
Nagyon fontos, hogy ne szűnjünk meg 
figyelni mindarra, amit Isten a múltban 
adott, amit a jelenben ad, és amit a jö-

vőben készül adni. Legyünk nyi-
tottak minden jó sugallatra, 
új és új isteni érintésre. 
Minden áldott nap fi-

gyeljünk arra, amire a 
Szentlélek akar vezet-
ni bennünket. Az em-

beri szellemnek ez ad 
végtelen tágasságot, 
a pszichének üdesé-

get, egész valónknak 
testi-lelki megifjodást.

Egyszerre igaz az, hogy az 
istendicséret nem választható el a 
mindennapoktól, hanem áthatja egész 
életünket, illetve az, hogy Isten dicsé-

rete akkora ügy – egyetlen igazi emberi 
ügyünk –, hogy külön helyet, teret és időt 
kell szentelnünk neki. Mindenütt úgy kel-
lene élnünk: a konyhában, az iskolában, 
a szántóföldön, a hitvesi együttlétben és 
a papi szolgálatban, hogy Isten birtokba 
vehesse szívünk szentélyét, személyünk 

legbensejét.

Nem hiszek az olyan életszentségben, 
amely abban áll, hogy felfüggesztem a 
munkámat, hogy lenézem, megvetem a 

hétköznapi feladatokat, és lélegzetvisz-

szafojtva rendkívüli tapasztalatokat vá-

rok. A hamis vallásosság veszélyesebb 
lehet, mint a hitetlenség, mert 

olyan úton indul el az ember, 
amelyről azt hiszi, Isten-

hez vezet, holott az el-
lenkező irányba mutat.

Ha hiszünk az örök-

kévalóságban, követ-
kezetesnek kell len-

nünk. Ha Isten az én 
életem és örökkéva-

lóságom, akkor semmi 
sem lehet fontosabb ennél 

a ténynél. Akármi nyugtalanít 
is, nem vonhatja el figyelmemet a 

leglényegesebbről, hogy mi lesz velem az 
örök életben. A logika követeli ezt tőlem. 
Nem lehet fontosabb ügyem, aktuálisabb 
problémám és kérdésem. Nem lehet na-

gyobb boldogságom és örömem.
Barsi Balázs OFM: Mi dolgunk a 
világon?  A kötetben található percnyi 
elmélkedések csak akkor teljesednek 
ki és teljesednek be életünkben, ha 
mi is a részesei leszünk, újra és újra 
végiggondoljuk az üzenetet, és engedjük 
hatni ránk Istenünk jóságát és szeretetét… 
(aranyozott kemény táblás, ünnepi kiadás, 
208 old., 3800 Ft)
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Szent Filoména segít
Az egyik imameghallgatást közlő levél 

név nélkül érkezett, „Minden lehetséges 

annak, aki hisz” jeligével:

„Barátnőm 1991 decemberében rosszin-

dulatú daganat miatt sürgősséggel került 

az onkológiára. „Imasegélyt” koldultam 

az ismerősöknél, s a Csodatevő Szent Fi-

loména könyvecske nyomán fordultam bi-

zalommal a kis szenthez. Kilencedet tar-

tottunk. A műtétre a Lourdes-i Szűzanya 

ünnepén került sor. Az egész kórterem 

közösen imádkozott hangosan a barátnő-

mért. Dicsőség és hála Istennek – a beteg 

meggyógyult.”

Egy Mugnano del Cardinale-beli, olasz 

nyelvű kiadványban pedig a következő 

cikket találtuk „Levél Magyarországról” 

címmel:

A levél írója elmondja, hogy 1992 nyarán 

férjével és három gyerekével Mugnanóba 

zarándokoltak, hogy megköszönjék a csa-

ládfő csodás gyógyulását. „Férjem szemé-

ből 1991-ben az orvosoknak rosszindula-

tú daganatot kellett eltávolítaniuk, s nem 

sok reménnyel kecsegtettek. A műtétet 

többször meg kellett ismételni. Rettenetes 

hónapokat éltünk át. Ekkor került a ke-

zembe E. D. M. Paul O’Sullivan A csoda-

tévő Szent Filoména című könyve. Eddig 

semmit sem tudtam erről a kis szentről, 

de most állhatatosan imádkoztam, kérve, 

hogy járjon közben értünk a Mindenha-

tónál. Könyörgésem meghallgatást nyert. 

