
Különösen szerettem azt a misztériumot, 
hittitkot, amelyet Fiam az utolsó vacso
rán a híveknek ételülitalul rendelt.

Nem adhatott többet, minthogy önmagát 
adta, hogy velük legyen a világ végéig, 
mert mindvégig szereti őket.

Fiam halála után az volt az 
én legnagyobb vi
gasztalásom, hogy 
a szeretett tanít
vány házában, az 
apostol kezéből 
sokszor magam
hoz vehettem az 
Oltáriszentséget.

Ebben a szentségben min
dig megnyugodott az én lelkem, 
mert benne az én Fiam van jelen; azért 
mindennapi étkül vettem Őt. Halálom 
előtt is Ő volt az én jó útrakészítőm.

Azok a legkedvesebbek előttem, akik e 
szentséget alázattal és szeretettel tisz
telik.

Ez a szentség gyújtja föl az igazi istenes 
lelkeket; azért rendeltem e szentség 
őrizőiül a premontreieket.

Ha ezt a szentséget csak megszokásból 
veszed magadhoz, akkor ne remélj sok 
lelki hasznot; lehet, hogy még ítéletet 
is vonsz magadra.

Különösen azt ajánlom neked, hogy ami
kor csak teheted, látogasd meg 

Jézust az Oltáriszentségben 
napközben is.

Az én Fiam, mint 
valami remeteség
ben vagy magány
ban, úgy van je
len a templomban 

– és nincsenek Vele 
és mellette mások, csak 

az angyalok.
Az egész világ önös kis érdekei 

után szaladgál, és még csak nem is 
gondol arra, aki az embereket nagy tü
relemmel várja.

Fiam hívja az embereket, és senki sem 
megy; édesgeti őket, de igen kevés já
rul Hozzá; kegyelmeket osztogat, 

Különleges könyvről fújtuk le a feledés porát: közel 80 évvel ezelőtt jelent meg A Boldog-
ságos Szűz Mária követése című könyvecske. Sokáig Kempis Tamást, a Krisztus követése 

világhírű íróját gondolták a szerzőjének, aztán a későbbi kutatások annyit tudtak megál-
lapítani, hogy egy markthali premontrei szerzetes vetette papírra ezeket a gondolatokat. 

Évszázadokon át volt népszerű lelki olvasmánya a hívőknek, és méltán: lapjain a Szűz-

anya „beszél” hozzánk, buzdít és segít, hogy szeretett Fiához egyre közelebb kerüljünk...
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de alig akad valaki, aki elfogadja azt 
Tőle.

Hidd el, nincs szentebb zarándoklat, mint 
amikor felkeresed az Oltáriszentség
ben levő Jézust.

Nem lehet összehasonlítani azt az odajá
rulást vagy ott tartózkodást semmivel 
sem, mint amikor a végtelen Fölséget 
trónusa előtt meglátogatod.

Mit használ, ha az Oltáriszentség előtt 
egyedül az örökmécses virraszt, de a 
hívek közül senki?

Ez az a hely, ahol megkapsz minden ke
gyelmet, ahol lanyhaságod jóra fordul, 
és gyötrődő szíved föllelkesül.

Az bizonyítja majd szeretetedet, ha te sze
retettel szemléled az Oltáriszentséget; 
teljes vigasztalását meg akkor ízleled 
meg, ha bejutsz az örök hazába. Kö
vess engem!

A Boldogságos Szűz Mária Követése 
Kempis: Krisztus követésének méltó párja, 
a Szűzanya útmutatása a mély lelki életre 

(kemény táblás, 112 old.)

Jelen az élő Isten!

Sokan a szentek ereklyéinek megte-
kintése végett különböző helyekre za-
rándokolnak és csodálkoznak, amikor 
hallják azoknak cselekedeteit. Megné-
zik a templom pompás épületét, csó-
kolgatják azoknak selyembe és arany-
ba takart csontjait.
És íme, Istenem, szenteknek Szentje, 
embereknek teremtője, s angyaloknak 
Ura, Te jelen vagy nálam az oltáron.
Gyakran az ilyen látogatás oka az em-
berek kíváncsisága és a látnivaló új-
ságszerűsége, s kevés megjavulásbeli 
gyümölcsöt eredményez. Főként pedig 

ott, ahol olyan könnyelműen, igazi tö-
redelem nélkül futkároznak ide-oda.
Itt azonban Te vagy jelen egészen, én 
Istenem, Te ember Krisztus Jézus, 
ahol az örök üdvösség gyümölcsében 
részesülünk bőségesen, valahányszor 
méltóképpen és ájtatosan vesszük azt 
magunkhoz.
Ide nem a könnyelműség, sem a kí-
váncsiság vagy az érzékiség vezet 
el, hanem az erős hit, az áhítatos re-
ménység és az őszinte szeretet.

