
Életet a léleknekÉletet a léleknek
ja, hiszen csak a pap tudja Isten életét,
békéjét és a gyógyulást adni az embe-
reknek.
A papság évében nemcsak az egyházi
szolgálatra figyelünk, hanem az általá-
nos papságra is, amely minden egyes
megkereszteltre vonatkozik, tehát ránk
is.  Az általános papság, amellyel
Krisztus megtisztel bennünket, a ke-
resztség szentségéből fakad. Mi is
Krisztus jelenlétét hordozhatjuk a vi-
lágban, csak másként, mint a felszentelt
papság. Elgondolkodtató: milyen tanúi
vagyunk a hűségnek, az alázat és le-
mondás erényének? Ezek szükséges
erények minden felszentelt pap számá-
ra, de nekünk is, akik Jézus papságában
részesedünk. Ebben az összefüggésben
Szent János inspirálhat minket is a má-
sokért való életre, mert nagyon fontos,
hogy ez a személyes éltünkben és a plé-
bániaközösségünkben is erősödjön.
Imádkozzunk minden este a gyóntató-
kért, hálát adva a Jóistennek, aki általuk
van jelen, mint a Jó Pásztor, aki keres,
aki meghív, aki a legnagyobb szeretetét
nyújtja. Éljünk rendszeresen a gyónás
szentségével!

Három életút
Három életút közül választ az ember.
Az esztéta útja gyönyöré, lehet az alsó
kéjé vagy magas művészeté. Ismérve:
„tetszik, untat!” Az etikust az irányítja,
mi jogos, jogtalan (természettörvényt
néz szívében, és önbecsét: a „becsüle-
tét” óvja). A vallási út Isten felé vagy
Tőle el, Ő akaratja döntő: a hit mond,
bűn a „nem”! Jog, szépség mind az
akarat szerint! A három embertípus ne-
hezen vegyül s érthet szót egymással.

Kierkegaard
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Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet 

Ha ma beteljesedne az Írás,

fel tudnád emelni kezedet

Isten dicsőítésére?

Én Uram, Jegyesem! A vágyva vágyott
óra eljött! Itt az idő, hogy végre lássuk
egymást, én szívem Vágya, Mesterem!
Itt az idő, hogy végre útra keljek.
Menjünk hát, menjünk! 

Nagy Szent Teréz a halálos ágyán

„Óh, milyen nagy a papság! Ha meg-
értené, meghalna. Isten maga engedel-
meskedik neki, hiszen a pap kimond
két szót, és a mi Urunk leszáll a menny-
ből a szavára, és egy kis ostyába rejte-
zik.” Vianney Szent János

Ünnepeink, hirdetések

25. hétfő: SZENT PÁL APOSTOL
MEGTÉRÉSE (ünnep) 

26. kedd: SZENT TIMÓTEUS ÉS
SZENT TITUSZ 

28. csütörtök: AQUINÓI SZENT
TAMÁS 

Hétfőn, a nemzetek apostolának,
Szent Pál megtérésének napján az
esti szentmise előtt fél hattól Szent
Pál leveleiből olvasunk fel. Aki
szívesen bekapcsolódna, hozza el
Szentírását és jelöljön ki egy részle-
tet magának.

Cursilloink lesznek:

január 28-31 női
február 25-28 férfi
március 18-21 nagyböjti lelki-
gyakorlat

Jelentkezni lehet a plébánián. Szeretet-
tel várjuk a kedves híveket.



Imádság munka előtt:
Szentháromság egy Isten, buzdíts, erő-
síts, támogass kötelességeim teljesíté-
sében, hogy a munka, amelyet Neved-
ben megkezdek, a Boldogságos Szűz és
a mennyei Szentek közbenjárása által
Istennek dicsőségére, nekem és ember-
társaimnak pedig lelki üdvösségére vál-
jék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.

