
Minden nap meg kell újítani jó szándé-
kunkat, és úgy kell serkenteni magun-
kat a buzgólkodásra, mintha ma kez-
dődnék az első Felé való fordulásunk, 
és így imádkozzunk: Uram, Isten, 

segíts meg engem jó szándékomban, 

a Neked való szent szolgálatban, és 

engedd meg nékem, hogy még ma tö-

kéletesen kezdjem el, mert amit eddig 

végeztem, az semmi.

Előbbre haladásunk pályája szándékunk-
tól függ, s nagy igyekezetre van szük-
sége annak, aki a jóban előbbre akar 
jutni.

Hogyha még az is ellankad gyakran, aki-
ben erős szándék él, mi lesz hát akkor 
azzal, aki ritkán vagy nagyon gyöngén 
határozza el magát valamire?

Különböző okból állunk el ugyan elha-
tározásunktól, de munkánk legkisebb 
elhanyagolása sem történik kár nélkül.

Az igazak szándéka nem a saját értelmük-
től, hanem Istentől függ, akibe bizo-
dalmukat helyezik, amikor valamihez 
hozzáfognak.

Ember tervez ugyan, de Isten végez. S az 
embernek nincs hatalmában az ő útja 
(Jer 10,23).

Mindig erős legyen az elhatározásunk, de 
főként azokkal szemben, amelyek ne-
künk inkább akadályul szolgálnak.

Külső és belső dolgainkat egyformán meg 
kell vizsgálnunk és rendbe kell szed-
nünk, mert mind a kettő segít az előbb-
re jutásban.

Ha nem tudsz mindig magadba szállni, 
akkor szállj magadba néha. De leg-
alább napjában kétszer: kora reggel és 
este.

Reggel tűzz ki magad elé célt, s este meg 
vizsgáld meg jellemedet: milyen volt 
ma a beszédem, cselekedetem, gon-
dolatom. Mert lehet, hogy ezekkel ma 
többször is megsértetted Istent és fele-
barátodat.

Férfi módra övezd fel magad a Sátán csel-
vetése ellen. Fékezd a torkosságot, s 
így könnyebben megzabolázod tested 
minden indulatát.

Sohase légy teljesen tétlen, hanem vagy 
olvass vagy írj, vagy imádkozz vagy ‰
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Még ma elkezdem! És jobb ember leszek.



elmélkedj, vagy a közösség érdekében 
valami hasznosat tégy.

A testi sanyargatást azonban óvatosan kell 
végezni, és nem kell mindenkitől egy-
formán megkövetelni.

Az idő hangulatának megfelelően más és 
más lelki foglalatosság van kedvünkre, 
mert más esik jól ünnepnapon és más 
hétköznapon.

Másra van szükségünk a megpróbáltatás 
idején, s másra a békesség és csendes-
ség napjaiban.

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Földváry Antal lelkipásztor háború előtti, 
napjainkra szinte elfeledett fordítása. 

(Különleges, ünnepi kiadás, gyönyörű 
biblianyomó papíron, 448 old., 2200 Ft)

Egy kicsit mindig 
jobbnak kell lennem…

Jézus nemcsak megtűr bennünket, 

bűnösöket, hanem hív, hogy bűn-

bánatot tartva övéi lehessünk.

A rosszak csak azért olyan erősek, 

mert a jók olyan gyengék… (Szent 

X. Piusz pápa)

Sajnos, van olyan lelki problémám, 

ami gyakran okoz gondot, és ez ál-

talában olyasmi, amit nem nagyon 

akarok elrendezni magamban, in-

kább betegesen ragaszkodom hoz-

zá, hogy legyen mi miatt sajnáltat-

nom magam. De ezen szeretnék 

változtatni!

Uram, Jézusom! Szeretném magam 

megerősíteni, lelkemet a bűnök kí-

sértő támadásaival szemben ellen-

állóvá tenni. Kérlek, segíts, hogy 

ennek első lépéseként elvégezhes-

sem őszinte nagyböjti szentgyóná-

somat, és növekedhessek a jóban 

a magam és felebarátaim javára 

– ámen.

