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Minden nap újra kezdjük a
szeretetet.

„Nyolcvanhárom éves öregasszony vagyok,

nyolc gyereket szültem, hatot neveltünk fel. Az

egyiket négyhetesen, a másikat motorbalesetben

vesztettük el. A férjem háborúban szolgált,

majd egy évig azt se' tudtam él-e. Én otthon a

gyerekekkel, a földdel... Sokan kérdik, hogy tud-

tam tisztességesen fölnevelni õket, hogy bírtam

azokat a szörnyûséges éveket.

Mondok én neked valamit. Emlékszem,

apám fiatalember korában egyszer »kivagyiság-

ból« fogadást kötött: lesz, ami lesz, õ bizony

felemel egy marhát (tehenet), de majd úgy egy

év múlva. Nemsokára született is egy kis bor-

júnk, apám mindennap felemelte, volt hogy

többször is (szegény hozzászokott apám

hóbortjához, jámborul tûrte). Ahogy nõtt az

állat, úgy erõsödött apám is, és egy év múlva

megnyerte a fogadást.

Azt hiszem, én is valahogy így bírtam ki. A

Jóisten nem egyszerre zúdította a nyakamba a

bajokat, nehézségeket, hanem lassan aprózta, a

gyerekek is egyesével születtek... Én, amit

aznapra rám mért a Jóisten, elvégeztem. Este

lefeküdtem, reggel újra kezdtem. Ha egyszer is

elhagyom magam, nem bírtam volna tovább.

Hát, valahogy így! Kedveském, azt hiszem

nem tettem mást, csak én is, mint az apám,

mindennap fölemeltem a borjút.”
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s z e r d a p é n t e k v a s á r n a pc s ü t ö r t ö k s z o m b a t

JJ aa nn uu áá rr

1.Fruzsina
SS zz ûû zz     MM áá rr ii aa ,,     
II ss tt ee nn     aa nn yy jj aa

A  béke  világnapja

3.Genovéva,  
Benjámin
Szt. Genovéva:

kárpitosok, kalaposok vsz.

Jézus szent neve

4.Titusz,  Leona
Folignói Szt.
Angéla 5.Simon 7.Attila,  Ramóna

Szt. Rajmund 8.Gyöngyvér  

Vízkereszt,  Urunk  meg-
jelenése

2.Ábel
Nagy Szt.Vazul,
Nazianzi Szt.

Gergely: írók, költõk vsz.

9.Marcell 10.Melánia 11.Ágota 12.Ernõ 13.Veronika
Szt. Hiláriusz 14.Bódog 15.Lóránt,Lóránd

Remete Szt.
Pál

UUrruunnkk  mmeeggkkeerreesszztteellkkeeddééssee

16.Gusztáv  
Szt. 

Marcellusz
pápa: vértanú

17.Antal,
Antónia
Remete Szt.

Antal: cukrászok,
kereskedõk vsz.

18.Piroska
Szt Piroska,
Árpádházi 

Szt. Margit 
19.Sára,  Márió 20.Fábián,

Sebestyén
Boldog Özséb,

Szt. Fábián és Sebestyén:
rendõrök, éjjeliõrök vsz.

21.Ágnes
Szt. Ágnes:
kertészek, 

jegyesek vsz.

A magyar kultúra napja

22.Vince,  Artúr
Boldog 
Batthyányi

Strattman László, Szt.
Vince: szõlõmûvesek vsz. 

23.Zelma,
Rajmund
Alamizsnás

Szt. János: kereskedõk,
koldusok vsz.

24.Timót
Szalézi Szt.
Ferenc: kato-

likus újságírók, sajtó vsz.

30.Gerda,
Martina 31.Marcella

Bosco Szt.
János: 

gyermekek, tanulók,
könyvkiadók vsz.

25.Pál
Pálfordulás, 
Szt. Pál meg-

térése
26.Vanda,  Paula

Szt. Timóteus
és Titusz: 

Szt. Pál tanítványai
27.Angelika,

Angéla
Merici Szt.

Angéla: leánytanulók vsz.
28.Károly,

Karola
Aquinói Szt.

Tamás: kiadók, filozófu-
sok, teológusok vsz.

29.Adél

6.Gáspár,  Menyhért,
Boldizsár
Slachta Margit

k e d dhh éé tt ff õõ

vsz.= védõszentje



„Gyerekkoromban meglehetõsen szi-
gorúan neveltek, ha hibáztam, keményen meg-
büntettek. Úgy éreztem, szinte semmit sem tu-
dok jól: az ismerõseim, barátnõim mennyivel
jobban, könnyebben boldogulnak, ügyesebbek,
jobban be tudják osztani az idejüket, türelme-
sebbek, mint én. Görcsöt éreztem a szívemben. 

Édesanyám néhány évvel ezelõtt meghalt,
de lelkiismeretem az õ szavait ismételgette, úgy
dorgáltam magam, mintha a saját anyám len-
nék. Egy »muszáj-hang« elégedetlenkedett be-
lül: »Korábban kellett volna kelned, akkor nem
kapkodnál iskola elõtt a gyerekekkel. Hogy néz
ki a lakásod! Már megint elrontottad, elfelejtet-
ted!...«. A gyerekeimhez sem tudtam irgalmas
lenni. A feszültség, amely bennem volt, rájuk is
átragadt, folyton elégedetlenkedtem velük.
Közben féltem, majd õk is olyan szülõk lesznek,
mint én?! Ez az ördögi kör folytatódik?! Ezt
nem lehet leállítani?!”

„Egyik szentgyónáskor a feloldozás után az
atya penitenciaként a következõket mondta:
»Mindennap fél órát azt tegyél, amire nagyon
vágysz, pl. fejts rejtvényt! Nem vagy irgalmas
magadhoz. Csak az tud irgalmas lenni mások-
hoz, aki magához is az. Nagyobb bûn a kemény-
szívûség, mint az, ha elmarad valami munka.«

Eleinte fogcsikorgatva ment, hogy idõt sza-
kítsak a kikapcsolódásra, de megtettem, mert
muszáj, penitencia. Hihetetlennek tûnik, hogy
fél órát szórakozom, és még sincs kevesebb idõm.
Erõt merítek a pihenésbõl. Kedvem lesz valami
hasznosat tenni, és jobban, gyorsabban megy a
munka. Kicsit másként látom a világot, a férje-
met, a gyerekeimet. Irgalmasabban.”

