
Kerényi Lajos: A világot átölelő 
szeretet
Lajos atya bátorító, 
buzdító, irányt mutató 
gondolataiból mindennap 
erőt meríthetünk! 
(176 old, kemény táblás, 
3500 Ft)

1

Lipódi Ildikó: Jöjj, beszélgessünk!
12 szentségimádási elmélkedés 
gyerekeknek; 12 olyan beszélgetés 
Jézus és a gyermek között, amit 
negyedóra-félóra alatt elmélkedve 
végigolvashat a templom csendjében, 
az Oltáriszentség színe előtt. 
(176 old, kemény táblás, 2400 Ft)

3

Vukovári Panna: Hétköznapi plusz
Különleges feladatok, kihívások 
� ataloknak, hogy ne legyen egyetlen 
hétköznap se szürke többé! Éljünk 
lelkesen, vidáman, önfeledten! 
(40 old., 580 Ft)

5

Nényei Gáborné: Útkereső
A kötetben található „útjelző” fejezetek 
például a magyar nyelvű bibliai szavak, 
vallási kifejezések könnyen félreérthető 
sokaságából ragad ki néhányat és mutatja 
fel eredeti jelentésüket, vagy éppen sok-sok 
kedves, vidám családi történetből sejthetjük 
meg Istenünk szeretét. (176 old, 1680 Ft)

2

Fésűs Éva: A csodálatos nyúlcipő
Hogyan győzi le sok kajlaságát 
a szeleburdi nyuszika, 
és hogyan mutatja meg 
édesanyjának, mennyire szereti 
őt? Izgalmakban bővelkedő 
meseregény a szeretet erejéről. 
(96 old. 1380 Ft)

4

Vukovári Panna: Anya + mi
Valódi családi plusz, remek feladatok, 
kihívások anyák napja előtt, után – 
és mindig, ha nem akarjuk, hogy 
a hétköznapok szürke pora belepje 
a szeretetünket... (64 old., 680 Ft)

6
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Faághy Richárd: 
Az öregkor 
reménysége
Minden felnőttnek 
javára szolgál, 
bármely életkorban, 
e kötet forgatása! 
Jobban megérthetjük 
azokat, akik előttünk 

jártak a munkában, s most már hazafelé 
készülnek. (142 old., 1380 Ft)

9 Faághy Richárd – Nagy Alexandra: 
Lélekkalauz nagyböjt minden napjára
E kötet a nagyböjti szentmisék napi olvasmányai 
alapján lelki célt tűz elénk, megmutatja, mire 
� gyeljünk különösen Jézus követésében, 
és elgondolkodtató kérdéseket tesz fel. 
Ez a lélekkalauz nem mindennapi utakra kalauzol 
bennünket! No de nem pont erre van szükségünk 
az igazi megújuláshoz?... (120 old.) 

FIGYELEM! 
Most kevesebb, mint fele áron kínáljuk, 

1280 Ft helyett 600 Ft-ért!

10

Minden napunk a szeretet ünnepe
Igen, a szeretetet a szürke 
hétköznapokban is meg kell 
ünnepelnünk, hiszen ez az, 
ami igazán fontos az életben. 
Ünnepelhetünk úgy is, hogy együtt 
olvasunk, együtt gondolkozunk... 
Könyvecskénk magvas gondolatai 
pontosan megfelelők erre! 

(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

11

Szeress ma jobban, mint tegnap!
„Adja Isten Szentlelke, hogy 
holnap csak egy kicsit is jobban 
szerethessek, gyakorlati módon, 
és azt szerethessem, akit és 
amit kell! Jobban, mint ma” – 
Gyökössy Endre lélekemelő 
gondolatai az év minden napjára. 
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

13

Szeress most!
Szeretetre mindenkinek 
szüksége van. De talán 
még fontosabb, hogy mi 
szerethessünk másokat. 
Gyökössy Endre bölcs 
meglátásai segítenek bennünket 
abban, hogy valóban minden 
nap a szeretet életét éljük. 

