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A zarándokút nem egyszerűen túra vagy kirándulás. A zarándokút lépései 
elsősorban belső lépések az emberi szív szentélye és Isten irgalmának élő 
vízforrása felé. 

A Mária Út népünk nagy kegyhelyeit, szent helyeit köti össze, mindene-
kelőtt Mariazellt és Csíksomlyót. A Mária Úton bárhol kiválaszthatunk 
egynapos zarándokutat, ahol a zarándoklás lelkiségével és fizikai próbájával 
is találkozhatunk. 

A keresztény lelkiség az emberi élet és az istenkeresés útját négy szakaszra 
osztotta: a keresés, a megtisztulás, a megvilágosodás és az egyesülés útjára.
Így oszthatjuk fel a zarándokút belső, lelki folyamatát is négy szakaszra: 

 
 
 
 
 

A keresés (az első útszakasz) 
abban segít, hogy a zarándok elszakadjon a világ zajától, zűrzavarától. 

A megtisztulás (a második útszakasz)
arra való, hogy elcsendesedjen, a mélyre evezzen, és őszintén szembenézzen 
önmagával, az életével. 

A megvilágosodás útja (a harmadik útszakasz)
abban segít, hogy Krisztust hallgassa a zarándok, az Ő fényében lássa az 
életét, tanuljon Tőle, kövesse Őt. 

Az egyesülés útja (a negyedik útszakasz )
a zarándokút végén az Istenben átélt békéhez, a vele való egységhez, a Szent-
lélek erejével való beteléshez, és az ebből fakadó küldetés elfogadásához 
vezet.

Előszó
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Üdvözletemet küldöm a 2018. augusztus 25-én 
Ausztriában, Magyarországon, Erdélyben és a Fel-
vidéken megrendezésre kerülő lÚton Nemzetközi 
Zarándoknap résztvevői és szervezői számára.

Örömmel vállaltam az idei évben is, csakúgy mint a 
korábbi években, a rendezvény fővédnökségét. Tettem 
ezt azért, mert a zarándoklás a mai világ emberének 
egyik kitörési pontja, az evangelizáció régi-új zászlós 
hajója. Értéket teremt, őriz, továbbad.

Meggyőződésem, hogy a zarándoklás által sok test-
vérünk jut el Krisztushoz megtapasztalva az Ő békéjét 
és örömét a testvéri közösségben, a természetben és 
a mozgásban. A zarándoklás megismerésére, zarán-
dokközösségek építésére nagyszerű kezdeményezés az 
lÚton Nemzetközi Zarándoknap. Bízom benne, hogy 
e nap sokakat indít el a zarándoklás útján. Imádko-
zom, hogy e nap felajánlása meghallgatásra találjon, és 
az édesanyák „szolgálata” méltó megbecsülést nyerjen. 
Kérem a résztvevőket, kérjék ők is Szűz Mária köz-
benjárását.

Külön köszöntöm a zarándoknap szervezőit, akik 
ezzel a munkájukkal - idejüket és erejüket nem kímél-
ve - szolgálják Isten országát és embertársaikat. Isten 
áldja őket önzetlenségükért!

Imádkozom a Szentlélek ajándékainak bőséges kiá-
radásáért, és kérem Isten Anyjának mennyei oltalmát 
számotokra.

Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

Üzenet az lÚton Nemzetközi Zarándoknap 
résztvevőinek és szervezőinek
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A hagyományossá vált 1Úton Nemzetközi Zarán-
doknapunkat ebben az esztendőben „az édesanyákért” 
ajánljuk fel, hálát adva az ő szeretetükért. 

Minden társadalmi kultúra ereje lemérhető azon, 
miként értékeli az anyagi szolgálatot, és hogyan tekint 
azokra a nőkre, akik vállalják az édesanyaságot.

Egyházunk nagy megbecsüléssel néz reájuk. Értékeli 
áldozatvállalásukat. Isten munkatársainak tekinti az 
élet továbbadásában.

A megszületett és felnövekvő gyermekek legfőbb ta-
nítóinak tekinti, akiktől megtanulhatják a legmelegebb 
és legmaradandóbb emberi érzéseket, tudnivalókat, 
magatartásformákat. A társadalom féltett kincseit látja 
bennünk, hisz egy népnek csak akkor van jövője, ha 
több a családokban a bölcső, mint a koporsó, és a világ 
olyanná lesz, amilyenné ők is nevelik gyermekeiket. 

Ma különösen is időszerű beszélni az édesanyák-
nak Istentől megajándékozott méltóságáról, hiszen 
ez a hivatás nagyon háttérbe szorult. Olyan világban 
élünk, amelyben az igazi értékek háttérbe szorultak, 
kiveszendőfélben vannak.

Mi, akik ragaszkodunk keresztény hitünkhöz, ha-
gyományainkhoz ezzel a zarándoklattal is hitvallást 
szeretnénk tenni keresztény értékeink mellett, és imád-
kozni azért, hogy a nők közül egyre többen legyenek, 
akik vállalják az édesanyaságot úgy, hogy több gyerme-
ket is vállalnak a nemzet gyarapodására. És szeretnénk 
kifejezésre juttatni irántuk való megbecsülésünket és 
köszönetünket. Isten áldja meg őket és jutalmazza meg 
nagylelkűségükért.

 Tamás József
  segédpüspök

    

Kedves Testvérek!
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Ez a minta arra szolgál, hogy a helyi, konkrét és részletes forgatókönyvek 
elkészülhessenek. 

Gyülekezés: A gyülekezés egy órával kezdődik az indulás előtt. Érdemes 
a resztvevőket elérhetőséggel együtt regisztrálni. Jó egy doboz is, amibe a 
zarándokok bedobják a névjegyüket. 

Indulás: A zarándoklás imákkal és áldással kezdődik, a helyben célszerű 
időpontban. A zarándoklaton a kereszt megy elöl, zászlók, táblák, feliratok 
teszik szép látvánnyá a zarándokcsoportot. A keresztet vivő személy mellett 
halad a zarándokvezető, aki ismeri, előzetesen bejárta az utat. Indulás előtt 
jelöljük ki a csoport végén haladó személyt, az ima- és  énekfelelősöket, 
valamint azt a személyt, aki az imaszándékokat gyűjti.

Menetidő: Nagyobb csoport pihenőkkel együtt átlagosan 2,5-3 km-t tud 
óránként megtenni. Tehát egy 25-30 km-es útra tíz órát számoljunk. 

Érintett települések: Ajánlott megszervezni, hogy a csatlakozók a 
helységnévtáblánál várják az érkezőket. Köszöntés és áldás után, ajánljuk, 
hogy a csoport együtt keresse fel az adott helység szakrális központját, ott 
közösen imádkozzanak, énekeljenek, mutatkozzanak be a helyieknek, és   
ismerkedjenek meg az adott település történelmével, nevezetességeivel és 
spirituális központjaival. A településeket áldással hagyják el. 

Pihenők: Körülbelül három óránként érdemes 15-30 perces szünetet, pi-
henőt tartani lehetőleg bolt, vendéglátóhely, vízvételi hely, mosdási lehetőség 
mellett. A pihenőkbe számítsuk bele a közbeeső településeken tervezett 
megállókat is. 

Útközbeni ének és ima: Javasoljuk, hogy a függelékben található aján-
lott énekeket a településekre érkezve, azokon áthaladva a zarándokok éne-
keljék végig a kijelölt ének- és imafelelőssel. Az ajánlott imák menet közben 
is mondhatók. 

A ZARÁNDOKNAP AJÁNLOTT 
 FORGATÓKÖNYVE 
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Szilencium: Délelőtt és délután is legalább fél-fél óra csendet ajánlunk, 
hogy az emberek önmagukkal foglalkozhassanak. 

Megérkezés: Az ajánlott imák között található annak a kis ceremóni-
ának a leírása, amely segít abban, hogy méltóságteljesen érkezzünk meg a 
céltemplomhoz. 

Imaszándékok: Menet közben érdemes egy füzetben rögzíteni azok 
kéréseit, szándékait, akikkel találkozunk. A céltemplomhoz érve ezeket a 
kéréseket ima keretében idézzük fel, vagy a füzetet helyezzük az oltárra, 
hogy ezekre a szándékokra szóljon az istentisztelet. 

Útvezetés: A bejárandó útvonalat írjuk le részletesen, rögzítsük GPS-en, 
hogy  ezt követve ne lehessen eltévedni. 

Kisérő autó: Célszerű megszervezni, mert a zarándoklás közben adód-
hat probléma. Mondjuk meg előre a gépkocsivezetőnek a pihenők helyét és 
idejét,  hogy ott lehessen találkozni a kísérő autóval. 

Hazautazás: Kérjük meg barátainkat, rokonainkat, akik nem zarándokol-
nak, hogy jöjjenek el a záróeseményre (szentmisére) autóval,  így megoldódik 
a hazautazás. 
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A ZARÁNDOKNAP AJÁNLOTT LITURGIÁJA

A zarándokok megáldása 
Mindenható Istenünk, aki mindig 
irgalmasan fordulsz azok felé, akik 
szeretnek téged, és sehol sem vagy 
távol a téged keresőktől, légy áhíta-
tos lélekkel zarándokló szolgáiddal! 

