
nél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121
-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd
a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd
a Józs 1 -et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt
27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az em-
berekben, hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak
tűnnek, hívd a Jn 15 -öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd
a Zsolt 126-ot! 

Figyelem!
Ezeket a számokat személyesen
hívd, ne valamelyik asszisztensed-
del! Minden vonal 0-24 óráig
hívható. 

A titok az idő

Van egy nagy, mégis egészen hét-
köznapi titok. Mindenkinek része
van benne, mindenki ismeri, de
csak kevesen gondolnak rá. A leg-
több ember tudomásul veszi, csöp-
pet sem csodálkozik rajta. Ez a titok
az idő. Van naptár, van óra, hogy
mérje, de ez mit se jelent, hiszen
mindenki tudja, egy-egy óra néha
örökkévalóságnak tetszhetik, el is
suhanhat, akár egy pillanat - attól
függ, mit élünk meg abban az
órában. Mert az idő élet. Az élet
pedig a szívünkben lakik. 

Michael Ende 

Hála neked, Uram Jézus:

mindenért, amit megadtál,
mindenért, amit elvettél,
mindenért, amit megbocsátottál,
mindenért, amit megakadályoztál,
mindenért, amit megengedtél,
mindenért, amit megelőztél,
mindenért, amit ajándékul adtál,
a miattam, helyettem, érettem,
hordozott keresztedért, és
a hajlékért, amit a mennyben
nekem elkészítettél.
El nem múló örök hála neked,
Uram Jézus, hogy engem is
szeretetedbe fogadtál!

Ünnepeink, hirdetések

26. hétfő: SZENT TIMÓTEUS ÉS
SZENT TITUSZ 

28. szerda: AQUINÓI SZENT
TAMÁS 

31. szombat: BOSCO SZENT
JÁNOS 

1. Ma (vasárnap) 2 órakor a plébá-
niai elsőáldozók szüleinek, 3-kor
a bérmálkozók szüleinek tartunk
szülői értekezletet. 

2. Csütörtökön este 6-kor kezdődik
a női cursillo baráti lelkigyakor-
latos házunkban, melyre jelent-
kezéseket még elfogadunk.
Záróünnepsége vasárnap délután
fél 3-kor lesz, melyre szeretettel
várjuk a cursillistákat. 
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„Ninive fiai megtértek a rossz útról” 

Hiszem a szívemben 
és kimondom a számmal, 

hogy Jézus Krisztus
a Megváltó!



Olvasmány: Jón 3,1-5.10

Ekkor ismét szólt az Úr Jónáshoz, s ezt
mondta: ,,Kelj fel, menj Ninivébe, a
nagy városba, és hirdesd ott a szózatot,
amelyet majd mondok neked.” Felkelt
erre Jónás és elment Ninivébe az Úr
szava szerint. Ninive háromnapi járó-
földre terjedő nagy városa volt Isten-
nek. Alighogy bement Jónás a városba,
egynapi járásnyira, nagy hangon hir-
dette: ,,Még negyven nap, és Ninive el-
pusztul!” Ninive lakói hittek Istenben
és böjtöt hirdettek, és nagyjaik, kicsi-
nyeik egyaránt szőrruhát öltöttek. Mi-
kor látta Isten az ő cselekedeteiket,
hogy megtértek gonosz útjukról, meg-
bánta Isten a rosszat, amelyről azt
mondta, hogy rájuk hozza, és nem
hozta rájuk. 

Szentlecke: 1Kor 7,29-31

Azt mondom tehát, testvérek: Az idő
rövid. Ezután azok is, akiknek felesé-
gük van, legyenek olyanok, mintha
nem volna, és akik sírnak, mintha nem
sírnának, akik örvendeznek, mintha
nem örvendeznének, akik vásárolnak,
mintha nem volna tulajdonuk, és akik
élnek ezzel a világgal, mintha nem él-
nének vele; mert elmúlik ennek a vi-
lágnak a formája. 