Kipihenjük magunkat
Isten szeretetében.
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FF ee bb rr uu áá rr
s z e r d a p é n t e k v a s á r n a pc s ü t ö r t ö k s z o m b a t

3.Balázs,  Balassa
Szt. Balázs:
betegek, orvosok

vsz.
4.Ráhel,  Csenge

Szt. Veronika:
ikonfestõk vsz. 5.Ágota,  Ingrid

Szt. Ágota:
harangöntõk,

éhezõk vsz.

6.Dóra,  Dorottya
Miki Szt. Pál és
társai, nagaszaki

vértanúk
7.Rómeó,  Tódor

Szt. Apollónia:
fogorvosok vsz. 8.Aranka

Emiliáni 
Szt. Jeromos: 

árvák vsz.
9.Abigél,  Alex 10.Elvira

Szt. 
Skolasztika:

Benedek-rendi apácák
vsz.

11.Bertold,
Marietta
Lourdes-i

Szûz Mária

Betegek világnapja

12.Lívia,  Lídia

13.Ella,  Linda 14.Bálint
Szt. Valentin:
szerelmesek,

jegyesek vsz., 
Szt. Cirill és Metód

15.Kolos,
Georgina 16.Julianna,

Lilla  
Szt. Julianna

vértanú
17.Donát

A szervita
rend hét szent

alapítójának ünnepe
18.Bernadett 19.Zsuzsanna

20.Aladár,  Álmos 21.Eleonóra
Damiáni Szt.
Péter 

egyházdoktor

27.Ákos,  Bátor  
Sevillai Szt.
Leander, Szt.

Gábor: papnövendékek
vsz.

28.Elemér

22.Gerzson
Szt. Péter
székfoglalása 23.Alfréd

Szt. Polikárp:
vértanú 24.Mátyás

Szt. Mátyás:
cukrászok,

ácsok, kovácsok vsz.
25.Géza

A kommunista diktatúrák
áldozatainak emléknapja

26.Edina

1.Ignác 2.Karolina,  Aida

Gyertyaszentelõ  
Boldogasszony,  
Urunk  bemutatása

hh éé tt ff õõ k e d d

vsz.= védõszentje



„Amikor kislányunkat vártuk, ta-
lán akkor éreztük át legjobban annak a súlyát
– a szó szoros értelmében a súlyát, mert hat
kilós volt –, hogy milyen fontos, hogy ne csak
a »csatornába folyjon« az az áldozat, amelyet
az õ hordozása jelent, különösen a szülés elõtti
utolsó napokban. Aggódtunk egészségéért is,
mert az AFP-eredmény súlyos betegség jeleit
mutatta. Erõt merítettünk abból, hogy a ne-
hézségeket oda tudtuk ajándékozni azért, aki a
nehézséget okozta. A gondokat, aggodalmakat,
fájdalmakat mindig fölajánlottuk születendõ
gyermekünkért a kegyelmi tõkébe, hogy õ
egészséges legyen.

Mi is az a kegyelmi tõke? (Alapítónk, Ken-
tenich atya a hitbeli fogalmakat megpróbálta
megfogalmazni a kor nyelvén.) Minden vállal-
kozáshoz alaptõke kell ahhoz, hogy elkezdõd-
hessen az üzlet. Így tesszük be (apportáljuk)
mi is családi vállalkozásainkba az apró és na-
gyobb szenvedéseinket, nehézségeinket, kelle-
metlenségeinket, melyeket a Szûzanyának
ajánlunk, hogy áldást osszon belõle azoknak,
akiknek szüksége van rá. Éppen azért az em-
berért is föl lehet ajánlani az áldozattõkét, aki
nekünk a szenvedést, fájdalmat okozta. Ahogy
a szentmisén a kenyér átváltozik Jézus testé-
vé, a bor pedig a vérévé, úgy a szenvedés át-
változik szeretetté. Ha például megbánt a fe-
leségem vagy a férjem, akkor sérelmemet éppen
érte is fölajánlhatom, és ezáltal bennem is sze-
retetté válik a sértõdöttség vagy a fájdalom.”

Nem futamodunk meg semmi nehézség elöl!
Akárhová mehetünk, mindenhol van valami, ami nehéz
és érthetetlen, de ezek mögött is ott van a Szeretõ Isten.
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p é n t e k v a s á r n a pc s ü t ö r t ö k s z o m b a t

3.Kornélia 4.Kázmér
Szt. Kázmér: tisz-
taságért küzdõ

ifjúság vsz.
5.Adorján,  Adrián

Nagyböjt 1. vasárnapja

6.Leonóra,  Inez

Energiatakarékossági
világnap

7.Tamás
Szt. Perpétua,
Szt. Felicitász:

vértanúk
8.Zoltán

Istenes Szt. János:
gyógyszerészek,

ápolók, nyomdászok,
könyvárusok vsz.

9.Franciska,  Fanni
Római 
Szt. Franciska: 

özvegyek vsz., 
Savio Szt. Domonkos: 
ministránsok vsz.

10.Ildikó 11.Szilárd

Kentenich atya bezárása
a dachaui koncentrációs
táborba (1942)

12.Gergely  
Szt. Gergely
pápa

Nagyböjt 2. vasárnapja

13.Krisztián,
Ajtony 14.Matild 15.NNeemmzzeettii

üünnnneeppüünnkk
Kristóf

Hofbauer Szt. Kelemen
16.Henrietta 17.Gertrúd,

Patrik  
Szt. Patrik:

borbélyok, mérnökök vsz.
18.Sándor,  Ede

Jeruzsálemi
Szt. Cirill 19.József,  Bánk

Szt. József:
munkások, csalá-

dok, haldoklók vsz.

Nagyböjt 3. vasárnapja

20.Klaudia 21.Benedek,
Bence
Flüei Szt.

Miklós: nagycsaládosok
vsz.

