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Egyedül a szentáldozás

Az október 5-én ünnepelt Szent Fausz-
tina nővér, az Isteni Irgalmasság apos-
tola írja Naplójában:
– Annyira gyengének érzem magam, 
hogy folyton elesnék a szentáldozás 
nélkül. Egyedül a szentáldozás tart 
meg, belőle merítek erőt, benne van a 
tartásom. Azon a napon, amikor nem 
áldozhatom, félek az élettől, félek sa-
ját magamtól. Az ostyában rejtőző Jé-
zus a mindenem. A tabernákulumból 
merítek erőt, szilárdságot, bátorságot, 
fényt. Itt keresek enyhet fájdalmaimra 
a gyötrelem pillanataiban…
Ó, fehér Ostya! Te megőrzöd lelkem 
fehérségét. Elfog a félelem attól a nap-
tól, amikor nem vehetnélek téged ma-
gamhoz.
Mindazt a jót, ami bennem van, a szent-
áldozásnak köszönhetem!

Aki nem félt

1792-ben a Londonból Párizsba tartó 
utasszállító hajó viharba került. Tom-
bolt az orkán, minden utas arcára kiült 
a halálfélelem, csak egyikük maradt 
nyugodt. Az üvöltő viharban befejez-
te szentolvasóját, majd kézzel-lábbal 
igyekezett utánozni a hajó hánykoló-
dását, hangjával pedig a villámcsapá-
sokat kísérő mennydörgést és a vizek 
zúgását. Fel-alá futott a fedélzeten, 
folyton ezt kiabálva:
– Valóban így van, Miklós mester, va-
lóban így! Bár csak te is láthadnád!
Utastársai csodálkozva néztek rá: talán 
megzavarodott? Végre elállt a vihar. 
Az utasok már felbátorodva körülvet-
ték ezt a férfit, s megkérdezték, mitől 
olyan jókedvű.
– Ifjúságom kedves emléke jutott 
eszembe. Bécsben a zenetanárom egy-
szer feladta nekem leckének, írjak egy 
zenedarabot, amelyben megjelenítem a 
vihart. Minthogy ilyenben akkor még 
nem volt részem, kértem őt, mondja 
el, milyen a tengeri vihar. Erre ő kéz-
zel-lábbal, hanggal próbálta utánozni, 
ahogy én az imént.
Útitársai most már igazán kíváncsiak 
lettek erre a különös művészre.
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– És önt hogy hívják, uram? – kérdezte 
meg egyikük.
– Joseph Haydn – válaszolta szerényen.
Erre a fedélzeten megint „kitört a vihar”, 
mert az utasok tapsviharral köszöntötték a 
világhírű zeneszerzőt.

Szenthelyi-Molnár István: Legyen szép 

napod!  Bölcsességek, gondolatok és 
történetek az év minden napjára  
(304 oldal, 2800 Ft)

Lenni = kapcsolatban lenni!
Az emberi élet egyik alfája és ómegája 
ez.
Lenni – EGÉSZ-ségesen, relatíve boldo-
gan, aránylag kiegyensúlyozottan, jó 
közérzettel, emberhez méltóan lenni 
nem más, mint kapcsolatban lenni.

Az első kapcsolat az ÉN–TE kapcsolat. 
Én és egy másik ember. Én és a felesé-
gem. Én és a gyerekem. Én és egy em-
ber, vagy néhány ember még! E nélkül 
nincs emberi élet! Kapcsolat nélkül egy-
szerűen kialszik a fény. Legyen néhány 
emberrel szoros kapcsolatod. Hangsú-
lyozom: néhánnyal!

Valaki mesélte:
– Száz embernél többnek írtam újévi 
üdvözletet, és egy ember sem akadt, 
akinél szilveszterezhettem volna!

