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Megjelent Robert Sarah bíboros új könyve 

„Ma gyakran mi-
nősítik fun da-
men talizmusnak, 
ha valakinek az 
Egyház Krédó-
ja szerinti tiszta 
hite van. A rela-
tivizmus ugyan-
akkor az egyetlen 

elfogadható magatartásnak tűnik a mai elvárások sze-
rint. A relativizmus viszont abban áll, hogy az em-
ber hagyja magát ide-oda rángatni és min-
den ideológiai széltől elsodortatni. 
Egy olyan relativizmus dik-
tatúrája felé megyünk, 
amely semmit sem ismer 
el bizonyosságként, és 
végső kritériumnak sem-
mi mást nem tart, mint 
saját egóját és saját vágyait.” 

XVI. Benedek

„Egy olyan ember gondolatain 
kell elmélkednünk, aki élete 
végéhez közeledik. Ebben a döntő 
órában az ember nem szólal meg 
könnyelműen.” 

Robert Sarah

„A nagy dolgok csöndben teljesednek be. 
Isten a csöndben cselekszik.”

Robert Sarah – Nicolas Diat
A csönd ereje
A zaj diktatúrájával szemben
365 elmélkedés és egy rendha-
gyó beszélgetés Dom Dysmas 
de Lassus-szal, a Grande Chart-
reuse (Nagy Karthauzi Kolostor) 
priorjával. 
384 oldal, puhafedeles, 14 x 22 cm

Ára: 2800 Ft  / 47,6 Lej

Klubtagoknak: 1960 Ft / 33,3 Lej

Rendelési szám: 13539

lf dh

Szívünk mélyéből
Papságról, cölibátusról és a Katolikus Egyház válságáról
XVI. Benedek és Sarah bíboros 2019 nyarának végén írásokat, gondola-
tokat és javaslatokat osztottak meg egymás között. Találkozásaik célja az 
volt, hogy ezeken az oldalakon a lehető legnagyobb világossággal állít-
sák elénk a katolikus papság lényegét. A szerzők tökéletesen kifejezik 
szándékukat a könyv közös bevezetőjének ebben a mondatában: „Gond-
jaink hasonlósága és következtetéseink egy irányba mutatása miatt el-
határoztuk, hogy munkánk és lelki barátságunk gyümölcsét Szent Ágos-
ton példájára minden hívő számára elérhetővé tesszük.” XVI. Benedek és 

Sarah bíboros közös írással akarták kezdeni és befejezni ezt a köny-
vet. Közös konklúzióként ezt írják: „Sürgetően szükséges, hogy 

mindannyian, püspökök, papok és hívek ne engedjék többé 
befolyásolni magukat azon gonosz perbeszédektől, szín-

padon megjelenített ördögi hazugságoktól és divatos 
tévedésektől, amelyek le akarják értékelni a papi 

cölibátust.” Az emeritus pápa és Sarah bíboros 
nyilván semmit sem akart elrejteni a szí-

vüket szorongató nyugtalanságból. 
Azonban túlságosan is ismerik 

Szent Ágostont – akihez gyak-
ran fordulnak – ahhoz, hogy 
ne tudnák: mindig a szerete-
té az utolsó szó.
144 oldal, puhafedeles, 14 x 21 cm

Ára: 2200 Ft / 37,4 Lej

Klubtagoknak: 
1760 Ft / 29,9  Lej

Rendelési szám: 14881

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi  
Kongregáció bíboros- prefektusával Nicolas Diat
Vatikán- szakértő beszélgetett, amelyből 
az alábbi két nagysikerű könyv született.

Isten a csöndben cselekszik.
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A három kötet együttes megrendelése esetén TOVÁBBI EXTRA kedvezményt adunk! 
Robert Sarah könyvcsomag ára: 7600 Ft / 129,2 Lej helyett 

4560 Ft / 77,5 Lej

ende
600 Ft / 129,2600 Ft / 129,2/ 1

Robert Sarah – Nicolas Diat
Isten vagy a semmi
Beszélgetés a hitről
Bátor és őszinte sorok a bíborostól, amely-
ben egy alázatos, szelíd, de hatá-
rozott vezető szól a hitről és Is-
tenről. Nicolas Diat Vati-
kán-szakértő, oknyomozó új-
ságíró beszélget vele életútjáról, 
és az Egyház időszerű kérdéseiről. 
264 oldal, puhafedeles, 15 x 23 cm

Ára: 2600 Ft / 44,2 Lej

Klubtagoknak: 1820 Ft / 30,9 Lej

Rendelési szám: 11699

A könyvcsomag rendelési száma: 14883
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FONTOS TUDNIVALÓK
Tisztelt Klubtagunk és leendő Klubtagunk!

Ön a Szent István Könyvklub 2020 tavaszi katalógu-
sának egy rendhagyó, ugyanakkor több szempontból 
is különleges ajánlatát tartja a kezében.
Rendhagyó abból a szempontból, hogy ez a kataló-
gus a hagyományoktól eltérően nem tartalmazza a 
Szent István Könyvhét kiállítóinak könyveit, újdonsá-
gait, illetve a Könyvhét programját, tekintettel arra, 
hogy a járványhelyzet miatt idén a Szent István 
Könyvhét elmaradt.
Rendhagyó abból a szempontból is, hogy MOST MIN-
DEN KLUBTAGUNK – VÁSÁRLÁS ESETÉN – AJÁNDÉK-
KÖNYVET KAP (bővebben az oldal alján.)
Abból a szempontból is különleges, hogy szinte min-
den kiadványunkra – néhol a legújabb kötetekre is 
– a szokásosnál magasabb kedvezményt adunk.
Kérjük, tanulmányozza katalógusunkat, s ha meg-
tetszett Önnek egy-egy kiadvány, rendelje meg a 15. 
oldalon található MEGRENDELŐLAP segítségével, 
vagy adja le rendelését telefonon, illetve internetes 
könyváruházunkban.

Szállítás módja és költségei:
–  Magyarországon a szállítást a Magyar Posta Zrt. 

végzi, a postaköltség egységesen 990 Ft.
Részletek a 15. oldalon.

–  Felvidéken a megrendeléseket a Szlovák Posta telje-
síti a mindenkori szlovákiai postai díjszabás szerint.

Fizetés módja:
Mind Magyarországon, mind pedig Felvidéken a 
megrendelt könyvek UTÁNVÉTTEL kerülnek feladás-
ra. A megrendelt könyvek ellenértékét a csomag át-
vételekor, a kézbesítőnek kell kifi zetni.

Kedvezmények:
Tavaszi katalógusunkból többnyire 30-80% kedvez-
ménnyel vásárolhat. A kedvezményes árak a postai, a 
telefonos és az internetes megrendelésnél, valamint 
személyes vásárlás esetén is érvényesek.

Személyes vásárlás:
KÜLÖNLEGES INTÉZKEDÉSEK: 
Stephanus Könyvesházunk az érvényben lévő ren-
delkezések szerint várja a vásárlókat.
A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyet 
belépéskor kötelező használni. Munkatársaink és a vá-
sárlóink egészségének megőrzése érdekében a bolt-
ban maszk viselése is kötelező, valamint egyszerre 
maximum 4 vásárló tartózkodhat az üzlethelyiségben.
Könyvesboltunkat rendszeresen – zárás után – 
ózongenerátorral fertőtlenítjük.
A Járványhelyzet miatt kiadott időseket védő intéz-
kedéseket könyvesboltunk is szigorúan betartja.

Határidők:

Rendelési határidő Magyarországon és Felvidéken: 

június 30. 

Rendelési lehetőségek:

Lásd 15. oldal

VAN IDŐNK OLVASNI!

„Nincs időm olvasni.” Hányszor hallottuk vagy 
sóhajtottuk ezt az elmúlt években! A rend-
szerváltozás után, mintha be akarnánk pótol-
ni mindent, amit addig megtagadtak tőlünk, 
felgyorsítottuk az életünket. „Rohan az idő…” 
– énekeltük korábban Koncz Zsuzsa sláge-
rét, azután magunk is rohanni kezdtünk, hogy 
utolérjük azt a bizonyos időt, a vágyainkat, az 
elszalasztott lehetőségeket, s végül már csak 
azért, hogy utolérjük önmagunkat.  

Megfogyatkoztak a meghitt családi beszél-
getések, levélírás helyett megtanultuk három-
szavas sms-ben összefoglalni a mondandón-
kat. Gyermekeink felfedezték, hogy a kötelező olvasmányok megnézhetők 
fi lmen is másfél óra alatt, később az internet-kor nem engedte megízlelniük 
a katalógust böngésző valódi könyvtárazást, s ezzel együtt a polcon megtalált 
könyv rituáléját: leemelni, kissé kinyitni, azután összecsapni a fedelét, hogy le-
szálljon róla a por… 

Végül a mi szemünk elől is „elfogytak” a betűk. Nem maradt időnk olvasni.
Közben kiderült, hogy versenyfutásunkat, akárcsak korábban, mások irá-

nyítják, de már nem vasfüggönyt vonnak körénk, hanem egy láthatatlan, fo-
gyasztói társadalomnak nevezett globális karantént. 

A magfi zikában a „kritikus tömeg” kifejezés a hasadóanyagnak azt a meny-
nyiségét jelzi, amely már elegendő ahhoz, hogy nukleáris láncreakciót tartson 
fenn. A fogyasztói társadalom kritikus tömege, amit egyes szerzők antiutópia-
ként már évtizedekkel korábban megjósoltak, létrejött. Ám úgy tűnik, az egyre 
gyorsuló, önmagát felemésztő globális láncreakciónak most véget vetett a világ 
folyását vezénylő Legfőbb Karmester. Pálcája intésével generálpauzát, minden 
szólamra és hangszerre kiterjedő szünetet rendelt el. 

Szokás a Bibliát Isten szavának nevezni. Anélkül, hogy bármely művet egy 
szintre emelnék az Írással, megkockáztatom, más könyveknek is van hangjuk: 
szólnak hozzánk, hívnak minket. A mostani generálpauza lehetőség rá, hogy 
meghallva hangjukat, ismét kézbe vegyük kedves olvasmányainkat a polcon 
megtalált könyv rituáléjával: leemelni, kissé kinyitni, azután összecsapni a fe-
delét, hogy leszálljon róla a por… 

És ha közben felfedezünk a polcainkon egy-egy üres, betöltetlen helyet, la-
pozzuk fel a Szent István Társulat katalógusát, mely most új, leendő kedves 
könyvek hangját tolmácsolja felénk. 