Irányítsd akaratod szerint útjukat, 
hogy nappal árnyékoddal üdvösen 
védve, éjjel kegyelmed fényétől meg-
világítva kíséreteddel örömmel érkez-
zenek meg zarándoklásuk céljához! 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.  

Az Úr irányítsa utunkat és segít-
sen minket, hogy ez üdvösségünkre 
váljék! Ámen. Legyen velünk az Úr, 
és legyen jóságos kísérőnk!  Ámen. 
Az út, amelyre bizalommal indu-
lunk, Isten segítségével eredménye-
sen végződjék! Ámen. 

Gyermekek megáldása

A gyermekek letérdelnek, szüleik rájuk 
téve kezüket ezt mondják:
Mennyei Atyánk! Köszönjük neked 
gyermekünket. Köszönjük mindazt 
az ajándékot  és megtisztelő feladatot, 
amit általa kaptunk. Áldd meg 
gyermekünket, hogy boldog legyen,  
megtalálja hivatását, becsületesen 
éljen, ha kell, kitartóan küzdjön, a 
jóban megmaradjon és növekedjen, jó 
emberek között éljen, Téged örökké 
szeressen, és soha el ne felejtsen4 

A szeretetben megmaradjon, a 
nehézségektől meg ne riadjon, Nálad 
mindig erőt és vigaszt találjon, s e 
földi élet után az örök boldogságba 
jusson. Ámen.  Ft. Ilyés Zsolt

Szülők megáldása

A szülők letérdelnek, gyermekeik rájuk 
téve kezüket ezt mondják 
Édesanyám és édesapám, a mai 
ünnepen áldjon meg téged az 
Isten! Helyezze reád szent áldását, 
töltsön el békéje és szeretete teljesen! 
Újítsa meg benned irgalmasságát, 
látogasson meg isteni érintésével 
és erejével! Testednek adjon jó 
egészséget, távoztasson tőled 
minden bűnt, bajt, betegséget! 
Lelkednek adjon sok tiszta örömet, 
családunknak igaz boldogságot a 
Mindenható Isten! Az † Atya, a Fiú és 
a Szentlélek nevében. Ámen.  
 

Gyermeket váró házaspárok 
megáldása

A gyermeket váró házaspárok megfogják 
egymás kezét, ha alkalmasnak tűnik le 
is térdelhetnek, és így fogadhatják az 
áldást.

Áldott légy, Urunk, Istenünk, 
minden élet forrása! Te kiválasztot-
tad ezeket a szolgálóidat arra, hogy a 
szent házasságban szülővé váljanak. 
Egy életet küldesz hozzájuk, egy 
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embert bízol rájuk, hogy felelősség-
gel felneveljék őt az élet számára. A 
megfogant élet öröm a szülőknek, 
dicsőség nevednek. 

Kérünk, jöjj, és helyezd áldáso-
dat ezekre a testvérekre, újítsd meg 
bennük irgalmasságodat! Engedd, 
hogy a megfogant élet békében és 
biztonságban fejlődjék! Áldd meg 
a várandós édesanyát, háríts el tőle 
minden betegséget és akadályt, adj 
neki türelmet, kitartást és sok örö-
met a hordozásban! Áldd meg az ő 
férjét, akivel egy testé lettek a szent 
házasságban minden földi és égi ál-
dással!

Kísérje áldásod lépteiket és nap-
jaikat a beteljesedés napjáig! Az † 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Ámen.     
  Ft. Szénégető István

A párok megölelhetik, megcsókolhatják 
egymást.  

Családok megáldása

A szülők megfogják gyermekeik kezét 
és így fogadják az áldást:

Istenünk, aki néped Teremtője és 
irgalmas megújítója vagy, azt akar-
tad, hogy a házasságkötéssel létrejött 
családok/család, Krisztusnak és az 
Egyháznak szentségévé legyen/le-
gyenek. Áraszd bőséges áldásodat 
ezekre/erre a nevedben összegyűlt 
családokra/családra, hogy minda-

zok, akiket ezekben/ebben a csa-
ládokban/családban az egy szeretet 
kapcsol össze, legyenek lélekben 
buzgók, az imádságban állhatato-
sak, kölcsönösen viseljék gondját 
egymásnak, vállaljanak közösséget 
a szükséget szenvedőkkel, hogy sza-
vukkal és példájukkal egyaránt a hit 
hírnökeivé váljanak!
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.  
Áldások Könyve

Várandós édesanyák megáldása 
A gyermeket váró édesanyák felállnak 
vagy, ha alkalmasnak tűnik le is tér-
delhetnek és így fogadhatják az áldást. 
 
Úristen, az emberi nem teremtője! 
Fiad arra méltatott minket, hogy 
a Szentlélek erejével Szűz Máriá-
tól születvén, megfizesse az ősbűn 
adósságát, megváltsa és üdvözítse 
az embereket. Fogadd jóságosan 
ennek a szolgálódnak alázatos kö-
nyörgését, aki születendő gyerme-
ke épségéért fohászkodik Hozzád! 
Engedd, hogy sikeresen hozza 
világra gyermekét, az növelje hí-
veid nyáját, és mindenben Neked 
szolgálva elnyerje az örök életet! 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.  
  Áldások Köny ve 

Az elmondott áldás után közösen 
elimádkozzuk a Miatyánkot és Üd-
vözlégy Máriát.
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 Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap lelki pillérét - ahogy minden 
évben - egy imádság adja. Az idei évben Dr. Székely János szombathelyi 
megyéspüspök írta le gondolatait az édesanyákról. 
Kérjük, a zarándoknap során imádkozzuk e sorokat tiszta, gyermeki szívvel!

 
Mennyei Atyánk!

A Biblia nem csak atyához, hanem édesanyához is hasonlít téged. Te olyan 
Isten vagy, aki sohasem feledkezik meg gyermekeiről, aki megrendülsz, ha 
a gyermekeid szenvedését látod, olyan Isten, akinek anyai szíve van. 
Hálát adunk Neked az Édesanyákért.
Hálát adunk az Édesanyánk szeretetéért, minden áldozatáért, hitéért, 
édesapánk iránti hűségéért, tiszteletéért, odaadásáért. 
Áldd meg Édesanyánkat, jutalmazd őt bőségesen kegyelmeddel, békéddel, 
vigasztalásoddal! Urunk, könyörgünk hozzád minden Édesanyáért. 
Adj nekik nagy szívet, a Tiedéhez hasonlót! Adj nekik szeretetet, tiszteletet, 
hűséget a férjük iránt! Add, hogy családjuk erős oszlopai és szíve lehessenek, 
akik kedvességükkel, szeretetükkel teszik igazi otthonná a családi fészket 
férjük és gyermekeik számára4 Adj nekik sziklaszilárd, Benned gyökerező 
hitet, adj nekik erőt a mindennapi sok-sok áldozathoz és szolgálathoz4 Add, 
hogy örömüket leljék minden szolgálatban, amit a családjukért tesznek, és 
jutalmazd őket a kisgyermekek szeméből sugárzó fénnyel, köszönettel! Add, 
hogy hiteles és szép életükkel tudják továbbadni a hit kincsét gyermekeiknek, 
tudják gyermekeiket odavezetni Hozzád, aki minden gyermek legfőbb 
nevelője és tanítómestere vagy! Add, hogy az Édesanyák bátran mondjanak 
igent az életre, adják tovább az élet hatalmas kincsét éppoly bőkezűen, mint 
amilyen ingyenesen ők maguk is kapták ezt a kincset!

Istenünk, áldd meg az Édesanyákat! 
 

Ámen.

Imádság az édesanyákért



11

Pap: Testvérek! A házasság és a család 
számunkra nemcsak egy téma, ha-
nem életünk forrása, az egyetemes 
emberiség iskolája és legdrágább 
kincse, a társadalom összetartó ere-
je, nemzetünk jövője. Isten áldásaiért 
könyörögjünk minden család számára!
Felolvasó1: Urunk, kérünk, áldd meg 
Ferenc pápát, püspökeinket, pap-
jainkat, mindazokat, akik a házasság 
és család megerősítésén dolgoznak 
Egyházadban! Hallgass meg, Urunk!
Felolvasó2: Urunk, formáld mind-
nyájunk szívét, hogy a természetes 
születésszabályozás és gyermekek 
vállalása terén is, családi életünk 
alakításában is figyeljünk Anya- 
szentegyházunk vezetésére, mindnyá-
junk boldogabb jövője munkálásáért! 
Hallgass meg, Urunk!
Felolvasó3: Urunk, te megáldottad 
az első emberpárt, hogy szaporod-
junk, sokasodjunk és betöltsük élettel 
ezt a földet! Nyisd meg kegyelmed-
del azoknak a nőknek, feleségeknek 
a méhét, akik tiszta szívvel vágyód-
nak az édesanyai hivatásra.!Hallgass 
meg, Urunk!
Várandós anya: Urunk, a te áldásod 
a foganás csodája! Jöjj, és áldd meg az 
édesanyákat, akik új életet hordoznak 
a szívük alatt! Őrizd őket veszélyektől, 
védelmezd a betegségtől, adj türelmet 
a hordozáshoz, bátorságot a szülés-
ben, örömet a gyermek születésében!  
Hallgass meg, Urunk!

