
 

 



 

E L Ő S Z Ó   É S   A J Á N L Á S 

 

Semmiképpen sem kezdhetem e bevezető gondolatokat azokkal a közhelyes szavakkal, hogy „egy 

olyan könyvet tart a kezében a Kedves Olvasó“, hiszen ezek az oldalak soha nem jelentek meg 

nyomtatott formában, de még csak nem is egy elektronikus könyvről van szó ... 

Ön egy pendrive-ot nyitott meg, amin egy szöveggyűjteményt talál, s nem egy könyvet, amit az 
elolvasás után a könyvespolcra lehet tenni. Olyannyira nem, hogy egyenesen arra kell kérjem a 

Kedves Olvasót, hogy ne folyamatosan olvassa el az itt következő történeteket, gondolatokat mint 

egy regényt, mert egyrészt túl nehéz olvasmány, másrészt céltévesztett tevékenység lenne. Ezek a 

szövegek arra szolgálnak, hogy alkalmanként szemezgessünk belőlük (ebben segít a 
tartalomjegyzék), amikor kétségek vagy belső kérdések gyötörnek bennünket, amikor szomorúak és 

tanácstalanok vagyunk, amikor megbántottnak vagy elhagyottnak érezzük magunkat, vagy 

egyszerűen csak egy kis lelki táplálékra vágyunk. 

Dávid M. Bernadette, CSSK, szerzetesnővér számos éven át gyűjtötte e tanító történeteket, 

melyeket az elmúlt években – hatalmas munkával – tízezrekhez juttatott el digitális úton, megannyi 

ember örömére és épülésére. A szemelvények hitünk és életünk számtalan kérdésében adnak 

útmutatást értelmünk egyszerű logikájára építve úgy, hogy könyvek sokaságának áttanulmányozása 

helyett „csupán“ szívünket kell megnyitnunk azon igazságok felismeréséhez, amelyek befogadására 

mindnyájunkat képessé tett a teremtő Isten. 

A szövegek egyberendezését és összefésülését Pujcsek Adél tanárnő végezte – köszönet neki 

figyelmes, precíz munkájáért. 

Kedves Olvasó! Jó szívvel és őszintén ajánlom ezt a szöveggyűjteményt (szó szerint) mindenkinek, 
mert a több száz értékes, olvasmányos történet között tényleg mindenki találhat olyanokat, 

amelyekre „épp akkor“ és „épp ott“ lelkének szüksége van. Ezt a pendrive-ot tartsa mindig az 

íróasztalán és vigye magával utazásaira is – sokszor okoz majd örömet és segíti át nehéz napokon ... 

Tegucigalpa, 2022. november 11. 

 

            Pintér Gábor 

               érsek, apostoli nuncius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adj helyet a jónak               

    001-300. 
 

Kedves Olvasók! 

Régóta terveztem már, hogy az „Adj helyet a jónak” címen 
kiküldött történetekből egy gyűjteményt állítsak össze. Örömmel 
tájékoztatom Önöket, hogy több hónapos munka és rendezés után 
elkészült a teljes gyűjtemény. Háromszáz lélekemelő történet 
pendrive-on található, digitális formátumban (pdf).  

Amennyiben Ön szívesen fogadja az „Adj helyet a jónak” lélekemelő 
történeteit ezen új formában, kérem adja meg a nevét és postai 
címét, ahova a közeli hetekben eljuttatom a pendrive-ot. A 
küldeménynek nincs meghatározott ára, de az elkészítés és a 
postázás költségeihez való hozzájárulását – amennyiben lehetősége 
megengedi – szívesen vesszük az alábbi számlaszámra: 

Kedvezményezett neve: Dávid Bernadette 

Számlavezető bank neve: K&H Bank 

Kedvezményezett számlaszáma: 

HU47 1040 0195 8676 6981 7890 1002 

Budapest, 2022. december 03. 

Szeretettel és mindennapi imáimmal: 

 
Dávid Bernadette  
         nővér 
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