Evangélium: Mk 1,14-20

Miután Jánost átadták, Jézus Galileába
ment, hogy hirdesse Isten evangéli-
umát. Azt mondta: ,,Betelt az idő, és
elközelgetett az Isten országa. Tartsa-

vagy, ne hezitálj megszólítani a
szívedben, imádságban. „Nagy az
ereje az igaz ember buzgó könyör-
gésének”. (Jak 5,16)

LEGYEN HITED!
A dolgokat sokszor nem láthatod
összességében, mert olyan közel
állsz hozzájuk. De Én összessé-
gében látom az életed és átlátom az
egészet. Nem a te dolgod, hogy
mindent tudj, és mindent láss: „mert
hitben járunk, nem látásban”. (2Kor
5,6)

NE LÉGY ÖNZŐ!
Oszd meg azt a rengeteg csodálatos
dolgot, melyeket Tőlem kaptál! Ne
tartsd meg magadnak, mert azért
kaptad, hogy másokat építs vele.
„aki mást felüdít, maga is felüdül”.
(Péld 11,25)

LÉGY TÜRELMES!
Azért mert a világ egyre csak rohan,
rohan és rohan, miért akarod ugyan-
ezt rám erőltetni? Amit megígértem,
az meg lesz, légy türelemmel. A
világot én teremtettem, tudom mit
csinálok, és gondom van mindenre.
„Mindennek megszabott ideje van,
megvan az ideje minden dolognak
az ég alatt”. (Préd 3,1)

LÉGY KEDVES!
Legyél ugyan olyan szeretettel má-
sok felé, mint amilyennel Én va-
gyok feléd. Ne bánts meg másokat
különbözőségük miatt. „Amit tehát
szeretnétek, hogy az emberek vele-

tek cselekedjenek, ti is ugyanazt
cselekedjétek velük”. (Mt 7,12)

SZERESD MAGADAT!
Szeresd önmagadat, de ne a világ
szerint, önzőségben, büszkeségben.
Tudd meg, hogy ha mások lenéz-
nek, megaláznak, kinevetnek, kigú-
nyolnak, Én akkor is szeretlek
téged! Én teremtettelek, különleges
vagy ne utáld magad, inkább töre-
kedj arra, hogy az akaratomban légy
és hirdesd dicsőségemet. „Bizony,
tőle, általa és érte van minden”.
(Róm 11,36)

Sürgős hívószámok:

Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt
27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni,
hívd a Jn 15 -öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-
et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt
6,19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt
91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd
a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksé-
ge, hívd a Zsid 11 -et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-
at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az
1Kor 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a
Mt 11,25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Isten-

tok bűnbánatot, és higgyetek az
evangéliumban.” Amikor a galileai
tenger mellett elment, meglátta Si-
mont és testvérét Andrást, amint
hálót vetettek a tengerbe, mert halá-
szok voltak. Jézus azt mondta ne-
kik: ,,Jöjjetek utánam, és én
emberek halászaivá teszlek tite-
ket!” Ők azonnal elhagyták hálói-
kat, és követték őt. Kissé
továbbmenve meglátta Jakabot, Ze-
bedeus fiát, és testvérét, Jánost,
amint ők is hálóikat javították a ha-
jóban, és azonnal hívta őket. Azok
pedig elhagyva apjukat, Zebedeust
a béresekkel együtt a hajóban,
követték őt. 

Néhány gondolat 
az evangéliumhoz

Vajon Jézus egy kertészt vagy egy
főkönyvelőt hogyan szólítana el a
munkájából? S persze halász he-
lyett bármilyen foglalkozást mond-
hatok. Nincs olyan, melyből nem
hívhatna, nem hívott volna, és nem
fog hívni a jövőben új munkatár-
sakat. A mai mobilis társadalom-
ban, ahol alig vannak már apáról
fiúra öröklött foglalkozások, nem
csodálkozunk ezen. Azon persze
annál inkább: miért pont én kellek
neki? Engem az nyűgöz le, hogy
Jézus mindenkit a saját nyelvén
szólít meg: a halászt „halászul”, a
könyvelőt „könyvelőül”. Persze
nem mindegy, hogy „halászni” fog-
juk az embereket, vagy „könyvel-
ni”, „menedzselni”, vagy „edzeni”



