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ELŐF IZE TÉS
Tisztelettel kérjük Olvasóinkat, hogy legkésőbb 2015. február végéig
újítsák meg előfizetésüket. A lap ára kis mértékben emelkedik, az egyes
számok ára 265,- Ft, az éves előfizetés 1600,- Ft lesz, illetve annak, aki
postán kéri, a postaköltséggel együtt 2800,- Ft.
Többletbefizetéseket vagy adományokat ezután is szívesen elfogadunk. – Kérjük, hogy a belföldi rózsaszín postautalvány címzésében az
„Érted vagyok” és Kovács László nevét egyaránt tüntessék föl (1076
Budapest, Thököly út 11. I. 6.).

Ferenc pápa az egyházról
Az egyház vezetői narcisztikusak. Udvaroncaik hízelegnek nekik.
Az udvar a pápaság leprája.
Az egyház nagy hibája, hogy Vatikán-központú, a Vatikán érdekeit
szolgálja, amelyek világi érdekek. Az egyház Isten népének közössége, vezetőinek Isten népének szolgálatában kell állniuk.
A dolgok valóban úgy állnak, hogy az e világi hatalom iránti szeretet nagyon erős a Vatikán falai között és az egyház egész intézményes rendszerében.
Az egyháznak horizontális felépítése is van… Így kell megváltoztatni az egyházat.
A szegény egyház, amely gondját viseli másoknak, és ha anyagi
segítséget kap, azt mások segítségére fordítja, anélkül hogy egy
szemernyit is aggódna magáért.
A politika tevékenységi területe nem az egyházé. A egyház nem
léphet túl azon feladatán, hogy kifejezze és terjessze saját értékeit.
Én hiszek Istenben. Nem egy katolikus Istenben; nem létezik katolikus Isten; Isten létezik. És hiszek Jézusban, az ő megtestesülésében. Jézus az én mesterem és az én pásztorom. De Isten az Atya, az
Abba…
Ezek az idézetek megtalálhatók Ferenc pápa
La Repubblica-beli interjújában (Új Ember, 2013. október 13. )
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ELŐFIZETÉS ÉS TERJESZTÉS:
Kovács László („Érted vagyok”)
1076 Budapest, Thököly út 11. I. 6.

Előfizetést belföldi rózsaszín postautalványon a fenti címre lehet küldeni. Kérjük,
az utalvány Értesítés részén a név és cím
olvashatóan, pontosan legyen rajta, címzésében a Kovács László és az „Érted vagyok” név egyaránt szerepeljen, a hátán, a
közleményben pedig világosan legyen leírva, hogy a feladó mire küldte a pénzt.
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