Ó, világnak láthatatlan teremtő Istene, 
milyen csodálatosan cselekszel velünk! 
Milyen édesen és kegyelmesen bánsz 
választottaiddal, akiknek a szakramen-
tum által önmagadat ajánlod fel vételre.
Mert ez minden értelmet felülmúl. Ez 
különösképpen Hozzád vonzza az áj-
tatosak szívét, és lángra lobbantja a 
lelket.
Azok az igaz híveid ugyanis, akik 
egész életüket a maguk megjobbítá-
sára fordítják, s e szentséges szakra-
mentum által nagy ájtatosságbeli ke-
gyelmet és az erények iránt szeretetet 
nyernek.

Ezeket az örökszép sorokat Kempis Tamás 
Krisztus követéséből idéztük, Földváry 
Antal lelkipásztor háború előtti, napjainkra 
szinte elfeledett fordításából. Különleges, 
ünnepi kiadásban jelentettük meg, 440 
oldalon. A könyvecske történetéről újságunk 
39. heti számában olvashatnak.



Babafürdetéshez készülő-
dünk. A pólyázóra ráke-
rülnek a szükséges holmik, 
végül maga a kisbaba, köz-
ben csordogál a meleg víz 
a kiskádba. Idilli boldogság 
– lehetne. Egyszer csak két-
ségbeesett igyekezettel küzdeni próbál 
valaki, hogy a pólyázóról lerámolhasson 
mindent, babástól, mindenestől. Másfél 
éves torkából egyre reménytelenebbül 
szakad ki a sikoly: „Enyém, enyém!”

A kis unokatestvér az, aki 
eddig sajátjának vélte 
nálunk ezt a megkü-
lönböztetett helyet, 
a játékos szeretet-
nek e meghitt zu-
gát. Most pedig, 
mint akit kiűztek a 
paradicsomból: egyet-
lenből egyik lett. Még ná-
lunk is. Otthon kishúga van, ebbe 
már beletanult. De itt ez a fiúcska? Felhá-
borító! Hát sehol se lehetek egyetlen?!

Olthatatlan bennünk a vágy: egyetlen-
nek lenni. Mindig fáj a szívem, amikor a 
fentiekhez hasonló jeleneteknél rásütik 
a bélyeget a nagyobbik gyermekre: félté-
keny. Pedig csak időnként láthatóvá válik 
a benne szunnyadó, Isten adta, beteljesü-
lésre rendelt vágy: Egyetlen szeretnék lenni!

Akkor hát miért kényszerülünk folyton-
folyvást egyiknek lenni? Miért oltotta be-
lénk Isten ezt a vágyat, ha mindenütt csak 
egy lehetünk a sok közül (ezen az egyke 
sors sem segít!), akinek „neve, ha van, csak 

áruvédjegy, mint akármely mosóporé”.

Manapság fészekből kihullott fiókaként 
nő fel a gyermekek sokasága. Szomorú le-
írni, de a többsége. Még apjuk, anyjuk se 
egy, időnként újakat kell megszokni. Test-
vérek is készen jönnek, ismeretlen múlttal, 

esetleg azonos keresztnév-
vel. Lassan kialszik a vágy, 
szertefoszlik a remény, hogy 
létezik egyetlenség. Mert e 
földön lassan semmi sem 
utal arra, hogy ez lehetséges. 
Akkor pedig mindegy, ho-

gyan élek, nincs miért tisztán őrizni a cse-
répedényt, hiszen nem őriz kincset. Üres. 
„Csak valahogy túléljek. Vagy azt se.”

Vigyázat! Ez a pokol! Ne higgyünk a 
kígyónak! Ne vakítson el a sötét va-

lóság! Hallgassunk a szív 
igazságára! Isten írta 

belénk az egyetlen-
ség vágyát, hogy 
boldog és boldogító 
legyünk! Mint Ő.