Mert van időnk olvasni...

 Kindelmann Győző
 Főszerkesztő
 A Szent István Könyvklub alapító szerkesztője

Maradjon otthon!  
Rendeljen interneten!

szitkonyvek.hu
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Mikszáth Kálmán

Valaki mindig lát 

Elbeszélések a szeretetről

Azon jellemzők sorában, melyek kiemelnek bennünket az állatvilágból, legszebb 

emberi tulajdonságunk, hogy képesek vagyunk szeretni. Furcsa ellentmondás 

azonban, hogy míg az emberiség egésze a tökéletesség felé törekszik, egyre keve-

sebb teret engedünk életünkben az érzelmeknek.  Vajon tudunk még könnyezni 

egy-egy történet hallatán? Tudunk még meghatódni? Tudunk vagy merünk-e 

szeretni? Mikszáth Kálmán ősei evangélikus lelkészként generációkon keresztül a 

legmagasztosabb emberi érzés: a szeretet hatalmát hirdették a szószékről. Kései 

utódjuk is örökölte ezt a fogékonyságot, mely lépten-nyomon felszínre bukkan 

elbeszéléseiben.

A 21. század hajnalán forrongó, átalakuló 

világban élünk. Mivel azonban mikszáthi te-

hetségek ma ritkán születnek, s ha születnek, 

nem halljuk hangjukat, „megidézzük” őt ma-

gát e kötetben. 

Fedezzük fel elbeszélései által ismét a 

szeretet mindent átfogó, örök hatalmát! Mert 

megszűnhet, átalakulhat, változhat minden 

a földön, de „a szeretet nem múlik el soha-

sem”.

240 oldal, keménytáblás, 13 x 21 cm

Ára: 2800 Ft / 47,6 Lej

Klubtagoknak: 1960 Ft /33,3 Lej

Rendelési szám: 04462

Sík Sándor

Hét szép história

Sík Sándort elsősorban költőként tartja számon az utókor, pedig pályája kezdetén 

a széppróza sem állt távol tőle. Ebben a szinte elfeledett kötetében – az általa 

választott címhez híven – valóban hét szép elbeszélést ad az olvasók kezébe. El-

vezet az Újszövetség idejébe, a Heródes elől menekülő betlehemi családok közé; 

felidézi a középkor legendáinak hangulatát, majd elkalauzol a mesék időtlen vilá-

gába. Mondanivalója azonban tértől és időtől független. Örök erkölcsi értékekre 

hívja fel a fi gyelmet: szeretetre és megbocsátásra, a hiúság és a nagyravágyás 

hiábavalóságára, vagy az emberek közötti hábo-

rúskodás céltalanságára. Mindezt a verseire is jel-

lemző, lelket és szellemet megragadó képi világ-

gal és elevenséggel teszi, feledtetve az olvasóval a 

körülötte zajongó világot, s a mindennapi élet 

gondjait. Akik kedvelik novella-irodalmunk ha-

gyományos vonulatát, bizonyára örömmel fedezik 

fel ismét ezt a hét szép históriát.

228 oldal, keménytáblás, 13 x 21 cm

Ára: 2800 Ft / 47,6 Lej

Klubtagoknak: 1960 Ft / 33,3 Lej

Rendelési szám: 04463

Gárdonyi Géza

Evangéliumi álmok

A történetekből átsüt a higgadt bölcsesség, néhol a kifi nomult 

irónia. Ám az egyszerűnek mondható cselekmények mögött is 

olyan mondanivaló rejlik, hogy nem lehet csak úgy „falni” a no-

vellákat egymás után, mert elmélkedni, megérteni, meg-

emészteni kell azokat.

216 oldal, keménytáblás, 13 x 21 cm

Ára: 1900 Ft / 32,3 Lej

Klubtagoknak: 1330 Ft / 22,6 Lej

Rendelési szám: 01209

Anatole France

Thaisz

A történet az elbukás és a felemelkedés megrendítő drámája, 

egy szerzetes és egy örömlány életén át bemutatva.  

248 oldal, keménytáblás, 13 x 21 cm

Ára: 2000 Ft / 34 Lej

Klubtagoknak: 600 Ft / 10,2 Lej

Rendelési szám: 08299

Harsányi Lajos

A szent asszony

Ifj úsági regény Magyarországi Szent Erzsébetről, aki va-

gyonából járványkórházat építtetett, és önként ápolta a 

fertőző betegeket.

164 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 1600 Ft / 27,2 Lej

Klubtagoknak: 1120 Ft / 19 Lej

Rendelési szám: 13810
Bess Streeter Aldrich

És lámpást adott kezembe az Úr

A regény a 19. századi Amerika romantikusnak tartott, ám valójában zord világába ve-

zeti az olvasót. Európából érkező bevándorlók százezrei indulnak útnak a hatalmas fü-

ves síkság, a préri felé, hogy feltörjék a szűzföldet és keserves munkával új otthont és 

hazát teremtsenek. Küzdelmes életük ellenére töretlen bizakodással tekintenek a jövő 

felé, nem lázadoznak sorsuk ellen, egész lényükből boldogság sugárzik, hiszen lámpást 

adott kezükbe az Úr az eljövendő nemzedékek számára. 

Az írónő, aki a múlt század első felében maga is hosszú 

ideig középiskolai tanár volt az USA prériterületein, utá-

nozhatatlan atmoszférát teremtve mutatja be regényfo-

lyamában a pionírok korát nemzedékről nemzedékre.

234 oldal, puhafedeles, 15 x 21 cm

Ára: 2200 Ft / 37,4 Lej

Klubtagoknak: 1100 Ft / 18,7 Lej

Rendelési szám: 13256

Az én novellám

Közismert személyiségek (Bábel Balázs, Biernaczky Szilárd, Czigány György, Erdélyi Zsu-

zsanna, Granasztói György, Gyurkovics Tibor, Jávor Béla, Jókai Anna, Karátson Gábor,  

Kásler Miklós, Kürti Sándor, Lichtenberger György, Mádl 

Ferenc, Nemeskürty István, Raksányi Kutyu Gellért, So-

mogyi Győző, Szakály Sándor, Vasy Géza) kedvenc novel-

láit olvashatjuk a kötetben és tudhatjuk meg tőlük, hogy 

miért az adott novella áll szívükhöz legközelebb. 

(Szerkesztette: Jávor Béla)

388 oldal, puhafedeles, 14 x 21 cm

Ára: 2950 Ft  /50,2 Lej

Klubtagoknak: 1770 Ft / 30,1 Lej

Rendelési szám: 14172

Koszter atya

Fulgur

Egy zseniális magyar feltaláló „magyarságvédő” találmá-

nyának izgalmas alakulását és elképzelt következmé-

nyeit követhetjük nyomon a sok kiadást megért ifj úsági 

regényben.

244 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 1600 Ft / 27,2 Lej

Klubtagoknak: 800 Ft / 13,6 Lej

Rendelési szám: 09397

ÚJRA KAPHATÓ!

AZ ELSŐ MAGYAR SCIFI

ÚJRA KAPHATÓ!
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Szentmihályi Szabó Péter művei

Gellért

A szerző életművének legkiemelkedőbb alkotásában 

– Szent Gellért püspök elképzelt önéletírásában – biz-

tos történelem-ismerettel és remek megjelenítő erővel 

állítja elénk az országalapítás korát, a nyugati keresz-

tény és az ősmagyar gondolkodásmód szembenállását. 

220 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 1900 Ft / 32,3 Lej

Klubtagoknak: 950 Ft / 16,2 Lej

Rendelési szám: 10893

Lázadók

A Dózsa György vezette keresztes hadjárat és paraszt-

forradalom krónikája.

208 oldal, keménytáblás, 14 x 20 cm

Ára: 1900 Ft / 32,3 Lej

Klubtagoknak: 950 Ft / 16,2 Lej

Rendelési szám: 04791

Orczy Emma

Isten és a császár 

A születő kereszténység korában vajon hogyan tartható 

egyensúlyban a becsület, a vallási meggyőződés és a kar-

rier építés vágya; vagyis hogyan adhatja meg a főhős a 

császárnak azt, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. 

Történelmi környezetbe ágyazott, fordulatokban gazdag, 

hagyományos értelemben vett szép szerelmi történet.

272 oldal, keménytáblás, 14 x 20 cm

Ára: 1900 Ft / 32,3 Lej

Klubtagoknak: 950 Ft / 16,2 Lej

Rendelési szám: 06504

Michael D. O’Brien

Az apokalipszis árnyékában

Az izgalmas regény főhőse, Elijah atya, korunk eseményeit, 

szellemi áramlatait és az idők jeleit vizsgálva felismeri, 

hogy közel van már az apokalipszis ideje, s hogy az Anti-

krisztus is megkezdte tevékenységét. A Vatikántól kapott 

titkos megbízatás alapján nekilát, hogy felderítse, ki áll a 

világot átszövő, pusztulást hozó események mögött…

604 oldal, keménytáblás, 14 x 20 cm

Ára: 3200 Ft / 54,4 Lej

Klubtagoknak: 1600 Ft / 27,2 Lej

Rendelési szám: 08622

Wilhelm Hünermann

Lángoló tűz

A kötetet olvasva tanúi lehetünk annak, hogyan terem 

a gyakorlatban gyümölcsöket az igazság és a szeretet, a 

kötelességtudat és az Istenbe vetett bizalom. A X. Pius 

életéről szóló lebilincselő regény már sok fi atalt indított 

el a papi hivatás felé. 

352 oldal, keménytáblás, 14 x 20 cm

Ára: 2500 Ft / 42,5 Lej

Klubtagoknak: 1250 Ft / 21,3 Lej

Rendelési szám: 11815

Nemeskürty István

A magyar irodalom története I–II.

A Tanár úr a 20. századi magyar kultúrtörténet egyik leggazdagabb és legszínesebb 

életművét hagyta az utókorra, melynek egyik alappillére ez a kétkötetes irodalomtörté-

neti munka.

