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ELŐFIZETÉS
Tisztelettel kérjük Olvasóinkat, hogy legkésőbb 2016. január 31ig újítsák meg előfizetésüket. A lap ára csekély mértékben emelkedik,
az egyes számok ára 275,- Ft, az éves előfizetés 1650,- Ft lesz, illetve
annak, aki postán kéri, a postaköltséggel együtt 2900,- 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).

Hirdetés
A lapunkban olykor (legutóbb 2015. júniusban) publikáló P. Gábor
Mózes közli: Fiatalon, friss vallási élményeim alapján sokat írtam az oroszokról. A Szovjetunió összeomlása idején úgy tűnt, hogy ez a kézirat
elvesztette aktualitását. Az új Oroszország és a vele szövetséges Kelet
fölemelkedése azonban újra igazolja, hogy a világ mai válságát a Nyugat
egyedül képtelen megoldani. A gazdasági nyitás mellett tehát mélyebben
kell megismernünk nemcsak a kisebb és a nagyobb rossz közötti különbséget, hanem sajátos értékeiket és lehetőségeiket is. Ezért bővített, javított
formában, magánkiadásban hamarosan megjelentetem Orosznak lenni/
Nyitás Keletre című kéziratomat.
Megrendelhető ezeken az elérhetőségeimen: Tel.: (1) 201-77-46 vagy
(30) 610-26-89; E-mail: pgmozes@vipmail.hu – A kötet ára e lapszám
tördelésekor még ismeretlen volt, valószínűleg 1500-2000 Ft lesz.

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,
legyen felette bátor:
szeressen vakmerőn,
de érte mit se várjon!

Kinek Csillaga van,
ámuljon, mert az IGE
testté lett, s boldogan
daloljon Róla szíve!

( E xo dus 3 ,14 )
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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.
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