
Életet a léleknekÉletet a léleknek
napra kapott engedélyt. Az első nap-
ról így ír:
„1953. nov. 24., vasárnap, az első
nap. Bementem a Legméltóságosabb
Oltáriszentséghez, és felajánlottam
magam az Örök Atyának az Oltári-
szentségben jelenlévő Jézussal. Lel-
kemben azonnal ezt hallottam: »Cé-
lod és társaid célja az lesz, hogy a sze-
retet által a lehető legbensőségeseb-
ben egyesüljetek velem, hogy kien-
geszteld az eget a földdel, csillapítsd
Isten méltó haragját, és irgalmat esdj
a világra. Rád bízok két, szívemnek
igen drága gyöngyöt. Ezek a papok és
a szerzetesek lelkei. Értük különösen
sokat fogsz imádkozni. Erejük a ti ön-
megtagadástokból fog fakadni. Imát,
böjtöt, önmegtagadást, munkát és
minden szenvedést az én imámmal,
böjtömmel, önmegtagadásommal,
munkámmal és szenvedésemmel
fogsz egyesíteni. Így lesz erejük
Atyám előtt«” (Napló 531)

Imák Máriához

Mennyei Édesanyánk, fájdalmas és
Szeplőtelen Szívednek szenteljük
magunkat, hogy ezáltal jobban Jézus
Szívének legyünk szentelve, aki az
Atya Szívén nyugszik a Szentlélek
szeretetében. Ámen.

Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szíve,
testestül-lelkestül Neked szentelem
magam most és mindörökre, minda-
zokkal együtt, akik nekem kedvesek,
s akik tőlem idegenek. Ámen.

2009. Február 22. A Szentlélek templom lapja Évközi 7. vas

Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat, és vétkeidre többé nem emlékezem

Szüntelenül imádkozzatok ezért a zaklatott,
reménytelen világért, hogy a béke tanúivá váljatok

mindenki számára. Hadd áradjon ki szívetek által a
remény, mint a kegyelem folyója.

Ünnepeink

23. hétfő: SZENT POLIKÁRP
24. kedd: SZENT MÁTYÁS APOS-
TOL (ünnep)
25. szerda: HAMVAZÓSZERDA 

Hirdetések

Február 25: Hamvazószerda, szi-
gorú böjti nap, hústilalom, napon-
ta háromszor lehet enni, egyszer
jóllakni. Az esti szentmise és a
hétvégi szentmisék végén lesz a
hamvazkodás.
Pénteken fél hatkor (és minden
nagyböjti pénteken) keresztutat
imádkozunk, melyre szeretettel
várjuk a kedves híveket. Az Irgal-
masság-rózsafüzér közös imád-
kozását húsvét után folytatjuk.
Adónk 1 százalékát a 0011es szá-
mon ajánlhatjuk fel a Katolikus
Egyház javára, az Apor és Szent-
lélek Alapítvány számára pedig az
előtérbe kihelyezett  lapok segít-
ségével. Híveink nagylelkűségét
köszönjük.
Március 26-29 között lelkigya-
korlatot tartunk cursillót végzett
nőknek és férfiaknak Győrúj-
baráti Lelkigyakorlatos Házunk-
ban.

Postán: Győr, 9024 Szentlélek tér 1. 
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Olvasmány: Iz 43,18-19.21-22.24b-
25
,,Ne gondoljatok a régi dolgokra, és
az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én
újat cselekszem, most sarjad, talán
nem tudjátok? Igen, utat készítek a
sivatagban, és a pusztában folyókat. A
nép, melyet magamnak formáltam,
dicséretemet hirdeti majd. De nem
engem hívtál, Jákob, és nem értem
fáradoztál, Izrael. Nem vettél nekem
pénzért illatos nádat, és véresál-
dozataid hájával nem lakattál jól en-
gem; de megterheltél engem vétkeid-
del, fárasztottál bűneiddel. Én, én va-
gyok az, aki eltörlöm gonoszságaidat
önmagamért, és vétkeidre nem emlé-
kezem. 