Így igaz. Száz emberrel csak felületesen 
lehet kapcsolódni, az még nem szemé-
lyes kapcsolat.
Az igazi emberi kapcsolatban együtt 
vagyunk, szót váltunk, egymás szemé-
be nézünk, egymás kezét – legalább ér-
kezéskor-búcsúkor – megfogjuk. Vagy 
éppen meglátjuk a másik homlokán a 
bánatot vagy ajkán a mosolyt. Azért 
mondom: néhány emberrel, mert sokkal 
ezt nem lehet.
Néhány emberrel építsd ki és ápold a 
kapcsolatot, hogy az mindig személyes 
kapcsolat legyen; „öntözgesd”, mint a 
virágodat!
Kérdezik, miért van annyi elszemély-
telenedett, néma házasság? Mert az 
ÉN–TE kapcsolat átalakult ÉN–AZ kap-
csolattá. Az ÉN–TE kapcsolat mindig 
személyes. Az ÉN–AZ kapcsolat: egy élő 
lény és egy tárgy kapcsolata. A házas-
ságban az ÉN–TE forró kapcsolat átala-
kulhat tárgyi kapcsolattá! A férj vagy a 
feleség már úgy néz a másikra, mint egy 
éjjeliszekrényre, egy asztalra, vagy egy 
útban lévő székre. És egy asztallal nem 
beszél az ember, legfeljebb arrébb tolja 
egy kicsit. Annyira tárgyi lehet egy ilyen 
kapcsolat, hogy már ha megcsókolja, se 
érez semmit, ha megfogja a másik testét, 
mintha a sajátját fogná meg, vagy egy 
fadarabot. Ezért kell a házasságon belül 
is ápolnunk az ÉN–TE kapcsolatot, hogy 
el ne tárgyiasodjék, el ne hidegedjék.

Gyökössy Endre: Lélekápolás 

„Úgy érzem, azért van szükségünk 
lélekápolásra, önmagunk lelki 
gondozására, hogy idejében felismerjük 
lelkünk sérüléseit, és Isten Szentlelkének 
segítségével önmagunk is legyűrhessük 
azokat” – vallja könyvérről a lelkész-
pszichológus szerző. (208 old., 3200 Ft)



Sajnos, mi, idősek, különösen is hajla-
mosak vagyunk elkalandozni a múlt-
ban. Az nem baj, ha a múlt kedves em-
lékeit megőrizzük. Nagy dolog az, ha 
valakinek szép gyermekkora volt, arra 
jó viszszaemlékezni. Erőt lehet belő-
le meríteni, csak vigyázzunk, nehogy 
„bezzeg”-bácsikká vagy 
nénikké váljunk! 
Mert ha örülök an-
nak, hogy de szép 
volt nagyanyámnál 
vagy nagyapámnál, 
meg még el is ko-
tyogom, az jó. De ha 
rákezdek, hogy: „Bez-
zeg az én időmben, 
mit tudjátok ti, fiata-
lok!…” – akkor baj van.
Ha valaki a gyermekkorban akad meg, 
az infantilis, gyerekes lesz, felnőttként is 
gyerekesen viselkedik. Van, aki a serdü-
lőkorban reked meg; ezt juvenilizmusnak 
nevezi a szaktudomány.
Emlékszem valakire, aki valamikor ka-
tonai iskolába járt. Az én fiatal korom-
ban még volt egy gimnáziumnak megfe-
lelő katonai szakiskola; a kis „cőgerek” 
katonaruhában jártak, és a Ludovikán 
tanultak tovább. Szóval, az ifjúkorában 
katonaiskolában nevelkedett férfiú mos-
tanában egyre azon háborog, hogy a két 
nagy fia néha lehever délutánonként. 
Kérdeztem tőle, miért van ezen úgy föl-
háborodva. Szerinte az ember úgy van 
megszerkesztve, hogy csak éjjel aludjon, 
és nem érti, miért berzenkednek elvei 
ellen a gyerekei. – Azért, mert ő megma-
radt a cőger-iskola vonalán, a katonás 
rendben és fegyelemben, a test sanyar-
gatásában. Nem vette észre, hogy azért 
egy s más történt ebben a világban.

Efféle nemzedéki kérdés az is, hogy 
ma már nem a régi dalok és nem „régi” 
hangszerek vannak divatban. – „Hogyan 
lehet gitáron játszani a templomban?!” – 
Tényleg, hogyan lehet? Én szépnek tar-
tom. Ha valaki szépen gitározik, az szép. 