gedet felajánlod Istennek, és így
megszabadulsz a kisebbrendűségi
érzéstől és az irigységtől. Sőt, új
meg új képességeket fedezel fel ma-
gadban és élsz is velük.
Megteheted, hogy Istentől vidám
szívet kérsz, és így nemcsak saját
szomorúságodat győzöd le, hanem
másoknak is juttatsz vidámító tekin-
tetet, bátorító szót. 
Megteheted, hogy egész családodat
és a rád bízottakat Isten kezébe
ajánlod, és így megszabadulsz a fö-
lösleges aggodalmaskodástól
Ugyanakkor megnyílik a szemed
annak meglátására, hogy az általad
szeretett embereknek valóban mire
van szüksége.
Megteheted, hogy egész életedet
Isten kezébe teszed le, és akkor a
mai napon is megérzel valamit az
örökkévalóság öröméből. És ekkor
ennek a napnak is volt értelme és
célja. Megteszed?

10 tipp Istentől

NE AGGÓDJ!
Ha azon kapod magad, hogy csak
panaszkodsz, és görcsösen aggódsz,
emlékezz ígéreteimre: „Ne aggód-
jatok életetekért!” (Mt 6,25)

TEDD FEL A LISTÁRA!
Ha megoldandó problémád van, ki-
hívások előtt állsz, nem tudod,
hogyan dönts vagy mit csinálj, ne
hezitálj! Tedd fel ezeket a dolgokat
a listára! De nem akármilyen listára,
hanem az enyémre. Imádságban

mondd el, mi nyomja szívedet, és
Én meghallgatom. „Jöjjetek, énhoz-
zám mindnyájan, akik megfáradta-
tok, és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek”. (Mt
11,28)

BÍZZ BENNEM!
Ne vegyetek fel magatokra több ter-
het, mint amennyit Én rátok helye-
zek. Miért is félnél a holnaptól!? Én
eddig is megtartottalak, továbbra is
meg foglak, ha őszinte szívvel hoz-
zám fordulsz! „Ne félj, mert én
veled vagyok, ne csüggedj, mert én
vagyok Istened! Megerősítelek,
meg is segítelek, sőt győzelmes job-
bommal támogatlak”. (Iz 41,10)

HAGYD RÁM!
Miért vannak dolgok, amikről azt
hiszed, hogy te majd egyedül meg-
oldod? Ha erősnek érzed magad, az
azért van, mert Én megerősítettelek.
Ne zárj ki az életed bizonyos terü-
leteiről, mert megmondtam: „ne
gondolja magát többnek, mint
amennyinek gondolnia kell, hanem
arra igyekezzék mindenki, hogy
józanul gondolkozzék az Istentől
kapott hit mértéke szerint”. (Róm
12,3)

BESZÉLJ HOZZÁM!
Tudom, hogy rohanó világban élsz.
De soha ne feledkezz meg rólam.
Én mindig meghallgatlak. Bármit is
szeretnél mondani Nekem, hallgat-
lak. Akár buszon, munkahelyen,
iskolában, bármilyen helyzetben is

stb. Nekem a kivetett háló képe kü-
lönösen sokat mond. Jézus nem pe-
cázik, nincs csali: merít a
teljességből. Így holnap akár te is
hálóba akadhatsz. Persze nem csak
Ő veti ki hálóját. Kedves barátomat
és hittanosomat a Scientology csa-
logatja „tesztekkel” – érdekes, de
Jézusnak nem volt szükségei pszic-
hológiai tesztekre. Egy másik na-
gyon jó barátom most koplal, és a
világvégére készül guruja utasítá-
sára. Egy harmadik kínai horosz-
kópot készít nekem, és magáról azt
vallja, hogy születése előtt kinézte
magának leendőszüleit. Nagy ha-
lászszövetkezet megbolydult vilá-
gunk! Sokan, akik „Istenért” se
adnék fel kényelmüket, rutinjukat,
hirtelen, minden átmenet nélkül
követnek egy gurut, aki lelki „karri-
ert” kínál. A környezet méltatlan-
kodik, csóválja fejét, és tehetetlen.
De, kérdezitek, mi a különbség?
Nem lehet, hogy Zebedeus ugyani-
lyen bosszús volt, amikor magára
maradt? Nos, a különbség csak
idővel derül ki. És ez a lényege: a
guruval szakítani olyan, mint le-
szokni a drogról, a cigarettáról, az
alkoholról, egy szenvedélyes kap-
csolatról… Jézus nem drog. S még
valami: ha ott állsz majd – vagy ott
áll fiad, barátod, valaki, aki fontos
neked, - összetörten a nagy kaland
után, mindig bekopoghat Jézushoz.
Szemrehányás nélkül befogad.