27.Hajnalka
Szt. Rupert 28.Gedeon,

Johanna 29.Auguszta 30.Zalán 31.Hugó,  Árpád

22.Beáta,  Izolda,
Lea

A víz világnapja

23.Emõke,  Ottó
Mongrovejói
Szt. Turibiusz 24.Gábor,

Gabriella 25.Irén,  Irisz

Gyümölcsoltó  
Boldogasszony,  
Urunk  megtestesülésének
hírüladása  

26.Emmánuel

Nagyböjt 4. (Laetare)
vasárnapja

1.Albin

HH aa mm vv aa zz óó ss zz ee rr dd aa

2.Lujza

MM áá rr cc ii uu ss
h é t f õ s z e r d ak e d d

vsz.= védõszentje



„Egy férj mesélte, hogy a felesége

nagyon szeret virágot kapni. Arra gondolt, a

virág olyan az asszonyának, mint az autónak

az üzemanyag. Ezért mikor megtankolja az

autót, a benzinkút mellett vesz egy csokor vi-

rágot a feleségének. »A jó asszony olcsó, egy

szál virággal meg lehet nyerni.« –mondta egy

szerzetes ismerõsünk. Nagyon fontos elemei a

házasságunknak ezek az apró szolgálatok. Kis

hûségnyilatkozatok. Azt üzenem általuk, hogy

fontos vagy nekem, figyelek rád, szeretlek. 

A sok kis dolog apróságnak tûnik, ezért

mindig ott a kísértés, hogy hagyjuk a csudába.

Ilyenkor egy kis erõre van szükségünk. Ekkor

segít a Szûzanya és kéri az áldozatfilléreinket

a kegyelmi tõkébe. Van most már ezer lehetõ-

ség arra, hogy a gyerekeink számára pénzt

gyûjtsünk. Életbiztosítások, lakás-elõtakaré-

kosság stb. Fontos takarékoskodnunk a Szûz-

anyánál. Nála gyûjthetjük az áldozatfillérein-

ket, mert talán ez a legfontosabb stafírung a

gyermekeink és családtagjaink számára. Ami-

kor büdös a szemetes és a legrosszabbkor fogy

ki a szóda, akkor gondolunk erre a stafírungra.”

A hozzád forduló személy által
meg akar ajándékozni Isten.
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ÁÁ pp rr ii ll ii ss
s z e r d a p é n t e k v a s á r n a pc s ü t ö r t ö k s z o m b a t

1.Hugó 2.Áron
Paolai Szt.
Ferenc: 

tengerészek vsz. 

Nagyböjt 5. 
Fekete vasárnapja

3.Buda,  Richárd 4.Izidor
Sevillai Szt.
Izidor: internet,

informatika vsz.
5.Vince

Ferrer Szt. Vince:
építõk vsz. 6.Vilmos,  Bíborka

Kentenich atya kiszaba-
dulása a koncentrációs
táborból (1945)

7.Herman
De la Salle Szt.
János 8.Dénes 9.Erhard

Virágvasárnap

10.Zsolt 11.Leó,  Szaniszló
Szt. Szaniszló 

A költészet napja

12.Gyula 13.Ida
Szt. I.
Márton pápa:

gyógyítók, ápolók vsz. 

NN aa gg yy cc ss üü tt öö rr tt öö kk

14.Tibor

NN aa gg yy pp éé nn tt ee kk

15.Anasztázia,
Tas

NN aa gg yy ss zz oo mm bb aa tt

16.Csongor

HH úú ss vv éé tt ,,     
UU rr uu nn kk     ff ee ll tt áá mm aa dd áá ss aa

17.Rudolf,  Dezsõ

HH úú ss vv éé tt

18.Andrea,  Ilma 19.Emma

A Föld napja

20.Tivadar 21.Konrád
Szt. Anzelm

27.Zita
Szt. Zita 28.Valéria

Chanel Szt.
Péter, 

Szt. Grignion Lajos
29.Péter

Sziénai Szt.
Katalin:

dajkák, betegápolók vsz.
30.Katalin,  Kitti

Szt. V. Piusz:
molnárok vsz.,

Szt. Fausztina nõvér

22.Csilla,  Noémi 23.Béla
Szt. Adalbert:
magyarok

apostola

Isteni  Irgalmasság
vasárnapja

24.György
Szt. György:
katonák, lova-

sok vsz., Szt. Fidél
25.Márk

Szt. Márk
evangélista:

építészek, titkárok vsz.
26.Ervin

Szt. Anaklét
pápa: vértanú

h é t f õ k e d d

vsz.= védõszentje



„Reggel, amikor felébredtem, legszívesebben
a fejemre húztam volna a takarót, és az egész na-
pot végig aludtam volna. Kapkodtam a negyedórá-
nyi ágyban heverészés miatt, mert alig tudtam
erõt venni magamon, hogy felkeljek.

Aztán annyifelé kellett rohannom, annyi min-
dent kellett elintéznem,  megoldanom, megtennem,
hogy idõm sem maradt, hogy Téged megkérdezze-
lek, mit akarsz Te. Bevallom, el is felejtettem.
Foglyul ejtettek a körülmények, betöltöttek az ese-
mények és én nem kutattam válaszaidat, nem ke-
restem tekintetedet.

Kiabáltam a gyerekekkel, eszembe sem jutott,
hogy azért ingerültek, mert feszültségem átragadt
rájuk. Alig vártam, hogy férjemmel váltsak néhány
szót, és õ bejelentette, este késõn érkezik haza. Dü-
hös megjegyzések után lecsaptam a telefont. A
mester ismét lemondta a munkát, majd dugó miatt
elkéstem, és az iskolában egy osztálytárs szülõjével
való beszélgetéskor nem volt bátorságom, hogy ki-
álljak Melletted.… Az esti imánál, amikor kibé-
külni szerettem volna, a feszültség csak fokozó-
dott. Egészen kiborultam…

Szûzanyám, úgy szeretném, ha mindez nem
így történt volna meg. Ha Veled kezdtem volna a
napot, és mindig a Te kezedet fogtam volna, Te
megajándékoztál volna azzal a nyugalommal,
amely egy ilyen zaklatott naphoz szükséges. Ehe-
lyett egész idõ alatt csak önmagamat sajnáltam, és
mindenhova békétlenséget vittem.