Édesanya1: Urunk, köszönjük, hogy 
te ajándékozod nekünk gyerme-
keinket! Elődbe hozzuk őket most 
névszerint és imádkozunk érettük. 
Add,  hogy növekedjenek korban és 
bölcsességben, mi pedig szavunkkal 
és életpéldánkkal segíthessük őket, 
hogy rád találjanak! Hallgass meg, 
Urunk! 
Édesanya2: Urunk, imádkozunk 
a veszteséget átélt anyákért, a há-
zastársi vagy más nehézségekkel 
küzködő anyakért, a gyermeküket 
egyedül nevelő anyékért, a beteg vagy 
sérült gyermeket nevelő anyákért 
és szülőkért! Segítő kegyelmeddel 
érintsd meg, emeld fel, támogasd 
őket! Hallgass meg, Urunk!
Édesapa1: Urunk, a családi élet  
alapja a házasság szentsége. Kérünk 
tőled kegyelmet és erőt, hogy ele- 
gendő időt szenteljünk házasságunk 
ápolására és növekedésére, és ne 
engedd elfelednünk, hogy gyerme-
keinknek akkor adjuk a legtöbbet, ha 
tiszta szívvel szeretjük az édesany-
jukat. Hallgass meg, Urunk!

Pap: Ferenc pápa szavaival kérünk, 
Istenünk, Názáreti Szent Család, 
tedd a mi családjainkat is a megélt 
közösség és az imádság helyévé, az 
Evangélium hiteles iskolájává, ki- 
csiny családegyházzá. Jézus nevében, 
Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Ft. Szénégető István

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
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Beköszönő ima a Szűzanyához 

Lángoló szeretettel siettünk áldott kegyhelyedre, Szűzanyánk, mely számunkra 
a mennyország előcsarnoka, a kegyelemnek tárháza. Ékes templomod 
trónjáról évszázadok óta osztogatod hozzád forduló gyermekeidnek anyai 
kegyedet: a betegeknek gyógyulást, a szegényeknek segítséget, az árváknak 
gyámolítást, az özvegyeknek oltalmat, a szomorúaknak vigasztalást, a 
szenvedőknek enyhülést, a csüggedőknek reményt és bátorítást, a bűnösöknek 
szent Fiad megbocsátó kegyelmét. Arcra borulunk előtted, és kérünk, fogadj 
mindnyájunkat anyai kebledre!  Égi Anyánk! Isten után téged szeretünk a 
legjobban. Add kegyelmedet, hogy a Szentháromság Egy Istent mindenkor 
méltóképpen tudjuk imádni! Anyánk, ó jöjj, segíts imádkozni, hisz az 
Atyaisten leánya vagy, a Fiúisten Édesanyja, és a Szentlélek Isten jegyese! Ha 
te velünk imádkozol, szent Fiad bizonnyal meghallgatja kéréseinket. Ámen.  

Zarándokok imája Jézushoz 
Jézusunk, földi zarándoklat vezére! Életutunkon emberi gyarlóságunk sok 
terhet rakott a vállunkra. A Te keserves földi zarándoklásod, kínszenvedésed 
adjon nekünk és szeretteinknek  erőt, az élet terheinek viseléséhez. 
Enyhítsd mindnyájunk testi-lelki szenvedéseit! Irányíts bennünket életünk 
minden napján,  hogy szent akaratod szerint élhessünk, és elnyerhessük 
zarándoklatunk végcélját: az örök boldogság honát! Ámen.

Elköszönő ima a kegyhelytől 

Boldogságos Szűz Mária, Édesanyánk! Földi életutunkon szent palástoddal 
óvj meg minket a lelki és testi veszedelemtől! Védelmezz, és szeress 
minket, halálunk óráján pedig állj mellettünk! Áldd meg otthonunkat, 
családunkat, községünket (városunkat), szüleinket, testvéreinket, barátainkat 
és ellenségeinket! Áldd meg kezünk munkáját! Térítsd Szent Fiadhoz a 
bűnösöket, békítsd meg az ellenségeket, vigasztald meg a szenvedőket 
és bánkódókat! Vedd oltalmadba az árvákat és özvegyeket! Gyámolítsd 
az elaggottakat és tehetetleneket! Gyógyíts meg a betegeket, vigasztald a 

IMÁK 
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haldoklókat! Nyisd meg a lelki vakok szemeit és törd meg a megátalkodott 
és hitetlen szívek keménységét! Áldd meg magyar hazánkat! Adj népednek 
jobb jövőt, jólétet, békét, boldogságot! Engedd, hogy Szent István népe az  
igaz keresztény katolikus hitben egyesülve téged - Égi Anyánk - szeressen és 
tiszteljen! Szabadítsd ki hatalmas közbenjárásoddal a tisztítótűzben szenvedő 
lelkeket, kiváltképpen azokat, akik életükben sokszor elzarándokoltak e szent 
helyre! Engedd, hogy kegyhelyeiden még sokszor megláthassuk arcodat és 
hódolhassunk Szent Fiadnak, az Atyával és Szentlélekkel egyetemben! 
Ámen. 

Felajánló ima a Szűzanyához 
Boldogságos Szűz Mária, / Jézusnak Szent Anyja! Mint oly sok zarándok 
évszázadokon át, / mi is leborulunk előtted, ó Anyánk, / és rád tekintünk 
Mária, / Magyarok Nagyasszonya, / aki egykor elfogadtad Szent István 
koronáját, / és aki néped körében / ma is a tiszta szeretet példája vagy! 
Hozzád könyörgünk Krisztusnak Szent Anyja! / Segítő jobboddal támogasd 
korunk emberét, / hogy képes legyen megtisztulni / a történelem útjának 
porától: / a gőgtől, / a kicsinyességtől / és a gyűlölettől, / amely minden 
szembenállás forrása! / Anyai figyelmességeddel kormányozd szívünket, / 
elménket és akaratunkat, / hogy őszintén belássuk, / mikor és hol vétettünk 
embertársunk ellen; / és bátoríts bennünket, / hogy kimondhassuk a 
bocsánatkérés / és a megbocsátás szavát! / Esd ki a Lélek megújító erejét 
nemzetünknek, / őrködj családjaink békéje, / ifjúságunk jövője, / papjaink, 
szerzeteseink hűsége felett! 
Fájdalmas Anyánk! / Szerető gondoskodásoddal gyógyítsd be sebeinket! / 
Ölelj szívedre minden gyenge, / kisemmizett, / megalázott / és jogtalanságot 
szenvedő embert! / Az Egyház tagjaiban pedig őrizd meg azt a nyitottságot, 
/ amely képes megrendülni mások szenvedése láttán, / és tud úgy szeretni, 
/ miként azt Fiad tette!
Boldogságos Szűzanya, / zarándok néped oltalmazója! / Fakassz életünkben 
ma is új forrást, / amelynek éltető kegyelme / enyhíti a szegények nyomorát, 
/ valamint új és megtisztult utakat nyit / a szomszédos népek / és az egymás 
iránti szolidaritásban!/ 
Szűz Mária, / Magyarok Nagyasszonya! / Fogadd el imánkat, / 
felajánlásunkat, / és mutasd meg nekünk Krisztust, / reményünk egyetlen 
alapját / aki utunk / életünk/ és igazságunk!/ Ámen. 
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CSABA TESTVÉR 
GONDOLATÉBRESZTŐ IMPULZUSAI

Köszönetet szeretnénk mondani Csaba testvérnek,  Karikó Évának és a Helikon 
Kiadónak, hogy A szeretet bölcsője című könyv anyagát rendelkezésünkre 
bocsátotta, valamint Váradi Leventének a fotókért.