1352 oldal, keménytáblás, 12 x 18 cm

Ára: 6800 Ft / 115,6 Lej

Klubtagoknak: 1360 Ft / 11,6 Lej

Rendelési szám: 08683

Kodolányi János

Az égő csipkebokor I–II.

Mi tette Mózest a történelem egyik legérdekesebb alakjává? Hogyan lett népe vezérévé, 

és miért jutott odáig, hogy az általa fölemelt nép megkövezze? Roppant méretű, eleven 

színű és mozgású freskón ábrázolja az író ezt a különös, 

homályba vesző kort és megismerteti olvasóját a Kelet 

embereinek szokásaival, jellemével, életbölcsességeivel.

1108 oldal, keménytáblás, 14 x 20 cm

Ára: 5200 Ft / 88,4 Lej

Klubtagoknak: 1040 Ft / 17,7 Lej

Rendelési szám: 00606

John Henry Newman

Callista

Regény a III. századból

A 19. század egyik legnagyobb vallásos gondolkodójának regénye a 3. századba 

kalauzolja az olvasót, ahol a fel-fellángoló keresztényüldözések ellenére Krisztus 

követőinek száma egyre gyarapszik, s már a puszta létük is fenyegetést jelent az 

érzéki örömöket hajszoló, laza erkölcsű császárkori birodalomra.

A regény a lélekben lejátszódó drámai változásokra összpontosít, a műből ki-

világlik Isten kifürkészhetetlen akarata, az, hogy az Úr görbe vonalakkal is tud 

egyenesen írni, és hogy Krisztus valódi követéséhez az szükséges, hogy halljuk 

meg szívünkben Isten hangját, és engedjük, hogy szabadon működhessen ben-

nünk a Szentlélek.

298 oldal, keménytáblás, 

14 x 20 cm

Ára: 2600 Ft / 44,2 Lej

Klubtagoknak: 1560 Ft / 26,5 Lej

Rendelési szám: 14579

„Az olvasás – ha 

élvezetet okoz – segít élni. 

Átélni és túlélni”
Vekerdy Tamás
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Nagybetűs Újszövetség
A nagybetűs, vagy régi-
es kifejezéssel élve 
„öregbetűs” Újszövetség a Szent István Társu-
lat Bibliacsaládjának legújabb tagja. A virágzó 
középkorban a Biblia megismertetésének elter-
jedt módja volt a „Biblia pauperum”, a „Szegé-
nyek Bibliája”, vagyis a festett Szentírás, amely-
nek sokféle változata lehetővé tette, hogy az ol-
vasni nem tudók is megismerhessék a bibliai 
történeteket. Manapság már nem a betűk 
nem-ismerete jelenti a gondot, inkább a látási 
nehézségek korlátozzák, hogy Isten szava közel 
kerüljön az Igére szomjazókhoz. Ezt a régóta 
felmerülő igényt szeretné kielégíteni a Szent 
István Társulat szép kivitelű, nagybetűs Újszö-
vetség kiadása.
688 oldal, keménytáblás, aranyozott műbőr kötésben, jelzőszalaggal, 14 x 20 cm

Ára: 3200 Ft / 54,4 Lej

Klubtagoknak: 2240 Ft / 27,2 Lej

Rendelési szám: 14771

BIBLIÁK

Családi Biblia

A forgalomban lévő Bibliakiadások közül ez tartalmazza a legbővebb név- és tárgymutatót, 

s a magyarázatok, a perikópák jegyzéke, a 16 oldalnyi színes kép- és térképmelléklet, az ó- 

és újszövetségi korban használatos súlymértékek és pénz egységek révén egyfajta biblikus 

kézikönyvként is használható.

1920 oldal, aranyozott táblanyomással, keménytáblás műbőr kötésben, 17 x 24 cm

Ára: 6000 Ft / 102 Lej

Klubtagoknak: 3600 Ft / 61,2 Lej

Bordó rendelési szám: 00842

Fekete rendelési szám: 13384

Fehér rendelési szám: 

13385

Sztenderd Biblia

Általános használatra szánt közepes méretű Szentírás, amely elfér egy kisebb táská-

ban, így utazások, előadások, kórházi kezelések stb. alkalmával sem kell nélkülöznünk 

Isten szavát. A bőséges jegyzetanyag és térképmelléklet itt is 

segíti az olvasót a szövegértésben.

1424 oldal, aranyozott táblanyomással, 

keménytáblás, bordó műbőr kötésben, 12 x 18 cm

Ára: 3200 Ft / 54,4 Lej

Klubtagoknak: 2240 Ft / 27,2 Lej

Rendelési szám: 03125

Képes Biblia 1–2.

Egész oldalas színes képekben és rövid, nagybe-

tűs szövegekben elevenednek meg az ó- és újszö-

vetségi események. 6-10 éves korig ajánljuk.

1160 oldal, keménytáblás, 

színes rajzokkal, 14 x 20 cm

Ára: 5800 Ft / 98,6 Lej

Klubtagoknak: 3480 Ft / 59,2 Lej

I–II. kötet rendelési száma: 07708

A Biblia-család Újszövetsége korszerű, rövid és könnyen áttekinthető lábjegyzetekkel és függelékanyaggal segíti a bibliai 

részek mélyebb megismerését. 

A név- és tárgymutató a legátfogóbb, amely az Újszövetségi Szentírás magyar kiadásaihoz az utóbbi időben megjelent.

Újszövetség

Megújult formában, varrott, bőrhatású kötésben

A revideált fordítású Újszövetség megjelenése után tíz évvel, 

elsősorban a fi atal bibliaolvasók igényeit fi gyelembe véve, a 

Szent István Társulat kreatív borítóval, varrott, bőrhatású kö-

tésben jelentette meg Magyarország egyik legnépszerűbb 

újszövetségi Bibliáját. 

684 oldal, varrott, bőrhatású kötésben, 11 x 16 cm

Ára: 2600 Ft / 44,2 Lej

Klubtagoknak: 1560 Ft / 26,5 Lej

Kék kötésben:

Rendelési szám: 10599

Barna kötésben:

Rendelési szám: 10600

Sztenderd Újszövetség

684 oldal, keménytáblás, műbőr kötésben, 11 x 16 cm

Ára: 1785 Ft / 30,3 Lej

Klubtagoknak: 1071 Ft /18,2 Lej

Rendelési szám: 03288

Diák-Újszövetség

684 oldal, keménytáblás, 

műbőr kötésben, 8 x 12 cm

Ára: 1300 Ft / 22,1 Lej

Klubtagoknak: 780 Ft / 13,3

Rendelési szám: 02772

Az itt olvasható ismertető 

szöveg betűnagyságával!

szám: 14771

MOST 
BEVEZETŐ 
AKCIÓS ÁRON!
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A család imakönyve

Az egyéni, valamint a közös családi imádkozáshoz nyújt segítséget. Találhatunk benne 

imaórákat, családi körben végezhető áldásokat, életfelajánlásokat, könyörgéseket és há-

laadásokat, melyekkel gyermekek, serdülő fi atalok, jegyes-

párok, édesapák, édesanyák és nagyszülők fordulhatnak Is-

tenhez szinte minden élethelyzetben és életállapotban.

374 oldal, keménytáblás, 12 x 17 cm

Ára: 1800 Ft / 30,6 Lej

Klubtagoknak: 1080 Ft / 18,4 Lej

Rendelési szám: 07211

Hozsanna

Magyarország legelterjedtebb ima- és énekeskönyve ez a II. Vatikáni Zsinat szellemé-

ben megújított kiadvány. A Harmat Artúr - Sík Sándor-féle Szent vagy, Uram! énektár-

nak a liturgikus reform alapján átdolgozott kiadása, kibővítve más régi és újabb magyar 

gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel.

528 oldal, keménytáblás aranyozott műbőr kötésben, 10 x 14 cm

Ára: 1500 Ft / 25,5 Lej

Klubtagoknak: 
900 Ft / 15,3 Lej

Bordó rendelési száma: 

01475

Fekete rendelési száma: 

13151

Fehér rendelési száma: 

13150

Éneklő Egyház

Római Katolikus Népénektár liturgikus énekekkel és imádsá-

gokkal, hitbeli és liturgiai tanításokkal, szertartásrendekkel.

1490 oldal, keménytáblás, aranyozott műbőr kötésben, 

10 x 14 cm

Ára: 2700 Ft / 45,9 Lej

Klubtagoknak: 1620 Ft / 27,5 Lej

Rendelési szám: 01142

A szentek kincsesháza

A legnagyobb szentek, boldogok, szentéletű férfi ak és nők 

imáit gyűjti egybe az őskeresztény kortól a harmadik évez-

redig. Imádságok az év minden napjára.

436 oldal, keménytáblás, 12 x 17 cm

Ára: 1700 Ft / 28,9 Lej

Klubtagoknak: 850 Ft / 14,5 Lej

Rendelési szám: 00378

NŐK IMAKÖNYVE

A fény felé

Az Úr dicsőségét hirdető nők a Bibliából, imádságok Szűz Máriához, női szentek és bol-

dogok imái, világszerte tisztelt férfi ak szavai, levelei feleségükhöz, leányukhoz, ismert 

és kevésbé ismert nők bölcs gondolatai… mind egy-egy 

sugár, mely megvilágítja lelkünk éjszakáját és segít elindul-

ni a földi sötétségből – a Fény felé.

200 oldal, keménytáblás, 12 x 19 cm

Ára: 1600 Ft / 27,2 Lej

Klubtagoknak: 960 Ft / 16,3 Lej

Rendelési szám: 03099

A MAGYAR NEMZET LEGSZEBB IMÁI

Tiszták, hősök, szentek

Ez az imagyűjtemény nagyjaink szívének legbensőbb titkait tárja fel. Szent Imre ezeréves 

fohászát, a törökök nyilai ellen imádkozó magyar katona szavait, az ország sorsáért aggó-

dó Bocskai István, Rákóczi Ferenc, Pázmány Péter gondolata-

it, vagy a trianoni döntést követően a püspöki kar könyörgé-

sét olvasva nyomon követhetjük ezeréves történelmünk 

minden örömét, bánatát, s az ősök szívébe pillantva, az ő 

szavaikat idézve ma is bizalommal fordulhatunk az Ég felé.