Este van. A kezedbe teszem most a nap min-
den terhét és szennyét. Kérlek, add, hogy a bûnbá-
nat tengerében elmerülve egészen megtisztuljak.
Tudom, hogy Neked az a legfontosabb, hogy fel
akarok állni, újra akarom kezdeni Veled. Ezért kér-
lek, segíts, hogy holnap jobban csináljam a Te se-
gítségeddel. Amen.”
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MM áá jj uu ss
p é n t e k v a s á r n a pc s ü t ö r t ö k s z o m b a t

3.Tímea,  Irma
Szt. Jakab: 
haldoklók vsz.,

Szt. Fülöp
4.Mónika,  Flórián

Szt. Flórián: tûz-
oltók, kovácsok vsz 5.Györgyi 6.Ivett,  Frida 7.Gizella

Boldog Gizella:
varrónõk vsz.

Anyák  napja

8.Mihály 9.Gergely 10.Ármin,  Pálma  11.Ferenc 12.Pongrác
Szt. Pongrác,
Szt. Néreusz

és Achilleusz vértanúk
13.Szervác,Imola

Szt. 
Szerváciusz

Fatimai  Szûz  Mária

14.Bonifác

15.Szonja,  Zsófia
Szt. Zsófia

Nemzetközi Családnap

16.Mózes,
Botond
Nepomuki

Szt. János: gyóntatók,
megrágalmazottak vsz.

17.Paszkál
Baylon Szt.
Paszkál: 

pásztorok vsz.
18.Alexandra,

Erik
Szt. I. János

pápa: vértanú 
19.Ivó,  Milán

Szt. Ivó:  biz-
tosítási szak-

emberek és árvák vsz.
20.Bernát,

Felícia  

Szt. Bernardin: 
hithirdetõk, hirdetésben
dolgozók, rekedtek vsz.

21.Konstantin
Magellán Szt.
Kristóf és tár-

sai: mexikói vértanúk

27.Hella
Canterbury-i
Szt. Ágoston 28.Emil,  Csanád  

Urunk  mennybemenetele

29.Magdolna 30.Janka,
Zsanett
Jean d’Arc:

rádiósok vsz.
Szt. István jobbja

31.Angéla

A Kihívás napja

22.Rita,  Júlia
Szt. Rita:
özvegyek,

anyák vsz.
23.Dezsõ

Boldog Apor
Vilmos 24.Eszter

Szûz  Mária  keresztények
segítsége

25.Orbán
Szt. Orbán:
borászok vsz.

Áldozócsütörtök

26.Fülöp,  Ervin
Néri Szt.
Fülöp

1.AA     mm uu nn kk aa     üü nn nn ee pp ee     
Fülöp,  Jakab
Szt. József: 

kétkezi munkások vsz.

hh éé tt ff õõ

2.Zsigmond
Szt. Atanáz

s z e r d ak e d d

vsz.= védõszentje



„Ismerjük a keresztény családesz-

ményt, tudjuk, hogyan kellene élnünk nap mint

nap. Mégsem sikerül! Vannak, akik lejjebb rak-

ják a mércét. Ma ez a gyakoribb út, de ez nem

segít. Mi az, ami feloldhatja számunkra ezt a

feszültséget, hogy ismerjük az eszményt, de

mégsem tudjuk megvalósítani? 

Például azt mondom a Jóistennek: látod,

ma sem sikerült kedvesen és örömmel köszön-

tenem a társam, amikor a munkából hazaért,

megint hagytam, hogy a körülmények hatása

tönkretegye a találkozás örömét. A magyaráz-

kodás, az önigazolás, a kibúvók keresése nem

visz elõbbre, hanem az, ha tudjuk mondani:

ilyen vagyok, Atyám. Ekkor Isten a szeretetét

ajándékozza nekem, persze, nem érdem alap-

ján. Én pedig az életemmel adok választ: ha a

Jóisten olyan jóságos, irgalmas, nagyszívû, hát

én is ilyen leszek. Legalábbis megpróbálom.

Nem vonjuk egymást a kínpadra, hanem azt

mondjuk: »Megbántottál, de szeretlek. Kezd-

jük el újra. Legyünk megint jóban egymással.«

Ilyenkor átélem a társam irgalmát, és lassan

egyre biztosabban érzem azt is, hogy a Jóisten

tényleg mindig irgalmas hozzám.”

Belekapaszkodunk   Jézusba
és Vele kérjük: Atya, irgalmazz!
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JJ úú nn ii uu ss
s z e r d a p é n t e k v a s á r n a pc s ü t ö r t ö k s z o m b a t

3.Klotild
Lwanga Szt.
Károly és vértanú-

társai
4.Bulcsú

PP üü nn kk öö ss dd

5.Fatime  
Szt. Bonifác

PP üü nn kk öö ss dd

6.Norbert,  Cintia
Szt. Norbert 7.Róbert

Szt. Fülöp: 
repüléssel 

foglalkozók vsz.
8.Medárd

Prágai Szt. Ágnes 9.Félix
Szt. Efrém 10.Margit,  Gréta 11.Barnabás

Szt.Barnabás:
kádárok vsz.

Szentháromság  vasárnap

12.Villõ 13.Antal,  Anett
Páduai Szt.
Antal 14.Vazul 15.Jolán,  Vid  

Árpád-házi
Boldog Jolán 16.Jusztin 17.Laura,  Alida 18.Arnold,

Levente

Úrnapja

19.Gyárfás
Szt. Romuáld 20.Rafael 21.Alajos,  Leila

Gonzága Szt.
Alajos: 

ifjúság vsz.