a házasság megújulásán dolgozó pároknak nyújthat segítséget
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Mennyei Atyánk senkit nem küld üres 
kézzel a földre. A léted értékes, Isten ke-
zéből jött, drága csomag. Ajándék vagy, 
és azért születtél, hogy ajándék létedet 
megoszd családoddal, szerelmeddel!
Ha egy mérőműszeren meghatározható 
lenne, hogy az életed mennyit ér, akkor 
azon az egységek azok a percek lenné-
nek, amikor másoknak örömet szereztél. 
Mennyire volt hasznos, hogy csendesen 
elindultál valamerre, útra keltél? Meny-
nyivel lett szebb az a nap, amelynek reg-
gelén felkeltél ágyadból? Szavaidtól töb-
bek, nyugodtabbak, okosabbak lettek-e 
az emberek? Sikerült felráznod az életük 
romjaiban süllyedő társaidat, a remény-
teleneket? Persze vigyáznod kell! A go-
nosz is felkínálja a maga csalóka örömeit, 
de ez mind tévút, nincs tartós boldogság, 
a fogyasztásban, a birtoklásban, a hata-
lomban, az élvezetek habzsolásában. Ne 
felejtsd soha: túlcsorduló, életadó forrás 
vagy, és nem mindent elnyelő mocsár!
Kövesd a szívedet, és szánj időt ön-
magad megismerésére! Nem elég el-
gondolni, hogy olimpiai bajnok le-
szel, kitartó kemény munkával fel kell 
nőni a dobogóra. A sportoló edzé-
sének része megismerni saját testét, 
képességeit, tudását, erejét, gyenge  
pontjait és az általa választott sportág 
titkait, fortélyait is, mert csak így terem 
számára babér. Az érett párkapcsolathoz, 
a családalapításhoz is fel kell nevelni ma- 

 
gadat, határaid kitapogatásával, fokoza-
tos kitágításával, hogy majd képes legyél 
szeretni a társadat úgy, mint saját maga-
dat. Sok kis dologban meg kell tanulnod 
igazán, szívből szeretni, szeretetből áldo-
zatokat hozni, önzésedet visszaszorítani, 
a körülötted élőkért tenni.
Nőj fel az érett szerelmi vallomáshoz, és 
ahhoz is, hogy vállalni tudd mindazt a 
felelősséget, amivel a szerelem jár! Merj 
álmodni meleg fészekről, kacagó gyerme-
kekről, családi asztalról, igazi asztalfőről, 
ahova te bátran odaülhetsz, mert az a te 
helyed, hisz munkáddal, szorgalmad-
dal te teremtetted! A csodát, ami vagy, 
használd arra, amire kaptad, szeress, válj 
ajándékká, és melletted majd a társad s 
lassan a világ is ajándékká válik!

Uram, add, hogy a Te szemeddel nézzek 
magamra, és szépnek, értékesnek lás-
sam létemet, mindennapjaimat!
Segíts, hogy felfedezzem életem min-
den percében az utamat a jóság felé, 
és azt, akinek ajándékul szántál, akit 
általam is szeretnél nagyon-nagyon 
szeretni! Ámen.

Ki vagy te?
Isten szép ajándéka! 
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Mióta az anyaméhből a világra jött, az 
ember vágyik jó meleg, puha fészekre, 
ahol biztonságban érezheti magát. Egyik 
legszebb vágyunk, hogy valahol otthon 
legyünk ezen a földön, fontos feladatot 
is ad. 
A lakás értékét, az otthon melegét nem az 
oda begyömöszölt, bezsúfolt drága hol-
mik, elektromos kütyük adják. Egymás 
elfogadása és a szeretet az, amely felme-
legíti az otthont. Jó megtalálni az arany 
középutat. Mezítláb járni nehéz, de negy-
venkettes lábunkra ne húzzunk negyven-
ötös cipőt csak azért, hogy nekünk minél 
nagyobb legyen, mert feltöri a lábunkat. 
Aki hatalmas házat épít, amit nem tölt 
be az emberek kacagása, az ketrecet épít 
– megpakolja drága bútorokkal, díszek-
kel, amelyek miatt hermetikusan elzárja 
magát a külvilágtól, az embertársaitól, 
mert hajtania, gürcölnie kell, hogy fenn-
tartsa a költséges, nagy rezsijű épületet, 
esetleg a hitelek rabigájában tengődik. 
Mennyi szép, hasznos dolgot tudna tenni 
az ember, mennyivel boldogabb lehetne, 
ha nem felesleges holmik megszerzésére 
fordítaná életerejét! 
Sokszor panaszolják, hogy a férfi későn 
jár haza, sok időt tölt távol. De vajon, jól 
érzi-e magát odahaza, melegség, rend, 
jókedv és szeretet fogadja-e otthon? 
Mert ha rendezetlen az otthon, a fele-
ség rideg, zsörtölődik, étel sem kerül az 
asztalra, akkor előfordulhat, hogy a férj

elidegenedik, elhidegül, elvadul hazul-
ról. A nőnek kell hazaszelídíteni a férfit 
jókedvvel, szeretettel, munkával. Idődet 
ne fecséreld ócska limlomok gyűjtésére! 
Ne terheld tarisznyádat olyan kincsekkel, 
amiket a moly úgyis szétrág, és a rozsda 
megemészt. Ne a földi pompa, csicsás 
üresség vezessen otthonod megépíté-
sében, melynek fenntartása, mint egy 
nagyra sikeredett mókuskerék folyama-
tos hajtása, elrabolja minden életerődet, 
szeretetre kapott véges idődet, hanem a 
názáreti Szent Család szerény otthona, 
mely nemcsak élettér, hanem az Isten-
nel való találkozás szentélye is. A kincs 
te magad vagy, minden más csak bal-
laszt, mely visszafogja szárnyalásodat!

Uram, Istenem, add, hogy ne légvárak 
után rohangáljunk, ne olyan álmokat 
kergessünk, amiket nem tudunk elérni! 
Segíts, hogy kitartó, szorgalmas mun-
kánkkal otthont építsünk – barátságos, 
biztonságos, elfogadó és befogadó fész-
ket, melyben Te is otthonodra találsz! 
Ámen.

Otthonod a szeretet 
szentélye legyen!



17

A szülő és a nevelő – akár az édes anya-
föld – áldott humusz. A gyermekeket Is-
ten mint a csírázásra érett búzaszemeket 
hintette a szívedbe, bízta rád. Feladatod 
óriási: tőled függ, hogy befogadod-e a 
magot, nagyra növeled-e, százszoros 
terméshez ringatod-e akár viharokon, 
fagyokon keresztül is, vagy tövises szikes 
földeddel megfojtod benne az emberré 
válás csodáját. 
Mikor egy nő gyermeket szül, egy édes-
anyát és egy édesapát is szül a világra 
– új emberré válnak maguk is. Újjászü-
li és magasabb szintű létbe emeli őket 
a közösen vállalt öröm, gond, veszély, 
feladat. A kismama megy, sétál, eszik, 
alszik, és közben a szíve alatt csendben 
kibontakozik a csoda, a kisbaba. A jó 
Isten megálmodja, összeszövi a kisbaba 
testét. Milyen szörnyszülöttek lennének 
a csecsemők, ha mérnöki precizitással 
nekünk kellene összerakni őket? Milyen 
jó tudni azt, hogy a bennünket szerető 
mennyei Atyának gondja van ránk, és ne-
künk nincs más dolgunk, mint alázattal 
leborulni és megköszönni életünk legcso-
dálatosabb ajándékát. 
Gyermeked gügyögve neked mondja ki 
élete első szavait. Neked hozza haza a 
rétről élete első csokor virágait. Neked 
mondja el álmait, hivatásának alakulását, 
bontakozó szerelméről veled beszél csen-
desen, esküvőjén te leszel az örömanya, 
az örömapa. 

Ő ajándékoz meg drága unokákkal. Ha te 
szeretettel, felelősen ápolod és gondozod 
őket, életed alkonyán majd ők is ápolnak 
és gondoznak téged, jóságodért cserébe 
letörlik szemedről a könnyet. 
Ha Isten nem is adott gyermeket, ne félj! 
Szülő vagy, még ha Szent József példá-
jára nem is a test és a vér kívánságából, 
hanem Isten szent akaratából vállaltad 
az életet. Életet adhatsz a letört ágnak, 
ha beoltod az őt befogadó fába. Hordoz-
hatsz, kibontakoztathatsz olyan életet, 
amelyet nem te nemzettél, s amely mégis 
általad él, bomlik sudárrá, hogy betöltse 
Isten adta szép feladatát. 
Nézz a gyermekeidre! Sokkal többet ér-
nek, mint Michelangelo gyönyörű Pietája, 
mert az csak halott kő, de gyermekednek 
halhatatlan lelke van, mely az örökkéva-
lóságban is veled lehet.

Urunk, Istenünk, segíts, hogy legyen 
bátorságunk nyitottnak lenni az élet 
felé, merjünk az élet mellett dönteni, 
merjük befogadni az életet életünkbe, 
és legyen erőnk felelősen felnevelni 
őket! Ámen.

