hétköznapokban 
is meg kell 
ünnepelnünk, 
hiszen ez az,  

ami igazán fontos az életben.  
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

48

Prohászka Ottokár: 
Legyetek világító emberek

A kötet rövid elmélkedései minden hétre 
útmutatást, biztatást, segítséget nyújtanak 

nekünk ahhoz, hogy valóban világító 
emberek legyünk. (kemény kötésben,  

végig színes fotókkal, 88 old.) 

47

Most kevesebb mint fele áron,  
1800 Ft helyett csupán 

600 Ft-ért kínáljuk!



Habó Márta: 
Őrangyalok 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)

53

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)

56 Színpompás személyiség

Igazi modern „okoskifestő”! Persze nem  
a könyvecske okos, hanem a kis gazdája lesz 
az, ha szépen kiszínezi a rajzokat, és közben 
észrevétlen megtanulja helyes viselkedés 
szabályait. (850 Ft)

58

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

elmélkedve végig olvashat a templom 
csendjében, az Oltáriszentség színe 
előtt. (80 old., kemény táblás, 2400 Ft)

51

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

utána búskomor. (260 old., 2680 Ft)

54

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)

52

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)

57

  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, 36 old. 

55

Most TÖREDÉKÁRON, 2800 Ft helyett csupán 
1000 Ft-ért kínáljuk!

Gyermekek és angyalok 
(a legjobb gyermekkönyveink)



Kamarás István: Karácsonyi 
zengedelem
Karácsonyi történetek, 
több szempontból is 
rendhagyó „modern 
betlehemesek”.  
A kötet bevételével a 
Beer Miklós püspök által 
életre hívott Szent Ferenc 
Szegényei Alapítványt 

támogatjuk. (168 old., 2000 Ft)

67Nagy Alexandra: 
Baráti 
mosolyok
400 remek vicc 
a templom 
és a plébánia 
környékéről, 
Sajdik Ferenc 
karikatúra-
művész 

rajzaival. (192 old., 1580 Ft)

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)

65

Sík Sándor:  
Ének minden 
emberhez
Ez a különlegesen 
szép és értékes 
kötet piarista 
papköltőnk 
verseinek nagyon 
bő válogatása. 
(368 oldalas, 

elegáns papírra nyomtatott,  
kemény kötésben, 2800 Ft)

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

kötésben, fotókkal, ünnepi kétszín 
nyomással, 88 old., 1800 Ft)

60 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. Figyelem! Csak a készlet 
erejéig rendelhető. 1800 Ft)

61

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. Figyelem! Csak a készlet erejéig 
rendelhető. 2400 Ft)

64Ittzés Szilvia: „Anyu, 
figyelsz?”
Családi 
történetek 
Mikulástól 
Abigélig; negyven 
derűs, néhol 
szívszorító 
történet, kezdve 
az internetmentes 

kilencvenes évekbeli óvodás évektől 
egészen napjainkig. (kemény 
kötésben, 152 old., 2200 Ft) 

63Vukovári 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)

62

Minden napra egy kis öröm és vidámság



Kilenced a hazáért
Prohászka 
Ottokár és 
Széchenyi István 
gondolataival, 
bővített 
imamelléklettel, 
különleges 
magyar szentek 

litániájával (kapcsos könyvecske,  
48 old., 480 Ft)

70

Dominiák Zsolt:  
Értékes vagy!
A sok színes 
fényképpel illusztrált 
kötetkében olvasható 
bibliai igék és 
elmélkedések Isten 
gyógyító jelenlétébe 
hívogatnak, ahol 
felfedezhetjük 

önmagunk valódi értékét. (kapcsos 
könyvecske, végig színes, 32 old., 580 Ft)

73

Böjte Csaba testvér: 
Merjünk 
hinni és 
szeretni!
A kötetből 
minden nap 
buzdítást, 
erőt, reményt 
meríthetünk, 
hogy valóban 

legyünk bátrak úgy élni, hogy 
tetteinket a szeretet vezesse – hiszen 
így lesz szebb körülöttünk  
a világ! (144 old., 1680 Ft)

75 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,  
288 old., 3200 Ft)

76

Csókay András: 
Idegsebészet 
és hétköznapi 
misztika
Mély könyv 
életről, halálról, 
a keresztény 
meditációról 
és misztikáról. 
Átdolgozott, 

bővített kiadás. (240 old., 2400 Ft)

68

Szenthelyi-Molnár 
István: 
Emberek!  
Az élet szép!
Így igaz! Csak néha 
nehéz észrevenni, 
minek is örüljünk. 
A kötet 366 
története 366 derűs 

pillanatot, jóságról és szeretetről szóló 
történetet tár elénk. (212 old., 2200 Ft)

71

Csókay András: 
Orvosmissziók 
Jézus-imával
Lelki napló a 
nigériai missziótól 
a bangladesi ikrek 
szétválasztásáig 
(színes 
képmelléklettel, 
224 old., 3200 Ft)

69

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)

72

Böjte Csaba testvér: 
Hiszek a 
szeretet végső 
győzelmében
Csaba testvér 
sokat látott a világ 
szörnyűségeiből, 
rengeteg szenvedést, 
fájdalmat tapasztalt 
meg befogadott árváin 

keresztül. Éppen ezért, ha ő mondja, neki 
elhihetjük: a mi szerető Istenünk jóra viszi 
a világ a sorsát – ha mi is szeretünk és 
segítünk Neki... (144 old., 1800 Ft)

74

És ide tartogattuk... 
a legnépszerűbb könyveinket!