27.László
Szt. László:
katonák,

lovagok, hajadonok vsz.
28.Levente,  Irén  

Szt. Iréneusz:
vértanú 29.Péter,  Pál

Szt. Péter és
Pál apostolok:

apostolkodók vsz.
30.Pál

A római egy-
ház elsõ vér-

tanúi

22.Paulina
Mórus Szt.
Tamás: 

államfõk, politikusok vsz.
23.Zoltán

Jézus  Szent  Szíve

26.János,  Pál
Alexandriai
Szt. Cirill

1.Tünde
Szt. Jusztinusz 2.Kármen,  Anita

Szt. Péter és
Szt. Marcellinusz

vértanúk

k e d d

24.Iván
Keresztelõ
Szt. János

születése

Szûz  Mária  Szeplõtelen
Szíve

25.Vilmos

h é t f õ

vsz.= védõszentje
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Nem elég csak elviselni, hanem
meg is kell értenünk egymást!

„Nem értem a feleségemet. Rosszul esik
neki, hogy nem dicsérem meg a fõztjét, nem
veszem észre, hogy ragyog a lakás, hogy csino-
sította otthonunkat, hogy jól bánik a gyerekek-
kel, hogy fodrásznál volt és nem mondom neki,
hogy szeretem. Pedig látja, hogy mindent
megteszek a családért, hogy sietek haza hoz-
zájuk, hogy ízlik az étel, hogy jókedvû vagyok
itthon. Miért kell ezt mondani?! Hiszen a vak
is láthatja…

Elgondolkodtam: Õ a nap legnagyobb ré-
szét otthon tölti, én a munkahelyemen. Ha el-
végzem a munkám, jólesõ érzés tölt el, az ügy-
feleim hálásak, kapok elismerést. Ha egy cik-
kem megjelenik egy szaklapban, büszkeség tölt
el. Mit kap a feleségem? Ha tõlem nem kap di-
cséretet, szinte senkitõl. A gyerekek természe-
tesnek veszik mindazt a jót, ami körülveszi
õket. Ki mástól várhatná a megbecsülést, ha
nem tõlem?! Õt egyedül én léptethetem elõ, és
bizony elõ is léptetem a szívemben, mert per-
sze hálás vagyok neki, hogy tartja a frontot
otthon, hogy biztos hátteret, meleg fészket te-
remt, és nélküle én sem tudnék az lenni, aki va-
gyok. De errõl csak akkor tud, ha ki is mondom.
Engem sem gondolatban helyeznek magasabb
beosztásba, nem csak a szívükben adják a fize-
tésemelést.

Nem jön könnyen a számra a dicsérõ szó, de
néha erõt veszek magamon, mert tudom, mi-
lyen fontos, hogy õ is megkapja az elismerést,
ami minden dolgát jól végzõ embert megillet.
És ha nagy nehezen kimakogom a hála egy-egy
szavát meghatódik és madarat lehet vele fo-

gatni... És az nekem is jó.”



JJ úú ll ii uu ss
h é t f õ k e d d s z e r d a p é n t e k v a s á r n a pc s ü t ö r t ö k s z o m b a t

3.Kornél,  Soma
Szt. Tamás apos-
tol: vakok, ácsok,

jegyesek vsz.
4.Ulrik

Szt. Berta,
Portugáliai Szt.

Erzsébet: özvegyek,
menyasszonyok,  vsz.

5.Emese,  Sarolta
Zaccaria 
Szt. Antal: 

gyógyítók vsz.
7.Apollónia 8.Ellák

Szt. Kilián:
szobafestõk vsz.

2.Ottó  

Sarlós  Boldogasszony,
Szûz  Mária  látogatása
Erzsébetnél  

9.Lukrécia

10.Amália 11.Nóra,  Lili
Szt. Benedek:
Európa és

szerzetesek vsz.
12.Izabella,

Dalma
Gualbert Szt.

János: vadõrök, erdészek
vsz.

13.Jenõ
Szt. Henrik:
királyok vsz. 14.Örs,  Stella

Lellisi Szt.
Kamill:

kórházak, ápolók, betegek
vsz.

15.Henrik,
Roland

Szt. Bonaventura:
tükörkészítõk vsz.

16.Valter  

Kármelhegyi
Boldogasszony

17.Endre,  Elek
Szt. Zoerárd-
András és Szt.

Benedek
18.Frigyes

Szt. Hedvig 19.Emília 20.Illés
Antióchiai Szt.
Margit: áldott

állapotban lévõk vsz., 
Szt. Illés

21.Dániel,
Daniella
Brindisi Szt.

Lõrinc
22.Magdolna

Szt. Mária
Magdolna:

bûnbánók vsz.
23.Lenke

Szt. Brigitta:
Európa társ-

védõszentje

24.Kinga,  Kincsõ
Árpád-házi
Szent Kinga,

Szt. Kristóf: autóvezetõk
vsz.

31.Oszkár
Loyolai Szt.
Ignác: katonák,

kételkedõk vsz.

25.Kristóf,  Jakab
Szt. Jakab :
gyógynövény-

kereskedõk vsz.
26.Anna,  Anikó

Szt. Joákim és
Anna: házas-

társak, nagyszülõk vsz.
27.Olga,  Liliána

Szt. 
Pantaleon:

szülészek, bábák, orvosok
vsz.

28.Szabolcs

6.Csaba
Goretti Szt.
Mária: a tisztaság

vértanúja

1.Tihamér,
Annamária

29.Márta,  Flóra
Szt.Márta: 
háziasszonyok,

pincérek vsz.
30.Judit,  Xénia

Aranyszavú
Szt. Péter

vsz.= védõszentje



„A lustaság veszélyes. Miért? Mert nem

vesszük észre. A többi fõbûnnél (büszkeség,

fösvénység, irigység, paráznaság stb.) teszünk

valami rosszat, ami látható. Viszont ha vala-

ki lusta, akkor nem tesz semmit. Nagy nyugal-

mat sugároz. Egy ilyen bolond korban, mint a

miénk, ez egész kellemes.

A lustaság egyik megnyilvánulása, hogy a

szükségesnél többet készülõdünk egy feladat-

hoz. Problémázunk, túlkomplikáljuk, halogat-

juk. A készülõdés sokszor jóval több idõt vesz

igénybe, mint maga a munka. A lustaság sok

érvet hoz elõ.