200 oldal, keménytáblás, 12 x 19 cm

Ára: 1600 Ft / 27,2 Lej

Klubtagoknak: 960 Ft / 16,3 Lej

Rendelési szám: 02723

A VILÁG LEGSZEBB IMÁI

Híd az Égbe

A kötet az Ószövetség zsoltáraitól az újszövetségi imákon át, 

az ókortól napjainkig, a világ legszebb imádságait gyűjti 

csokorba. Ismeretlen eredetű őskeresztény fohászok, veretes 

középkori himnuszok, szentek imádságai, korunk nagyjai-

nak imái: mind egy-egy híd az égbe.

196 oldal, keménytáblás, 12 x 20 cm

Ára: 1600 Ft / 27,2 Lej

Klubtagoknak: 960 Ft / 16,3 Lej

Rendelési szám: 05296

„A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.” 

Teréz anya

IMAKÖNYV GYEREKEKNEK

Isten gyermeke vagyok

Ima- és énekeskönyv gyermekeknek

A gyermekimakönyvben megtalálhatók a legfontosabb imádságok, a katolikus hit alap-

igazságai, a gyerekek életének különböző alkalmaira szóló fohászok és verses imák, a 

szentmise szövege, a Szentháromság személyeihez, a szentségekhez, Jézus Szíve, a Szűz-

anya és a szentek, védőszentek, őrangyalok tisz-

teletéhez kapcsolódó imádságok, keresztút, litá-

niák, az egyházi év ünnepei. A kötet külön feje-

zetben ismerteti meg a gyerekekkel a magyar 

szenteket, s bőséges válogatást nyújt a Szent 

vagy, Uram! énektár énekszövegeiből is. Nyolc 

éves kortól ajánljuk.

424 oldal, színes rajzokkal, 9 x 12 cm

Papírkötésben

Ára: 1100 Ft / 18,7 Lej

Klubtagoknak: 770 Ft / 13,1 Lej

Rendelési szám: 01563

Fehér műbőr kötésben

Ára: 1500 Ft / 25,5 Lej

Klubtagoknak: 1050 Ft / 17,9 Lej

Rendelési szám: 05350
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Prima Könyvek  sorozat

A Prima Könyvek sorozat azt hivatott bemutatni a fi ataloknak, hogy hazánk földjén a leg-

sötétebb korokban is születtek hős fi ak, akik példaképül szolgálhatnak az utódoknak. 

A jövő nagyjai talán már köztünk járnak, de addig is, míg színre lépnek, ne hagyjuk eltör-

lődni sírban nyugvó hőseink emlékét! Puhafedeles, 12 x 19 cm

Jókai Mór

A legvitézebb huszár

Egy magyar, aki Napóleon trónján ült

Ára: 800 Ft / 13,6 Lej

Klubtagoknak: 400 Ft / 6,8 Lej

Rendelési szám: 07359

Krúdy Gyula

Nagy idők nagy hősei

A szabadságharc dicsőséges napjai

Ára: 800 Ft / 13,6 Lej

Klubtagoknak: 400 Ft / 6,8 Lej

Rendelési szám: 07380

Herczeg Ferenc

A fogyó hold

Egy végvári vitéz küzdelme a törökök 

ellen

Ára: 900 Ft / 15,3 Lej

Klubtagoknak: 450 Ft / 7,7 Lej

Rendelési szám: 07379

GYEREKEKNEK – FIATALOKNAK

Eleanor H. Porter

Az élet játéka

A könyv főhőse, Pollyanna szokatlan játékot alkalmaz a ne-

hézségek leküzdésére: megtalálni minden bajban és törté-

nésben azt a valamit, aminek örülni lehet. Ez az élet játéka, 

amely a mindent legyőző szeretetről, az élet feltétlen szere-

tetéről szól, amelynek játékszabályait valamennyiünknek 

tanulni és gyakorolni kellene.

186 oldal, puhafedeles, 13 x 20 cm

Ára: 1800 Ft / 30,6 Lej

Klubtagoknak: 1260 Ft / 21,4 Lej

Rendelési szám: 03068

Kindelmann Győző

Az én kis misekönyvem

Engedjétek hozzám a gyermekeket!

A színes képeskönyv óvodáskorúaknak mutatja be a templomot, a mise egyes részeit, 

az énekeket és az imádságokat. Természetesen nem teljes körűen, hiszen a gyermek 

még nem érthet meg mindent. Egyszerű szavakkal, Fecske Orsolya kedves és élethű 

rajzaival, a gyermekek szemszögéből nézve írja le az eseményeket, így a szülők sze-

mélyes hangvételű, könnyen érthető válaszokat adhatnak gyermekeik kérdéseire.

32 oldal, keménytáblás, színes rajzokkal, 20 x 20 cm

Ára: 1400 Ft / 23,8 Lej

Klubtagoknak: 840 Ft / 14,3 Lej

Rendelési szám: 12455

Mirtusz kisasszony

Clemens Brentano legszebb meséi

Brentano meséi a 20. század első felében nagy népszerűségnek örvendtek hazánkban. 

Bár a romantika naiv népi világát tükröző történetek eredetileg inkább a felnőttek oku-

lására és szórakoztatására szolgáltak – ahogyan kezdetben a Grimm meséket sem gyer-

mekek olvasták –, később azonban minden korosztály tetszését elnyerték. A legismer-

tebb mesei műfaj a varázsmese, a csodamese, amelynek cselekményében a hihetetlen 

események játszanak uralkodó szerepet. Ennek a nyugat-európai és magyar kutatásban 

tündérmese a neve, noha tündérek viszonylag ritkán fordulnak elő benne. Ide sorolha-

tók Brentano írásai is. Fordította: Sík Sándor és Tarczai 

György.

160 oldal, színes rajzokkal, keménytáblás, 19 x 25 cm

Ára: 2600 Ft / 44,2 Lej

Klubtagoknak: 1300 Ft / 22,1 Lej

Rendelési szám: 13552

Niamessnyné Manaszy Margit

Kislányok a nagy viharban

A könyv hiteles lenyomata, vázlata, szinte fi lmje annak, ahogy a Bánát és a Partium 

polgári családjainak gyermekei az első világháborús hátország díszletei előtt tizenéves 

kisgyerekekből huszonéves fi atalokká váltak. A mai kor történelmének háborúit, erköl-

csi és anyagi válságait, gazdasági nehézségeit nézve is értékes üzenetet hordoz a könyv: 

a történet résztvevői hús-vér emberek, köztük kisgyermekek, serdülők, fi atalok, akik 

nem sajtóhírekből – vagy évek múltán történelemkönyvekből – olvasnak a korukról, 

hanem akik a történelem viharai közben lesznek szerel-

mesek, csalódnak, házasodnak, gyászolnak, játszanak: 

gyakran azt, amit a felnőttek: háborúsdit…

152 oldal, keménytáblás, 17 x 24 cm

Ára: 1990 Ft / 33,8 Lej

Klubtagoknak: 995 Ft / 16,9 Lej

Rendelési szám: 13824

Kalász Márton

Ki kap szamárkenyeret?

Ki kap szamárkenyeret, s egyáltalán, mi az? Boldogok-e a 

kárókatonák? Mi történik a padlásra száműzött lommal? 

Kalász Márton legújabb kötete a gyerek- és a felnőttkor 

határvidékére röpít bennünket.

48 oldal, színes rajzokkal, keménytáblás, 14 x 19 cm

Ára: 1900 Ft / 32,3 Lej 

Klubtagoknak: 380 Ft / 6,5 Lej

Rendelési szám: 12502

Székely János

A hit kapuja

A szombathelyi megyéspüspök fi ataloknak szóló kötete utat nyit a hit felé, megalapoz-

za a hívő érdeklődést és a döntést a katolikus hit elfogadása mellett. Közvetlen stílus és 

személyes hangvétel, valamint a párbeszédre való kész-

ség, és lelkesedő ökumenizmus jellemzi.

184 oldal, színes képekkel, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 1500 Ft / 25,5 Lej

Klubtagoknak: 900 Ft / 15,3 Lej

Rendelési szám: 12504

Rendeléssii szszámám:: 1212454555
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II. János Pál pápa

Rosarium Virginis Mariae

A Boldogságos Szűz Rózsafüzére kezdetű apostoli levél

A szent pápa sok elődje tulajdonított nagy jelentőséget a rózsafüzér-imádságnak, és 

ő maga sem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy a rózsafüzér gyakori imádko-

zására buzdítson. A rózsafüzér, ha a maga teljes jelentését újra fölfedezzük, a keresz-

tény élet szívéhez visz közelebb, s rendszeres és termékeny spirituális és nevelő alkal-

mat kínál a személyes szemlélődéshez, Isten népének 

formálásához és az új evangelizációhoz. Ezzel a céllal 

adta közre e dokumentumot annak idején II. János Pál 

pápa, amely most újra eljuthat mindenkihez.

48 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 500 Ft / 8,5 Lej

Klubtagoknak: 400 Ft / 6,8 Lej

Rendelési szám: 14767

Boldog Bartolo Longo

A rózsafüzér tizenöt szombatja

Elmélkedések és imádságok a Rózsafüzér Királynőjé-

hez. 

296 oldal, puhafedeles, 11 x 17 cm

Ára: 1800 Ft / 30,6 Lej

Klubtagoknak: 900 Ft / 15,3 Lej

Rendelési szám: 06407

Boldog Bartolo Longo

A pompeji Rózsafüzér Királynője 

kegytemplom története

A templom építésének történetét az alapító, Boldog 

Bartolo Longo beszéli el, a templom az egész világ 

számára kiindulópontja lett a Rózsafüzér-imádság 

újjászületésének.

368 oldal, puhafedeles, 13 x 20 cm

Ára: 2100 Ft / 35,7 Lej

Klubtagoknak: 1050 Ft / 17,9 Lej

Rendelési szám: 05075

Szalézi Szent Ferenc

Filótea

A jámborság útja

Szalézi Szent Ferenc írott művei között a legnevezetesebb, amely a keresztény jámbor-

ságnak s erényes életnek szabályait foglalja össze. Közvetlen, könnyen érthető nyelven, 

sok hasonlattal szól az olvasóhoz, mindenkihez, aki fejlődni szeretne az önismeret, a 

bűnöktől való szabadulás, lelki megtisztulás, ima, elmélkedés, erények gyakorlása, a 

kísértések leküzdése, vagy a jó elhatározások megerősí-

tése, megújítása terén.