Szentlecke: 2Kor 1,18-22

Isten hűségére mondom, hogy beszé-
dünkben, amelyet hozzátok intéztünk,
nincs: ,,igen'' is meg ,,nem'' is. Mert
Isten Fia, Jézus Krisztus, akit köz-
tetek hirdettünk, én, Szilvánusz és Ti-
móteus, nem volt ,,igen'' is meg
,,nem'' is, hanem az ,,igen'' valósult
meg benne. Mert ahány ígérete csak
van Istennek, mind ,,igen,, lett
őbenne. Ezért az ,,ámen'' is általa
hangzik fel tőlünk Isten dicsőségére.
Aki pedig megerősít minket veletek
együtt Krisztusban, és aki felkent
minket, az Isten, és ő az, aki pec-
sétjével megjelölt minket, s a Lélek
zálogát adta szívünkbe. 

Evangélium: Mk 2,1-12

Később újra bement Kafarnaumba, és
elterjedt a híre, hogy a házban van.
Sokan összegyűltek, úgyhogy már az
ajtóhoz sem fértek, és hirdette nekik
az igét. Közben odajöttek hozzá
néhányan, akik egy bénát hoztak,
négyen cipelték. Mivel nem tudták
eléje vinni a tömeg miatt, kibontották
a ház tetejét, ahol ő volt, és átlyu-
kasztva azt, lebocsátották az ágyat,
amelyen a béna feküdt. A hitüket látva
Jézus így szólt a bénához: ,,Fiam!
Bűneid bocsánatot nyertek.'' Ültek ott
néhányan az írástudók közül is. Ezek
azt gondolták magukban: ,,Hogyan
beszélhet ez így? Káromkodik. Ki
bocsáthatja meg a bűnöket más, mint
egyedül az Isten?'' Jézus rögtön
észrevette lelkében, hogy így gondo-
lkodnak magukban, ezért azt mondta
nekik: ,,Miért gondoljátok ezeket
szívetekben? Mi könnyebb, azt mon-
dani a bénának: ,,Bocsánatot nyertek
bűneid'', vagy azt mondani: ,,Kelj föl,
vedd ágyadat és járj''? Hogy pedig
lássátok, hogy az Emberfiának hatal-
ma van a földön a bűnöket megbocsá-
tani -- ekkor a bénához fordult: --
Mondom neked, kelj föl, vedd ágya-
dat és menj haza!'' Az pedig mindjárt
fel is kelt, fogta az ágyát, és elment
mindenki szeme láttára, úgyhogy
mindnyájan csodálkoztak, és dic-
sőítették az Istent. Ezt mondták:
,,Ilyet még nem láttunk soha.'' 

Áraszd népünkre Isten akaratának
áldását!
Áraszd ki Isten Lelkének jóságát föld-
jeinkre és folyóinkra!
Áraszd szét Isten Szentségének
jótéteményeit a szelek által
fáinkra, virágainkra és mezőinkre!
Áldd meg állatainkat, halainkat és
madarainkat!
Vedd hatalmas szárnyadra népünket,
és vígy minket mindörökre
Isten irgalmas Szívébe! Ámen.

Felhívás - Rózsafüzér imádság
Országunkért!

Sokan vagyunk, akik tenni
szeretnének valamit Magyarorszá-
gért, hogy jobb legyen ez a világ. Azt
is látjuk, hogy a mi erőnk kevés hoz-
zá, csakis Istentől várhatjuk a segít-
séget. Ismeretes, hogy a Rózsafüzér
imádáságnak mekkora ereje van.
Milyen hatalmas erőt képviselne, ha
Magyarországot Rózsafüzér háló
védené. Egy tized rózsafüzér elimád-
kozása naponta, odahaza, nem sok
idő. Sokan be tudnának kapcsolódni,
még a betegek is. Rózsafüzér társasá-
gok ugyan vannak, de ha Országunk-
ról van szó, többen csatlakoznának, és
egységben könyöröghetnénk, ilyen
módon. Ez több imacsoport alakulá-
sát is jelentené. Isten áldását és segít-
ségét kérve szeretettel: Gyimóthy
Béláné - Budapest