Gyermeket vállalsz – általa 
önmagad is újjászülöd!
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Sokan a munkát Isten csapásának képze-
lik el: a paradicsomban bűnbe estünk, és 
emiatt arcunk verejtékével esszük a min-
dennapi kenyeret. Én pedig úgy gondo-
lom, hogy a feladat Isten egyik legszebb 
ajándéka, amit az embernek adhat, hisz 
a mindmáig munkálkodó Isten társává 
válhatunk általa, aki nem veti meg jelen-
téktelen erőfeszítésünket. 
Isten azért adja a feladatokat, a kihíváso-
kat, amiket le kell győznöd, mert szeret-
ne kibontakoztatni téged. A becsületes 
munka által nemcsak az életművedet 
szülöd meg, hanem önmagadat is. Az 
áldozatos, nehéz munkát talán sokszor 
akaratod, kedved ellenére végzed el, de 
magadat formálod általa. A jól végzett 
becsületes munka öröme az a tiszta ér-
zés, hogy az életnek értelme és célja van. 
Milyen unalmas lenne egy olyan futball-
meccs, ahol csak egyetlen csapat játszik, 
vagy ahol nincs valódi ellenfél, mert be-
osztjuk, hogy egyszer ők győznek, más-
kor mi, mert ez így igazságos! Az élet ar-
ról szól, hogy küzdeni kell. A feladatokat 
meg kell oldani, sőt még ellenfél is van a 
pályán. Aki vadászik, nem egy kis nyuszi-
val vagy egy egérrel tér haza az erdőből, 
hogy trófeát csináltasson magának be-
lőle, hanem igazi sikerélményre vágyik. 
A munka olyan, mint a nemes vad, amit 
elejtettél, nemcsak táplálék, hanem trófea 
is, mely létet biztosít neked, és egyben 
megkoronázza fáradságos munkádat is. 

Azok a családok, amelyek együtt tudnak 
dolgozni, együtt is maradnak. Úgy tűnik, 
nagyon sokan csak a munka végterméké-
ben, a pénzben szeretnének lubickolni, és 
csak kényelemben szeretnének élni. Na-
gyon sok család azért hullik darabokra, 
mert nem tudnak együtt dolgozni, nin-
csenek közös céljaik, nem akarnak közös 
álmokat megvalósítani. Ha egy embertől 
elveszik a munkát, a létet, a kibontako-
zást veszik el tőle. A küzdelmet kerülő, 
semmittevésbe torkolló élet elsorvaszt, 
meddővé, gyengévé tesz. Ne félj az előtted 
álló hegyektől, menj nekik bátran, vállald 
harcaidat!

Uram, Istenem, add, hogy becsületes 
munkával elő tudjuk teremteni a csa-
ládunknak a szükséges anyagiakat! 
Segíts, hogy jól végzett, értelmes, min-
dennapi erőfeszítéseinkkel építsük a Te 
szent országodat, magunkat! Ámen.

Munkád nemcsak kenyérkereset,  
hanem alkotás, sikerélmény,
trófea
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Látjuk, hogy a házasság útján gyakran 
sok tövis terem: mennyi fájdalom, válás 
van. Felmerül a kérdés: a házasság in-
tézménye lehetetlen vállalkozás, vagy a 
ma embere nincs kellőképpen felkészül-
ve a házaséletre, nem tudja jól kezelni a 
konfliktusokat. Vajon arra, hogy megta-
nuljam uralni a tetteimet, a szavaimat, 
szánok-e időt és energiát? 
Életünkhöz hozzátartozik, hogy emberi 
gyengeségeink vannak. Szinte borítékolni 
lehet, hogy nem tudsz úgy táncolni, hogy 
soha ne lépj társad lábujjára. Vannak, 
amikor apróságok is fel tudják piszkálni 
az embert, és magad számára is kibírha-
tatlan vagy. Vajon megéri ilyenkor min-
dent felborítani?! Tíz lefutásból nem 
lehet tíz gólt rúgni, aki tíz döntésből hat-
hét alkalommal jól választ, az már sikeres 
a szakemberek szerint. Az embert Isten 
egy marék porból teremtette, már az is 
csoda, hogy két lábon tudunk járni. Mi-
ért tartanál haragot?! Kihez ragaszkodsz 
jobban? Vélt vagy valós igazadhoz vagy 
kedvesedhez? Sajnos, sokszor mindkettő 
nem lehet a tied. Valamikor úgy érezted, 
meg tudnál halni a jegyesedért, most pe-
dig egy sértést, egy békácskát nem tudsz 
lenyelni érte?! 
A szennyest ki kell mosni, nem szabad 
gyűjteni, míg teljesen ellep mindent. Vi-
szont az, ha egy házasságban mindenki 
mindent azonnal lereagál, helyretesz, 
kemény légkört eredményez. 

Társad olyan, mint a drót, lehet egy dara-
big hajlítgatni, de aztán azt mondja, elég, 
és kettétörik. Hadd lehessen a társad mel-
letted hús-vér ember, akin lehet szeretni 
talán még a szeplőt is! Nem akar az ember 
maga mellé egy törvényszéki bírót, aki 
állandóan ítélkezik. Nem lehet úgy élni, 
hogy valakinek folyton a fejét mossák. Ne 
legyenek verejtékszagúak a mindennap-
jaitok, mert görcsösen meg kell felelni 
a másiknak! Nem arra van szükségünk, 
hogy állandóan lerántsák rólunk a lep-
let, rávilágítsanak fogyatékosságainkra, 
hanem arra, hogy biztassanak, bátorítsa-
nak, higgyenek szeretteink abban, hogy 
képesek vagyunk korlátainkat, határain-
kat áttörni, felemelkedni arra a szintre, 
ahová mi magunk is vágyunk.

Uram, Istenem, saját bűneink súlya 
alatt görnyedezünk, mégis oly nehe-
zen tudjuk egymás hibáit elnézni, 
megbocsátani. Segíts, hogy a magam 
szeméből kivegyem a gerendát, és 
nagylelkűen mindig kész legyek a ki-
engesztelődésre! Ámen.

A megbocsátás, a kiengesztelődés 
felemel, felszabadít
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Nem elég, ha csak a testét szülöd meg 
gyermekednek, a lelkét is meg kell szül-
ni az örök életre. Nem mondod azt, hogy 
várja meg, amíg tizennyolc éves lesz, 
hogy eldönthesse, milyen néphez akar 
tartozni, milyen kultúrában akar élni, 
milyen nyelven akar beszélni, hanem 
már kiskorától kezdve tanítod azokra 
az értékekre, amelyek fontosak neked. 
Ugyanígy fontos, hogy megkereszteld, 
hogy megoszd vele a hitedet is. 
A szülő az asztalt tudja megteríte-
ni, de a gyermeknek magának kell 
kinyújtani a kezét az asztalon lévő 
táplálék után, ő dönt arról, hogy ab-
ból mit és mennyit vesz magához. 
Abban mindenki egyetért, hogy a legfon-
tosabb, hogy szeressük a gyermeket. A 
különbség annyi, hogy sokan mást értünk 
azalatt, mit jelent a gyermeket szeretni. 
Van, aki azt gondolja, hogy napsugaras 
légkört kell teremtenünk köréjük, ahol 
megkapnak mindent, amire szükségük 
van. Én úgy gondolom, hogy akkor sze-
retem a gyereket, ha a szeretetem mele-
ge körülöleli, és ha emellett felkészítem 
arra, hogy erős lélekkel, terveket szőve 
ki tudjon lépni az életbe, s ha kell, akár 
a jég hátán is megéljen. Nem szabad 
rózsaszín, kipárnázott világot teremte-
ni számára, ahol az egyik csövön jön a 
kakaó, másikon a finom puding, mert 
akkor nem ember, hanem egy élhetet-
len, potrohos lárva fejlődne ki belőle. 

 
Hiába pátyolgatom naphosszat, ha a 
kinti világ nem fogja pátyolgatni, ha-
nem kíméletlenül próbára teszi. Ha kint 
hideg van és nagy a sár, arra kell őt fel-
készíteni, hogy bakancsot húzzon, még 
akkor is, ha hólyagosra dörzsöli a lábát. 
A szülőnek nem kell semmilyen extra 
mutatványt végeznie, éli – remélhetőleg a 
tőle telhető legszebben, legőszintébben – 
a maga életét. Minden pillanatban nevel, 
bármit mond, tesz, azt a gyermek tudata 
mélyen elraktározza. Nevelünk azzal, mi 
magunk mit tartunk értéknek, hogyan 
indulunk munkába, hogyan szólalunk 
meg, hogyan töltjük szabadidőnket, ne-
hézség idején mibe kapaszkodunk.

Uram, Istenem, segítsd meg a mai csa-
ládokat, hogy ne csak fizikai létet ad-
janak gyermekeiknek, hanem az örök 
életre is szüljék meg szellemüket, lelkü-
ket, imádságos nevelő munkájukkal, 
példamutatásukkal tegyék vonzóvá 
számukra a nagylelkű szeretet útját! 
Ámen.