Őket is mindjárt meghívta

A leendő emberhalászoknak volt ki-
től tanulniuk! Micsoda fogás! A
Mester egyetlen napon és egyetlen
tóparti sétán összeszedi leendő csa-
pata egyharmadát, és ráadásul a
négy legjobbat! Minden HR – a
nem tudnátok, ez humán erőforrást
jelent – menedzser elsápadhat az iri-
gységtől.
A leendő emberhalászoknak volt
kitől tanulniuk! Micsoda fogás! A
Mester egyetlen napon és egyetlen
tóparti sétán összeszedi leendő
csapata egyharmadát, és ráadásul a
négy legjobbat! Minden HR – a
nem tudnátok, ez humán erőforrást
jelent – menedzser elsápadhat az i-
rigységtől. És se teszteket nem irat
velük, se pszichológiai vizsgálatnak
nem veti őket alá, még csak életraj-
zot se kér tőlük. Megfigyeli őket
munka közben. Ez neki elég. De
ami még fontosabb, pontosan tudja,
mit akar! Pontosan tudja, milyen
képességeket vár el. Ezt hívják ma-
napság profilnak. Embereket akar
halásztatni velük. Kezdetlegesnek
tűnhet, amolyan primitívnek mon-
dott analóg gondolkodásnak, hogy
a Mester azt hiszi, halász, ember-
halász egyre megy. Valójában na-
gyon is megfontolta a dolgot: a
halászt türelme, kitartása, és képes-
sége a kudarc elviselésére, - amint
azt az evangéliumi hálókivetések
története mutatja – predesztinálja
arra, hogy jó helyen merítsen. Igaz,
arra is megtanítja őt, hogy ott vesse



ki a hálót, ahol érdemes. Ezt ma is
tanítani kéne a szemináriumokban!

Kiss Ulrich SJ 

Saul megtérése 
– ellenségből barát

Saul zsidó értelemben igaz ember
volt. Elkötelezetten élte hitét. Fari-
zeus volt, aki törekedett a törvény
írott betűjének minél pontosabb be-
tartására. Féltette az igazságot. Így
amikor a názáreti Jézus követői –
meggyőződésével szemben – azt
kezdték el hirdetni, hogy egy lené-
zett tartományból származó, egy-
szerű ácsmester fia lenne az, akinek
dicsőséges eljövetelét már évszáza-
dok óta várták, úgy érezte, el kell
törölni a tévtanítást.
Jézus követői nem féltek a fenyege-
tésektől, sőt bátran kiálltak akár a
Főtanács elé is, hirdetve, hogy Isten
azt a Jézust, akit ti megöltetek, Úrrá
és Messiássá tette, feltámasztva a
halálból. Az igazság ismerőjeként
szent féltéssel próbálta kiirtani a té-
ves tanítás csíráját is. Tette ezt Jeru-
zsálemben, ahol jelen volt István
diakónus megkövezésén, majd a
Főtanács engedélyével útnak indult,
hogy a szíriai Damaszkusz zsidó
közösségét is megtisztítsa a tévta-
noktól.
Ezen az úton történt, hogy szinte
villámcsapásszerűen átélte a feltá-
madt Jézussal való találkozást.
Nagy fényesség borította be és el-
vesztette a szeme világát. Ő, aki az-
előtt a világosság ismerőjének