Hogyan kezeljük? Elõször megvizsgáljuk,

hol térek ki egy tennivaló elöl. Mi az, amit

régóta magam elõtt tolok? Aztán »belenyúlunk

a tüskékbe«. Ez nagyon veszélyes, de legtöbb-

ször életben maradunk. Ha két tennivaló közül

kell választani, akkor azt csináljuk, ami a kel-

lemetlenebb. Ha megtesszük azt, amitõl min-

dig húzódoztunk, nagy öröm keletkezik a szí-

vünkben. Mondhatjuk a Szûzanyának: »Érted

tettem.«”

Nem panaszkodunk,
hanem munkához látunk.
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AA uu gg uu ss zz tt uu ss
h é t f õ k e d d s z e r d a p é n t e k v a s á r n a pc s ü t ö r t ö k s z o m b a t

3.Hermina
Szt. Genezius:
színészek vsz. 4.Domonkos

Vianney 
Szt. János: 

plébánosok vsz.
5.Krisztina

Havas Boldogasszony

6.Berta,  Bettina

Urunk  színeváltozása

7.Ibolya
Szt. II. Szixtusz
pápa és vértanú-

társai, Szt. Kajetán
8.László

Szt. Domonkos:
ruhakereskedõk,

szabók vsz.
9.Emõd

Szt. Edith Stein:
Európa társvédõ-

szentje
10.Lõrinc

Szt. Lõrinc:
földmûvesek,

szakácsok vsz.
11.Zsuzsanna,

Tiborc
Assisi Szt.

Klára: televíziósok vsz.
12.Klára

Chantal Szt.
Franciska:

nevelõnõk vsz.
13.Ipoly

Boldog XI.
Ince pápa

14.Marcell
Szt. 
Maximilián

Kolbe: újságírók,
nyomdászok vsz.

15.Mária

NN aa gg yy bb oo ll dd oo gg --
aa ss ss zz oo nn yy ,,     SS zz ûû zz
MM áá rr ii aa     mm ee nn nn yy bb ee vv éé tt ee ll ee

16.Ábrahám
Szt. Rókus:
betegek vsz. 17.Jácint 18.Ilona

Szt. Ilona:
bányászok,

régészek vsz.
19.Huba

Szt. Bernát 20.Szt. István
király:
Magyarország

fõvédõszentje

ÁÁ ll ll aa mm aa ll aa pp íí tt áá ss     üü nn nn ee pp ee

21.Sámuel
Szt. X. Piusz:
a gyakori

szentáldozás pápája, a
beteg zarándokok vsz.

27.Gáspár
Szt. Mónika:
feleségek,

anyák, alkoholfüggõk vsz.

28.Ágoston
Szt. Ágoston:
nyomdászok,

teológusok vsz.
29.Beatrix,  Erna

Keresztelõ
Szt. János

vértanúsága
30.Rózsa 31.Erika,  Bella

22.Menyhért,
Mirjám

Szûz  Mária,  
világ  királynõje

23.Bence
Limai Szt.
Róza 24.Bertalan

Szt. Bertalan
apostol: könyv-

kötõk, mészárosok vsz.
25.Lajos,

Patrícia
Kalazanci

Szt. József
26.Izsó

Szt. Teréz:
nyugdíjasok,

idõsek vsz.

1.Boglárka
Liguori 
Szt. Alfonz: 

morálteológusok vsz.
2.Lehel

Vercelli Szt.
Özséb

vsz.= védõszentje



„Negyedik kisbabánkkal veszélyeztetett
terhes voltam és kórházban kellett feküdnöm.
Nehezen viselem a kórházi körülményeket és
magamban lázadoztam, hogy míg a családnak
nagy szüksége lenne rám, én tehetetlenül fek-
szem az ágyban.

Tehetetlenül. De ezt csak én gondoltam.
A két hónap alatt, amíg benn feküdtem, vé-

gighallgattam több asszony életét. Nehézsége-
iket tárták fel, problémáikra kértek tanácsot,
bátorításra, vigaszra szomjaztak és én próbál-
tam erõt önteni beléjük. Segíteni ritkán tud-
tam, de meghallgattam õket. A legtöbbet talán
a családom és a barátok szeretõ gondoskodásá-
nak példája adta nekik. Anyukám és anyósom a
kedvenc ételeimet fõzték, olyan sokat, hogy
másokat is megvendégelhettem belõle. A kör-
nyezetünkben élõk is finomságokkal, gyerekvi-
gyázással, bevásárlásokkal kedveskedtek. Több
betegtársam már nem hitt a családban, hogy
hosszú évek után férj-feleség még szeretheti
egymást, lehet közös mondanivalójuk, és nem
hittek a bajban is kitartó barátságban sem.

Nem ismertem fel azonnal, de most már
tudom, itt volt a helyem a kórházban. Leírha-
tatlanul sokat kaptunk ezalatt a két hónap
alatt. És nagy öröm volt, hogy talán mi is tud-
tunk adni.”

Minden, ami történik, alkalmas arra,
hogy Istenhez vezessen, és ahol Õ ajtót nyit,

oda bemegyek, akár tetszik, akár nem.
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p é n t e k v a s á r n a pc s ü t ö r t ö k s z o m b a t

3.Hilda
Nagy Szt. Gergely:
énekesek, tudósok,

építészek,  vsz.

4.Rozália
Szt. Rozália,
Szt. Mózes 5.Viktor,  Lõrinc

Bold. Kalkuttai
Teréz anya 6.Zakariás 7.Regina

Szt. Kõrösi Márk,
Pongrácz István,

Grodecz Menyhért kassai
vértanúk

8.Mária,  Adrienn

Kisboldogasszony,
Szûz  Mária  születésének
ünnepe

9.Ádám
Claver Szt. Péter:
négermissziók vsz. 10.Nikolett,

Hunor

11.Teodóra 12.Mária

Szûz  Mária  nevének
ünnepe

13.Kornél
Aranyszájú
Szt. János:

igehirdetõk vsz.
14.Szeréna,

Roxána

A  Szent  Kereszt  felma-
gasztalása

15.Enikõ,
Melitta  

Kentenich atya halála
(1968)
Fájdalmas  Szûzanya

16.Edit
Szt. Ciprián:
bûvészek vsz.,

Szt. Kornél pápa
17.Zsófia,

Bellarmin
Szt. Róbert:

hitoktatók vsz.