252 oldal, keménytáblás, 14 x 20 cm

Ára: 2400 Ft / 40,8 Lej

Klubtagoknak: 1440 Ft / 24,5 Lej

Rendelési szám: 14419

Székely János

„Én vagyok az út”

Lelkigyakorlatos elmélkedések

A kötetben olvasható elmélkedések több lelkigyakorlaton elhangzottak. Vannak olyan 

elmélkedések, amelyek kifejezetten papok és szerzetesek számára születtek (a hívás; 

szegénység, tisztaság, engedelmesség; a pásztor), és vannak olyanok, amelyek első-

sorban házasságban élőknek vagy házas hivatásra készü-

lőknek (házasság; gyermeknevelés). A többi elmélkedés 

minden Isten- kereső ember számára hasznos lehet.

296 oldal, puhafedeles, 13 x 20 cm

Ára: 2400 Ft / 40,8 Lej

Klubtagoknak: 1440 Ft / 24,5 Lej

Rendelési szám: 13870

Michel Quoist 

Így élni jó

Elmélkedések az élet művészetéről – mai keresztényeknek

A szerző fi ataloknak írt kötete elgondolkodtat, néha megnevettet, és közben súlyos 

gondolatokat közöl, amelyek észrevétlenül építik a lelket. Üzeneteivel és tanácsaival a 

sikerre vágyó fi atalt az élet valódi és teljes sikeréhez szeretné segíteni. A személyiség 

kiegyensúlyozottsága, a munkára indító dinamizmus és kö-

zösségi érzék: ezek adják e mű belső értékét.

308 oldal, puhafedeles, 11 x 20 cm

Ára: 1800 Ft / 30,6 Lej

Klubtagoknak: 1080 Ft / 18,4 Lej

Rendelési szám: 03083

Emmerick Anna Katalin

A Szent Szűz Mária élete

A látomásokban Krisztus édesanyjának élete elevenedik meg előttünk, azonban nem-

csak Mária lép elénk, hanem hitvese, Szent József is, és mindenek előtt a nagy, szerte-

ágazó rokonság mind Szent József, mind Mária oldaláról. 

A kötet, amelyet maga Clemens Brentano szerkesztett 

(Emmerick Katalin írnoka 1818–1824-ig), tartalmazza 

az ő előszavát és Katalinról írt életrajzát is.

452 oldal, keménytáblás, 14 x 20 cm

Ára: 3200 Ft / 54,4 Lej

Klubtagoknak: 2240 Ft / 38,1 Lej 

Rendelési szám: 12909

újjászületésének.

368 oldal, puhafedeles, 13 x 20 cm

Ára: 2100 Ft / 35,7 Lej

Klubtagoknak: 1050 Ft / 17,9 Lej

Rendelési szám: 05075

A HÁROM KÖTET EGYÜTT

MOST 

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNNYEL!
3 kötet ára: 4400 Ft / 74,8 Lej

3 kötet klubtagoknak: 1320 Ft / 22,4 Lej

Rendelési szám: 14884

Páduai Szent Antal

Nagyböjti szentbeszédek

Hiánypótló kötetet vehetünk kezünkbe, s bár a nagyböjti időszakon túl vagyunk, Szent 

Antal tanításai mindig aktuálisak. Színes, életből vett képei által az egyszerű emberek 

is értették prédikációit, ugyanakkor hasonlatai annyira találóak, hogy a művelt embe-

rek is ámulva hallgatták. Nem véletlen, hogy olyan sokan 

megtértek beszédeinek hatására. Ajánljuk mindazoknak, 

akik a lelki élet magaslataira törekednek, valódi megté-

résre vágynak, és a bűntől elszakadva, Isten felé fordulva 

akarnak élni.

376 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 2200 Ft / 37,4 Lej

Klubtagoknak: 1540 Ft / 26,2 Lej

Rendelési szám: 14787
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Igazi férfi ak a félelem nélküli nőkért

Costanza Miriano

Vedd feleségül és halj meg érte!

A nők feladata, hogy segítsenek a férfi aknak megtalálni helyüket férfi ként, apaként, 

vezetőként. E szerepek – valljuk meg – meglehetősen felhígultak, olyannyira, hogy 

számos otthonban találkozunk olyan férfi akkal, akik nem igazán állnak készen arra, 

hogy megoldják a nehéz helyzeteket és oltalmazzák a család egyensúlyát. A férfi ak 

hiányosságai gyakran összefüggésben állnak a nők hiányosságaival – s a kettő egy-

mást táplálja. Ezt a visszásságot azonban meg lehet szüntetni némi bölcsességgel, 

tapasztalattal, tettrekészséggel. A szerző korszerű szellemben, ragyogó stílusban, 

gyakran humorral fűszerezve vezeti a házastársakat az együtt maradás értelméhez, 

miközben a keresztény családmodellt vállaló és felvállaló bátorságra buzdít.

238 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 2600 Ft / 44,2 Lej

Klubtagoknak: 1820 Ft /30,9 Lej

Rendelési szám: 12980

Ferenc pápa

Amoris laetitia

A családban megélt szeretetről kezdetű apostoli levél

Az enciklika a szeretet és az irgalmasság szellemében ön-

vizsgálatra, a testvéri odafi gyelés fontosságára, az önhi-

bájukon kívül reménytelenségbe süllyedt házasfelek és 

családtagok segítésére bátorítja a püspököket, a lelki-

pásztorokat és minden katolikus hívőt.

208 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 1500 Ft / 25,5 Lej

Klubtagoknak: 300 Ft / 5,1 Lej

Rendelési szám: 12235

Családlexikon

A családdal és az élettel kapcsolatos vitatott fogalmakról 

és etikai kérdésekről ad világos és átfogó tájékoztatást.

792 oldal, keménytáblás, 17 x 24 cm

Ára: 5800 Ft / 98,6 Lej

Klubtagoknak: 1740 Ft / 29,6 Lej

Rendelési szám: 08621

Christopher West

Jó hírek a házasságról és a szexualitásról

A katolikus tanítás szerinti válaszok legőszintébb 

kérdéseidre

II. János Pál pápa A test teológiája című műve alapján egy 

gyakorlati kézikönyvet ad az olvasók kezébe.

302 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 2400 Ft / 40,8 Lej

Klubtagoknak: 1680 Ft / 28,6 Lej

Rendelési szám: 07022

Gabriele Kuby

Kiút a szeretethez

A Nemek forradalma című nagysikerű könyv szerzője 

őszintén, az egyház tanítását következetesen vállalva, 

tudományos érvekkel alátámasztva ír a szexualitásról a 

fi atal nemzedéknek.

210 oldal, puhafedeles, 13 x 18 cm

Ára: 2100 Ft / 35,7 Lej

Klubtagoknak: 630 Ft / 10,7 Lej

Rendelési szám: 11433

Tomka Ferenc

Biztos út

Szerelemről, szexualitásról értelmesen

A kötet nem csak fi atalokhoz szól, hanem szülőkhöz és 

pedagógusokhoz is. Világos, határozott beszéd, útmuta-

tás azokról a problémákról, amelyek között az ifj úság ké-

szül a hivatásnak fölismert házasságra.

204 oldal, színes képekkel, puhafedeles, 17 x 24 cm

Ára: 2600 Ft / 44,2 Lej

Klubtagoknak: 1300 Ft / 22,1 Lej

Rendelési szám: 08548

A házasság szépségeiről és nehézségeiről őszintén, komolyan, 
mégis humorosan és nagyon-nagyon találóan!

Igazi kihívás félelem nélküli nőknek

Costanza Miriano

Menj hozzá és élj érte!

 „Azt kérded, miért is kellene férjhez menned? Én inkább az ellenkezőjét kérdezném 

tőled: hogy jut eszedbe, hogy ne menj feleségül?” 

A szerző könnyedséggel, humorral közelít a témához, ám nem kendőzi el a ne-

hézségeket sem. Korunkban egyre több nő 

szembesül a karrierépítéssel, a szabadságvágy-

gyal, vagy éppen a családi élet leendő nehézsé-

geivel, amikor a házasságkötés gondolata fel-

merül benne. Ez a könyv megszabadítja őket a 

házasságtól való félelemtől, és megnyitja szá-

mukra az utat a boldogsághoz.

252 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 2600 Ft / 44,2 Lej

Klubtagoknak: 1820 Ft /30,9 Lej

Rendelési szám: 14773

COSTANZA MIRIANO Perugiában született, jelenleg Ró-

mában él. Házas, négy gyermekes édesanya. A RAI3 Tele-

vízió hírműsorának – a munkatársai szerint - mindig jó-

kedvű szerkesztője.

Hogyan működtessünk egy házasságot erőszak nélkül, egyszerű iróniával és józan ésszel?
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Kányádi Sándor

A Corcovado Krisztusa

Válogatott versek és műfordítások

A költő vallási vonatkozású, Istent szólongató vagy ép-

pen kereső alkotásaiból nyújt gazdag csokrot ez a kötet. 

144 oldal, keménytáblás, 14 x 20 cm

Ára: 2400 Ft / 40,8 Lej

Klubtagoknak: 1200 Ft / 20,4 Lej 

Rendelési szám: 11439

Jeszenszky Zsigmond

Mária énekel

Zsigmond atya költeményei a Szűzanyáról

Egyházunk csodálatos liturgiája, a Mária-himnuszok vagy magyar népünk végtelenül 

gazdag Mária-énekei tanúskodnak arról, hogy az egymást követő nemzedékek tovább-

adták egymásnak személyesen megélt szeretetüket, tisz-

teletüket Jézus Édesanyja iránt. Zsigmond atya nemes 

lelkének gyümölcsei tovább gazdagítják ezt a gyönyörű 

folyamatot.

64 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 500 Ft / 8,5 Lej

Klubtagoknak: 400 Ft / 6,8 Lej

Rendelési szám: 02062

Czigány György

Mennyei rónán

Régi és új együtt van e kötetben: a fi atal és öreg költő 

közös időben, azonos pillanatban élő versei. 

