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ELŐFIZETÉS 
Tisztelettel kérjük Olvasóinkat, hogy legkésőbb 2017. 

január 31-ig újítsák meg előfizetésüket. A lap ára nem 
változik, az egyes számok ára 275,- Ft, az éves előfizetés 
1650,- Ft lesz, illetve annak, aki postán kéri, a postakölt-
séggel együtt 3000,- Ft. 

Többletbefizetéseket vagy adományokat ezután is szí-
vesen elfogadunk. 

Kérjük, hogy a belföldi rózsaszín postautalvány címzé-
sében az „Érted vagyok” és Kovács László nevét egyaránt 
tüntessék föl (1076 Budapest, Thököly út 11. I/6). 

 
 
 
 

( E xo d u s  3 , 1 4 )  
A jézusi tájékozódás folyóirata 

XXVII/6. (160.) 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. 

Laptulajdonos: Család Alapítvány 
Felelős kiadó: Vincze Endre 

Szerkesztőség: 
1076 Budapest, Thököly út 11. I. 6. 
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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 megje-
lölésével. A szerkesztőség ezúton kér az 
újraközlés esetén tiszteletpéldányt. 

Kéziratot nem őrzünk meg, 
s nem küldünk vissza. 

Készült: FÉBÉ Ev. Szeretetszolgálat, Piliscsaba 
Tördelő: Szitár Zsolt 

Felelős vezető: Dávid István 
ISSN 0865-8021 (Nyomtatott) 
HU ISSN 1588-0400 (Online) 

Bimonthly newspaper of „Family Foundation 
for communities and families”, 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 ÉS TERJESZTÉS: 
Kovács László („Érted vagyok”) 

1076 Budapest, Thököly út 11.  I. 6. 
Előfizetést belföldi rózsaszín posta-
utalványon  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. 
Előfizetési díj 2017-re (postaköltséggel): 
Belföldre:  3000,– Ft 
Szociális előfizetés: 
a szerkesztőséggel történt egyeztetés szerint 
Külföldre: 

Itthon forintban előfizetve: 5000,– Ft 
Nyugaton előfizetve: 20,- Euro 

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 Család Alapítvány szociális célokra fordítja. 
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Puszta Sándor 

Örökké karácsony 

Amikor elhallgat az angyalok éneke, 
Amikor az égről eltűnik a csillag, 
Amikor a pásztorok nyájukhoz visszatérnek, 
Amikor a királyok hazamennek, 
Megkezdődik a karácsony: 
Megtalálni az elveszettet, 
Begyógyítani a sebeket, 
Etetni az éhezőket, 
Kiszabadítani a rabokat, 
Békét vinni a testvérek közé 
És ujjongó dalt fakasztani a szívben. 

 