vallotta magát, egyszeriben sötét-
ségbe került. Át kellett értékelnie
mindent, amit addig igaznak gon-
dolt.
Egy keresztény ember, Ananiás volt
az, akin keresztül Isten csodálatos
módon meggyógyította. A bekö-
vetkezett gyökeres változást eleinte
nem értették se a keresztények, sem
pedig a zsidóság vezetői, de aztán
felismerve, hogy milyen irányba is
fordult, az előbbiek örömmel se-
gítették, míg az utóbbiak ellene tá-
madtak. Pál pedig, aki az
Igazsággal szembesülve kész volt
változni, minden energiáját a betel-
jesedett várakozás örömhírének
meghirdetésére szentelte és így vált
a kereszténység egyik legnagyobb
hírnökévé, a népek apostolává. 
Pál megtérése bizonyítja, hogy Isten
számára nincsen elveszett ember. A
legádázabb ellenségből is lehet hű-
séges szövetséges, sőt barát is. En-
nek egyetlen feltétele van, észre kell
venni és el kell fogadni Isten köze-
ledését.

Imádság a 
Szentírás olvasása előtt

Urunk, jöjj közel Szentlelkeddel.
Most, amikor kinyitjuk a Bibliát,
biztass, hogy ott is jelen vagy, ahol
ketten vagy hárman gyűlnek össze
nevedben. Segíts mind jobban meg-
értenünk, hogy nem a nagy számok,
hanem a te jelenléted döntő: Jöjj,
légy segítségünkre.
Bátoríts, erősítsd bizodalmunkat, és

töltsd be szívünket örömmel.
Ámen.

Imádság 
a Szentírás olvasása után

Uram, add nekünk most igédet,
ahogy megadod a mindennapi ke-
nyeret. Add, hogy igéd megváltoz-
tasson, ne haragítson, amikor
eltalál, ne örvendeztessen, amikor
másokat talál el, ne untasson, ami-
kor szomszédunkhoz szól, ne tettes-
sük magunkat süketnek, amikor
minket szólít meg. Hadd pihenjünk
meg szerető karjaidban! Beszélj ve-
lünk, hogy szolgálhassunk neked.
Ámen.

Krisztus a Te kezeddel cselekszik

Krisztusnak nincs más keze, csak a
miénk, hogy művét végrehajtsa.
Krisztusnak nincs más lába, csak a
miénk, hogy az embereket Isten
útján vezesse.
Krisztusnak nincs más ajka, csak a
miénk, hogy az embereknek Isten-
ről beszéljen.
Nincs más segítsége, csak a mienk,
hogy az embereket Istenhez segíti.
Mi vagyunk az egyetlen Biblia,
melyet az emberiség még olvas.
Mi vagyunk Isten végső üzenete
szóval és tettekkel írva.
És ha az írás hamis vagy olvasha-
tatlan?
Ha kezünk mással foglalkozik,
mint az Ő dolgaival?
Ha lábunk oda visz, ahová a gonosz

vonz, ha ajkunk arról szól, amit Ő
elvetne?
Azt hisszük, szolgálhatunk neki,
anélkül, hogy követnénk Őt?

Megteheted!

Megteheted, hogy az új napodat
eleve Isten kezébe teszed, és akkor
egészen másként viselkedsz majd
napközben, félelem, irigység és
gyűlölet helyett szeretet fog ural-
kodni benned.
Megteheted, hogy 10 perccel ko-
rábban kelsz fel, hogy legyen időd
imádkozva elcsendesedni, hogy
Isten jelenlétében légy az Ő igé-
jével. Talán éppen a reggel olvasott
Szentírási részre lesz napközben
szükséged.
Megteheted, hogy éppen a környe-
zetedben élő „nehéz emberekért”
könyörögsz reggelente. Meglátod,
hogy nyíltabban közelítesz majd
hozzájuk, még akkor is, ha igazság-
talanok veled szemben, és fájdalmat
okoznak neked.
Megteheted, hogy a nap minden
egyes problémáját Isten elé viszed,
és akkor a téged terhelő felelősséget
egészen más dimenzióban látod, sőt
még az újságot is más lelkülettel
olvasod.
Megteheted, hogy karórádat Isten
rendelkezésére bocsátod, és akkor
meglátod, hogy a nap folyamán
lesznek perceid, sőt óráid is Isten
ügyének szolgálatára és felebarátaid
megsegítésére.
Megteheted, hogy minden képessé-