Vasárnapi szentírási részek:

Olvasmány: Neh 8,1-6.8-10

Szentlecke: 1Kor 12,12-30

Evangélium: Lk 1,1-4,  4,14-21

Mivel már sokan megkísérelték rend-
ben elbeszélni a köztünk végbement
eseményeket, amint előadták azt ne-
künk azok, akik kezdet óta szemtanúi
és szolgái voltak az igének, jónak lát-
tam én is, miután mindennek elejétől
fogva gondosan a végére jártam, neked,
kegyelmes Teofil, sorrendben leírni,
hogy jól megismerd azon dolgoknak
bizonyosságát, amelyekre téged oktat-
tak. 
Jézus pedig a Lélek erejével visszatért
Galileába, és a híre elterjedt az egész
környéken. Tanított a zsinagógáikban,
és mindenki dicsőítette. Azután elment
Názáretbe, ahol felnövekedett. Szokása
szerint bement szombaton a zsinagógá-
ba, és fölállt olvasni. Odaadták neki
Izajás próféta könyvét. Amikor felnyi-
totta a könyvet, arra a helyre talált, ahol
ez van írva: ,,Az Úr Lelke van rajtam;
azért kent föl engem, hogy örömhírt vi-

gyek a szegényeknek, elküldött, hogy
szabadulást hirdessek a foglyoknak és
látást a vakoknak, hogy szabadon bo-
csássam a megtörteket, és hirdessem az
Úr kedves esztendejét” [Iz 61,1-2; 29,18;
58,6]. Aztán összehajtotta a könyvet,
visszaadta a szolgának, és leült. A zsi-
nagógában minden szem rászegező-
dött. Ő pedig elkezdett hozzájuk be-
szélni: ,,Ma teljesedett be ez az Írás a ti
fületek hallatára.”

Megélni a mai napot

- gondolatok az evangélium
utolsó mondatához -

Isten jelenlétével, tanításával ma is hoz-
zánk fordul ezekben az időkben.  Az
idő Isten ajándéka. Történt már éle-
tünkben olyan, hogy csak akkor tud-
tunk valamit értékelni, amikor elveszí-
tettük. Így van ez az egészséggel is. Ak-
kor tudjuk igazán értékelni, ha elve-
szítjük, ha megbetegszünk. Isten nem
szeretné, hogy szomorúak maradjunk
azért, mert nem használtuk ki ezt a ne-
künk ajándékozott kegyelmi időt.
Most ebben az időben élünk, mely
ajándék számunkra, mely hordoz ben-
nünket. Ezért ez az idő kincs, melyet
valamivel ki kell töltenünk. Az időt el
lehet fecsérelni, de fel is lehet értékesen
használni. A napokat, az időt, melyben
élsz eltékozolhatod bolyongással, a fel-
színes dolgok eltöltésével, szórakozás-
sal, mely után nagy üresség marad ben-
ned. Amivel töltöd az időd, olyan lesz a
jövőd. Az idő, olyan mint egy edény,
mely a rendelkezésedre áll. Ha ebbe az
edénybe jócselekedeteket teszel, imád-

Szent Ágoston imája

Uram, Jézusom! Ismerjem meg maga-
mat, ismerjelek meg Téged. Ne kíván-
jak mást, csak Téged. Gyűlöljem ma-
gamat és szeresselek Téged. Mindent
Érted tegyek. Alázzam meg magamat,
magasztaljalak fel Téged. Másra ne
gondoljak, csak Rád. Tagadjam meg
magamat és Benned éljek. Bármi ér, fo-
gadjam el Tőled. Magamat megves-
sem, példádat kövessem. Fussak ma-
gamtól, fussak Hozzád, hogy Te védj
meg engem. Féljek magamtól, féljelek
Téged, hogy választottaid közt legyek.
Benned bízzak, ne magamban. Érted
engedelmes legyek. Semmi se vonz-
zon, csak Te és Érted szegény legyek.
Tekints reám, hogy szeresselek. Hívj,
hogy lássalak és örökké Téged áldjalak.
Ámen.