Hála és köszönet Filoménának a közben-

járásért.”

Zipernovszky Judit: Csodatévő 

Szent Filoména  Életrajz, 
csodatörténetek, imák (158 old., 1480 Ft)

Gazdálkodj jól az időddel!
Egy idősebb asszonnyal beszélgettem.
– Megöregedtem és egy kicsit fáradt va-
gyok – mondta –, gyermekeim megháza-
sodtak és elmentek, férjem meghalt, egye-
dül vagyok. Tudja, én valójában sohasem 
éreztem magam otthon ebben a világban. 
Valahogy úgy voltam vele, mint aki meg-
száll egy éjszakára a szállodában, és úgy 
dönt, nem érdemes ilyen rövid időre ki-
csomagolni a holmiját. Olyan sok dolog 
volt, amit meg szerettem volna tenni, ki-
sebb dolgok, és mondogattam magamnak, 
hogy megteszem, de aztán sohasem lett 
belőle semmi.
Az asszonyt hallgatva eszembe jutott az a 
sok-sok ember, akik arra várnak, hogy cso-
magjukat kirakják. Tele vannak jóindulat-
tal, tervekkel és aztán… majd ha a gyere-
kek felnőnek, ha már elég pénzt keresnek, 
ha majd jobb lakásba költöznek, stb. Akkor 
sokat fognak olvasni, színházba, moziba 
járni, hobbijaiknak élni, társaságot keresni. 
De most nincs rá idő. Így mennek el a na-
pok és hetek, és 52 hét egy évet tesz ki.
Ha hosszú órákat nem is tudunk elvenni 
napi munkánkból, de értékes 15 perceket 
igen. És annyi időt mindig meg tudunk 
takarítani a napból, amennyi apró öröme-
inkhez és vágyainkhoz kell.

Szenthelyi-Molnár István: 
Veled megyek! Mindennapi útravaló 

az élet útjaira (304 oldal, 2800 Ft)



Sokszor kerülünk olyan helyzetbe, 
amelyet nem akarunk. Itt ad megol-
dást a kereszt és a feltámadás. Meg-
oldja a lehatároltságomat. Nem ke-
resztény módon ezt nem érhetem el. A 
hitben megértem, hogy nincs remény-
telen helyzet, nem roppanunk össze. 
Ebben a keresztény léttágasságban ál-
landóan erősödöm. Szükségem is volt 
rá, mert a sikerek ellenére egyre több 
szakmai kritikát kaptam: hogy mer-
tem elvállalni az ikreket. Természe-
tesen a Jézusra való hivatkozást nem 
akarták elfogadni.
A vádak igazából mindig hasznosak. 
Igyekszem úgy fogadni ezeket, ahogy 
Kis Szent Teréz tanít rá:
– Gondolatban biztos elkövettem vagy 
képes lennék elkövetni, amivel vádol-
nak.
– Az igazi alázat nem az, hogy kimond-
juk: „Tele vagyok hibákkal”, hanem 
boldogok vagyunk, ha mások is ezt 
gondolják rólunk, sőt mondják is, és 
ócsárolnak bennünket. Örüljünk, ha 
felebarátaink teszik ezt. Mi lenne ve-
lünk, ha nem tennék?
– Ne vess meg senkit; lehet, hogy nem 
látod benne azt az óriási erényt, amit 
Isten lát.

Egy végstádiumban lévő kisfiút, óriási 
agydaganattal, megpróbáltam meg-
menteni, de négy nap múlva sajnos el-
veszítettük. Talán hagyni kellett volna. 
Ez azonban mindig nagy dilemma. Az 
elkeseredett szülőknek kis vigaszt tud-
tam adni azzal, hogy elmondtam nekik 
Marci fiam történetét, és hogy a Jézus-
ima hogyan húzott ki ebből a vigaszta-

lanságból, bebizonyítva, hogy az Istent 
szeretőknek minden a javukra válik.
A sok szenvedés arra jó, hogy leérünk 
a lelkünk mélyén lévő forráshoz, és ak-
kor kitisztul minden. Arra is rájöttem, 
hogy minden missziósnak magasztos 
a célja, de ezt különböző utakon érik 
el, és ebből sok nézeteltérés adódhat. 
Mindig olyan alapítványt kell válasz-
tani vagy létrehozni, ahol nemcsak a 
célokban, hanem ahhoz vezető útban is 
egyetértés van a részvevők között. Így 
sokkal könnyebb lesz az együttmun-
kálkodás.