Az életre neveljük 
gyermekeinket
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Világunk a kölcsönhatások, az egymás-
ra találások, az összefonódások végtelen 
sorozatából született. Testünkben sok 
millió sejt, izom, szerv dolgozik együtt, 
hogy életben tartson. Ha az ujjamat zsi-
neggel elkötöm, elhal, mert megszűnik a 
vérkeringés a többi testrész felé. Mernem 
kell adni és kapni, áramoltatni azokat az 
értékeket, amelyek bennem vannak, és 
befogadni másoktól a tiszta gondolatokat! 
Az Úr imájában Istent a mi Atyánknak 
szólítjuk, de nemcsak Atyát kapunk a 
keresztségben, hanem testvéreket is. Az 
egyház is egy nagycsalád. Természetesen 
vannak hibái, nem kiválasztott szentek-
ből áll, hanem marék porból szü letett 
emberekből. Az én szerzetesi szobámban, 
a templomunkban is vannak foltok, repe-
dések, amelyek megzavarják a tökéletes 
összhangot, mégis jó nekem itt lenni, 
mert ez a valódi élet. Persze, tudnánk 
szebb egyházat elképzelni. Természetes, 
hogy egy kétezer éves, minden földrész-
re kiterjedő intézményben van gond és 
probléma, ennek ellenére ez az én ottho-
nom, Anyánk, az egyház. 
Egyedül nekimenni az élet nehézsége-
inek, egyedül ellapátolni a nagy kása-
hegyet, kilátástalan és csüggesztő. Az 
ember szövetségeseket keres. Találjunk 
testvércsaládokra, akiktől tanulhatunk, 
akikkel erősítjük egymást, és akiket jó 
példánkkal alázatosan mi is taníthatunk!

 

 
A haverok, akik megvetően beszélnek a 
házasságról, a barátnők, akikkel kibeszé-
litek férjed gyengeségeit, gyengítik a kap-
csolatotokat. Mindenképpen minimálisra 
kell csökkenteni a kapcsolatot azzal, aki 
lehúz. 
Hívjuk meg családi ünnepeinkre a ba-
rátokat, ne hagyjuk, hogy elidegenítsen 
egymástól ez a rohanó világ! Ahogyan 
az ember a bemocskolt, félredobott ci-
pőjéről levakarja a sarat, kibokszolja, és 
így újra értékessé válik, gondoljuk végig, 
hogy egy-egy régi kapcsolatot hogyan le-
hetne rendbe tenni. A szövetségek válsá-
gát éljük. A tábortűznek bármilyen nagy 
is a lángja, ha eltávolítjuk az izzó hasábo-
kat egymástól, a tűz kialszik, a lobogás a 
kormos fákon elenyészik, csak hamu és 
sötétség marad utána...

Urunk, Istenünk, tarts össze bennün-
ket, ne hagyd, hogy családjainkat egy-
mástól elszakítva a gonosz levadássza! 
Ne csak azt kérdezzem, mit tehetne job-
ban az egyházam, hanem azt is, mit 
tehetnék érte én! Ámen.

Keressünk szövetségeseket,
akikkel erősítjük egymást!



22

A betegség, a szenvedés nagy-nagy titok, 
csak térden állva lehet beszélni róla. Ha 
baj ér minket, sokszor Istent okoljuk a 
tragédiákért. Pedig ha őszintén ma-
gunkba nézünk, belátjuk, hogy a legtöbb 
szenvedést magunknak vagy egymásnak 
okozzuk bűneinkkel, felelőtlenségünkkel, 
mulasztásainkkal, helytelen életmódunk-
kal. Viszont vannak olyan szenvedések is, 
amelyekről senki nem tehet. Isten nem 
kegyetlen szadista, hogy örömét lelje kín-
jainkban, a gondok által nem összetörni 
akar bennünket. Szerető, bölcs Atyánk ő, 
aki azt akarja, hogy növekedjünk a sze-
retetben, hogy halálunk után vele egy 
asztalhoz ülhessünk, hogy szép lassan 
kiüresedjünk, megszabaduljunk önzé-
seinktől, hogy megnyíljon a szemünk a 
mélyebb igazságokra. Keresztes Szent Já-
nos mondta, hogy az ember olyan, mint 
a facsutak, ami hosszan mocsaras vízben 
hevert. Ahhoz, hogy lángra lobbanhas-
son, hogy eggyé válhasson a tűzzel, előbb 
ki kell sírnia magából a mocskos levet. E 
megtisztulási folyamat után válhat maga 
is lánggá, áraszthat fényt, meleget a sötét 
éjszakában.
A szenvedés közepette gyakran tapasz-
taljuk, hogy tisztábban látjuk döntésein-
ket, és olyan új elhatározásra juthatunk, 
amely magasabb szintre emeli életünket. 
A földön megélhető fájdalmak vízszin-
tes irányban hatnak, az Ég felé, az Is-
ten felé vivő utunkat nem keresztezik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Láttam súlyos beteg, kórházban szenve-
dő embert, aki értelmét látta az életének, 
másokat vigasztalt, erőt öntött beléjük; 
és láttam egészséges fiatalt, aki jólétben 
élt, és önkezével véget vetett az életének.
Mit, miért enged meg az Isten? Feltesszük 
a kérdéseinket, nem biztos, hogy választ 
kapunk rájuk. Ha választ is kapunk, az 
se biztos, hogy megértjük. De az egészen 
biztos, hogy Isten szeret minket. Majd ha 
egyszer fentről lenézünk, látjuk, minden 
nehézségnek megvolt az értelme, egy-egy 
nehéz pillanatban hányszor jelent meg 
Isten a szeretetével, és lendített át egy-egy 
akadályon, amit mi véletlennek tudtunk 
be. Felsóhajtunk: „Milyen vak voltam, 
hogy ezt nem láttam, hogy ez nem jutott 
eszembe!”

Urunk, Istenünk, a szívünkben égő se-
beket, fájdalmakat próbáljuk feldol-
gozni, a te áldott faragószerszámodnak 
tekinteni, hogy megformálj minket az 
örök életre. Könyörgünk, hogy küzdel-
meinkben, nehézségeinkben megérez-
zük vigasztaló jelenlétedet! Ámen. 

A szenvedések hősies elviselése 
lajtorja, amely az égbe vezet
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A pillangó csúnya hernyóként éli le élete 
nagyrészét, és szépségének pompájában 
pusztul el. Milyen jó, hogy az emberi lét 
nem ilyen, folyamatosan veszítünk el 
dolgokat: erőnket, szépségünket, ragyo-
gó emlékezetünket, friss elménket, mun-
kabírásunkat, de a legértékesebbet a idő 
nem veheti el, azt, hogy életünk minden 
pillanatában képesek vagyunk szeretni.
Szánalmas, mikor valaki magát lefa-
gyasztja huszonéves korban, és negyve-
nen túl is aszerint viselkedik, öltözködik, 
él, és ha észreveszi, hogy már nem töké-
letes a konzerválás, akkor kétségbeesik. 
Ezek az emberek valami szörnyű dologra 
vállalkoznak. Nem az a feladatunk, hogy 
egész életünkben sihedert játsszunk! 
Megvan a szépsége annak, amikor életed 
első bálján a táncban sokan megforgat-
nak, majd saját esküvődön a menyasszo-
nyi táncot járod párod karjaiban. De szép 
a lakodalmán büszke örömmel megtán-
coltatni azt, akinek te adtál életet, akinek 
kezét más kezébe helyezed. Hiszem, hogy 
megvan a szépsége annak is, amikor az 
ember nagyszülő lesz, és látja, hogy bár 
nem ő az atyja, anyja az unokának, még-
is valamilyen módon belőle fakadt az 
élet. Nemzedékek jönnek egymás után. 
Elindul egy érték vándorútra. Szavaid, 
tetteid, mint a vízbe dobott kő, gyűrűket 
indítanak tova gyermekeid életében.
Kudarcaidat, korlátaidat, gyengeségeidet 
megtapasztalva, ne rúgj fel magad körül

 

 
kétségbeesetten mindent, eldobva csa-
ládodat, mint egy elnyűtt, kinőtt ruhát, 
amiről úgy érzed, gátol önmagad meg-
valósításában! Bárhová menekülsz, ön-
magad viszed: gyengülő erődet, nyava-
lyáidat. Egy fiatal, új társ csak ideig-óráig 
tudja feledtetni nyűgeidet, de megszün-
tetni nem képes őket. Felrobbantott 
családi életed romjain képtelenség ön-
feledten újrakezdeni mindent egy másik 
emberrel.
Adná az Isten, hogy sehol ne torpanjon 
meg a léted, merj bátran, mindig előre-
menni! A mába hajló holnap előtt ne a 
szorongás, hanem az Istenbe vetett biza-
lom vezesse lépteidet, mert ő, aki meg-
ajándékozott a gyermeklét, a serdülőkor, 
a felnőtt élet szépségeivel, meg akar aján-
dékozni az időskor érett gondolkozásá-
val és végül a vele való találkozás tiszta 
örömével.

Uram, Istenem, add, hogy életem 
minden szakaszában meglássam és 
elfogadjam azokat az örömöket, me-
lyeket te nagylelkűen felkínálsz nekem! 
Ámen.