És ha valaki csúnyán 
orgonál, az csúnya.
Egyre vigyázzunk: 
ha megrekedünk a 
múltban ilyen „bez-
zeg” módon, abba 
hallatlanul el lehet 
fáradni. De nem-
csak az illető me-
rül ki, mert nem 
tudja azt csinálni, 

amit negyven vagy ötven évvel ez-
előtt, hanem azt akarja csináltatni gyer-
mekeivel vagy unokáival is, és azokat is 
fárasztja ezzel.
Kérjük Istentől, hogy ne „bezzegezzünk”, 
hanem éljünk a mában! Azt természete-
sen vegyük komolyan, hogy jelenünk a 
múltban gyökeredzik. Mert szép dolog a 
múlt, és ami áldott, jó, áthozható belőle, 
azt hozzuk is át, mert nagyon sok érték 
rejtőzik ott. A múltból kell megépíteni 
a jelent, és lépésenként, araszonként a 
jövőt. Ám amikor valaki negyven éven át 
mondogatja: „Majd ha én egyszer!…” – 
abból nem lesz semmi. Mindig csak ter-
vezni, és soha nem tenni érte semmit, 
az tragikus, megrekedt dolog, abban el 
lehet égni.
Gyökössy Endre: Orvosság a fáradtságra 

Miért is vagyunk fáradtak? A kötet 
segítségével könnyű lesz megvizsgálnunk 
a lelki okokat, majd gyógyírt keresnünk az 
elégtelenség-érzés okozta fáradtságra, az 
aggodalmaskodásra; sőt, még a depresszióra 
is kapunk ellenszert. (128 old., 2400 Ft)

„Bezzeg az én időmben!…”



A HÓNAP sikerKÖNYVE
Gyökössy Endre: A Hogyan – 

Három meditáció a meditációról 

című kötetet kínáljuk 

1280 Ft helyett 900 Ft-ért!

először „illegalitásban” jelent meg magyarul. 
Fordítója Sántha Máté, vagyis eredeti nevén 
Kardos Klára, Sík Sándor „íródeákja”; ezért ke-
rült a műbe sok-sok érdekes magyar kiegé-
szítés, szép versek és gondolatok.
Az 1986-os kiadásból találtunk a raktár mé-
lyén egy érintetlen csomagot – ezt kínáljuk 
most, kötetenként 890 Ft-ért.

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!

Milyen az a meditáció, amit mi, 
hívő emberek, istenhívők és Krisztust 
követők, Jézus ma élő tanítványai végez-
ni szeretnénk? Ilyen mondatokat írtam a 
jegyzetfüzetembe: szemlélődő, elmélyedő 
– szívünkkel való gondolkodás, befelé for-
dulás, egész lényünkkel befelé – de túl ön-
magunkon. Tehát nemcsak saját csöndün-
kért és saját jólétünkért meditálunk, hanem 
hogy abból kilépve valami történjék.

Gyökössy Endre: A Hogyan – Három 

meditáció a meditációról című kötet nem 
kevesebbet kínál, minthogy bevezet az 
igazi, keresztény módon gyakorolt elmélyült 
imádság hogyanjába… (108 old., 1280 Ft)

Öregszünk, de győzünk!
Ez az egyik legjobb segítő könyv azok szá-
mára, akik sokáig szeretnének boldogan élni, 
egészségesen és hasznosan tölteni napjaikat 
bármilyen életkorban. Alfons Deeken könyve 

Durva vicc
Az új sekrestyés panaszkodik:
– A templomot is, a sekrestyét is nekem 
kell felsúrolni? Azt tetszett mondani, 
hogy durvább munkákhoz van itt egy 
másik ember.
– Ez így igaz – feleli a pap –, ő hajtja be 
az elmaradt egyházadót.
Nagy Alexandra: Viccözön 

 Kis híján 500 keresztény vicc, sok rajzzal, 
sok nevetéssel (208 oldal, 2800 Ft)

Nyugodtan alszol el, ha magad-
ban elrendeztél mindent, minden dol-
godat Istenre bízva. Nem lesz álmatlan 
éjszakád a holnap gondja miatt sem, ha 
Isten próbatételét látod a várható ne-
hézségekben. Isten tervei szerint akar-
tad megvalósítani elmúlt napodat, bízd 
rá sikertelenségeit is.
Igazgyöngy vagy Isten tenyerén 

– Segítő gondolatok című kötetkéből 
idéztünk (540 Ft)