18.Diána
Cupertinói
Szt. József:

pilóták, ûrhajósok vsz.
19.Vilhelmina

Szt. 
Januáriusz:

véradók vsz.
20.Friderika

Koreai vér-
tanúk 21.Máté,  Mirella

Szt. Máté
apostol:

bankárok, könyvelõk vsz.

27.Adalbert
Páli Szt. 
Vince:

foglyok, árvaházak,
kórházak vsz.

28.Vencel
Szt. Vencel:
sörfõzõk vsz. 29.Mihály,

Gabriella,
Gábor

Szt. Mihály, Gábor és
Rafael fõangyalok

30.Jeromos,  Örs
Szt. Jeromos:
exegéták,

könyvtárosok vsz.

22.Móric
Szt. Mór és
vértanútársai,

Villanovai Szt. Tamás
23.Tekla

Szt. Pio atya 24.Gellért,
Mercédesz
Szt. Gellért:

Magyarország katolikus
iskoláinak vsz.

Kat. padagógusok napja

25.Eufrozina,
Karola 26.Jusztina

Szt. Kozma és
Damján: 

orvosok, vértanúk vsz.

1.Egyed,  Egon 2.Rebeka,  Dorina

s z e r d ak e d dhh éé tt ff õõ

SS zz ee pp tt ee mm bb ee rr

vsz.= védõszentje



„Kislány koromban velünk lakott a dé-

di. Sokat bejártunk a szobájába, nagyon

örült nekünk. Olyan rosszul látott, hogy se

kézimunkázni, se olvasni nem tudott. Ve-

lünk szívesen beszélgetett, szerette tudni,

mi »újság«, vagy hallgatta felolvasásun-

kat. Ha egyedül volt, pedig egyre csak

mondta, mondta a rózsafüzért. Gyakran

panaszolta: »Kedveskéim, én már mást se

tudok csinálni, csak imádkozni«.

»Mamikám, erre van a legnagyobb szük-

ségünk« – nyugtatgatta anyukám.

Biztosak vagyunk benne, hogy az egész

nagy családunk sokat köszönhet dédike

imáinak. És biztosak vagyunk abban is,

hogy sok »tehetetlen« öreg néni hordoz-

za/hordozta imáin keresztül családjának

sok gondját, baját, hogy akár hitehagyó

gyerekeinek is kegyelmet esdekeljen ki az

Égtõl.”

A gyöngébbnek látszó tagok
sokkal szükségesebbek.

Fo
t�

: V
ar

ga
 K

at
a



OO kk tt óó bb ee rr
s z e r d a p é n t e k v a s á r n a pc s ü t ö r t ö k s z o m b a t

1.Malvin  
Lisieux-i Szt.
Teréz: kertészek,

missziók vsz.

3.Helga 4.Ferenc
Assisi Szt.

Ferenc: temészet-
védõk, szobafestõk vsz.

5.Aurél 7.Amália

Rózsafüzér  királynõje

8.Koppány

Magyarok  Nagyasszonya

2.Petra

Õrzõangyalok  ünnepe

9.Dénes
Szt. Dénes és vér-
tanútársai 10.Gedeon

Borgia Szt.
Ferenc 11.Brigitta,

Gitta
Boldog

XXIII. János pápa
12.Miksa 13.Kálmán,  Ede 14.Helén

Szt. 
Kallixtusz

pápa
15.Teréz

Avilai 
Szt. Teréz: 

imádkozók vsz.

A fehérbot napja

16.Gál
Alacoque Szt.
Margit 17.Hedvig

Antiochiai
Szt. Ignác

vértanú
18.Lukács

Szt. Lukács:
orvosok, 

festõmûvészek vsz.

Schönstatt  alapítása(1914)

19.Nándor
Keresztes Szt.
Pál 20.Vendel

Szt. Vendel 21.Orsolya
Szt. Orsolya
és vértanú-

társai
22.Elõd

23.NN ee mm zz ee tt ii
üü nn nn ee pp
Gyöngyi

Kapisztrán Szt. János:
tábori lelkészek vsz.

24.Salamon
Claret Szt.
Antal:

takarékpénztárak vsz.

30.Alfonz 31.Farkas

25.Blanka,
Bianka
Pannonhalmi

Boldog Mór
26.Dömötör 27.Szabina

6.Brúnó,  Renáta
Szt. Brúnó

Aradi  vértanúk

hh éé tt ff õõ k e d d

28.Simon,
Szimonetta
Szt. Simon,

Júdás Tádé apostolok:
kétes ügyeinkben vsz.

29.Nárcisz

vsz.= védõszentje



„A konyhaablakból figyeltem há-

roméves kislányunkat, ahogy éppen totyogó

kistestvérével a teraszon játszottak. A na-

gyobb homokpogácsákat »sütött«, miközben

megható gondossággal mutogatta a kicsinek,

hogyan öntheti ki õ is a formából a süteményt.

A kicsi viszont megátalkodott képpel rombolta

szét az elkészült alkotásokat. A nagy türelme-

sen viselte, újra és újra elmagyarázta neki,

nem szabad elrontania… Feszülten néztem,

mi történik. A kicsi egyre pimaszabbul rom-

bolt, míg végül a nagyobbnak elege lett, fel-

emelte a kezét. Mindjárt megüti (gondoltam),

de hároméves »nagylányunk« keze hirtelen

megállt a levegõben, mintha láthatatlan erõ

tartotta volna vissza. Mögéje penderült, felka-

pta és jóval arrébb cipelte. Alig akartam hinni

a szememnek. Ennek a kicsi gyereknek volt ak-

kora önfegyelme, hogy meg tudta állni, hogy

megüsse testvérét.

Könnybe lábadt a szemem és elszégyelltem

magam, hogy én, a felnõtt sokszor nem tudok

uralkodni indulataimon. Tanultam a gyerme-

künktõl, és remélem, soha nem fogom elfelejteni.”

A Jézus iránti szeretet
konkrét tettei a legfontosabbak.
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3.Gyõzõ
Porres Szt. 
Márton: beteg-

ápolók, elesettek vsz.,
Szt. Hubert: vadászok
vsz.

