
Életünknek vannak fontos, döntő pil-
lanatai. A legértékesebbek: ami-

kor másnak örömet szerzünk. Peter 

Rosegger

Az igazi szeretetet mindig öröm kíséri, 

mert célja, hogy embertársunk kibon-

takozzék, teljesebb ember legyen, szebb 

legyen az élete. Christian Morgenstein

A szeretet nemcsak előnyben részesíti a 

másik érdekét a sajátjával szemben, de 

még csak össze se hasonlítja a kettőt. 

Ha a szeretet igazán önzetlen, akkor 

eszünkbe se jut a kérdés, vajon jut-e 

nekünk abból az örömből, amit a má-

siknak készítünk. A szeretet nem ha-

tásának gyümölcseként akarja leszüre-

telni az örömöt, hanem önmagában leli 

örömét. Thomas Merton

Mária nem azért ment Er-

zsébethez, hogy ott a 

Magnificatot énekelje, 

hanem hogy segítsen 

neki. Így nekünk sem 

az a közvetlen felada-

tunk, hogy szavunkkal 

az evangéliumot pré-

dikáljuk, hanem hogy 

megosszuk az emberek-

kel a gondjaikat. Chiara 

Lubich

Bár örömeim sohase érnének engem má-

sok fájdalma árán! Bár szenvedéseim 

arra szolgálnának, hogy másnak örö-

met szerezzenek! És sorsom semmit 

se taposson össze útján. Wladimir 

Ghinka herceg

A szeretet nem egy új, születésétől töké-

letes élet hirtelen megjelenése, hanem 

felfakadó forrás és kanyargós folyam 

hosszú útja, amely néha kiszárad, más-

kor meg kiárad, de mindig a végtelen 

tenger felé tart. Michel Quoist

Valakit szeretni azt jelenti: egy má-

sok számára láthatalan csodát látni. 

François Mauriac

Nagy hiba, amikor az emberek abba-

hagyják az előzékenységet 

és a bókolást. Ugyanakkor, 
amikor már nem monda-
nak másnak kedveset, ab-
bahagyják azt is, hogy ked-
veset gondoljanak. Oscar 

Wilde

Minden napunk a szeretet 
ünnepe Könyvecskénk 
magvas gondolatai abban 
segítenek, hogyan ünnepeljük 
meg a szeretetet a szürke 
hétköznapokban (160 old, 

kemény táblás, 2400 Ft)Jacopo da Montagnan festménye
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„Utaidat, Uram, ismertesd meg velem” – 
kéri a zsoltáros. A mi utaink csapdákkal 
teli utak, tévutak. Isten útjai rejtett utak. 
Isten útjait vezető nélkül nem lehet meg-
találni. Milyen jó, hogy mi már többet 
tudunk erről az útról, mint a zsoltáros 
tudott! Többet, mint Dávid. Mi már azt 
tudjuk, amit Dávid Fia mondott: „Én va-
gyok az út”. Ahogy a Szaharában vagy 
egy dzsungelben el lehet tévedni vezető 
nélkül, úgy ebben az életben is el lehet 
tévedni az igazi Vezető nélkül. Milyen 
jó, hogy nekünk biztos utunk van, két-
ezer esztendő óta biztos utunk! Aki az Ő 
nyomdokain lépdel, az nem téved el. Így 
bukkanunk az igazságra ezen az úton, és 
rájövünk, hogy csak ezen az úton tudunk 
igazán igazságra lelni, mert így mondta 
a zsoltáros is: „Utaidat, Uram, ismertesd 
meg velem, ösvényeidre taníts meg en-
gem, vezess engem a te igazságodban...”
Az élet legnagyobb tette, amikor le tu-
dom tenni a magam igazságát. Hatalmas 
dolog, amikor valaki odáig eljut, hogy 
nincs saját igazsága!
Nagyon megrendített engem egyszer va-
lami: egy kettős ünnepen úrvacsoraosz-
tás volt. A hívek jöttek szépen, sorban az 
úrasztalához. Észrevettem, hogy valaki 
hátulról elölre jött, összetett kézzel, hogy 
veszi a szent jegyeket – de az úrasztala 
előtt kevéssel hirtelen megfordult és ki-
ment a templomból is. Megdöbbentett. 
Másnap, az ünnep másnapján újra eljött, 
és most már vett úrvacsorát. Láthatta, 
hogy észrevettem, amikor kiment, láthat-
ta, hogy felderült az arcom, amikor más-