(210 old, kemény táblás, 2400 Ft)

12

Egy kis lelkierő minden napra
Könyvecskénk minden napra tartogat 
egy-egy lelkesítő, bátorító gondolatot 
ismert és hiteles, sikeres emberek 
tollából. Hallgassunk rájuk, és higgyük 
el, hogy Isten segítségével megtehetjük 
mindazt, amitől környezetünkben 
szebb és boldogabb lesz az élet! 
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

14

Diószegi László: Az Öröm útja
Olyan „klasszikus” szöveget jelentettünk 
meg, amit ezrek és ezrek ismernek, 
de még soha nem jelent meg nyomtatásban! 
Miről is van szó? Hogy Jézusnak ne csak a 
fájdalmában, hanem az örömében is legyünk 
társai! Aki még nem próbálta, el sem tudja 
képzelni, milyen hatalmas erőt és lendületet 
ad az örömút-járás! (64 old., 880 Ft)

7 Szent Pio atya breviáriuma
Úgy érezhetjük, mintha 
Pio atya személyesen 
nekünk segítene, 
lelkivezetőként bátorítana, 
igazítana el az élet rögös 
útjain... 
(112 old., 1380 Ft)

8
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Az engedményes árú Az engedményes árú Az engedményes árú 
könyvcsomagokból egyéb könyvcsomagokból egyéb könyvcsomagokból egyéb 
kedvezményt nem tudunk kedvezményt nem tudunk kedvezményt nem tudunk 

biztosítanibiztosítanibiztosítani

A.

A megtakarítás:  4850 Ft

Négy gyönyörű, ajándéknak is kitűnő könyvet kínálunk – ám 
mindennapi használatra is nagyon ajánljuk! Szeretni, élni 
tanulhatunk Gyökössy Endre Szeress most! és Szeress ma jobban, 
mint tegnap című könyveiből. Az Öröm minden időben 
könyvecske a szürke napok lehangoltságán segít átlendülni, 
hogy tudjunk mégis örülni, mégis mosolyogni – hiszen mi 
gondviselő jó Atyánk gyermekei vagyunk! Ha pedig egy kis 
merészségre lenne szükségünk ahhoz, hogy végre belefogjunk 
valamibe, amit régen halogatunk, elinduljunk arra, amerre 
tartanunk kell – az Egy kis lelkierő minden napra című 
idézetgyűjteményt olvasgatva biztos, hogy fellelkesülünk!
(Mind a négy ünnepi kiadás, fotókkal, kemény kötésben)

9150 Ft helyett kevesebb mint fele áron 4300 Ft

Szeress! Örülj! Lelkesedj!

B.

A megtakarítás:  4260 Ft

Ezzel az összeállítással a házasoknak szeretnénk örömet szerezni. (Nász-
ajándéknak is kiváló!) A Szeretlek, mint medrét a folyó című kötet a szere-
lem szépségéről szól, és arról, hogyan őrizhetjük meg mély és igaz érzelme-
inket egymás iránt. Gyökössy Endre A boldog házasság című kemény táblás 
könyvében a páros élet hétköznapi boldogságához ad útmutatást. A család 
születése művében Nényei Gáborné, a hétgyermekes és harminckét(!) uno-
kás szerző megosztja velünk sokszorosan kipróbált családvezetési tanácsa-
it, sok-sok vidám, valóban megtörtént esettel és példával. A Minden na-
punk a szeretet ünnepe gyönyörű idézetgyűjtemény pedig abban segít, hogy 
a szürke hétköznapokban is megünnepeljük a szeretetet.

