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ELŐFIZETÉS
Tisztelettel kérjük Olvasóinkat, hogy legkésőbb 2019. február 28-ig újítsák meg előfizetésüket. A lap ára most nem változik, 300,- Ft marad, az éves
előfizetés 1800,- Ft lesz, illetve annak, aki postán kéri, a postaköltséggel
együtt 3000,- Ft.
A befizetés lehetőség szerint banki átutalással a lapot terjesztő KISZE Bt.
számlájára (számlaszám: 10918001-00000057-09540006), vagy az Unicredit
Bank bármely fiókjában a fenti számlára történő pénztári befizetéssel történjék. Rózsaszín belföldi postautalvánnyal is lehet, ekkor a KISZE Bt. a címzett, és a bankszámlaszámot kell feltüntetni. Mindhárom esetben kérjük közölni az előfizető nevét, címét, és azt, hogy „Érted vagyok”-előfizetés. – A
terjesztéssel kapcsolatos bármilyen ügyben Gromon András főszerkesztőtől
lehet tájékoztatást kérni.

Ha terhed túl nehéz
Ha terhed túl nehéz, gondolj másokra!
Ha te meggyöngülsz, ők abbahagyják,
ha te leülsz, ők lefekszenek,
ha te kételkedsz, ők kétségbeesnek,
ha te kritizálsz, ők rombolnak.
Ha te az élen lépkedsz, ők meg fognak előzni,
ha te felajánlod a kezed, ők a bőrüket adják.
És ha te imádkozol, akkor ők szentek lesznek.
Kalkuttai Teréz Anya
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