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ELŐFIZETÉS
Tisztelettel kérjük Olvasóinkat, hogy legkésőbb 2015. január 31-ig
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.).
FELHÍ VÁS
Szeretném összegyűjteni, megőrizni és valamilyen formában közreadni
THIERY ISTVÁN atya írásait. Ő évekig együtt ült börtönben Bulányi
atyával, s amikor épp szabadlábon volt, ajtaja nyitva állt mindenki előtt:
rengeteg „lelki gyermeke” volt, gyakran hívták kisközösségekbe, ezért
gondolom, hogy lehetnek elfekvő „szamizdat” teológiai írásai a Bokor
Közösség tagjainál is. Címem: g-domjan@freemail.hu
Előre is nagyon köszönök minden segítséget:
Domján Gábor

Füle Lajos
Kinek Csillaga van
Kinek Csillaga van,
Kinek Csillaga van,
legyen maga a béke,
öltözzék friss reménybe,
hogy minden dolga itt
hogy ISTEN LELKE is
békében menjen végbe!
cselekszik benne, érte!
Kinek Csillaga van,
Kinek Csillaga van,
legyen felette bátor:
ámuljon, mert az IGE
szeressen vakmerőn,
testté lett, s boldogan
de érte mit se várjon!
daloljon Róla szíve!
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