
Ez az örömteli címe Szenthelyi-Molnár Ist-
ván atya könyvének, amely az esztendő 
minden napjára kínál egy-egy olyan tör-

ténetet, rövid elmélkedést vagy gondo-

latokat, amelyek valóban derűssé tudják 
színezni a néha szürke hétköznapokat. 
Íme, két remek történet a kötetből:

Helyes irány
David Attenborough, a híres angol 
természettudós mesélte, hogy mily 
szerencsés volt szüleivel, akik kitűnő 
pedagógiai érzékkel nevelték. Ismer-
ték azt az egyszerű szabályt, amely 
szerint nem azzal tanítjuk a gyer-
mekeket, hogy megmondjuk nekik a 
dolgokat, hanem azzal, ha segítünk 
nekik, hogy ők maguk találják meg 
kérdéseikre a választ. Példát is mon-
dott rá:
– Ha a gyermek azzal megy apjá-
hoz: „Nézd, mit találtam, mi ez?” 

Az apa nem azt mondja, hogy ez 
„dipunophyllum turbinatum”, hanem: 
„Érdekes, mi lehet ez? Nézd meg gyor-
san a lexikonban, vagy ha ott nem ta-
lálod, akkor a szakkönyvben!”
Egy hét múlva a gyermek büszkén áll 
apja elé, és szakértő hangon azt mond-
ja: „Ezt dipunophyllum turbinatumnak 
hívják, és egy korallforma a karbon 
földtörténeti korszakból.”
Az apa válasza: „Ezt nevezem. Milyen 
ügyesen, okosan jöttél rá a megoldás-
ra.” És esetleg egy újabb kérdést tesz 
fel a fiúnak, ami ismét csak búvárko-
dásra készteti.
Igen, így van ez: hogy mi lesz a gyer-
mekből, az a szülő dicsősége vagy szé-
gyene.

Találékonyság és nagylelkűség
IX. Piusz pápa nagylelkűségéről ta-
núskodik a következő kis történet:
Rómában 1858-ban meghalt egy dús-
gazdag agglegény, aki úgy végren-
delkezett, hogy vagyonát az a pap 
örökölje, aki halálának évfordulóján 
legelőször fog misézni a Santa Maria 
Maggiore-templomban. Minthogy az 
agglegény rokonai nagyon szegény 
emberek voltak, sehogy sem tudtak 
belenyugodni a végrendeletbe,   ‰
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ezért elmentek IX. Piusz pápához, 
akit arra kértek, hogy érvénytelenítse 
gazdag rokonuknak ezt a furcsa vég-
akaratát. A pápa kijelentette, hogy 
sajnos nem tehet semmit, mert egy 
halott utolsó akaratát senkinek sincs 
joga megváltoztatni.
A reményükben megfogyatkozott ro-
konok szomorúan távoztak a pápától. 
Amikor azonban elérkezett a végren-
delkező halálának az évfordulója, IX. 
Piusz már hajnalban megjelent a San-
ta Maria Maggiore-templomban, és 
ott misét mondott. Így ő kapta meg a 
végrendelkező vagyonát, amit aztán 
szétosztott a szegény rokonok között.

Szenthelyi-Molnár István: Derűs 
napokat kívánunk! 365+1 szívderítő 
gondolat és történet az év minden napjára 
(330 old., 2400 Ft)

Imák az életért, a gyermekért
Sokak kérésére újra 
megjelentettük az Élet
re születünk című ima-

könyvet, átdolgozott, 
bővített kiadásban. A 
kötet imái, ki lencedei, 

elmélkedései mind az 

Életről, az élet legna-

gyobb csodájáról, a gyermekről szól-
nak. Különösen ajánljuk a lelki örök-

befogadást vállalóknak! Az egyik új 
kilencedet Vukovári Panna írta; ebből 
idézünk most. Címe: Kilenced lelki 
gyer mekemért a szentek közbenjárá
sára. Az ötödik napon Árpád-házi 
Szent Erzsébet közbenjárásáért imád-

kozunk:

