
„Rátekintett szolgálóleánya megalázott vol-
tára” – énekli Mária a Magnificatban. 
Amikor Jézus majd azt mondja: „...ta-
nuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos 
szívű vagyok...” (Mt 11,29) – ugyanazt a 
görög szót használja, amit Platón Az Ál-
lam című művében, amikor azt írja: az 
igazi vezető szelíd, prausz legyen. Azaz 
olyan szelíd ember, aki bár üthetne, de 
nem üt, parancsolhatna, de inkább kér; 
valamit megsemmisíthetne, de plántál; 
kihúzhatná magát, de meghajlik; ki-
kérhetné magának, de nem teszi. Ez az 
igazi alázat! Róluk mondja majd Jézus 
ama galileai hegyen: „Boldogok a szelí-
dek, mert ők öröklik a földet” (Mt 5,5). (Ha 
nem ők öröklik – nem lesz örökség.)

Mária, szíve alatt Jézussal már erről 
énekel, aki még nem született meg, de 
ezt hozza a világra. Ked-
ves szentem, Assisi Ferenc 
mondta egyszer a pápának: 
Ahol megszületik Jézus, ott 
meghal a bűn. Ahol még a 
bűn uralkodik, ott még nem 
él Jézus. 

„Hatalmas dolgot cselekedett 
karjával, szétszórta a szívük 
szándékában felfuvalkodotta-
kat – énekli Mária. – Hatal-

masokat döntött le trónjukról, és megalázot-
takat emelt fel.”

Jézus nélkül nagynak azt mondjuk, 
aki fent ül és kicsinek azt, aki lent. Ha-
talmas az, aki trónon ül, szolga, aki a 
trón lábánál térdel. És ezt áttételezhet-
jük a mai korra is. A Magnificat által 
kopernikuszi fordulat történik: azokra 
tekint Isten, akik lent vannak, azokat 
emeli fel. Akkor is, ma is és mindörök-
ké! Mária ezt énekli, mielőtt még Jézus 
Krisztus megszületett volna. 

„Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket 
küldött el üres kézzel.” Ebben az egyetlen-
egy versben minden szociális gondolat, 
amit valaha leírtak, már benne van. Jézus 
még nem tétetett a betlehemi bölcsőbe, 
de Édesanyja már az új életformát ének-

li, amelynek meg kell – vagy 
Jézus Krisztus követői által 
meg kellett volna – születnie 
erre a Földre. Ha a Krisztus-
követők nem tették vagy te-
szik ezt, ez nem Jézus bűne, 
hanem a követőié. A mienk.

Gyökössy Endre: Lukács 
örömhíre  55 elmélkedés, 
magyarázat a „legnépszerűbb” 
evangéliumról. (keménytáblás, 
448 old., 4200 Ft)
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Akinek gondja van ránk
Nem könnyű időszak a december: korán 

kelünk, hogy részt vehessünk a roráté 

szentmiséken, aztán munka után vásá-

rolni járkálunk, ide megyünk, oda me-

gyünk... Ebben a hajszában talán segíthet 

R. Berggötz imája:

Tudod, Uram, látástól vakulásig fárado-
zom, hogy minden rendben legyen otthon. 
Te azt kívánod, hogy Rád bízzam minden 
gondomat, mert Te akarod intézni azokat. 
Add, hogy megszabaduljak tőlük!
Megmutattad, milyen keveset ér kapko-
dásom. Add, hogy megtanuljam ebből: 
egész életemben mindent Tőled kell vár-
nom.
Így viselem, Uram, a nap terhét; add meg 
nekem és minden dolgozó testvéremnek, 
amire szükségünk van. Beteg testvéreink 
mellett pedig állj segítő kegyelmeddel, 
hallgasd meg sóhajaikat, enyhítsd fájdal-
maikat, gyógyítsd sebeiket, add meg szá-
munkra a jótékony álmot és a Benned való 
békés pihenést. Amen.

