
A mai nappal (február 22-e Hamvazó-
szerda) ismét ránk köszöntött az alkal-
mas, szent idő, amely arra hivatott, hogy 
testünket-lelkünket az élő 
Isten szolgálatába fog-
ja, az Ő akaratának 
megismerésére és 
teljesítésére han-
golja. A keresztény 
lét koncentrátuma 
ez a negyven nap: a 
megújulásra való felhívás-
tól a Krisztussal együtt vállalt szenve-
désen át a feltámadásig magába sűríti a 
Krisztus-követés valamennyi fázisát.

Az első lépés, hogy a világból érkező, 
olykor egészen vakító reflektorfények 
helyett Isten tekintetét keressük, aki a 
rejtekben is lát. Kicsiny, nem látványos, 
de konkrét és magunkon mindennap 
számon kérhető vállalásokat tegyünk, 
figyelembe véve, hogy testi-lelki adott-
ságaink, körülményeink folytán mások 
a lehetőségeink, és persze teherbíró ké-
pességünk sem egyforma. A keresztény 
böjt nem testünk büntetése, sanyar-
gatása, hanem szellemi-lelki Istenhez 
fordulásunk fizikai vetülete. Testünk a 
böjtöléssel vesz részt az Istenre figye-
lésben, és ez visszahat lelkünkre: érzé-
kenyebbé tesz az Istentől érkező apró 

jelekre, indításokra. Az imádság, böjt 
és irgalmasság egymásból fakadjon, ne 
puszta külsőség, erőpróba, izzadság-

szagú erőlködés legyen, ha-
nem újfajta, bensőséges 

találkozás Istennel 
és testvéreinkkel.

Urunk Jézus, 
ha komolyan vesz-

szük az intő szót, 
hogy porból lettünk, s 

a porba térünk vissza, bizony 
egy kicsit megrendülünk. Nem köny-
nyű szembesülnünk azzal, hogy terve-
inkről, álmainkról, mindarról, amiért 
napról napra fáradozunk, kimondatik, 
hogy velünk együtt az enyészeté lesz. 
Add, hogy az előttünk álló negyven 
napban megtanuljunk leszámolni illú-
zióinkkal és légvárainkkal, s elfogadjuk, 
hogy nem is kell másnak lennünk, mint 
pornak: Isten kezében, az Ő Leheletével 
ez a por megtelik élettel, és abba a di-
csőségbe emeltetik, amely a Te osztály-
részed az Atya jobbján.

Barsi Balázs: Itt az alkalmas, szent idő; 
szentírási elmélkedések nagyböjt 

napjaira című kötetünkből idéztünk 

(keménytáblás, ünnepi kiadás, 
208 old., 2600 Ft)
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... Lehet, hogy nincs még erőd meg-
vallani bűneidet valakinek. Lehet, 
hogy nincs még erőd bekopogtatni 
egy lelkigondozóhoz, és kiborítani a 
szemeteskosaradat. Ám akkor is van 
Valakid, Egyvalakid szüntelen: a te 
Áldott Orvosod, Jézus Krisztus, Aki 
miattad is a keresztre ment.
Ha gyötrelmes az éjszakád – olvasd 
az evangéliumokat! Bűneid mélyén 
– olvasd a keresztre feszítés történe-
tét! És egyszer ott találod magad a 
kereszt tövében, ahol érted szenved 
az Emberfia. S egyszer kibuggyan a 
szádon:
– Én Uram és én Istenem! Könyö-
rülj rajtam! Most már érzem, tudom, 
hogy hol, miben vétkeztem, tudom, 
mi lakik bennem!...
S akkor mondd ki, amire rádöbben-
tél a kereszt tövében! Ahogy egyszer 
egy nem hívő ember megtorpant a 
múzeumban az egész falat betöltő 
Golgota-kép előtt: Jézus nézett le rá. 
Odalépett, és elolvasta a kép felira-
tát: „Ezt tettem érted, te mit tettél ér-

tem?” Megkövülve állt, majd könnyes 
arccal kilépett a kiállító teremből – és 
megújult az élete. Európa egyik leg-
kiválóbb evangélistája, nagy hatású 
misszionáriusa lett. Mert megállt a 
Golgota keresztje alatt. És bűnössé 
lett egy addig „jó” ember. Mert felné-
zett az Ember Fiára!
Vedd elő az evangéliumokat, s ha 
nem tudod, mi a bajod, mi gyötör be-
lül, olvasgasd a négy evangéliumban 
a Passiót! S engedd, hogy az Ige bevi-
lágítson lelked pincéjébe.