Felajánló imádság

Istenem, én mint hűtlen, bűnös gyerme-
ked, Előtted és a mennyei udvar színe
előtt megújítom, megerősítem és a Te
kezedbe teszem keresztségi fogadalma-
mat Szűz Mária, a Világ Győzelmes
Királynője által.
Ellene mondok az ördögnek, minden
csábításának, pompájának, bármikor és
bármilyen ravasz módon közeledne is.
Fölajánlom és átadom magamat Szűz
Mária Szeplőtelen Szíve által Jézus
Szentséges Szívének a Szentháromság
dicsőségére és a lelkek üdvéért.
Hogy ezt Isten kegyelméből képes le-
gyek megvalósítani, a Boldogságos
Szűz Máriát Anyámmá és Királynőm-
mé választom és így kívánok Neki en-

gedelmeskedni. Jézusom, Szűzanyám,
mindent átadok Nektek, hogy Ti ren-
delkezzetek velem.
Mennyei Édesanyám és Királynőm, Te
ajánld föl imáimat, áldozataimat a
Szentháromságnak.
Testemet, lelkemet, minden külső és
belső javamat, a múlt, a jelen, és a jövő-
beli jócselekedeteim minden értékét
Neked adom.
Szűzanyám, gyöngeségem tudatában
Téged kérlek, kegyelmeid által segíts,
hogy mindent szeretettel tudjak végez-
ni, hogy szeretettel tudjam elvállalni és
hordozni mindennapos keresztjeimet.
Mindent Isten szent akarata szerint
kívánok tenni, ami egyben a Szeplő-
telen Szív óhaja. Mindezek megvaló-
sításához kérem a jó Isten kegyelmét, a
Szűzanya és minden szentek, főleg a
magyar szentek közbenjárását és a
szent angyalokat hívom segítségül.
Ámen.

Az önátadás imájának rövidebb vál-
tozata Montforti GRIGNON SZENT

LAJOS művei nyomán

Kapcsolat az élettel

Szent János a gyónók és gyóntatók se-
gítője. Szem előtt tartotta, hogy a pap
Jézussal azonosul, mint Jó Pásztorral,
aki mindent megtesz, hogy az elveszett
bárányt visszahozza a nyájhoz. Paptár-
saihoz hasonlóan szolgálata által ő is
arra törekedett, hogy minden ember
megismerje, megszeresse és kövesse
Jézus Krisztust úgy, mint az Atya sze-
retett gyermeke. Ezért a papi szolgálat
minden más szolgálat értékét felülmúl-



ságot, mely szabaddá tesz téged a félel-
mektől és a depressziótól, akkor te jó-
sággal és fénnyel töltöd be idődet és
biztos a te jövőd.
Hibát követünk el akkor, ha a múlttal
foglalkozunk, és attól válunk függővé,
ami rossz és negatív volt. Sokan úgy él-
nek, hogy folyton a múltról gondolkod-
nak és a jövőtől való félelemtől terhel-
tek, nem tudnak a jelenben élni. Ma
dönthetsz úgy, hogy a magad és a lel-
ked javát keresed. Ma elkezdhetsz el-
szántan imádkozni, hinni és átadni éle-
tedet Istennek. Ma elkezdheted a mun-
kát, melyet régóta halogatsz vagy el-
végezheted kötelességedet, mely várt
rád, de féltél megtenni.
Ma szívedbe tekinthetsz és felismerhe-
ted benne a legmélyebb vágyat Isten
után. Gazdaggá teheted mai napodat és
az időt, amelyben élsz. Ezen a földön
csak egyszer élünk, mint egy színpa-
don. Ezt a napot most, csak egyszer
kaptad ajándékba, többé már nem él-
heted át. Amit elmulasztasz, azt már
nem tudod visszahozni. Az örökkévaló-
ság mellett ma döntünk, nem a halálunk
után. Ha ma Isten, az igazság, az igaz-
ságosság és a jóság mellett döntünk,
akkor ennek jutalmát élvezni fogjuk az
örökkévalóságban. Az idő ajándék,
melyben növekedhetünk a teljességig,
melyet Isten nekünk szánt. NF.