Szentlélek-váró kilenced  „Modern” 

imafüzet a Szentlélek tiszteletére: 
olvasmányok, lélekébresztő történetek, 
idézetek, stb. (64 old., 780 Ft)

Kaszap István
Kaszap István 1916. március 25-én, 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 

született Székesfehérvárott. Itt élte 

végig gyermekkorát, s itt végezte el 

középiskoláit is. Ezután jezsuita noví-

ciusként Budára került. Mindössze egy 

évet töltött itt, a Manrézában. Ezalatt a 

lelki tökéletességnek igen magas fokára 

emelkedett. Lelkigyakorlatai alatt fel-

ajánlotta magát és szenvedéseit Jézus 

Szíve engesztelésére. Az Úr elfogadta 

tőle az áldozatot. Rendkívül kínos be-

tegségek szenvedésein ment keresztül. 

1935. december 17-én, tizenkilenc éves 

korában szent halállal költözött el.

Szenvedése és halála, úgy látszik, igen 

kedves áldozat volt Isten előtt. Sok-sok 

ezer ember kérte és kéri azóta Kaszap 

István közbenjárását a legkülönbözőbb 

ügyekben. Levelek áradata számol be 

róla, hogy rengetegen elnyerték kéréseik 

meghallgatását.

Néhány gondolat Kaszap István feljegy-

zéseiből:

A helyes ambíció: alázatosság, ön-
megvetés, mindenkinek cselédje 
légy, tiszteletben, becsületben leg-
utolsó.

Milyen jó annak, aki az engedelmes-
ség tökéletes áldozatát meghozza 
Istennek!

Bízzuk magunkat bátran Istenre, 
hogy így kedvére átalakíthasson 
bennünket.

Szenthelyi-Molnár István: Legyen szép 
napod!  Bölcsességek, gondolatok és 
történetek az év minden napjára  
(304 oldal, 2800 Ft)



A II. világháború vége felé történt. Már 
annyi férj és családapa halt hősi halált a 
fronton, hogy Magyarországot az özve-
gyek és árvák hazájának lehetett volna 
hívni. A fővárosban alig lehetett élelem-
hez jutni. Az elárvult Molnár család is 
vidékre költözött, ahol idegenek fogadták 
be őket, és önzetlenül gondoskodtak ellá-
tásukról.

A vidékre menekült édesanya várandós 
volt, de kivette részét a házimunkából; fő-
zött, ágyneműt, ruhaneműt foltozott, igye-
kezett rendbe hozni mindent maga körül. 
Nyolcéves kislánya, Marika a ház körüli 
állatokat etette, udvart söpört, gyomlálga-
tott a veteményesben.

Közeledett a karácsony. Marika egy 
nagy játékbabát szeretett volna kapni 
ajándékba. Anyukája elmagyarázta neki, 
hogy dúl a háború, és nem lehet nagy 
dolgokra számítani, kicsi ajándékkal kell 
most megelégedni. De Marika egyre azt 
mondta, hogy édesapja nagy babát fog 
küldeni neki a mennyországból. Az anyu-
ka mindig igyekezett kislányát egy kis 
józanságra bírni, mondván, hogy apuka 

nemrég ment föl a mennyországba, lehet, 
hogy csak egy kicsi babát tud küldeni az 
angyalokkal. Ám Marika nem tágított: az 
ő édesapja nagy babát fog neki küldeni, 
egészen biztos így lesz.

Az édesanyát nagyon megviselte, hogy 
kislánya csalódni fog. Se pénze, se más 
értéktárgya nem volt, amit becserélhetett 
volna egy ilyen ajándékra. De azért mégis 
kiment a piacra, mert valamit tennie kel-
lett.

A piac szinte üres volt, minden bódé 
zárva, csak ketten árultak egy kevés zöld-
séget, burgonyát. Még vásárlók sem vol-
tak. Anyuka elkeseredve nekidőlt az egyik 
bódé falának, és ott sírdogált. Az utca má-
sik oldalán lévő házak egyikéből észrevet-
te őt egy asszony. Odament hozzá és meg-
kérdezte, mi a baj. Látta, hogy utolsó idős 
várandós, és azt gondolta, valami nincs 
rendjén. Anyuka azt mondta, semmi baja 
sincs, és mindjárt abbahagyja a sírást. Ám 
az asszony nem tágított. Meghívta őt egy 
csésze kávéra az otthonába.