Faághy Richárd – Nagy Alexandra: 

Lélekkalauz nagyböjt napjaira  

Ez a lélekkalauz nem mindennapi utakra 

kalauzol bennünket! No de nem pont erre 

van szükségünk az igazi megújuláshoz?... 

(120 old., 1280 Ft)

Böjtölni akarok Jézussal…
…Aki negyven napig böjtölt, s megte-

szem ezt szívesen, mert az egyház, a 
fegyelmezett lelkek tanítója, parancsolja. 
Ez önmegtagadásban kitűnő nevelő és 
fegyelmező eljárás rejlik; mert parancsol 
a szemek, az íny vágyainak, fölemeli 
a lelket, s testem is tisztább s hajléko-

nyabb lesz; az a sűrű, állati, ösztönös 
vér hígabb, üdébb, energikusabb lesz, 
s bűneimért penitenciát gyakorolok böj-
tömben.

Az önmagába térés s tisztulás szelle-

mével bele akarok hatolni Jézus szenve-

désébe. Ehhez lélek, érzékeny, nemes, 
nagystílű lélek kell. Érteni az áldozat sze-



retetét s átérezni, hogy ez értem van. Ó, 
mily elfogódottan ereszkedem e tüzes lé-

leknek, a szenvedő Jézusnak párás, tro-

pikus érzelmi világába; hogyan nézek ez 
örvényekbe s ez égbemenő csúcsokra; 
hogyan várom epedve s imádkozva, hogy 
a bensőség s az elérzékenyülés gyógyító 
vizeit kavarja föl bennem is a részvétnek 
angyala! Le a sarukkal; a hely szent föld; 
lábadjon könnybe szemem, hogy többet 
lássak, s verjen gyökeret térdem, hogy 
gyorsabban haladjak a keresztúton. Iga-

zán szent idő; meg akarom szentelni!
Prohászka Ottokár: Elmélkedések 

az Evangéliumról c. gyönyörű kiállítású, 
kemény táblás kötetből idéztünk (4800 Ft)

Márpedig a Gonosz 
soha nem nyerhet!

A gonosz szeretné elhitetni, hogy te ér-
téktelen vagy, meddő föld, üres puszta. 
Azt mondja: szórakozz, légy vidám, 
élj a mának, magadnak, neked sem ad 
senki semmit ingyen! Ne hidd el neki, 
hazudik! Te Isten gyermeke vagy, fel-
bontatlan levél, amelyre a Teremtő az 
Ő gyermekei iránti végtelen szeretetét 
írta, fogalmazta meg csodálatosan. Is-
ten általad akar választ küldeni a soka-
kat gyötrő kérdésekre.

A Gonosznak nincs nyelve, keze, lába, azt 
szeretné, hogy mi adjuk át neki nyel-
vünket, kezünket, lábunkat; általunk 
akar fájdalmat, szomorúságot, szen-
vedést szülni a világra. És sajnos ma 
nagyon sokan önként válnak az ordító 
oroszlán martalékává, eszközévé…

A félelem a gonosz lélek legjobb szövet-
ségese. A bizalom, a szeretet, a jóság 

Isten barátai. Nem jó, hogyha félünk, 
ha valamit nem merünk megtenni, mert 
akkor a gonosz lélekre hallgatunk.