nap úrvacsorázott, azért megvárt kint, és 
elmondta, hogy mi történt. Az igehirde-
tés alatt rájött, hogy előbb ki kell békül-
nie valakivel. Addig úgy vélte, neki van 
igaza, a másiknak kell bocsánatot kérnie. 
Mire az úrasztalához ért, föladta a saját 
igazságát, mert kiderült, hogy az igazság 
nem nála van, hanem Istennél.
Nagyon megrendített, mert szent, ko-
moly dolog letenni a saját igazságomat, 
hogy megállhassak annak az asztalánál, 
aki egyszerre Út és Igazság, és ezért Élet.

Gyökössy Endre: A zsoltárok csodálatos 
világa  Nemcsak a zsoltárokat 
ismerhetjük meg a kötetből, hanem 
megtanulhatjuk a szemlélődő imádságot is. 
(kemény táblás, 264 old., 3400 Ft)

Nehéz szentté válni. Nehéz, de nem lehetet-

len. A tökéletesség útja hosszú. Olyan hosz-

szú, mint bármelyikünk élete. A megpihenés 

vigasz a hosszú úton. De amint felfrissül-

tünk, nyomban fel kell kelnünk, és folytatni 

kell utunkat.

Szent Pio atya breviáriuma 
Úgy érezhetjük, mintha Pio atya 
személyesen nekünk segítene, 
lelkivezetőként bátorítana, igazítana el  
az élet rögös útjain... (120 old., 1380 Ft)

Ha soha nem akarsz eltévedni...



Nem bírtak megállítani: hiába fenyeget-

tek, helyezgettek ide-oda, egyik helyről 

a másikra, nem hagytam abba sem a be-

tegek látogatását, sem az ifjúsággal való 

foglalkozást. Természetesen mindent 

megpróbáltak: nemcsak engem akartak 

ellehetetleníteni, de mindazokat a bátor, 

nagyszerű fiatal és idősebb paptestvére-

imet is, akik nem alkudtak meg a kom-

munista hatalommal, nem engedték 

megtörni a gerincüket, mert jó pásztorai 

akartak lenni a nyájnak, és mert inkább 

Istennek engedelmeskedtek, mint az 

embereknek.

A kommunisták módszere nagyon egy-

szerű volt. Ha egy lelkipásztor nem állt 

be engedelmesen a sorba, ami egyen-

lő volt azzal, hogy a hatalom szája íze 

szerint hirdeti az evangéliumot, akkor 

rövidesen elhelyezték, legtöbbször vi-

dékre. Csak köszönettel tartozom a 

jó Istennek, amiért így irányította az 

életutamat, mert bárhová vezényeltek, 

az ifjúság özönlött hozzám, s mellette 

rendszeresen látogattam a környékbeli 

kórházakat. A recept nagyon egyszerű: 

szeretni kell a gyermekeket, mert ők ezt 

megérzik, s akkor a szülők is másként 

állnak a hithez, még ha ők maguk már 

nem is kaptak vallásos nevelést. Ha lát-

ják, hogy a plébánián szeretet veszi kö-

rül gyermekeiket, akkor boldogan kül-

dik oda őket.

Mi pedig nem remegtünk a félelemtől, 

hanem tettük a dolgunkat, tevékeny-

kedtünk a küldetésünknek megfelelően. 

Nem is volt nagy ázsiónk, sem a püspö-

kök, sem az államhatalom előtt, de hát 

kit érdekelt ez? Ami számított, hogy 

tömegével jelentkeztek a hittanórákra 

meg a táborokba a fiatalok. Védőpalást-

ja alá vont bennünket az Úristen.