Imádság

Gyermekkorunk óta halljuk: a keresz-
tény ember imádkozik. De vajon miért
van az, hogy az ima kellemetlen, gyöt-
relmes kötelesség az egyik hívőnek,
míg a másiknak gyönyörűség, éltető

örömforrás? Vannak talán olyan szemé-
lyek, akik alkatuk miatt, vagy más ok-
ból arra születtek, hogy küldetésük az
imádkozás? Mások meg személyisé-
güknek megfelelően, inkább kétkezi
munkájuk, szolgálatuk révén apostol-
kodnak? Kell-e mindenkinek imádkoz-
ni? Mindenkinek ugyanúgy kell imád-
kozni? Ilyen és ehhez hasonló kérdése-
inkre Pablo Martínez Vila Imádság és
lelki alkat című könyvében találtam
válaszokat. (A könyv jelenleg nem kap-
ható, a Harmat kiadónál jelent meg
1994-ben, és egyelőre kifogyott.) A
spanyol származású, hívő pszichiáter a
pszichológia oldaláról közelíti meg az
imádság témáját. A temperamentumok
szerinti imádság bemutatásával véget
vet sok fölösleges lelkifurdalásnak, ön-
marcangolásnak. „Vérmérsékletünk,
személyiségünk és pillanatnyi körül-
ményeink nem akadályok, hanem kie-
gészítők, amelyek egyéni hitéletünknek
megkülönböztető jelleget adnak” -
hangzik a bátorítás azok felé, akik elé-
gedetlenek imaéletükkel. A gondolko-
dó, az érző, az intuitív és az érzékelő tí-
pusú imádkozók bemutatásával, nehéz-
ségeik és előnyeik kiemelésével tudato-
sítja bennünk, milyen erőforrásokkal
rendelkezünk, illetve milyen veszé-
lyekkel kell szembenéznünk. Kezelhe-
tővé válnak az olyan gyakorlati prob-
lémák, mint az ima közbeni szétszórt
elkalandozás, a „mintha a falnak be-
szélnék” érzése, megértjük, mit jelent a
hitélet hipochondriáia és szembesülünk
azzal, hogy az imádsággal vissza is le-
het élni. A szerző kitér olyan gyakori
pszichológiai ellenvetésekre is, melyek
megkérdőjelezik az imádság értékét, je-

lekedetemben bosszúállás: hanem e vi-
lágnak minden háborúi közös csendes
és békességes lakása legyen szent Föl-
ségednek az én lelkemben, ki élsz és
uralkodol mindörökkön-örökké. Amen.
(Pázmány imája, Sík: DB, 247)

Szent Ágoston imája 

Uram Istenem én reményem, hallgass
meg engem! 
Ne engedd, hogy belefáradjak keresé-
sedbe, 
Adj erőt mindenütt. Arcod látására tö-
rekedjem. 
Önts belém reményt, hogy minden lé-
péssel közelebb kerüljek hozzád. 
Te ismered erőmet, és gyöngeségemet. 
Őrizd az egyiket, gyógyítsd a másikat. 
Te juss eszembe mindenütt. 

Szent Ágoston

Amikor a keresztre nézek...

Jézus karjai kitárva,
hogy átöleljen engem,
feje lehajtva, hogy megcsókoljon,
lábai szorosan szögezve,
hogy szabaddá tegyen engem.
Vére kiöntve, hogy lelkemet mossa, 
szíve szélesen kitárva,
hogy befogadjon engem.
Akkor tudom, hogyan szeretett Jézus
engem. 

Boldog Teréz anya

Erősíts ma is minket 

Istenünk: sokszor érezzük mindannyi-
an, hogy magunkra maradtunk. Remé-
nyeink szertefoszlottak, értelmetlennek

látjuk, hogy tovább menjünk az úton.
Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket,
hívj magadhoz mindannyiunkat. Bár-
csak Péterrel együtt válaszolhatnánk:
Igen, uram, tudod, hogy szeretlek. Bá-
toríts bennünket, hogy a Te segítséged-
del éltetői lehessünk családunknak, kö-
zösségünknek, minden embertársunk-
nak! Ámen.

Bizalmunk Szűz Mária

Minden bizalmunk kezdete, alapja a
Boldogságos Mária! Rábízta Isten min-
den javak kincsestárát, hadd tudják
mindenek, hogy őáltala jön nekünk
minden reményünk, minden kegyel-
münk, mind az üdvünk - míg Jézust
nyújtja minekünk. Mert így akarta Ő:
az Úr, hogy mindent Mária által kap-
junk.