Életed delén ne torpanj meg, 
merd elfogadni a holnap örömét!
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A mesében olyan egyszerű minden: 
„Megházasodtak és boldogan éltek, míg 
meg nem haltak!” A valóságban az oltár 
előtt tett eskü könnyen elhalványodik 
a mindennapi terhelés alatt. A szépség 
megfakul, a feszes test elernyed, a lángo-
ló szív könnyen pislákolni kezd, a tekintet 
elkalandozik.
Csak a hollywoodi filmekben létezik, 
hogy valaki mindig csinos, kedves, min-
dig topon van, és mint Rambo, mindig 
talpra esik… A való élet nem ez! A sok 
szirupos történet a legszebb emberi ér-
zést, a szerelmet torzítja el. Nem lángoló, 
nagy sztori kell ahhoz, hogy valaki bol-
dog legyen. Merd meglátni a melletted 
élő embert! A mindennapok szürkeségé-
ben a helytállás, a kötelességek teljesítése 
mélyebb vallomás, mint a felszínes, nagy 
szavak, gesztusok. A szerelem olyan, mint 
egy gyönyörű virág. Nem elég megsze-
rezni, naponta gondozni kell: időt szánni 
társadra, közös programokat szervezni, 
nyitottnak és kíváncsinak lenni arra, mi 
foglalkoztatja őt. Mivel hódítottad meg 
kedvesedet megismerkedésetekkor? Nem 
avval, hogy állandóan zsörtöltél vele, és át 
akartad nevelni. Ebben az időszakban a 
farzsebedből elő tudtad venni a legszebb 
profilodat, naponta többször átöltöztél, 
hogy elég csinos, ápolt legyél. Ha a hűség 
meginog, akkor meg tudod-e óvni a há-
zasságot civakodással?! Nem kellene újra 
elővenned mindazt, amivel magadhoz
vonzottad társadat?!
 
 

 
Ha valaki nehéz munkájának gyümölcse-
ként vesz egy autót, és annak kidurran a 
kereke, nem hagyja ott az árok szélén, ha-
nem megtesz mindent, hogy megjavítsa. 
Rengeteg idő, energia épül bele egy há-
zasságba, az együttélés során is van egy-
egy kerékgumi, ami kilyukad, és ilyenkor 
könnyen elválnak, lemondanak arról a 
hatalmas értékről, amiért valamikor ta-
lán halni tudtak volna. Vannak helyzetek, 
mikor a legjobb elszaladni a kísértés elől, 
hagyj el minden alkalmat, ami a bűnre 
vezethet. Milyen jó lenne, ha ilyenkor a 
házastársad karjába futnál: „Most nagyon 
szeress! Ha nem állsz mellém, elveszek, 
de ha a hónom alá nyúlsz, ki tudok törni 
a kísértés szorításából!”
Uram, tudjuk, hogy életünk legdrágább 
kincsét, kis családunk békéjét, egységét 
cserépedényben őrizzük, és így oly köny-
nyen eltörhet, összeroppanhat. Segíts 
meg bennünket, hogy töretlen hűség-
gel szeressük egymást, kapcsolatunkat 
ápoljuk, és egymás iránti szerelmün-
ket mindeneken keresztül megőrizzük! 
Ámen.

A házastársi szeretet tüzét 
táplálni kell!
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A fiatalnak le kell válni szüleiről, a saját 
szárnyait kell kibontania. Ha a gólyacse-
metének nemigen van kedve repülni, a 
mamája finoman kipenderíti a fészekből, 
mert tudja, hogyha időben nem kezd kö-
rözni a rét fölött, soha nem ér el Afrikába, 
itt megfagy. Ez az élet rendje. A gólyama-
ma nem akkor szereti a fiókát, ha nyár 
végén még mindig a fészekbe hordja neki 
a kígyót, a békát, tutujgatja, hanem ha 
felkészíti az önálló életre.
A gyermek testét az édesanya szülte meg, 
de eljön az az idő, mikor a fiatalnak kell 
mindennapi munkájával, erőfeszítéseivel 
megszülnie magát, hivatását, családját, 
életét.
Minden ember egy csodálatos nagy hajó, 
arra született, hogy büszkén, nyílt vize-
ken hasítsa a hullámokat, viharokon át is 
életeket vigyen tovább, és nem arra, hogy 
megóvva szélvésztől, hullámoktól a part 
menti sekély pocsolyákban rozsdásodjon. 
Segítsd gyermekedet, hogy merje kibon-
tani vitorláit a szélben, még ha féltenéd 
is, hiszen szélvédett árnyékodban vitorlá-
ja csak petyhüdten leng, közelséged szár-
nyalásának lendületét visszafogja! Merje 
életét, mint egy járművet, nagyobb sebes-
ségekre kapcsolni, akaratával tegye ötö-
dikbe, hatodikba a váltókart. Bátorítsd, a 
bátor lendület erősebbé teszi. Ha csak to-
pogva, félve sodródik, nem lesz képes le-
dönteni az akadályokat, felmorzsolódik. 

Tudom, hogy az úton lévő embert ér-
hetik balesetek, de ne félj, nem készült 
porcelánból, és Isten nem szisszen fel 
minden apró tévedés, botlás láttán.
Ülj le, mint a festő, aki elkészült művében 
gyönyörködik! Gyönyörködj benne, még 
ha bizonytalanok is első önálló léptei, ne 
hagyd, hogy a jó meleg mamahotelban 
félszeg, puhány legyen. Mindennek meg-
van az ideje, eljön az a perc, mikor – ha a 
szíved szakad is meg – szép nagyra nőtt 
gyermeked kezét el kell engedned, az ol-
tár előtt társa kezébe kell tenned nagy 
bizalommal, végérvényesen. Ne félj, ha 
érzi, hogy bízol benne, sikereivel, ku-
darcaival visszajön hozzád, hisz te vagy 
neki a biztonságos kikötő, a támaszpont. 
Örvendj annak, hogy nagyra nőtt fiad, 
lányod már nem a te kezedet fogja, és 
útnak indul, hogy álmait, amelyek talán 
különböznek a tieidtől, megvalósítsa. 
Urunk, add, hogy gyermekeinket ne 
magunk számára neveljük! Segíts, 
hogy az édesanyából örömanya legyen, 
ne rigolyás anyós, az édesapából pedig 
örömapa legyen, ne zsummogó após! 
Ámen.

Engedd útjára jól feltarisznyált 
gyermekedet!
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A szív csak az általa mozgatott vér egy-
két százalékát használja fel saját maga 
számára, a többit továbbítja az agynak, 
az izmoknak, a szerveknek… Milyen jó 
lenne, ha ilyen szívemberek lennénk! 
Nem vagyunk egyformák, ahogy a bel-
ső szervek sem. Vannak, akik a jég há-
tán is megélnek, és vannak, akik tátott 
szájjal még a sült galambot is elrepítik. 
Világunk összetartó ereje a szolidaritás, 
a gazdagok, erősek kötelessége a gyengék 
gyámolítása, a közösség életben tartása, a 
testvéri szeretet. Ha megosztod kenyere-
det, az boldogabbá tesz téged is, ha nem 
teszed meg, holott megtehetnéd, az önzés 
csapdájába kerülsz.
Minden anya természetesnek veszi, hogy 
megteríti az asztalt a családjának, és fi-
nom, egészséges ételeket tesz szerettei 
elé. A lelki élet szempontjából szoktál-e 
asztalt teríteni szeretteidnek, barátaid-
nak? Ha a gyönyörűen berendezett ház 
kertjét felveri a gaz, az nem zavaró?! 
Reggelente nem lépünk ki a házból fog-
mosás, öltözködés nélkül, az asszonyok 
kisminkelik magukat. Látszólag minden 
rendben van, de vajon a lelki oldal össz-
hangban van-e a külcsínnel?
Isten az a stabil pont, ami olyan, mint 
az ólom a keljfeljancsi játékban, amit ha 
oldalra döntenek is, talpra áll. Ha a csa-
ládodból, az ünnepeidből, a közéletből, 
a nevelésből száműzöd Istent, az oda-
adó szeretetet, akkor ne csodálkozz, ha 

 
életetekben fokozatosan eluralkodik a 
kétségbeesés, az erőszak, az önzés. Mit 
számít, ha az egész világot megnyerjük, 
de a lelkünk kárát vallja?
Ha Isten van az életünk központjában, 
akkor mindenképpen szeretnénk talál-
kozni Vele. Az Istennel való találkozás 
legteljesebb, legközvetlenebb módja, 
ha az ő házába, a templomba megyünk 
a testvéreinkkel együtt, ahol az Oltári-
szentség színe alatt egészen a szívükbe 
fogadhatjuk őt. Szeretné, ha a benne levő 
fény, kegyelem, erő a miénk lehetne. Hi-
hetetlen távlatok nyílnak az előtt az em-
ber előtt, aki bizalommal megfogja Ura, 
Istene kezét, és elindul a kibontakozás 
felé.

Uram, Istenem, segíts, hogy azokat a 
szellemi, lelki, anyagi javakat, amelye-
ket Istentől kaptam, becsületes mun-
kával tudjam megosztani családom 
tagjaival és a szegényekkel, bajban 
lévőkkel, tanácstalanokkal, szomorú-
akkal! Ámen.