Kicsi Bimbó! Szirmaid még összezárva, 
szemecskéd még lehunyva, gyufaszálnyi 
ujjaid tétován billegnek, kerek kobakod-
ban nem nyüzsögnek gondolatok. Téged 
még nem zavar a világ ezer gondja, kör-
beölel a csend. Szegény vagy, Isten sze-
génykéje: mezítelen és kiszolgáltatott, 
de mégis minden porcikáddal érzed, ami 
édesanyádban zajlik. A haragot, a félel-
met, a keserűséget, érzed az örömét, de 
azt is, ha rosszul alszik. Hallod, mit dúdol, 
felismered lassan a hangja tónusát. Nincs 
semmid és senkid: csak az anya, aki szá-
modra most minden. Ráhangolódsz, kicsi 
szíved minden szeretetével.
Szeretnék imádságaimban én is rád han-
golódni minden szeretettel, amellyel az 
Úr rajtam keresztül akar elárasztani téged, 
kicsi Bimbó. Ettől fogsz kibontakozni, il-
latozni, áldássá válni. Hiszen számomra 
már most is áldás vagy: mert a legkiseb-
bek tanítanak a legnagyobb dolgokra.

Árpád-házi Szent Erzsébet, közbenjáráso-
dat kérem egy születendő gyermekért. 
Magyar királylányként születtél, de a 
kor szokásaihoz híven csakhamar el-
szakítottak a családodtól, idegen föld-
re, idegen nyelven beszélő emberek 
közé kerültél. Bezárkózhattál volna 
elefántcsonttornyodba, lehettél volna 
kényeskedő, gőgös uralkodóné, mint 
oly sokan. Te azonban felcseperedve 
őszinte szívvel és önzetlenül tudtad 
szeretni férjedet, gyermekeidet, meg-
özvegyülve pedig a város szegényeit, 
akiknek oltalmazója lettél. Szent Fe-
rencnek, Isten szegénykéjének harma-
dik rendjébe léptél be, és a pompás 
udvar tiltakozása ellenére sem szűntél 
meg mindenedet odaáldozni a rászo-



rulóknak. Hogy férhetett ennyi igaz és 
őszinte szeretet egy fiatal lélekbe, aki 
rideg szeretetlenségben nőtt fel?

Taníts meg minket is olyan tiszta hittel 
bízni a Gondviselésben, ahogyan te 
tetted! Taníts meg szeretni a szeretet-
lenségben! Tanítsd meg, hogy a szegé-
nyeknek ajánlott kenyérmorzsa Isten 
szemében oly sokat jelent, hogy rózsa-
bimbóvá változtatja, ha ezzel óvhatja 
meg hívét.

Kérem, járj közben lelki gyermekemért, 
hogy az Egek Ura minden lehetséges 
módon óvja és oltalmazza az életét en-
nek a kis magzatnak, akinek az életéért 
erős hittel fohászkodom. Amen.

Életre születünk  Lelki adoptálók 
imakönyve (160 old., 1280 Ft)

4+4  különleges  

gyermekkönyv
Miért különleges? Mert rit-

ka az olyan szakácskönyv, 
amit gyerekeknek írtak! 
Donald kacsa szakácsköny-
ve – Főzzetek velünk! – Gye-
rekszakács – Micimackó 
szakácskönyve: ez a négy, 

szép, praktikus és kedves főzőcskéskönyv 
már antikváriumban sem kapható.
Ezek mellé adjuk Bodó Béla meseregé-

nyeit Bru miról, a kedves medvebocsról. 
A sorozat négy kötetét 
kínáljuk most, nem a régi, 
„szocialista” kiadást, ha-

nem az újabbat. (Remek 
állapotú antikvár könyvek, 
12.000 Ft helyett féláron, 
6000 Ft)

Köszönöm Neked, Uram, 
a gyermeket

A gyermeket, aki ölelésből és imából fo-

gant. Hisz nem elég, hogy két embert 

egymáshoz vezet a szeretet és a szere-

lem. Ha imánkat nem hallgatod meg, 

a boldog egymásba feledkezésből új 

élet nem terem.