Bizalom Jézus Szent Szívében

Istenem, Atyám, erősen hiszem, hogy
te szeretettel őrködsz mindazok felett,
akik benned bíznak s meg vagyok
győződve, hogy semmi sem hiányoz-
hat annak, aki mindent tőled remél,
reád bízom minden gondolatomat.
Távol legyen tőlem minden nyugta-
lanság. Az emberek megfoszthatnak
becsületemtől, vagyonomat elveszt-
hetem, a betegség elveheti erőmet, az
eszközök hiányozhatnak, hogy neked
szolgáljak, a bűn megfoszthat kegyel-
meidtől, de benned való bizalmamtól
soha. Ezt megőrzöm életem utolsó
leheletéig. A pokol valamennyi hatal-
ma hasztalan iparkodik tőlem azt elra-
gadni. Várják bár szerencséjüket má-
sok a gazdagságtól, avagy tehetsé-
güktől, bizakodjanak bár életük szent-
ségében, bűnbánatuk szigorúságában,
alamizsnájuk sokaságában, vagy
imádságuk buzgóságában; az én bi-
zalmam Uram, a te Szent Szíved.
Ezen Szív szeretetében bízva remé-
lem, hogy örökké boldog leszek, mert
ezt tőled remélem. Akik tebenned bíz-
nak, mindörökre meg nem szégyenül-
nek. Ámen.

A papok és szerzetesek lelkei

Szent Faustina nővér egy alkalommal
negyven napos böjtre (egy szelet ke-
nyér és egy pohár víz naponta) kért
engedélyt, de rendtársai megbotrán-
koztatásának elkerülésére csak hét



Gondolat 

Kérdezhetjük: hol a helyünk ebben az
evangéliumi történetben. Talán a négy
tanítvány között, s a barátunkat kell
Jézus elé vinnünk -- leleményes és
bátor hittel. Akár úgy, hogy helyette is
mi higgyünk. Vagy mi magunk va-
gyunk bénák, s mások cipelnének elé-
be. De az sem lehetetlen, hogy csak
tanúi lehetnénk efféle találkozások-
nak, ha éberebbek volnánk. Az elbe-
szélést mindenesetre élő, jelenre villa-
nó figyelemmel olvassuk. Jézus hatal-
ma azóta sem kisebb, s ha tetőt meg-
nyitó hittel találkozik, mosolyogva
teszi a legnagyobbat is. (Jelenits: Betű
és lélek, 39)

Elmélkedés
"Megbocsáttatnak a te bűneid."
Jézus szíve, bűnösök menedéke

Óh e szívből források törtek elő, hogy
a világot minden bűntől tisztára mos-
sák. Az áldozati bárány szívéből imá-
dat és fönséges dicséret szállott a
Legmagasabbnak trónusához, mint a
bűntelen, a szent Istenfiúnak hatalmas
válasza a bűnös ember lázadására. A
lelkek hajójának szédítő erejű kor-
mánycsavarodása ez, végleges elfor-
dulás a bűn miazmás szigeteitől, és
szent beirányulás a tisztaság és vilá-
gosság örök kontinensei felé.
A Getszemániban Jézus mindnyájun-
kért gyászol nagy engesztelő fájda-
lommal. Melyik szív maradna itt hi-

deg? Isten értünk reszket, értünk szo-
morú, értünk zokog, mert szeret. Oda-
adja magát, mert szeret. Mélységes
fájdalom ül Isten-arcán, szépséges
vonásait mint gyászfátyol borítja.
Ajkán engesztelő panasz; hallom, --
óh nekem szól, egyenesen nekem,
senki másnak, mint nekem. "Te is
megterheltél engem; te is fájdalmam-
má lettél, keserű, szomorú színjátékká
nekem. Nézd, téged is visellek; nézd,
átölellek, felemellek, kiveszlek a bűn
nyomorából. Tudod, hogy honnan
mentelek? Tudod, hogy merre vitt sok
szörnyű elesésed? Most fogom a ke-
zed, most tiszta vagy, mert áldozat let-
tem helyetted, mert nagyon szeret-
telek. És tudod, hogy a szeretetem
erősebb, mint a vágyad: Tudod, hogy
a szívemnek kiszökkenő szikrája élet-
fogytiglan éget? Tudod, hogy az én
áldozatos szívem, a boldogságos
szenvedések- és gyötrelmes örömök-
nek szánt kohója téged vár, téged ke-
res? Gondolj, óh gondolj erre min-
dig."
Ez a fényesség megremegtet engem.
Lelkemnek legmélyén eszmélek rá,
milyen számlálhatatlanok a bűneim, a
botlásaim, mennyi szeretetlenség
vádol, mennyi közönyösség tompítja
Isten-szolgálatomat, mennyi hanyag-
ság, elfeledkezés, mennyi lélektelen-
ség szűrődik tetteim közé, mily
tévedtek a gondolataim, milyen szét-
szórt az áhítatom. Ó beh szomorú,
beh szomorú színjáték vagyok neked
Uram!

