SEGÍTSÉG A KERESZTÉNY HIT LÉNYEGÉHEZ
JÉZUSSAL VALÓ KAPCSOLATHOZ A „KRISZTUSFÜZÉR” (ld. túloldalon a képet)

ÉLJ BENSŐ BÉKESSÉGBEN!
LELKI SEGÍTSÉG AZ „ÉLET GYÖNGYEI”
Múltunk, jelenünk és jövőnk lehet szép, lehet problémákkal teli, de az rajtad
múlik, hogy hogyan éled meg. Megtalálod‐e lelked egyensúlyát, megtalálod‐
e az örömöket és megtalál‐e téged a békesség? Az "Élet gyöngyei"
gyöngyfüzér egy kézbe vehető lelki gyakorlat. Mindazoknak szeretettel
ajánljuk, akik lelkük titkaiban mélyebbre akarnak ásni, keresik az egységet
Önmagukkal, keresik az utat létünk forrásához, az Istenhez.
Péter atya könyve megjelent, mely az új ima‐ és gyöngyfüzér kézikönyve is
egyben. A könyv megjelenése előtt elbeszélgetett a svéd evangélikus
püspökkel, Martin Lönneboval, aki elindította
ezt, és terjed az egész világon és örömmel
adták meg a jogdíjat a magyar
megjelenéshez; továbbá egy beszélgetésben
ajánlást kapott hozzá a világ egyik
legolvasottab lelki mesterétől, dr. Anselm
Grün német szerzetestől (szinte hihetetlen,
hogy több mint 300, kisebb‐nagyobb könyve
jelent már meg!). A könyvet és füzért az egyik
leghaladóbb gondolkodású katolikus püspök,
dr. Beer Miklós vette pártfogásába és
szeretettel ajánlja ezt az új lelkiségi formát.

Két éve egy nagy kincsre találtam, amely megerősített az Úrral való
kapcsolatomban, ez a Krisztusfüzér, mely az Élet gyöngyei imafüzérnek
másik neve. A keresztény hit akkor örömteli, ha áthatja a Jézussal
való személyes kapcsolat. Egy személyes kapcsolatot ápolni kell. Ha
csak előírásszerűen imádságokat mondunk, vagy még szentmisére is
eljárunk, ezek sajnos az emberek millióinak nem adnak lelki
boldogságot. De ha első helyre nem a kötelességet tesszük, hanem a
szeretet-kapcsolatot, akkor minden más színben tűnik fel. Fedezzük fel
Jézust úgy, mint csodálatos embert, fedezzük fel úgy, mint erőt adó
Isten, mint hozzánk forduló örök barátot. Jézus életének állomásai
legyen szemünk előtt, sokaknak akár még a kezükön is hirdeti a
Krisztusfüzér, hogy Jézushoz tartoznak. Én sokszor már úgy gondolok
rá, mint egy jegygyűrűre, mely az égi báránnyal kapcsol össze.
Szeretettel ajánlom mind az imafüzért, mind a most megjelent könyvemet
hozzá!
Péter atya
Mondom Neked, Kedves Olvasó:
„Olvasd!”, Vedd és használd a „Krisztusfüzért” vagy más néven az „Élet
gyöngyeit”, hogy hitedben elmélyülhess!
Dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök
A könyv kedvezményesen (1800 Ft‐ért) megvásárolható a vecsési Irgalmas
Jézus Plébánián és templomban (Erzsébet tér 2.), ugyanitt a füzér is.
(Országos katolikus és más könyvesboltok is árusítják 2400 Ft‐ért.) Az imafüzér a fair
kereskedelem által Indiából és Svédországból érkezik, ára: 2000 Ft. (A kettőt
együtt adhatjuk 3500 Ft‐ért).
Tovább lehet tájékozódni még a www.krisztusfuzer.hu internetoldalon.
Ajándékozza a könyvet és füzért karácsonyra szeretteinek vagy önmagának;
könnyen lehet, hogy egy életre szóló ajándékká válik!
EZ A 108. HETI HÍRLEVÉL MÓDOSÍTOTT VÁLTOZATA
IRGALMAS JÉZUS KATOLIKUS PLÉBÁNIA, VECSÉS
plébánia: Erzsébet tér 2.; tel.: 06 21 3110723
www.vecses.vaciegyhazmegye.hu
vecses.irgalmas‐jezus@vaciegyhazmegye.hu
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