Ima a papi hivatásokért

Istenem, adj nekünk papokat, hogy
megszakítás nélkül bemutassák a szent
Áldozatot, hogy a kisgyermekeket el-
vezessék Hozzád, hogy a keresztény
népet a hitben megvilágosítsák, hogy
az Evangéliumot hirdessék azoknak,
akik nem ismerik, hogy a bűnbánó
bűnösöknek bocsánatodat ajándékoz-
zák, hogy a haldoklókat támogassák és
a szenvedőket vigasztalják, hogy min-
den embert emlékeztessenek arra, hogy
egymásnak testvérei, hogy otthonun-
kat, hegyeinket és mezőinket megáld-
ják, és hogy általuk terjedjen a Te or-
szágod.
Istenem, adj nekünk papokat! Istenem,
adj nekünk szent papokat! Ámen.



lentőséget: mint például: „az imádság
pusztán önszuggesztió”, „az imádság
előre meghatározott reakció”, „az
imádság gyerekes illúzió", továbbá pár-
huzamot von a keresztény imádság és a
keleti meditáció közt, kiemelve a kü-
lönbségeket. A könyv erénye, hogy
mindvégig hangsúlyozza: az ima nem
teljesítmény, célja nem az, hogy jól jár-
junk, vagy hogy jól érezzük magunkat,
ez legfeljebb velejárója. Az ima találko-
zás és együttlét Istennel. Az imát mint
egzisztenciális gyógymódot állítja e-
lénk, amelyben a gyógyulás legfőbb
eszköze egy igazi kapcsolat, ahol a
„szeretett személlyel együtt lenni a
kommunikáció legmagasabb formája.”
Mindennek szemléltetésére az 1912-
ben Nobel-díjat nyert francia orvost,
Alexis Carrelt idézi: „Az imádságban
az ember úgy ajánlja föl magát Isten-
nek, ahogy a vászon áll a festő, vagy a
márvány a szobrász előtt.”

Domján Adrien

Egy zongoraművész mondta:

- Ha egy nap nem gyakorlok, észreve-
szem én. Ha két nap nem játszom, ész-
reveszik a barátaim. Ha három nap nem
gyakorolok, észreveszi a közönség. Így
van ez az imádsággal is. Ha egy nap
nem imádkozom, észreveszi az Isten
Ha két nap nem imádkozom én magam
is megérzem. Ha három napig elhanya-
golom az imádságot, észreveszi a kör-
nyezetem is. Dibelius püspök

Add, Uram, égi erőd, megtennem aka-
ratod! S bármit akarsz, Te parancsold! 

Szent Ágoston

Igy is születhet egy papi hivatás... 

A negyedikben volt hittanom. A papság-
ról, a papi hivatásról beszélgettünk az
órán. Ekkor valaki megkérdezte, hogy
én mikor gondoltam magamban hogy
pap leszek, vagy egyáltalán miként let-
tem pap, hogy született meg hivatásom.
Mondtam, hogy ez talán mindörökre ti-
tok marad, ezt csak a jó Isten tudja pon-
tosan, de van egy érdekes velem történt
eset, azt elmondhatom: Vallásos család-
ból származom, szüleim rendszeres
templomba járók voltak, erre szoktattak
rá bennünket, gyerekeket is, már korán,
csecsemő korunkban elvittek szüleink
bennünket is a szentmisékre. Éppen jó
pásztor vasárnapja volt, amikor édes-
anyám mint karom ülő kisgyermeket
aznap is elvitt a templomba, lelki
atyánk természetesen a papságról, a pa-
pi hivatásról prédikált, amikor beszéde
közben feltette ezt a kérdést a templom-
ba levő híveknek, hogy miért ne lehet-
ne községünkből újra pap, miért ne hív-
hatna az Úr Jézus falunkból újra vala-
kit az ő szolgálatára, például azt a kis-
fiút, akit ott tart karjaiban édesanyja...,
és közben rám mutatott - mesélte el ké-
sőbb édesanyám, - és íme, pap lettem, -
fejeztem be e rövid történetet. A gyere-
kek hallgattak, és egy kis csend után
megszólalt az egyik értelmes szemű
kisfiú: Lelkiatya, ha majd a papi hiva-
tásról fog prédikálni, kérdezze meg a
templomba, hogy nem hívhatna-e fa-
lunkból is Jézus valakit az ő szolgála-
tára, például ezt a kisfiút - és mutasson
majd rám..., mondanom sem kell, hogy
könny szökött a szemembe, látván en-
nek az angyalszívű kisfiúnak önmagát