Kedves Atyánk!
Nem takargatjuk előtted bűneinket, 
hiszen jobban ismersz bennünket, 
mint mi magunkat. Közelebb vagy 
hozzánk önmagunknál. Köszönjük, 
hogy tudhatjuk: azért leplezel le ben-
nünket, hogy meg is gyógyíts. Azért 
mutatod meg a bűneinket, hogy el-
vedd, a Te Fiad, a Jézus Krisztus 
irgalma és kegyelme által. Ezért ál-
dunk, magasztalunk, dicsérünk és 
szívből szeretünk Téged! – Amen.

Gyökössy Endre: Az Áldott orvos 
rendelőjében  Ki ne érezte volna, hogy 

nem tudja, mi a baja, csak éppen fáj 
az élet?... Olvasás közben teljes 

kivizsgáláson esünk át – és Istennél 
az orvosság! (144 old., 2600 Ft)

Latin–magyar Misszálé

A keresztény katolikus 

magán és nyilvános isteni szolgálata

A kötet összeállítója és fordítója Szunyogh 

Xavér Ferenc bencés hittudós. A II. vatiká-

ni zsinat liturgikus reformja előtt hatalmas 
népszerűségnek örvendett ez a rendkívüli 
mű, mivel a nemcsak a vasárnapi és ünnepi 
szentmisék pontos szövege található meg 

benne latinul és magyarul, hanem más 

fontos szertartásoké is, magyarázatokkal.

Több szép példányt is kínálunk most, kö-

tészeti kivitelezésétől függően 6500 és 
8500 Ft közötti áron. Telefonon szívesen 
adunk felvilágosítást az egyes példányok-

ról: 20/92 888 88. Megrendelhető: www.
szentgellertkiado.hu (nyitólapon balra 

fent: Keresztény antikvárium).

Mi a teendőnk, ha  fá j  az életünk?



Lélek nélkül rohan a világ, lélek nél-
kül akar pénzt szerezni meg jó karri-
ert csinálni. Hatalmas és folyamatos a 
károkozás, mint a pusztító tornádónak 
a vihara, mely erős ugyan, de nem föl-
emel, nem elrendezi a dolgokat, hanem 
mindent összetör és iszonyú rombolást 
végez. Pedig az embernek az élet min-
den területén alapvetően fontos, hogy 
lélekkel végezze azt, amit tesz – legyen 
valaki férj vagy feleség, miniszter, mű-
vész, kétkezi munkás. Fontos, hogy re-
ményt adjunk a környezetünknek.
A mindennapi helytálláshoz nekünk 
is erőt kell szereznünk valahonnan, 
fel kell töltődnünk. Milyen csodála-
tos, hogy rendelkezésünkre áll a vi-
lág legnagyszerűbb „töltőállomása”, a 
szentmise mindennapi kegyelme. És a 
szentáldozás! Micsoda örömforrás! S 
mégis, nagyon sok ember magabiztosan 
kijelenti, hogy neki nincs szüksége az 
Oltáriszentségre. A közelmúltban is azt 
mondja nekem egy asszony: „Kinőttem 
én már abból, idős vagyok ahhoz, elva-
gyok nélküle!...”