112 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 1600 Ft / 27,2 Lej

Klubtagoknak: 320 Ft / 5,4 Lej

Rendelési szám: 06493

Rónay György

Tíz év

Különleges veseskötet, melyet jelenlegi formájában 

maga a költő állított össze és a történelem súlyos meg-

próbáltatásai – a második világháború – idején íródtak.

242 oldal, keménytáblás, 14 x 20 cm

Ára: 2200 Ft / 37,4 Lej

Klubtagoknak: 440 Ft / 7,5 Lej

Rendelési szám: 11432

Hárs Ernő

Odüsszeusz visszanéz

A kötet válogatást ad Hárs Ernő költői életművének leg-

javából, illetve a legfontosabb műfordítások egy-egy 

részletével is megismertet, élvezetesen sokszínű tablót 

nyújtva az olvasónak.

152 oldal, keménytáblás, 14 x 20 cm

Ára: 2200 Ft / 37,4 Lej

Klubtagoknak: 440 Ft / 7,5 Lej

Rendelési szám: 07358

Rainer Maria Rilke

Szonettek Orfeuszhoz

Farkasfalvy Dénes műfordítása

A sok szempontból egyedülálló versgyűjtemény darabjai Rilke utolsó korszakához tar-

toznak. Elképesztő, látomásszerű biztonsággal írta a sorokat, állítólag törlés és javítga-

tás nélkül küldte kiadójához a két szonett-sorozatot, 

mely költői hagyatékának nagyra becsült, sokszor olva-

sott és idézett darabjai. 

172 oldal, puhafedeles, 16 x 17 cm

Ára: 2100 Ft / 35,7 Lej

Klubtagoknak: 630 Ft / 10,7 Lej

Rendelési szám: 10277

Tarbay Ede

A szüretelő tél

A gyermekirodalomban ismert író kötete az 1950-es 

évektől írt verseinek esszenciája - ahogy a cím is jelzi, 

egyfajta késői szüret költői munkásságában.

160 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 1680 Ft / 28,6 Lej

Klubtagoknak: 336 Ft / 5,7 Lej

Rendelési szám: 00426

„Úgy hiszem, minden időben, de a Nem-

zetközi Eucharisztikus Kongresszus-

hoz kapcsolódóan kiváltképpen jó 

együtt látni, együtt olvasni ezeket a 

szövegeket, amelyek a magyar iro-

dalom egyedi értékei, és gazdag for-

rást jelentenek minden olvasó em-

bernek.

Annak is, aki a maga sorskérdéseire, 

érzéseire, imádságos lelkületére és gondo-

lataira akad a sorok között. És annak is, aki a puszta művészi 

szépséget keresve valami váratlant fedez fel.” 

Áder János Magyarország köztársasági elnöke

(részlet a kötethez írt előszavából)

m-

do-

Égre néző 

Isten jelenléte a magyar költészetben

Áder János Magyarország köztársasági elnöke írt ajánlást és bevezetőt ehhez a 

különleges lírai kötethez, amely a magyar költészet legkiválóbb képviselőinek 

műveiből válogat. E gyűjtemény szerzői korban, stílusban, lelkialkatban - és igen, 

hitben is - különfélék. Van köztük visszahúzódó és prédikátorhajlamú, szellemi 

harcos és lélekbúvár, közösségi vallásgyakorló és különutas hívő, nyílt 

vallomástevő és félve kétkedő, hálaadó és számonkérő, világosan fogalmazó és 

mondandóját többszörös jelentésrétegbe rejtő, feleselő és nyugalmat kereső 

ember. Egy közös azonban van 

bennük: »égre néző« lelkületük.

172 oldal, keménytáblás, aranyozott 

műbőr kötésben, 

13 x 20 cm

Ára: 2900 Ft / 49,3 Lej

Klubtagoknak: 2030 Ft / 34,5 Lej

Rendelési szám: 14578
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„E könyv az egyházatyák eredeti szövegeinek gondos, érzékeny és 

olvasmányos bemutatásával az Egyház Eucharisztiáról szóló 

tanításának nagyon hasznos forrásával látja el mind a hívő 

közösséget, mind az egyént. Ha valamikor, akkor kétségtelenül 

most van itt az ideje annak, hogy újból bevezetést kapjunk az 

egyházatyák tanításába.”

John H. Morgan PhD

Dennis Billy

Szépséges Eucharisztia

Egyházatyák az Eucharisztiáról

A kötet a korai kereszténység legkiválóbb képviselői, az egyházatyák művei alapján 

mutatja be az Eucharisztiáról szóló katolikus tanítás több mint 600 évét. Írása vilá-

gos, gyakorlatias, kiegyensúlyozottan szól az egyes egyházatyákról, miközben be-

mutatja, miként járultak hozzá eucharisztikus hitünk gazdagságához. Különösen 

hasznosak az egyes fejezetek végén a té-

mák továbbgondolását segítő kérdések, 

mivel ezek arra késztetik az olvasót, hogy 

vizsgálja meg, milyen hatással van az Eu-

charisztia életének egészére.

300 oldal, keménytáblás, 15 x 21 cm

Ára: 3600 Ft / 61,2 Lej

Klubtagoknak: 2520 Ft / 42,8 Lej

Rendelési szám: 14788

„Minden forrásom belőled fakad”

A vatikáni szabályzat szerint a kongresszus alapdokumentuma hivatott elősegíteni a 

kongresszus témájának „teológiai elmélyítését és a lelki megújulást, a helyi egyház ja-

vára”. A Teológiai Bizottságnak tehát arra kellett törekednie, hogy új szempontokat is 

fi gyelembe véve megfogalmazza az Egyház hitét, de egyúttal a keresztény életet és a 

hívek lelki megújulását is segítse; hogy a kongresszus dokumentuma utaljon azokra 

a teológiai és lelkiségi szempontokra, amelyek a kongresszus megrendezésekor kiemel-

ten fontosak a világegyház és a helyi egyház szempontjából. Már a könyv tartalom-

jegyzékének áttekintése után is nyugodtan állíthatjuk, 

hogy a budapesti kongresszus dokumentuma megfelel 

az elvárásoknak: a szövegben létrejön a teológiai, a lelki-

ségi és a pasztorális szempontok szintézise.

88 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 700 Ft / 11,9 Lej

Klubtagoknak: 350 Ft / 6 Lej

Rendelési szám: 14114

Pápai megnyilatkozások az Eucharisztiáról

Pápai dokumentumok 1264–2007

A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a katolikus híveknek 

fontos megismerniük mindazt, ami hasznos lehet a szentmise, a szentségimádás és az 

Oltáriszentség tiszteletének pontos megértéséhez és helyes ünnepléséhez. Ehhez el-

sődleges támpontot jelentenek az Eucharisztiáról szóló pápai dokumentumok, melyek 

az idők során egyre jobban elmélyítették és megvilágí-

tották az Oltári szentség misztériumát Isten népe számá-

ra. Ez a kötet a 13. századtól napjainkig a hét legfonto-

sabb pápai megnyilatkozást adja a magyar olvasók 

kezébe.

280 oldal, keménytáblás, 14 x 21 cm

Ára: 2600 Ft / 45,7 Lej

Klubtagoknak: 1560 Ft / 27,4 Lej

Rendelési szám: 13983

Kovács Zoltán

A Magyarok Nagyasszonya mint „Eucharisztikus asszony”

Nagyasszonyunk tisztelete a magyar hívek életét kezdetek óta kíséri. A Magyarok Nagy-

asszonyának személye, eucharisztikus lelkülete által képes új, markáns lendületet adni 

a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő munkáknak és lebonyolításának. 

De mindez megfordítva is igaz lehet: az Eucharisztiának a lelkekben megújuló tisztelete 

nagyban hozzájárulhat a Magyarok Pátrónája tiszteletének kultuszbeli, lelkiségi és ant-

ropológiai növekedéséhez, megújulásához. A kötet bemutatja az Eucharisztia és Mária 

kapcsolatnak a teológiai alapvetését, majd ezt követően Mária jelenlétét a liturgikus 

cselekményekben (azaz az „Eucharisztiához közel”), hogy az-

tán javaslatot tegyen a Mária-tisztelet egyfajta megújulásá-

ra, melyet az elmélyültebb eucharisztikus lelkiség még in-

kább előmozdít.

164 oldal, puhafedeles, 11 x 20 cm

Ára: 1600 Ft / 27,2 Lej

Klubtagoknak: 1120 Ft / 19 Lej

Rendelési szám: 14644

Az Eukarisztia éve

Római dokumentumok XXVIII

A 2004-ben meghirdetett Eucharisztia Évére felkészítő dokumentum kiváló útmutatója 

lehet annak, hogy a 2021-ben megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kong-

resszusra készülve az Eucharisztiáról ne csak az ünneplés 

szempontjából beszéljünk, hanem tekintsük élettervnek 

és egy hiteles „eucharisztikus lelkiség” alapjának. 

56 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 450 Ft / 7,7 Lej

Klubtagoknak: 135 Ft / 2,3 Lej

Rendelési szám: 02456

Dolhai Lajos

Az Eucharisztia teológiája 

Ismerteti az Eucharisztia teológiáját és annak liturgikus teológiai, pasztorális és lelkisé-

gi vonatkozásait. Hangsúlyozza a liturgikus összefüggéseket, de olyan gyakorlati teoló-

giai témákat is felvet, amelyek mint tisztázandó kérdé-

sek, aktuálisan jelen vannak Egyházunk életében (a 

szentáldozás feltételei; a szentáldozás bűnbocsátó hatá-

sa, a kézbeáldoztatás).

280 oldal, puhafedeles, 17 x 24 cm

Ára: 2990 Ft / 50,8 Lej

Klubtagoknak: 2093 Ft / 35,6 Lej

Rendelési szám: 13847

Keresztes Szilárd

Az én Bibliám

Eucharisztia – Jubileumok

A nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök összegyűjtötte azokat a homíliákat és elő-

adásokat, amelyekben a szent Eucharisztiáról beszélt. Vannak olyan homíliák, amelyek 

kifejezetten az eucharisztiával foglalkoznak, illetve ahol csak hosszabb-rövidebb utalás 

történik az Eucharisztiára. Ezeket is teljes egészében köz-

li, hiszen éppen a beszédek kontextusában válhatnak 

elevenné és vonzóvá az Eucharisztiával kapcsolatos gon-

dolatok.