Ő szerelmes, látó 
szívével fölismerte a 

bűnös Évában rejtőző 
egyetlent: a tiszta, tökéle-

tes, kegyelemmel teljes asszony 
ígéretét. Meglátta benne, ami a szemnek 
láthatatlan, a valóság káprázatán túl: az 
igazat. Isten tökéletes képmását, az egé-
szen szépet, a tota pulchrát, az Isten szerel-
mére méltót, az áteredő bűn nélkül valót. 
Isten szerelme erősebb az áteredő bűnnél.

Az igaz szerelem hatalma mutatkozott 
meg Márián. Ennek jeléül szűz maradt 
mindörökké, mégis, illetve éppen ezért, a 
megtestesült Isten szülőanyja lett. Egyet-
len. Az egyetlen Fiú tökéletes anyja, a 
Szentlélek egyetlen, felcserélhetetlen 
mátkája. Szüzessége az egyetlenség örök 
jelképe, anyasága az Istentől származó 
szeretet befogadása által túlcsorduló, az 
egész világot boldogító erő.

Nényei Gáborné: A család születése 
Remek történetek a családról, 
remek ötletek a családi élethez... 
(192 old., 1480 Ft)

Egyetlen  
szeretnék  

lenni!





A HÓNAP sikerKÖNYVE 

Prohászka Ottokár: Elmélkedések 

az evangéliumról című, különlegesen 
szép kiállítású, kemény táblás,  
720 oldalas könyvét és a hozzá 
tartozó szómagyarázó kötetkét 

kínáljuk hatalmas kedvezménnyel, 
4800 Ft helyett 2800 Ft-ért!

Tévés,  illetve  téves  vicc
Az egyik este a lelkész váratlanul betoppan 

a presbiterhez. Az egész család a nagyszobá-

ban ült, és élénken beszélgettek.

– Milyen megható látvány! – sóhajt fel a lel-

kész. – Ahelyett, hogy tévéznének, a család 

apraja-nagyja vidám beszélgetésbe merülve 

tölti együtt az estét!...

– Az az igazság – válaszol elpirulva a házi-

asszony –, hogy éppen azt próbáltuk kinyo-

mozni, ki rakta el már megint úgy a távirányí-

tót, hogy sehol sem találjuk.

Szeretet Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 

Nyitva vagyunk: H–P 9–18h 
Telefon: 06/1 266 61 61 

e-mail: a@szentgellertkiado.hu 
webáruház: www.szentgellertkiado.hu
A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

Nagy Alexandra: Valóban derűs az ég! 
című viccgyűjteményből idéztünk 

(192 old., 1480 Ft)

Találkozzon szerzőinkkel 
a Szent István Bazilikánál!
Mai modern, „virtuális” világunkban 

igazi különlegességnek számítanak az 

olyan könyvek, amelyeket szerzőjük 
saját kezűleg alá is írt. Ezért is megéri 
eljönni dedikáltatni ezen a héten, a Ba-

zilika előtti téren megrendezett Szent 
István Könyvhétre!

Barsi Balázs atya 8-án, szerdán, 15 órá-

tól 16 óráig.

Kerényi Lajos atya: 9-én, csütörtökön 

és 10-én, pénteken, mindkét nap 17 órá-

tól 18-ig.

11-én, szombaton, 10 órai kezdettel dr. 

Csókay András tanúságtételét hallgat-

hatják meg, Eucharisztiával a démoni 
erők ellen címmel, utána pedig 11-től 
délig dedikál.

A Nemzetközi Eucha
risztikus Kongresz
szus hetében nemcsak 
két gyönyörű Mária
ünnepnek örülhetünk, 
hanem szeptember 
7én köszöntjük a 

Kassai vértanúkat. Regőczi István atya, 
Isten vándora így imádkozik az Élet 
kenyere című, mindennapra egyegy 
szentáldozási imát adó könyvében:

Édes Jézus, ma a kassai vértanúkat 
ünnepeljük. Milyen hálásak vagyunk 
Neked, hogy ilyen csodálatos példákat 
adsz elénk a hősies szeretetről! Közös 
forrásból meríthetünk: Szentséges Szí-
ved csodálatos szeretete nevel bennün-
ket hősökké.