Pedig Jézus azt mondta: „Ha nem eszi-

tek az Emberfia testét és nem isszátok a 

vérét, nem lesz élet bennetek” (Jn 6,53). 
Ez a több-lét titka. Nem játszhatom te-
hát. Kimondhatatlanul komoly és fontos 
dolog ez. Magam is folyton azon fára-
dozom, hogy szentáldozásaim valóban 
személyes találkozások legyenek Jézus-
sal. Megszólítom a szívemben, beszél-
getek vele, csendet tartok, Jézus pedig 
rám mosolyog. Eszembe juttat dolgokat, 
vagy megihlet, új lendületbe hoz, az apró 
dolgokban is megláttatja velem, hogy 
milyen szép a világ. Ha valamilyen be-
tegség ér, akkor is szükségem van arra, 
hogy a szenvedés nagy kísértéseit, a 
Gondviselés kétségbe vonását, egyálta-
lán a kétségbeesést, a céltalanságot elke-
rüljem a szentkenet – a segítő kegyelem 
– révén. Azért van annyi öngyilkos, annyi 
depressziós ember, mert a végső kétség-
beesésbe zuhant személy nem tud hol 
töltekezni, nem remél senkitől segítséget.
A magam részéről igyekszem mindent 
megtenni azért, hogy szegény ember-
testvéreimet bekapcsoljam az isteni 
erőterekbe, mert az üdvösség a minden. 
Múlhatatlanul szükséges, hogy testvé-
reinket az üdvösség irányába segítsük, 
hogy eljussanak arra a lelkületre, amely-
lyel már észreveszik a Jóistent! Csak 
eddig a felismerésig kell eljutniuk, és 
a mennyei Atya máris eléjük siet, hogy 
magához ölelje a hazatérő tékozló fiút 
és leányt.  ‰

Kerényi Lajos atya

Micsoda örömforrás a szentáldozás!
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megújuló kínálata ugyanitt!

(folytatás az előző oldalról)

Mint kórházlelkész arra törekszem, 
hogy a betegeket bekapcsoljam a szent-
ségek csodálatos erőtereibe. Örömmel 
és boldogan, két kézzel osztogatom a 
szentségeket, mihelyt a lélek alkalmas 
rá! A jóakarat, a bizalom, a tágra nyílt 
szem, a várakozás, a Jézus iránti meg-
nyílottság már elég ahhoz, hogy győzze, 
bírja elegánsan, hogy tudjon mit kezde-
ni a szenvedéssel. És a szenvedés gyak-
ran a megváltás eszköze lesz számára.
A szentségek által a beteg kiemelkedik 
a szenvedés rettenetes, nyomasztó sú-
lyából. Hatalmas erőtér létesül! Bekap-
csolódik egy olyan erőtérrendszerbe, 
amely megnyugtatja és boldogabbá teszi 
a szenvedőt, és értelmessé a szenvedést.

Adj nekem lelkeket, Uram!– Kerényi 
Lajos atya önéletírása  Jelentősen 

bővített tartalommal jelentettük meg 

Lajos atya életírását: több mint 90 év 

története Isten mellett élve (240 old, 

keménytáblás, sok fényképpel 3800 Ft)

1941. febr. 17-én...
tartóztatták le Maximilián Kolbe atyát. A 
letartóztatására érkezett, halálfejes zub-
bonyú gestapós titkosrendőröknek így 
köszönt: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” 
Rendtársai közül sokan, húszan is felaján-
lották magukat, hogy helyette őket vigyék 
el, de ez a lehetőség meg sem fordult az 
idősödő minorita szerzetes fejében.
A börtönben úgy állt bírái és letartózta-
tói előtt, mint Krisztus Pilátus előtt. Ál-
landóan szidták és gyalázták, elmondták 
mindenféle csuhásnak, baromnak. Verték 
és pofozták, kordájáról letépték a rózsafü-
zért, a keresztet. Hol díszlépést parancsol-

A hónap sikerKÖNYVE
Kerényi Lajos atya nem mindennapi 

önéletírását kínáljuk most 

 nagy kedvezménnyel, 

3800 Ft helyett 2700 Ft-ért!

tak, hol futtatták, hol gerendát cipeltettek 
vele.
Auschwitzban meggyengült egészséggel 
embertelen körülmények között élt és vég-
zett kényszermunkát, rothadó szalmán 
aludt. Élelmének nagy részét elajándé-
kozta társainak, mondván, nekik nagyobb 
szükségük van rá. Semmitől vissza nem 
rettenve gyóntatott titokban, vigasztalta 
a hozzá fordulókat. A dicsőség útja a ke-
resztút... S tudjuk, hogy a szent szeretet 
útja hova torkollott számára: életét aján-
lotta fel egy családapáért, és ment helyette 
a halálbunkerbe, a lehető legrettenetesebb 
éhhalálba.

Szenthelyi-Molnár István: Legyen 
szép napod!  Bölcsességek, gondolatok 

és történetek az év minden napjára 

(304 oldal, 2800 Ft)