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 Istenről
beszéljen.
Nincs más segítsége, csak a mienk,
hogy az embereket Istenhez segíti.
Mi vagyunk az egyetlen Biblia, me-
lyet az emberiség még olvas.
Mi vagyunk Isten végső üzenete szó-
val 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?

Imádság a Szentírás olvasása előtt

Urunk, jöjj közel Szentlelkeddel.
Most, amikor kinyitjuk a Bibliát, biz-
tass, hogy ott is jelen vagy, ahol ket-
ten vagy hárman gyűlnek össze
nevedben. Segíts mind jobban
megértenünk, 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 kenyeret.
Add, hogy igéd megváltoztasson, ne
haragítson, amikor eltalál, ne örven-
deztessen, amikor másokat talál el, ne
untasson, amikor szomszédunkhoz
szól, ne tettessük magunkat süketnek,
amikor minket szólít meg. Hadd
pihenjünk meg szerető karjaidban!
Beszélj velünk, hogy szolgálhassunk
neked. Ámen 

Hazánk őrangyalához

Ó hazánk Szent Őrangyala,
Tiéd a kiváltság, hogy megvédd
reménységünk szeretett földjét.
Hozzád fordulunk, Szent Angyalunk,
Isten igazságosságának, szépségének
és igazságának hatalmas követe!
Vezess elhatározásainkban,
őrködj céljaink fölött!
Tisztítsd meg kívánságainkat!
Hozd el népünk számára Isten
irgalmának világosságát!
Hozd el népünknek Isten irgalmas
jóságát!
Hozd el népünknek Isten irgalmas
szeretetét!
Ments meg minket,
Isten igazságosságának szent angyala,
múltunk tévedéseitől!
Tedd nemessé népünket Isten akaratá-
nak igazságával!
Tedd erőssé népünket Isten akaratá-
nak bölcsességével!



De te eljöttél, a bűneimért jöttél. Ér-
tem jöttél, s hogy tiszta legyek, elvi-
szed a bűneimet. Óh, mi vérharmatos
szőlőtőkénk! Óh mi verítékes magve-
tőnk! Óh hogy bűneink emléke izzít-
sa ki szeretetünket, és minden ízünk-
ben reszketve érezzük meg alázatos
függőségünket, és örökké kielégíthe-
tetlenül tudhassuk, hogy tüzesebben
kell szeretnünk, forróbban ölelnünk
téged, hogy minden lángunk halvány
mécsvilág a te szívednek sugárzó
napkorongja mellett. A Szív mellett,
melynek lobogó tiszta vérét az értünk
való gyötrelem verítékcseppekben
sajtolta ki arcodon! (Prohászka: ÖM,
7:11; 286)

Gondolatok a bűnbánatról

• Könyörgőn kérlek, kedves, jó
testvérek, mindnyájatok vallja be
bűnét, amíg tart éltetek, s amíg még
gyónástokat végezhetitek s peniten-
ciátok; és a paptól nyert föloldozás
még tetsző az Úr előtt! (Szent
Ciprián) 

• Vétkezett Dávid, mint királyok
szokták, de bűnbánatot tartott, mit
nem szoktak királyok! (Szent Amb-
rus) 

• Akikre Jézus rátekint, fakad a sírás-
ra mind [miként Péter]. (Szent Amb-
rus) 

• Tedd szentté magad, és szentté lesz
a közösség. -- Ha magadat mentege-
ted, Isten vádol téged. Ha vádolod

magad, Isten lesz mentséged.
(Assisi Szent Ferenc) 

• Mégha egyetlen "kicsi bűnt" követ-
tem volna is, -- bőséges okom volna,
hogy életen át sírjak rajta. (Assisi
Szent Ferenc) 

• Bűnbánatban keresztségünk meg-
újítjuk. Bűnbánat Istennel szerződés
szívünkben, új életre kezdőn. -- A
bűnbánat [szentsége] remény le-
ánya, reményvesztés lerázása. Bűn-
bánat: minden csapásunknak önkén-
tes, hű elviselése. (Lajtorjás Szent
János) 

• Ha bűnözőt látsz, bűnre indulót,
hullj térdre ő előtte: a lábait ölelve
rimánkodj, sírj, hogy megmentsd őt.
(Aranyszájú Szent János) 

Bemutatkozik a Cursillo...