A mafla állam bácsi – mert azért az 

ördög nagy majom – azzal büntette a 

hozzánk hasonló, aktív fiatal papokat, 

hogy vidékre helyezett bennünket. Igen 

ám, de mi ott sem nyugodtunk, és így az 

ördög hatalmas öngólt rúgott, mert vidé-

ken is fellendítettük a hitéletet! Ennek 

köszönhetően virágzik most Egerszalók, 

Nagymaros. Állandó volt a félelem, a fe-

nyegetőzés papi és világi körökben is.

Egy alkalommal, miközben a szentmi-

sére készültünk a sekrestyében, egy 

magasrangú egyházi ember szinte kö-

nyörgött nekem:

– Hagyd már abba, hiszen ezer kelle-

metlenséget okozol nekünk a hőzöngő, 

forró fejeddel! Te meg a hozzád hasonlók 

teszik tönkre az egyházat!...

Pedig pontosan ez az egyház élete: a kö-

zösségteremtés, az evangélium hirdeté-

se. Mi néhányan csak eszközök voltunk 

a Szentlélek kezében, kihasználva a 

szűkös lehetőségeket, elmerészkedtünk 

a végső határokig, talán egy kicsivel  ‰

Szeretettel köszöntjük Kerényi Lajos atyát 
94. születésnapján!

Az ördög öngólja




Nicsak, ki horgászik itt!...  

(Kerényi Lajos atya)

A HÓNAP sikerKÖNYVE

Adj nekem lelkeket, Uram! – Kerényi 
Lajos atya önéletírását kínáljuk most 

1100 Ft kedvezménnyel, 

3800 Ft helyett 2700 Ft-ért!

(folytatás az előző oldalról)

Horgászos  vicc  
Szent  Péterrel

A nyári szünetben néhány kispap elmegy 

horgászni. Egyiküknek hatalmas ponty akad 

a horgára. Hatalmas küzdelmek után kihúzza 

a partra. Barátja kicsit irigykedve megjegyzi:

– Na, az biztos, hogy a következő ezer évben 
még egyszer nem tudsz ekkora halat fogni!

Másnap újra kimennek a tóhoz. A horgász-

szerencse megint a kispap mellé szegődik, 
mert még az előzőnél is nagyobb csukát si-
kerül kifognia. Barátja erre:

– Hogy szalad az idő!... Nemhiába, Szent Pé-

ter is megmondta, hogy egy nap az Úr előtt 
annyi, mint ezer év...

	 

tovább is. Ezzel lőtt a kommunizmus ön-

gólt. Ők azt hitték, hogy ha egy virágzó 

plébániáról elhelyezik a papot, akkor az-

zal mindent megbénítanak, de pont az 

ellenkezőjét érték el, mint amit akartak: 

a számos elhelyezgetés által vidéken is 

mindenfelé feltűntek a lelkes papok. Így 

a kereszténység magvai szerteszálltak; 

majd a vetés szárba szökkent és jó, sok-

szoros termést hozott.

Adj nekem lelkeket, Uram! – Kerényi 

Lajos atya önéletírása  Több mint 90 év 
története Isten mellett élve (240 old, kemény 

táblás, sok fényképpel 3800 Ft)
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21 igazi 
Válogatott regény

A Reader’s Digest magazin magyar nyelven is 

remek regényeket jelentetett meg. Kevesen 

tudják, hogy a magazin alapítói hívő keresz-

tyének, ezért sem az újságjukban, sem a köny-

veikben soha semmi olyasmit nem olvashat-

tunk, ami a hitünkkel ellenkezett volna, vagy 

túlzottan „világias” lett volna. Ezért is merjük 

bátran ajánlani ezt a 21 szép állapotú, kemény 

táblás, védőborítós könyvet. (Mindegyik kötet 
több mint 500 oldal). A 18.900 Ft-os csomag-

ár helyett most fele áron kínáljuk, mindössze 

9450 Ft-ért!
A teljes könyvlista honlapunkon olvasható; írja 

be az ottani keresőbe: Reader’s Digest könyvek. 

(Mivel a csomagnak súlya miatt jelentősen na-

gyobb a postaköltsége, a házhozszállításhoz 

kérünk plusz 1000 Ft hozzájárulást.)
Nagy Alexandra: Valóban derűs az ég! 
című viccgyűjteményéből (192 old., 1480 Ft)