384 oldal, keménytáblás, 14 x 20 cm

Ára: 3200 Ft / 54,4 Lej

Klubtagoknak: 1280 Ft / 21,8 Lej

Rendelési szám: 14179
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Kránitz Mihály

Keresztény egység

Az egyház egységének kérdése legalább oly régi, mint maga a kereszténység. Jé-

zus tanítványai is sokszínűek voltak, az első keresztény közösségek egymástól el-

térő jegyeket hordoztak, és nem beszélve a szakadásokról, melyek darabokra 

szaggatták Krisztus varratlan köntösét, az egyházat. Külföldön hatalmas irodalma 

van az ökumenikus tevékenységnek. Magyar nyelvterületen kissé le vagyunk ma-

radva a már elért eredmények feldolgozásában, és még ami természetes lenne, 

vagyis egymás egyházainak történeti ismerete, abban is hiányosságokkal kell 

küzdenünk. A jelen összeállítás egy-

szerre akar összefoglaló és ösztönző 

lenni a keresztény/keresztyén egység-

gel foglalkozók számára, de az érdeklő-

dőknek is szeretne használható ismere-

teket nyújtani ahhoz, hogy eligazodja-

nak a felekezetek sokaságában. 

192 oldal, puhafedeles, 17 x 24 cm

Ára: 2400 Ft / 40,8 Lej

Klubtagoknak: 1440 Ft / 24,5 Lej

Rendelési szám: 14717

Szent István Kézikönyvek  sorozat

Kocsis Imre

Bevezetés az Újszövetség könyveibe

Kortörténet és irodalom

A kötetben mind a zsidóság, mind a pogányság társadalmi, kulturális és vallási adott-

ságairól szó esik, külön hangsúlyozva az Újszövetséggel való kapcsolódási pontokat. 

Bemutatja az újszövetségi kánon kialakulásának, vala-

mint a görög szöveg áthagyományozásának folyamatát, 

megismerhetjük az Újszövetségi Szentírás iratainak tar-

talmát, keletkezési körülményeit és teológiai mondani-

valóját.

664 oldal, keménytáblás, 17 x 24 cm

Ára: 5600 Ft / 95,2 Lej

Klubtagoknak: 3360 Ft / 57,1 Lej

Rendelési szám: 14521

Rózsa Huba

Mi a Biblia? 

Bevezetés a Biblia ismeretébe

A Biblia könyvei az egyetemes emberi kultúra legkiemelke-

dőbb alkotásai közé tartoznak, de valódi értéküket csak ak-

kor ismerhetjük meg, ha fi gyelünk az embernek szóló vallási 

és erkölcsi üzenetükre is. Ebben a kulturális, erkölcsi és vallá-

si eligazodásban segíti az olvasót a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Hittudományi Karának professor emeritusa.

112 oldal, keménytáblás, 14 x 21 cm

Ára: 1900 Ft / 32,3 Lej

Klubtagoknak: 380 Ft / 6,5 Lej

Rendelési szám: 10863

Szent István Könyvek  sorozat

Gál Ferenc

A kereszténység mint vallás

Kitűnő információ és megbízható összegzés azoknak, 

akik úgy érzik, hogy keveset tudnak a kereszténység lé-

nyegéről.

88 oldal, keménytáblás, 12 x 17 cm

Ára: 980 Ft / 16,7 Lej

Klubtagoknak: 294 Ft / 5 Lej

Rendelési szám: 11363Marc Ouellet

Isteni hasonlóság

A szerző – a családdal kapcsolatos egyházi dokumentu-

mokat vizsgálva – a házasság és a család olyan lelkiségét 

fejti ki kötetében, amely teológiai szempontból a Szent-

háromságra épül, hogy jobban értékeljük az emberi sze-

retetet és szerelmet, a nemiséget, a nő méltóságát és a 

család szentségi jellegét.

274 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 2600 Ft / 44,2 Lej

Klubtagoknak: 520 Ft / 8,8 Lej

Rendelési szám: 12505

Ókori Keresztény Írók  sorozat

A Szent István Társulat 1980-ban indította el az Ókeresztény Írók című sorozatát, amely 

Vanyó László hosszú éveken át végzett áldozatos munkája révén jutott el a magyar ol-

vasóközönséghez. Rendkívül keresettek maradtak ezen művek, a kiadó ezért döntött 

úgy, hogy Vanyó László emlékére, Ókori Keresztény Írók címmel új sorozatot indít, 

amelyben megjelenhetnek az előző sorozat megújított kötetei és eddig magyarul még 

meg nem jelent művek is. 

Keménytáblás, 12 x 18 cm

Apostoli atyák

Az apostoli atyák műveinek szövege jelentősen átdolgoz-

va, lábjegyzetekkel.

456 oldal

Ára: 3000 Ft / 51 Lej

Klubtagoknak: 1800 Ft / 30,6 Lej

Rendelési szám: 13543

Erdő Péter

Az ókori egyházfegyelem emlékei

Az Ókeresztény Írók sorozat ötödik köteteként jelent meg 

1983-ban a kötet, amely most jelentősen átdolgozva és 

kibővítve kerül az olvasók kezébe.

592 oldal

Ára: 4200 Ft / 71,4 Lej

Klubtagoknak: 2520 Ft / 42,8 Lej

Rendelési szám: 13850

Karl Frielingsdorf

Istenképek

Ahogy beteggé tesznek – és ahogy gyógyítanak

Az okkult mozgalmak, a keleti kultuszok, a fundamentalista közösségek, a szek-

ták gyakorta torz, démonikus istenképeket terjesztenek el a vallásos köztudat-

ban, melyek hatással vannak lelki életünk alakulására. Nemkülönben azok a 

gyermekkori élmények, melyek nyomán a 

szülők negatívan megélt személyiségjegyeit 

kivetítjük Istenre. Így lesz a valóságos Isten-

ből „könyvelő”, „hajcsár”, „büntetőbíró” stb. 

Hogyan szabadulhatunk meg a helytelen el-

képzelésektől, és hogyan ismerkedhetünk 

meg az igazi Istennel? Erre próbál rávezetni 

minket e kötet szerzője, a valláspedagógia és 

a pasztorálpszichológia professzora. 

86 oldal, puhafedeles, 12 x 20 cm

Ára: 1300 Ft / 22,1 Lej

Klubtagoknak: 910 Ft / 15,5 Lej

Rendelési szám: 14428

aa
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XVI. Benedek megnyilatkozásai I–II.

A pápa megnyilatkozásait összegyűjtő mű első kötete Benedek három enciklikáját, há-

rom szinódus utáni apostoli buzdítását és két apostoli levelét, valamint a 2006 márciusa 

és 2013. február 13-a között tartott szerdai katekéziseket tartalmazza. A második kötet 

három részből áll: az elsőben a 2005. augusztus 18. és 2010. június 6-a közötti 24 apos-

toli út közül 13 útján követhetjük nyomon Benedek pápát, és olvashatjuk sok egyetemes 

igazságot megfogalmazó beszédeit. A második rész a 2006 és 2013 közötti pápai üzene-

teket tartalmazza a Béke világnapjára, Nagyböjtre és a Betegek világnapjára. A harma-

dik rész néhány beszéd a 2009 és 2013. február 27-e közötti időből: így például a szent 

zenéről – a pápa tiszteletére évente rendezett koncertek után –, majd 2010-ben a Pap-

ság évét záró beszéd, s végül 2013-ban a 

lemondó nyilatkozat és a búcsúzások 

hamvazószerdán a római klérustól és a hí-

vők sokaságától a Szent Péter téren, az 

utolsó általános kihallgatáson.

816+776 oldal, keménytáblás, 

17 x 24 cm

Ára: 9900 Ft / 168,3 Lej

Klubtagoknak: 4950 Ft / 84,2 Lej

I–II. Rendelési szám: 13486

Kiskatekizmus

A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma

A kötet sajátos, dialogizáló formája 598 pontban föleleveníti a hagyományos kér-

dezz-felelek oktatási módszert. Mester és tanítványa között folytatódik ez a dialógus, 

miközben az egymásból logikusan következő kérdések a hit egyre újabb részleteinek 

fölfedezésére vezetik az olvasót. Külön érdeme a műnek a színes képanyag, mely ne-

ves művészeti alkotások segítségével teszi könnyebben érthetővé hitünk misztériu-

mát. A mű a maga rövidségével és teljességével minden hívő emberhez szól, akik a 

sokféle üzenetet hangoztató világban korszerű, világos eligazítást szeretnének kapni 

a katolikus hitről.

246 oldal, puhafedeles, 

színes képekkel, 

15 x 21 cm

Ára: 1300 Ft / 22,1 Lej

Klubtagoknak: 650 Ft / 11,1 Lej

Rendelési szám: 03081

ISMERETTERJESZTÉS

A remény emberei

Szerzetesek Magyarországon

A kötetben nyolcvan magyar szerzetesközösség mutat-

kozik be történetük, lelkiségük és szolgálataik szemlél-

tetésével. Azonban nem csak távolról nyújtanak betekin-

tést: a szívükbe is beengednek, amikor néhányuk tanú-

ságtételét olvassuk arról, hogy miért ezt a hivatást és az 

adott rendet választotta.

264 oldal, színes fotókkal, keménytáblás, 19 x 26 cm

Ára: 4800 Ft / 81,6 Lej

Klubtagoknak: 4320 Ft / 73,4 Lej

Rendelési szám: 14878

Michael Hesemann

A Názáreti Jézus

Régészek a Megváltó nyomában

Jézus életének eseményei a modern régészeti kutatások 

tükrében. Számos bibliai esemény megértését teszi 

könnyebbé, s érdekfeszítő stílusával egyben lebilincselő 

útirajz is. 32 oldal színes képmelléklettel.

288 oldal, keménytáblás, 15 x 21 cm

Ára: 3200 Ft / 54,4 Lej

Klubtagoknak: 1920 Ft / 32,6 Lej 

Rendelési szám: 06537

Michael Hesemann

Stigmata

Izgalmas nyomozás a Krisztus sebhelyeit testükön viselő 

emberekről, a tudomány segítségével.