Csókay András: Orvosmissziók 

Jézus-imával  Lelki napló a nigériai 
missziótól a bangladesi ikrek szétválasztásáig 
(220 old., 3200 Ft; október végéig 

kedvezményesen kínáljuk, 2000 Ft-ért!)

A texasi San Antonio Kis Virág nemzeti 
kegyhely bazilikájának sírkápolnája, 
amely a Lisieux-i sír tökéletes mása

A földön minden a felebaráti szeretet. 
Amilyen mértékben ezt gyakoroljuk, 
olyan mértékben szeretjük Istent.
Lisieux-i Szent Teréz;  
a Minden napunk a szeretet ünnepe 

című gondolatgyűjteményből 
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

A negatív kritikák és a szenvedés haszna



A súlyos penitencia
Egy artistától gyónása után megkérdezi 

a plébános, hogy mit dolgozik a cirkusz-

ban. A tornász bemutatóképpen ott hely-

ben, a gyóntatószék előtt ugrik egy ügyes 

szaltót.

Meglátta ezt egy idős néni. Gyónása előtt 

ijedten suttogja az atyának:

– Tisztelendő úr, tudom, hogy én is meg-

érdemelném; de könyörgöm, rám ne ilyen 

penitenciát szabjon ki!

A HÓNAP sikerKÖNYVE 

Egyik legsikeresebb könyvünket, 

Csókay András: Orvosmissziók 

Jézus-imával című lelki naplót 
kínáljuk 3200 Ft helyett 2000 Ft-ért!
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A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

Nagy Alexandra: Mennyei derű és ború 

A legsikeresebb viccgyűjtemény új kiadása  
(208 old., 2800 Ft)

Savanyú keresztyének?
Jézus nem a boldogtalanság szószólója, 
mint Buddha vagy a modern filozófu-
sok. A mai nyugati filozófia a boldogta-
lanság filozófiája.

Jézus nem a boldogtalanság Igéit hoz-
ta erre a világra. Jézus élete örömhírrel 
kezdődik, és mielőtt meghalna: örö-
met mond! Amikor megszületik, ez az 
angyali híradás: „Íme, hirdetek nektek 
nagy örömet, amely az egész nép öröme 
lesz!” Ezzel kezdődik az evangélium. 
Ez az első szó: öröm! És mielőtt Jézus 
befejezné földi pályafutását, ezt mond-
ja: „Ezeket azért mondom nektek (tanít-
ványainak), hogy az én örömöm legyen 
bennetek, és örömötök teljessé legyen”.

És hogyan lett teljessé ez az öröm? „A 
tanítványok azonban megteltek öröm-
mel és Szentlélekkel”. – A Szentlélek 
nem a „savanyúság” lelke, hanem az 
öröm Lelke! Beteltek örömmel és Szent-
lélekkel.

A Szentlélek legdrágább „mellékter-
méke” az öröm! A Lélek gyümölcsei 
között is szerepel. Pál apostol Isten or-
szágáról ezt írja: „Hiszen az Isten or-
szága nem evés és ivás, hanem igazság, 

békesség és a Szentlélekben való öröm” 
(Róm 14,17).

Miért nem veszik észre ezt a savanyú 
keresztyének? Talán hiányos Bibliájuk 
van, amikből egy gonosz kéz kitörölte 
az öröm szót? Pedig Jézus ezt hozta!

Gyökössy Endre: Kulcs a boldogsághoz 

Megtanulhatunk boldognak lenni úgy, 
ahogy azt a mi Teremtőnk és Gazdánk 

kívánja nekünk… (128 old., 2400 Ft)