felkínáló szeretetét! - Én azt mondom,
hogy az Isten bőséggel ébreszt az em-
beri szívekben hivatást, csak az a baj,
hogy sokszor azok, akiknek ezt észre-
venni és ápolni feladatuk lenne, sok-
szor éppen ők azok, kik ezt a tüzet ki-
oltják, vagy nem őrzik eléggé és a vi-
lágban gyújtott vagy a lélekben támadt
„ellentüzek” kioltják ezt a mennyeit...!
Figyelni és őrizni ezen drága aján-
dékokat, legyen egyik legszebb fela-
datunk!                 www.plebania.net

Legyen akkora hitem...

Drága Jézusom!

Most Szent Pál szavai jutnak eszembe
„Legyen akkora hitem,hogy hegyeket
mozgassak, ha szeretet nincs bennem,
mit sem ér” (1 Kor.13,2)
Segíts, hogy szeressem felebarátaimat,
a hogy szeretetem egyre érettebb le-
gyen. Vegyem észre, ha körülöttem se-
gítségre szorulnak embertársaim. Ön-
zetlenül nyújtsam feléjük segítő keze-
met, s ha mással nem tudok segíteni,
legalább egy jó szó, egy mosoly mindig
kerüljön tarisznyámból.... Segítsem
elvezetni embertársaimat is a szeretet-
hez, mint a boldogság forrásához, tanú-
ságtételemmel próbáljam erősíteni,
hogy erőt merítsenek a nehézségek
leküzdéséhez. Add, hogy Téged szol-
gáljalak, a szenvedő emberekben Té-
ged lássalak. Ámen. 

Remény tárgya: jó, mely eljövendő s
amit nehéz elérni, de lehető! - Isteni
Szeretet az, ki jóságot önt létezőkbe és
teremt beléjük!   Aquinói Szent Tamás

Felajánlás a Szent Szűznek

Szent Louis-Marie Grignion de
Montfort imája

Ó, Mária, én Téged választalak ma az
egész Mennyei Udvar színe előtt, hogy
légy Anyám és Királynőm. Átadom és
Neked szentelem teljes hódolattal és
szeretettel testemet, lelkemet, belső és
külső javaimat, a múlt-, jelen- és jöven-
dőbeli tetteimet, és átadom magam,
hogy rendelkezz minden fölött, ami
hozzám tartozik, kivétel nélkül a Te
kedved szerint Isten nagyobb dicsősé-
gére most és az örökkévalóságban.
Ámen.

A szelídség kegyelméért

Én üdvözítő és megváltó Krisztusom,
minden tökéletes erkölcsnek fényes tü-
köre! Te mindenkor nagy szelídséget
mutattál még ellenségeidhez is, a te
áruló tanítványod csókolgatását nem
utáltad, az ellened felfegyverkezett
szolga sebét meggyógyítottad, a zsidók
gyalázásait és csapdosásait csendesen
szenvedted, és végre halálod óráján hó-
héraidért imádkoztál, és azt parancsol-
tad nekünk, hogy tőle megtanuljuk:
nem az egek alkotását vagy csodatéte-
leket, hanem a szelídséget. Kérem azért
szent Fölségedet, adj igaz szelídséget
az én szívembe, hogy engedelmes el-
mével szenvedjek minden háborúságot,
jóakaratot mutassak mindenekhez, fele-
barátaim fogyatkozásait keresztényi
szeretettel hordozzam. Ne legyen az én
szívemben felebarátom ellen keserű-
ség, nyelvemen haragtartásnak jele, cse-
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