408 oldal, keménytáblás, 15 x 21 cm

Ára: 3600 Ft / 61,2 Lej

Klubtagoknak: 1800 Ft / 30,6 Lej 

Rendelési szám: 12197

Ladocsi Gáspár

Keresztényüldözés 

a Római Birodalomban

Bőséges források alapján mutatja be, milyen üldözteté-

seknek voltak kitéve Krisztus követői a kereszténység 

első három évszázadában. 

222 oldal, puhafedeles, 12 x 18 cm

Ára: 2400 Ft / 40,8 Lej

Klubtagoknak: 1440 Ft / 24,5 Lej

Rendelési szám: 

13793

cmm

Kovács Gergely

Vég nélkül

Szentavatás régen és ma

A szenttéavatási eljárás bemutatásával szakavatottan ve-

zeti végig az olvasót a szentté avatások történetén, válasz-

tékos és közérthető stílusban magyarázza e fontos életje-

lenség fejlődésének állomásait, míg eljut a jelenhez, és 

végül kitekintést ad a jövőre. Ez a könyv kitűnő segítséget 

nyújthat mindazoknak, akik meg akarják érteni a Katolikus 

Egyház egyik legrégibb ha-

gyományát.

188 oldal, puhafedeles, 

19 x 24 cm

Ára: 2700 Ft / 45,9 Lej €

Klubtagoknak: 
540 Ft / 9,2 Lej

Rendelési szám: 

10323

Keressen minket  a FACEBOOK-on is! Szent István 
Társulat
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Tisztelt Klubtagjaink 

és leendő Klubtagjaink!

Internetes vagy postai rendeléskor UTÁNVÉTTEL 

küldjük a könyveket. Ez azt jelenti, hogy a könyv(ek) 

és számla mellett NEM TALÁL CSEKKET, A MEGREN-

DELT KÖNYVEK ELLENÉRTÉKÉT A CSOMAG ÁTVÉTELE-

KOR KELL KIFIZETNI.

–  A magyarországi PLÉBÁNIÁKNAK 50 000 Ft feletti 

megrendelés esetén, kérésre a továbbiakban is 

CSEKKEL küldjük a megrendelt könyveket.

–  Intézmények és plébániák esetében – előzetes 

egyeztetés alapján – lehetőséget biztosítunk 

a könyvek ellenértékének átutalással történő ki-

egyenlítésére is.

Magyarország területén a csomagok szállítását a 

Magyar Posta Zrt. végzi.

A CSOMAGKÜLDÉS POSTAI DÍJA: 

990 Ft, függetlenül a könyvek 

darabszámától és a csomag 

súlyától!

10 000 forint feletti megrendelés esetén a 

postaköltség díjmentes.

(Tekintettel arra, hogy a Magyar Posta Zrt. a csoma-

gokat munkaidőben kézbesíti, megrendeléskor olyan 

címet adjon meg, ahol napközben 8–17 óra között 

a csomagot át tudja venni.)

Felvidéken a csomagokat a Szlovák Posta szál-

lítja, a mindenkori szlovákiai utánvétes postai 

díjszabás szerint.



Ajándék kizárólag 

Klubtagjainknak!

A katalógus érvényességi ideje alatt minden 

megrendeléshez AJÁNDÉKBA küldjük 

Ferenc pápa 

Evangelii gaudium – Az evangélium öröme 

kezdetű apostoli buzdítását.

M E G R E N D E L Ő L A PM E G R E N D E L Ő L A P

Név: 

Irányítószám: Helység: 

Utca:  Házszám:

Telefonszám:   Emelet/ajtó:

E-mail:

Klubtagsági szám – KITÖLTÉSE FONTOS! 
(Ha Ön újonnan belépő klubtag, kérjük, ezt a rovatot hagyja üresen!)

 SZÁLLÍTÁSI CÍM: (Ha eltér a számlázási címtől)

............................................................................

aláírás

2020. 

 RENDELÉSI HATÁRIDŐ
Postán: 2020. június 30.  Személyes vásárlásnál: 2020. június 30.

  
Rendelési szám:

  Igényelt 
  darabszám:

Kérjük, nyomtatott betűkkel töltse ki!

KÜLÖNLEGES INTÉZKEDÉSEINK 
A JÁRVÁNYHELYZETBEN

POSTÁZÁS ESETÉN

A csomagküldés biztonsága – a csomag tartalmának vírusmentessége – érdekében raktárunkban 

rendszeresen ózongenerátoros fertőtlenítést végzünk, valamint kollégáink a könyvek csomagolása 

előtt fertőtlenítik kezüket, és folyamatosan maszkot viselnek.

SZEMÉLYES VÁSÁRLÁSKOR

Könyvértékesítés a Stephanus Könyvesházban (1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 1.) az érvényben 

lévő kormányzati és önkormányzati rendelkezések szerint történik.

Könyvesboltunkat rendszeresen – zárás után – ózongenerátorral fertőtlenítjük.

A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyet belépéskor kötelező használni. Munkatársaink 

és  vásárlóink egészségének megőrzése érdekében a boltban maszk viselése kötelező, valamint 

egyszerre maximum 4 vásárló tartózkodhat az üzlethelyiségben.

A Könyvesbolt telefonszáma: +36/1/318-0567

MEGRENDELÉS
Megrendelését leadhatja postán, telefonon, 

 webáruházunkban, illetve e-mailben

MAGYARORSZÁGON

Postai rendelés: 

Szent István Könyvklub

1364 Budapest, Pf. 277.

Rendelés telefonon, munkanapokon: 

8.30 és 15.30 között 

317-1049; 318-6957/13-as mellék

Rendelés e-mailben vagy webáruházunkban: 

konyvklub@stephanus.hu

szitkonyvek.hu

FELVIDÉKEN

Postai rendelés: 

Szent István Társulat

929 01 Dunajská Streda 1., P.O. Box 175.

Rendelés telefonon, munkanapokon: 

0915/351-066

Rendelés e-mailben: 

vevoszolgalat@stephanus.hu
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Isten gyermeke vagyok
Ima- és énekeskönyv gyerekeknek. 

9 éves kortól ajánljuk.

Szent István Kézikönyvek  sorozat

A liturgiatudomány kézikönyve
Egy eredetileg 1998-ban, öt kötetben olaszul megjelent, igen terjedelmes és 
összefoglaló mű – Pákozdi István és Somorjai Ádám OSB által – egykötetbe 
szerkesztett magyar változata. A bőséges válogatás bemutatja a keleti és 
nyugati rítusokat, a liturgia kapcsolatát a Bibliával, ismerteti a keleti (szír, 
kopt, örmény, bizánci stb.) és a nem római nyugati (latin, ambrozián, gall, his-
pán) liturgiák történetét. Megismerhetjük a liturgikus iratokat az első négy 
századból, a bizánci és a nem római nyugati liturgikus könyveket, szól a litur-
gia teológiájáról, valamint a liturgia és szimbólum, liturgia és lelkiség, litur-
gia és lelkipásztorkodás kapcsolatáról. Ismerteti az eucharisztikus ünneplés 
nyugati történetét, valamint a bizánci és a római rítust. Bepillanthatunk a 
templomszentelés rítusába és rövid összefoglalást olvashatunk a liturgikus 
építészetről. Ajánljuk e különleges kötetet a liturgia tanárainak, művelőinek 
és mindenkinek, aki a liturgia, az Istennek szentelt szent cselekmény iránt 
érdeklődik.
570 oldal, keménytáblás, 17 x 24 cm

Ára: 5200 Ft / 88,4 Lej

Klubtagoknak: 4160 Ft / 61,9 Lej

Rendelési szám: 14880

A négykötetes Zsolozsmáskönyv

Akik a zsolozsmát imádkozzák, az Egyház nevében 
állnak Isten trónja előtt

Az imaórák liturgiája 
I. – Adventi 
és karácsonyi idő
1400 oldal, műbőr kötésben

Ára: 6000 Ft / 102 Lej

Klubtagoknak: 4200 Ft / 71,4 Lej

Rendelési szám: 10945

Az imaórák liturgiája 
II. – Nagyböjti 
és húsvéti idő
2048 oldal, műbőr kötésben

Ára: 7400 Ft / 125,8 Lej

Klubtagoknak: 5180 Ft / 88,1 Lej

Rendelési szám: 11817

Az imaórák liturgiája 
III. – Évközi idő 
I – XVII. hét
1972 oldal, műbőr kötésben

Ára: 7400 Ft / 125,8 Lej

Klubtagoknak: 5180 Ft / 88,1 Lej

Rendelési szám: 12309

Az imaórák liturgiája 
IV. – Évközi idő 
XVIII – XXXIV. hét
1992 oldal, műbőr kötésben

Ára: 7400 Ft / 125,8 Lej

Klubtagoknak: 5180 Ft / 88,1 Lej

Rendelési szám: 12725
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Az imaórák liturgiája 
II. – Nagyböjti 
ésé  húsvéti idő
2048 oldal, műbőr kötésben

ÁÁra: 7400 Ft / 125,8 Lej

KKlubtagoknak: 5180 Ft / 88,1 Lej

Rendelési szám: 11817

Az imaórák liturgiája
IV. – Évközi idő
XVIII – XXXIV. hét
1992 oldal, műbőr kötésben

Ára: 7400 Ft / 125,8 Lej

Klubtagoknak: 5180 Ft / 88,1 Lej

Rendelési szám: 12725

A NÉGY KÖTET EGYÜTT 
MOST JELENTŐS KEDVEZMÉNNYEL!
Az imaórák liturgiája I–IV.

28 200 Ft  / 479,4 Lej helyett 

11 280 Ft
191,3 Lej 
Rendelési szám: 

12739
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A két kötet ára 2500 Ft / 42,5 Lej helyett

MOST  1250 Ft / 21,3 Lej
Rendelési szám: 14885

„ENGEDJÉTEK HOZZÁM” – könyvcsomag

Gyerekek a liturgián

Az én kis misekönyvem
Óvodásoknak szóló képeskönyv 
a szentmise cselekményeinek 
könnyebb megértéséhez.