Csoda minden születés, Uram! S csoda, 

hogy a házasság legboldogabb percei-

ben fogan a gyermek, akit a Te szere-

teted óv és dédelget, míg szíve alatt 

hordja az anyja.

Szép minden gyermek, amikor meg-

születik. Ártatlansága feje felett a 

glória. De a felnőttek már nem mind 

szépek, Uram. Mert mire tejfogaink 

kihullanak, a glória is lehull. Hisz 

nem a szentek örök glóriája az, csak 

illanó anyagból képződött fénykoszo-

rú, amely valamennyi gyermeknek 

kijár, mivel a gyermekből még minden 

lehet. Előtte még makulátlanul fényes 

a jövő, s látja is a fényeit. A gyermek-

szem ezektől oly tiszta és csillogó, a 

benne visszatükröződő fényektől.

Őrizz meg bennünk gyermekkorunk il-

lékony ártatlanságából annyit, Uram, 

hogy mire megismerjük saját bűneink 

sötétjét, világíthassunk vele, mert 

csak a magunkból kibocsátott fényben 

találjuk meg a vétkeinkből kivezető 

utat.

A gyermek mi vagyunk, Uram. Te ültet-

ted el bennünk a fényt. Nem hunyhat 

ki. S ősz fejjel is gyermekek leszünk 

újra, ha szívedbe fogadsz. ‰




Takarékos vicc

A gyerekek a takarékosság erényéről ta-

nulnak.
– Nos, ki tud példát is mondani? – kérde-

zi a hitoktató néni.
– Az anyukámnak tegnap volt a har-

mincötödik születésnapja, de csak hu-

szonkilenc gyertyát tett a tortájára.

A HÓNAP sikerKÖNYVE

Mivel közeledik az advent, máris 

figyelmükbe ajánljuk Barsi Balázs 

atya Adventben élünk című 

elmélkedési könyvét. Nagyon szép, 
ünnepi kiadás, ajándéknak is kitűnő. 
2400 Ft helyett 1680 Ft-ért kínáljuk!
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webáruház: www.szentgellertkiado.hu
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megújuló kínálata ugyanitt!

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című 
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

Maradj mindig ember
Csodálkozol, hogy még mindig nagyon 
fáj, ha jogtalanság vagy hátrány ér, és 
mellőznek – bár kifelé ezt nem lehet raj-
tad észrevenni?
Ha ezerszer megszúrnának tűvel, azt 
gondolod talán, hogy a következő szú-
rást már nem érzed?
A természetet nem lehet elnémítani.
Nem volnál ember, ha nem éreznéd az 
emberi gonoszságot, és bensőleg is át 
tudnál siklani fölötte, mintha nem kap-
tál volna sebet.
De el kell érned, hogy egyre gyorsabban 
tudd elfelejteni, amit kaptál.

Johannes Rosche: Éljünk Isten tenyerén! 
című kötetből idéztünk. „Gyorssegély” lelki 
ügyeinkben! 
(kemény táblás, 192 old, 1680 Ft)

(folytatás az előző oldalról)

Köszönöm Neked gyermekkorom tiszta-

ságát, Uram, s azt, ami e tisztaságból 

érett koromra is megmaradt. És kö-

szönöm Neked, hogy újabb gyermekek 

születnek, a mi folytatásaink.

Köszönöm, hogy átörökíthetem a gyer-

mekbe a hitet, amelyet ő is továbbad-

hat majd, ha imádkozni megtanul.

Köszönöm, hogy rám bíztad a gyermek 

kezét, hogy saját tenyerembe fogva én 

kulcsolhatom imára először, a Te di-

csőítésedre.

Kunitzer Szonja: Köszönöm  A hála 
imái a hitért, a jóságért, a hegyekért, 
a gyermekért, a szeretetért – Istenünk 
minden ajándékáért! (kapcsos könyvecske, 
sok képpel, 40 old., 780 Ft)