A kávé jó hatással volt az anyukára. 
Megnyugodott, és olyan kellemesen elbe-
szélgettek, mintha régi jó barátnők lettek 
volna. Végül az anyuka elárulta szíve fáj-
dalmát.

Az asszony ekkor bevezette őt a gyer-
mek szobába. Az ágyon egy nagy játék-
baba ült. Elmondta az anyukának, hogy az 
ő kislánya pár hónappal ezelőtt halt meg 
gyógyíthatatlan betegségben. Odaadta az 
anyukának a babát, hogy vigye el a kislá-
nyának. Anyuka persze erősen tiltakozott, 
hogy nem foszthatja meg őt ettől a kedves 
emléktől. Az asszony erősködött, és  ‰

Rendíthetetlen bizalom



Az advent sikerKÖNYVE

Varga Anna: Örvendező szívvel 
című, valóban szívderítő elbeszéléseket 
tartalmazó könyvünket 1580 Ft helyett 

csupán 980 Ft-ért kínáljuk!

(folytatás az előző oldalról)

Lusta vicc
Az elsőáldozó kisfiú töredelmesen meg-
gyónja, hogy – mi tagadás – ő bizony ret-
tenetesen lusta. 
– Hát nem tudod, hogy azért vagyunk a 
földön, hogy dolgozzunk? – kérdi feddőn 
a plébános. 
– De tudom – válaszolja szemlesütve a 
fiú. – Ha felnövök, éppen ezért inkább 
tengerész szeretnék lenni.

Szeretet Könyvesbolt

1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 

Telefon: 06/1 266 61 61 vagy 20/92 888 88 

webáruház: www.szentgellertkiado.hu 

Nyitva: hétfőtől szombatig 9-től 18h 

18-án vasárnap 9-től 14 óráig!

Tekintse meg 10 újdonságunkat 
a honlapunkon vagy a boltunkban! 
Ha csak 5001 Ft-ért vásárol, arra is 

adunk kedvezményt – és minél többért, 
annál többet! A postköltséget pedig 

vagy elengedjük, vagy cserébe adunk egy 
1000 Ft-os könyvutalványt!

Kívánságok
Panaszkodsz: az élet nem teljesítette, amit 
ígért. Csalódtál házasságodban, gyerme-
keidben, üzleti számításaidban...
Az élet elbánt veled, lehet.
Csakhogy attól tartok, te léptél fel vele 
szemben túl nagy igényekkel.
Az a bölcs, aki már eleve szerény.
Kívánságot kívánságra halmozol... ezzel 
az élet képtelen lépést tartani.
Hát akkor nem vágyódhatsz semmire?
Dehogynem! Csak próbáld vágyaidat Is-
ten akarata szerint élni, s kevéssel beérni.
Csak egy dologban lehetsz mindig elége-
detlen: hogy még nem szereted eléggé Is-
tent; és egyvalakivel: önmagaddal.

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

azt mondta, örül annak, ha Marika ettől az 
ajándéktól boldog lesz, és így még jobban 
megerősödik a reménye.

A két anya egymás nyakába borulva 
könnyezett, majd anyuka hazaindult a 
gyönyörű ajándékkal.

Karácsony este Marika az ártatlan gyer-
mekek egyszerűségével jelentette ki, hogy 
ő tudta, és neki igaza volt, hogy az édes-
apja nagy babát fog küldeni a mennyor-
szágból.

Varga Anna: Örvendező szívvel 
Egy világot járt hívő lélek 

elgondolkoztató történetei hazánktól 
egészen Dél-Afrikáig, az élet szépségéről 
és Istenünk jóságáról. (144 old., 1580 Ft)

Nagy Alexandra: Mennyei derű és ború 

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