Legyünk szívemberek!
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x
Az együttélés nem csupán érzelem kérdé-
se! Ha a szeretet nem is dúl-fúl benned, 
akkor is járj erős akarattal a szeretet út-
ján. Ez nem képmutatás. Jóságodtól las-
san felengednek majd, és mint a tükör, 
viszonozni fogják mosolygó szeretetedet. 
Az emberek közötti kapcsolat csodálatos 
híd, melyet sokszor verejtékes munkával 
kell felépíteni! Biztosan nem könnyű, de a 
hárfán is meg kell tanulni játszani, hiába 
csapsz a húrok közé, abból nem lesz szép 
melódia.
Felelős vagy azért, hogy mit hozol ki az 
anyósodból: egy tányér almássüseményt 
vagy szemrehányást. Milyen sok energiá-
ba kerül a sok civakodást, feszültséget le-
reagálni, utólag megoldani! És mennyivel 
kevesebb energiába kerül meghallgatni 
őket, egy-egy órát römizni velük.
Régebben ez magától értetődőbben mű-
ködött! Létfontosságú volt egymás se-
gítése, mert nem volt sem nyugdíj, sem 
bölcsőde, sem óvoda. Örvendünk annak, 
hogy ma milyen jó, hogy önállóak va-
gyunk, mindenki saját magát látja el, de 
észre kell vennünk ennek a hátulütőjét is. 
Bár a befizetett adókból az állam – úgy-
ahogy – gondoskodik rólunk, de a nem-
zedékek elszakadnak egymástól, sajnos 
sokan csak saját magukkal törődnek, és 
így a gyermekek, a magányos betegek, az 
idősek az állam keserű könyöradományá-
ra szorulnak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előttünk járó generációknak mindig
volt tekintélyük. Meg kellett tanulni a 
szülőktől szőni, fonni, kenyeret sütni, 
kaszálni… Manapság gyorsan jönnek 
egymás után a különféle újítások, így 
sokszor az idős embernek kell tanulnia 
a fiataltól. Viszont az előttünk járó ge-
nerációkban rengeteg kincs van, és ne-
künk, mint az aranyásóknak tudatosan 
kell keresnünk és meglátnunk őket! Egy 
láncszem vagy a Kárpát-medence törté-
nelmében. Amelyik szem leszakad a lánc-
ról, csak ócskavas, a szemétbe kerül, de 
ha a helyén marad, összetartja az egészet, 
és hordozza az erőt. A generációk hosszú 
sorába beállva, a nemzedékek egymást 
követő hullámverésében feladataitokat 
megtalálva éljétek meg ajándékléteteket, 
hogy szüleitek, nagyszüleitek és majdan 
gyermekeitek is magasztalják a bennetek 
életet ajándékozó Istenünket.

Add, Uram, hogy a fiatalok tiszta 
szívvel szeressék az előttük járókat, 
fel tudjanak nézni rájuk, meg tudják 
becsülni, tisztelni tudják őket! Ámen.

Felelősek vagytok a nektek 
életet adó szüleitekért
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Mindannyian földek vagyunk, áldott 
anyaföldek. Létünk célja, hogy a reánk 
bízott magvakból gyümölcs legyen. Ne 
keseredj el, ha azt látod, hogy néhány 
mag, amit szorgalmasan elvetettél, még 
nem nőtt ki. Két hatalmas fegyvert adott 
kezedbe az Isten: az imát, amellyel csend-
ben, de biztosan megmentheted családod 
tévelygő tagjait, és az időt, mellyel mind 
bőségesebben rendelkezel, és amiből fel-
nőtt, rohanó gyermekeidnek egyre keve-
sebb van. Ne riaszd el őket magad mel-
lől keserűségeddel, attól csak magányod 
fokozódik, mert nem jönnek hozzád 
szívesen. Otthonod legyen a béke és az 
elfogadás kikötője, oázisa! A nagymama 
süteményének feledhetetlen íze, a nagy-
papával játszott kártyapartik huncut 
hangulata kitörölhetetlen nyomot hagy a 
szívükben. Ne felejtsd, te számukra tanár 
vagy, ahogy minden élethelyzetben, most 
is nevelsz. Nem kell sihedert játszanod, 
légy az, aminek lenned kell: méltóság-
teljes és bölcs, szeretnivaló nagymama 
nagypapa.
Az élet mindenkit megpróbál! Ha öz-
vegy lettél, nagyon hiányzik a társad. 
Egy-egy tragédia szeretne bennünket 
padlóra küldeni, a gonosz szeretné ki-
használni keserűséged, hogy összetör-
ten járd céltalan köreidet. Ezt az örö-
möt ne add meg neki! Tudd, a társad 
azt szeretné, hogy helyette is szeresd 
a gyermekeidet, unokáidat istápold. 

Azt is tudd, hogy imádságos szeretettel az 
égből továbbra is kis családod támasza, Is-
ten országában otthont készít számotok-
ra, és a Szentháromsággal együtt hazavár.
Munkád felél, a napok mint játszi pil-
langók tovaszállnak. Ne félj, mikor vé-
gül ajtódon kopogtat a haláltestvér, néven 
szólítva rád kacsint, és megkérdi: „Nehéz 
volt? Küzdelmes volt? De azért szép volt, 
ugye? Gyere, van egy jó hely, érdemes 
megnézni! Kicsi vagy, bűnös vagy, de ez 
ne zavarjon! Pár gólt berúgtál, néhányat 
kihagytál, talán öngólt is lőttél, nem ez a 
lényeg, gyere nyugodtan!” A mennyor-
szág kapujában csak egy dolgot kérdez-
nek, hogy mennyire szerettél.

Urunk, Istenünk add, hogy úgy tudjunk 
élni, hogy gyászunkban és életünk utol-
só napjában is szeretet és jóság járja át 
a szívünket, és utolsó leheletünkkel is 
örömöt, fényt, reményt tudjunk sugá-
rozni! Ámen.

Az időskor az aratás, a termés 
továbbajándékozásának ideje
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A borvíz, amit kortyolsz, 4-5 ezer évvel 
ezelőtt, kövek, sziklák közt meg-tisztulva, 
értékes anyagokkal gazdagodva került a 
Föld mélyébe, hogy most üdítően felbuk-
kanjon, és oltsa szomjadat. Évezredek tö-
rődésével gondolt rád, szomjas vándorra 
a forrást fakasztó, gondviselő Isten. Egy 
jó szóért, egy szál virágért, egy jó falatért, 
egy pohár hideg, szomjadat oltó vízért 
tudsz-e hálát adni? Vagy inkább nyűgös 
kisgyerekként, akinek mindig több kell, 
akinek mindig a másé kell, követelőz-
ve, nyafogva nyújtod a kezedet újabb és 
újabb dolgok után? Nem szabadna ma-
gától értetődőnek lennie, hogy valakinek 
a szívét megnyerted, és most ő főz, mos, 
vasal rád, elrakja a szétdobált holmidat.
Köszönd meg neki! Hálát adhatsz azért is, 
ha társad meghallgat és megért. Az eré-
nyeket, hogy magunkévá tegyük, hosszan 
és tudatosan gyakorolni kell. Sok idődbe, 
gyakorlásba kerül, míg egy idegen nyel-
vet használni tudsz. A hála erényével is 
így van ez! Az emberek szívesen adnak 
annak, aki hálás tud lenni. Ha hálás sze-
retetedet ki tudod mutatni, hidd el, for-
rások fakadnak nem csak benned, hanem 
körülötted is. Ha a családtagjai felé nem 
csak követeléseket támasztasz, bővebben 
fakad fel szívükben a ragaszkodás, és ez 
elindít egy öngerjesztő, csodálatosan szép 
folyamatot. Jóságodra, mint a méhecskék 
a jó illatú virágra, örömmel szállnak, és te 
nemcsak nektárodat adod, hanem általuk

 

termékeny leszel, betöltöd célodat!
Mikor ott állsz a földi lét határainál, tudd, 
hogy Urad mindent szeretetből adott, és 
éppen ezért biztos lehetsz benne, hogy itt 
is újabb ajándékok várnak rád. Hogyan 
tovább? Nem fontosak a részletek – idő-
ben majd azokról is lehull a fátyol –, egy 
dolog fontos, végtelenül bízhatsz a meny-
nyei Atyában, mert örök szeretettel szeret 
téged és családod minden egyes tagját.

Uram, hálás szívvel szeretnék mindent 
megköszönni: szüleim engem életbe 
hívó szeretetét, minden falat kenyeret, 
pohár vizet, jó szót, simogatást, öle-
lést, amit valaha kaptam. Köszönöm 
a fájdalmas tapasztalatokat is, mert 
tudom, hogy azokat is szerető, nevelő 
kezed adta, hogy jó irányba állítsa szá-
momra a váltót, nehogy a vesztembe 
rohanjak, hanem hogy utam Hozzád 
vezessen. Köszönöm, hogy életemnek 
értelmet adtál, és Te magad vagy a cél, 
ahova megérkezni vágyom. Ámen.

A hálás szeretet forrásokat 
fakaszt a földből
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