8260 Ft helyett kevesebb mint fele áron 4000 Ft

Boldog házasságot kívánunk!
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A postaköltség minden csomagra egységesen csupán 980 Ft – A postaköltség minden csomagra egységesen csupán 980 Ft – A postaköltség minden csomagra egységesen csupán 980 Ft – 
10.000 Ft vásárlás fölött INGYENES!  A könyvek utánvétes, házhoz 10.000 Ft vásárlás fölött INGYENES!  A könyvek utánvétes, házhoz 10.000 Ft vásárlás fölött INGYENES!  A könyvek utánvétes, házhoz 
szállított csomagban érkeznek, ezért szállított csomagban érkeznek, ezért szállított csomagban érkeznek, ezért ez minden költséget tartalmaz!ez minden költséget tartalmaz!ez minden költséget tartalmaz!

A kézbesítő szolgálat vállalja, hogy másnap-harmadnap A kézbesítő szolgálat vállalja, hogy másnap-harmadnap A kézbesítő szolgálat vállalja, hogy másnap-harmadnap 
megérkezik Önhöz a megrendelése.megérkezik Önhöz a megrendelése.megérkezik Önhöz a megrendelése.

EEEggggggEgEEEgEgEgEEEgE yyygygggygygygggyg kkkiiisss tttaaavvvaaassszzziii kkkeeedddvvvdvdddvdvdvdddvd eeezzzmmmééénnnnnnyyyeeelll!!!!!!
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C.

A megtakarítás:  3600 Ft

Lajos atya mindhárom ünnepi, kemény táblás, színes és fekete-fehér 
művészi fotókkal gazdagon illusztrált könyve csodálatos elmélkedéseket 
tartalmaz. Az Utam Hozzád, Uram! kalandos lelki kirándulásra, vagy ha 
jobban tetszik, belső zarándoklatra hívja a kedves olvasót. A Boldogságra 
születtünk című műben a boldogság titkának eredünk nyomába. Az Unalom 
helyett életszentség! kötetben Lajos atya megtanít bennünket arra, hogyan 
bontakoztassuk ki magunkban Teremtőnk csodálatos adományait.

7200 Ft helyett FELE ÁRON 3600 Ft

Kerényi Lajos atya könyveit ajánljuk

E.

A megtakarítás:  3600 Ft

Gyökössy Endre lelkész-pszichológus három könyvét ajánljuk most. Az Akarsz-e 
meggyógyulni?, Az Áldott Orvos rendelőjében és az Orvosság a fáradtságra természe-
tesen nem testi nyavalyákkal foglalkozik, hanem például a magányossággal, a ha lál-
félelemmel, az elfáradással, a kiégéssel, az aggodalmaskodással, a depresszióval és 
ezek „ellenszerével”.

7200 Ft helyett FELE ÁRON 3600 Ft

Gyógyít az Áldott Orvos

D.

A megtakarítás:  3700 Ft

Vukovári Panna keresztény coach, vagyis „lelki- és élet-
tanácsadó”. Isten Robinsonja című könyvében abban segít, 
hogyan kezdjünk új életet, ha gyász, szenvedés, tragédia 
vagy egyéb súlyos lelki fájdalom miatt úgy érezzük: egyedül 
maradtunk széles e világon... A Páratlan oldal-t „páratlan” 
párkereső könyvnek is mondhatnánk, mert sok gyakorlati 
tanácsot találunk benne, de talán még fontosabb, hogy 
„edzésterve” mély önismeretre vezet. A Mennyei Monopoly 
című kötet pedig megtanít ugyan néhány fontos, pénzzel 
kapcsolatos ismeretet is, de mégsem a „pénzcsinálásról” szól, 
hanem a valódi gazdagságról – és az pedig nem a pénzről szól...

7200 Ft helyett kevesebb mint fele áron 3500 Ft

Életvezetési tanácsok – 3 fontos élethelyzetben
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Szent Gellért Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. · Nyitva: H–P 10–18h, Szo: 10–14h

Telefon: 06/1 266 61 61 ● e-mail: a@szentgellertkiado.hu
webáruház: www.szentgellertkiado.hu
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