Merjünk hinni és szeretni! Böjte Csaba 

testvér bölcsességei és buzdításai 

(144 old., 1680 Ft)

Különleges 
keresztúti gyűjtemény

Egy névtelenséget kérő plébános jótevőnk 
felajánlotta az érdi Tanoda Otthon támogatá-

sára a több évtizeden keresztül gyarapított, 
számtalan keresztúti ájtatosságot tartalmazó 

gyűjteményét. Szám szerint 38 kisebb-na-

gyobb könyvről és imafüzetről van szó: sok 
közte az 1945 előtti kiadás, több kötetben 
20-40 keresztút is helyet kapott, és emellett 
legalább 10-15 fénymásolt, gépelt stációs el-
mélkedéseket is találunk mellettük. Egy szó, 
mint száz: valóban csodálatos gazdagságú 
gyűjteményről van szó. Eszmei értéke fel-
becsülhetetlen, ezért döntöttünk úgy, hogy 
csupán 5000 Ft-ot kérünk érte, de túlfizetést 
köszönettel elfogadunk a Tanoda Otthon 

hátrányos helyzetű gyermekeinek megse-

gítésére. Megvásárolható a honlapunkon; 
írja be az ottani keresőbe: Keresztutak, vagy 

megrendelhető telefonon vagy emailben. 
(Mivel csak egy gyűjteményről van szó, csak 
az első megrendelőnek tudjuk adni.)



Március 2: Hamvazószerda

A HÓNAP sikerKÖNYVE

Kempis Tamás: Krisztus követése című 
díszkiadású könyvet kínáljuk 

2200 Ft helyett 1600 Ft-ért!

Milyen az igazán „jó” böjt?
Először is tudatosítsuk magunkban, hogy 
böjtölésünk oka nem más, mint az Isten 
iránti szeretetünk: Őérte vállaljuk, hogy 
megfékezzük vágyainkat, hogy lemon-
dunk számunkra kedves dolgokról, és 
önmérsékletet gyakorlunk az érzéki él-
vezetek terén. Eltávolodunk kissé a földi 
dolgoktól, hogy közelebb jussunk és fogé-
konyabbak legyünk az istenire, hogy lel-
künk uralja a testünket, ne pedig fordít-
va. Ehhez szeretne segítséget nyújtani a 
Nagyböjt – kicsit másképp című útmu-
tató füzet, amely nagyböjt minden nap-
jára kínál lelki programot és megvalósít-
ható ötleteket, méghozzá három szinten: 
kezdő, középhaladó és haladó „böjtölők” 
számára. (színes füzet, 650 Ft)

Aki nagyböjtben többet és elmélyültebben 

szeretne elmélkedni, annak ajánljuk 

figyelmébe Barsi Balázs atya Itt az 

alkalmas, szent idő című kötetét, 
amelyben végigveszi a szentmise napi 

olvasmányait (kemény táblás, ünnepi 

kiadás, 208 old., 2600 Ft)

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

Nyitva vagyunk: hétfőtől péntekig 9–18h 

Telefon: 06/1 266 61 61 

e-mail: a@szentgellertkiado.hu 

webáruház: www.szentgellertkiado.hu 

A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

2. állomás: 
Jézus vállára veszi keresztjét

Egy kicsit erőre kaptam,
s a tömeggel odamentem a térre.
Kivágódott egy ajtó,

s kibotladozott a fiam,
mögötte a röhögő őrök.
Ketten odacipeltek egy nehéz keresztet,
és a vállára dobták.
Aztán elkezdték lökdösni,
le az úton.
Kibírhatatlan volt érte a fájdalmam.
El akartam venni tőle a keresztet,
hogy magam vigyem.

De tudtam, hogy ennek így kell lennie,
s így mentem, némán.

Uram Jézus,

kérlek, bocsáss meg, amiért olyan 

sokszor nehezebbé tettem keresztedet, 

amikor szemet hunytam szomszédom 

fájdalma és magányossága fölött.

Bocsáss meg, hogy pletykáltam má-

sokról.

Bocsásd meg, hogy mindig találtam 

kifogásokat, hogy bizonyos emberek-

kel ne kelljen együtt lennem, főleg, 

amikor beszélni akartak velem.

Segíts, hogy Máriához legyek hasonló, 

aki mindig igyekezett mások keresztjén 

könnyíteni.

Bocsáss meg, Jézus.

A Mária keresztútja című kötetkéből 
idéztünk (450 Ft)


