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Csanád Béla

Nagyböjti szekvencia
Ne add meg magad semmi rossznak,
ha meggyötörnek, megbotoznak,
akkor se, hogyha koronát
tövisből fonnak fejedre,
és meghurcolnak fenekedve
farizeusok, katonák.
Oly nyíltan élj, mint a hegyi kristály,
titok nélkül, szikrázva, tisztán,
mint akinek mind idegen,
mi lefelé húz, sárba téved
s ami kioltja égi fényed.
Csillagtűz égjen szívedben!
Ő a barátod, aki mélyen,
túl a halálon s szenvedélyen,
sorsában hordja sorsodat:
Akiben érdemes remélni,
mert kínjaid is veled éli
és a halálban üdvöt ad.

A jézusi tájékozódás folyóirata
XXXII/2, (186.) szám
Megjelenik évente hatszor
Alapította: Simonyi Gyula
Szerkesztőbizottság:
Bajnok Dániel
Deliné Szita Annamária
Demeczky Jenő
Garay András
Garay Zsófia
Gromon András főszerkesztő
(Tel.: 06-26/334-155)
Kovács László
Schanda Beáta
A címlap emblémáját Magyar Mihály,
a rovat-emblémákat és a Moha-mesék
illusztrációit
Garay Dóra készítette.
Kiadó: BOKOR
Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület
Székhely: 1012 Budapest, Attila út 113.
Felelős kiadó: Véghné Ilkó Györgyi
Szerkesztőség:
Kovács László
1076 Budapest, Thököly út 11. I. 6.
Internet: www.ertedvagyok.hu
E-mail: gromonandras@gmail.com
A lap az „Ingyen kaptátok,
ingyen is adjátok” (Mt 10,8) szellemében
szerzői honoráriumot nem váró írásokat közöl.
Minden írásért szerzője felelős, és az nem
feltétlenül a szerkesztőség véleményét fejezi ki.
Az „Érted vagyok”-ban közölt anyagok
(a szerző hozzájárulásával) tartalmi torzítás
nélkül szabadon közölhetők, a forrás megjelölésével. A szerkesztőség ezúton kér az újraközlés
esetén tiszteletpéldányt.
Kéziratot nem őrzünk meg,
s nem küldünk vissza.
Készült: „Sztehlo Gábor” Ev. Szer., Piliscsaba
Tördelő: Szitár Zsolt
Felelős vezető: Buda Annamária
ISSN 0865-8021 (Nyomtatott)
HU ISSN 1588-0400 (Online)
Bimonthly newspaper of „BOKOR Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület”, about gospel,
charity, third world, ecology, nonviolence,
family life, education and radical renewal
movement in the Hungarian Catholic Church.
The materials published by ,,Érted vagyok”
can be republished free, without distortion of
contents. The editorial board hereby asks for
complimentary copies in case of republication.

ELŐFIZETÉS
A befizetés lehetőleg banki átutalással a lapot
terjesztő KISZE Bt. számlájára (1091800100000057-09540006), vagy az Unicredit Bank
bármely fiókjában a fenti számlára történő
pénztári befizetéssel történjék. Rózsaszín belföldi postautalvánnyal is lehet, ekkor a KISZE
Bt. és a bankszámlaszám kerüljön a címzett
helyére. – A „Közlemény” rovatnak mindhárom esetben tartalmaznia kell az előfizető
nevét és címét, valamint az „ÉV”-jelzést és a
példányszámot. – A terjesztéssel kapcsolatos
bármilyen ügyben Gromon András főszerkesztőtől lehet tájékoztatást kérni.

Előﬁzetési díj 2021-re (postaköltséggel):
Belföldre: 4000,- Ft
Szociális előﬁzetés:
a szerkesztőséggel történt egyeztetés szerint

Külföldre:
Itthon forintban előﬁzetve: 7000,- Ft
Köszönjük a szerzők, a szerkesztők és a sokféle
segítő ingyenes szolgálatát. Köszönjük a bátorító
kritikákat, javaslatokat és biztatásokat.
Köszönjük az adományokat
és a terjesztők munkáját.
A lap esetleges jövedelmét
a Kiadó szociális célokra fordítja.