Az egyház törekvése, hogy eljuttassa
Isten üzenetét az emberekhez, s hogy
tagjait időről-időre segítse a lelki
megújulásban. Ennek egyik útja a
Cursillo. A missziós atyák 1990-ben
hozták haza magukkal az egyház
megújulásának ezt a módját. A cél az
volt, hogy Magyarország újra
keresztény legyen.
A cursillo spanyol eredetű szó, ami
tanfolyamot, kurzusokat jelent a
kereszténységről. A cursillo tanfo-
lyamok maradandó élményt adnak,
lelkesedést váltanak ki a résztvevők-
ben, azok nemétől, korától, képzett-
ségétől, munkájától vagy hivatásától,
társadalmi helyzetétől, vallási fele-

kezetétől függetlenül. A cursillo a ke-
reszténység közös eszméiről szól,
csak azt keresi ami összetart s nem azt
ami szétválaszt. Az a lelkiségi mozga-
lom ahol mindenki megtalálhatja azt a
közösséget, ahol jól érzi magát, elő-
ítéletek nélkül tudja elfogadni a másik
embert, úgy ahogy van, hibáival,
gyarlóságaival együtt, meg tudja osz-
tani örömét, bánatát, lelkiekben épül-
ni tud.
A cursillo ma jelen van több mint hat-
van országban, nyitott minden tár-
sadalmi réteg felé. Közösségeiben
testvérként vannak jelen az egyszerű
emberek, egyetemi tanárok, politiku-
sok, orvosok, egyetemisták, fiatalok,
idősebbek és még sorolhatnánk.
A közös összejövetelek által a hívek
megerősítik egymást a hiteles keresz-
ténnyé válás útján, intenzívebben
kapcsolódnak be a tagok az egy-
házközség életébe.
Sohasem késő komolyan venni a hi-
tet, felelősek vagyunk egymásért! A
cursillo nem arra való, hogy elrontott
életeket egy pillanat alatt helyrehoz-
zon, de nagyon sokat ad azoknak,
akik távol vannak, voltak a hittől. Ott
döbbennek rá sokan, hogy mennyi
időt elvesztegettek! 

A győri CURSILLO
mozgalom hírei

Mozgalmas időszaka volt a cursil-
listáknak az év első hónapja, illetve
december.

December 27 –én a szokásos évvégi
közös hálaadásra gyültünk össze a
soproni Szent István templomban. Az
ünnepi szentmisét – két atya koncele-
brálásával – Szuchentrunk Mihály
atya mutatta be.
Január folyamán tartottunk férfi és
női cursillot a győrújbaráti Lelkigya-
korlatos Házunkban, melynek során
40 testvérrel gyarapodott mozgal-
munk.
Február 7 -én a fertőszentmiklósi
testvéreink tartottak Ultreyát, amire
természetesen plébániánk cursillistái
is meghívást kaptak.
Február 14 –én pedig a Budai
Ciszterci Szent Imre templomban
került sor a Cursillos Nemzeti Tanács
és Dr. Székely János váci segéd-
püspök kezdeményezésére az orszá-
gos Ultreyára, melyre mintegy ezren
érkeztek határon innenről és túlról. Az
ünnepi szentmisét Dr. Beer Miklós
váci püspök celebrálta, délután pedig
Dr. Székely János buzdította
előadásában a hallgatóságot.
Az Ultreyára minden megyéspüspök
küldött palancat, és a Szentatyától is
kaptunk lelkesítő üzenetet! 
Néhány testvérünk természetesen
Győrt is képviselte, remélhetőleg
hosszabb beszámolót is kapunk erről
a kegyelmekben gazdag napról.
Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk
baráti Lelkigyakorlatos Házunkban,
melyre szeretettel várjuk a
testvéreket! De Colores
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