4.Károly
Borromeo 
Szt. Károly:

elsõáldozók, papok vsz.
5.Imre

Szt. Imre: magyar
ifjúság vsz.

6.Lénárd
Szt. Krisztina 7.Rezsõ 8.Zsombor 9.Tivadar

A lateráni bazilika
felszentelése 10.Réka

Nagy Szt. Leó
pápa: hittudó-

sok, szónokok vsz.,
Avellinoi Szt. András

11.Márton,
Martin
Tours-i Szt.

Márton: állattenyésztõk,
koldusok vsz.

12.Jónás,  Renátó
Szt. Jozafát

13.Szilvia
Magyar szen-
tek, boldogok 14.Aliz 15.Albert,  Lipót

Nagy Szt.
Albert: 

természettudósok vsz.
16.Ödön

Skóciai Szt.
Margit 17.Hortenzia

Nagy Szt.
Gertrúd 18.Jenõ

Szt. Péter és
Szt. Pál bazi-

likák felszentelése

Kentenich atya születés-
napja (1885)

19.Erzsébet,
Zsóka
Árpád-házi

Szt. Erzsébet: szegények,
szeretet-szolgálatok vsz.

20.Jolán 21.Olivér

Szûz  Mária  bemutatása
a  templomban

27.Virgil 28.Stefánia
Marchiai Szt.
Jakab 29.Taksony 30.András,

Andor,  Andrea
Szt. András

apostol: halászok vsz.

22.Cecília
Szt. Cecília:
az egyházi

zene vsz.
23.Kelemen,

Klementína
Római Szt.

Kelemen: hajósok vsz.
24.Emma

Vietnami vér-
tanúk 25.Katalin,

Katinka
Alexandriai

Szt. Katalin: tudósok,
dajkák, diákok vsz.

26.Virág

Krisztus  Király  ünnepe

1.Marianna

Mindenszentek  ünnepe

2.Achilles

Halottak  napja

h é t f õ k e d d

vsz.= védõszentje



„Pár nappal karácsony elõtt, jóval sötétedés

után vidékrõl autóztam haza, a gyerekek a

hátsó ülésen bekötve, férjem otthon. A sötét

országúton egyszer csak éreztem, hogy bár

nyomom a gázpedált, autónk egyre lassul. A

mûszerfalon láttam, hogy a benzin kifogyott.

A gyerekeknek gyorsan elmondtam, mi történt

és kértem õket, imádkozzunk a Szûzanyához

egy angyalért. Féltem, ha itt a sötét úton inte-

getek, aligha áll meg valaki.

Autónk egyre csökkenõ sebességgel gurult,

gurult, gurult és még mindig gurult... Egészen

egy város szélén levõ keresztezõdéshez, ahol a

piros lámpánál szép szabályosan megállt.

Beálltak mellénk az utánunk jövõ autók és

a világosban könnyen fel tudták mérni, hogy

segítségre szorulunk. Egy kedves férfi elvonta-

tott minket a következõ benzinkútig. Hálásan

köszöntük neki a segítséget, azonban a gyere-

kek kissé csalódottan mesélték neki, hogy mi

bizony angyalt kértünk, de azért az õ segítsé-

gének is nagyon örülünk.

A férfi tettetett sértõdöttséggel ezt vála-

szolta: »Angyalt kértetek és Angyalt kaptatok.

Engem ugyanis Angyal Józsefnek hívnak!«”

Ne aggódj,
Anyánk   gondoskodik  rólunk!
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3.Ferenc,  Olívia
Xavéri 
Szt. Ferenc: 

missziók vsz.

Advent 1. vasárnapja

4.Borbála,  Barbara
Damaszkuszi 
Szt. János: 

gyógyszerészek, 
ikonfestõk vsz.
Szt. Borbála

5.Vilma 6.Miklós
Szt. Miklós: 
gyermekek,

hajadonok vsz.
7.Ambrus

Szt. Ambrus:
méhészek,

püspökök vsz.
8.Mária

Szeplõtelen  Fogantatás
ünnepe

9.Natália 10.Judit

Advent 2. vasárnapja

11.Árpád
Szt. I.
Damazusz

pápa: régészek vsz.
12.Gabriella 13.Luca,  Ottília

Szt. Lúcia:
kézmûvesek,

kocsisok, üvegesek, 
szemészek vsz.

14.Szilárda
Keresztes Szt.
János 15.Valér 16.Etelka,  Aletta 17.Lázár,

Olimpia

Advent 3. vasárnapja

18.Auguszta 19.Viola 20.Teofil
Szt. Teofil
vértanú 21.Tamás

Kaniziusz
Szt. Péter

27.János
Szt. János
apostol: hit-

tudósok, könyvkereskedõk
vsz.

28.Kamilla
Aprószentek 

Az anyaméhben megölt
gyermekek emléknapja

29.Tamás,
Tamara
Becket Szt.

Tamás: ügyvédek, 
miniszterek vsz.

30.Dávid

Szent  Család  ünnepe

22.Zénó 23.Viktória
Kenty Szt.
János: iskolák,

kollégiumok vsz.
24.Ádám,  Éva

SS zz ee nn tt ee ss tt ee

Kentenich atya visszatér
Schönstattba az egyházi
számûzetésbõl (1965)

25.KK aa rr áá cc ss oo nn yy ,,
UU rr uu nn kk
ss zz üü ll ee tt éé ss ee 26.KK aa rr áá cc ss oo nn yy

Szt. István:
elsõ vértanú, diakónusok
és építõmunkások vsz.

1.Elza
Szt. Blanka,
Charles de

Foucauld: a �Szahara
szentje�, 
Szt. Elegy: órások vsz.

2.Melinda,  Vivien
Szt. Lúciusz vér-
tanú

31.Szilveszter
Szt. 
I. Szilveszter

pápa: kõmûvesek, 
kispapok, állattartók vsz.

hh éé tt ff õõ kk ee dd dd s z e r d a

vsz.= védõszentje



�Suttog a szentØly�
Az elmœlt Øv elıkØsz�letei Øs k�zdelmei k�zepette

gyakran biztattuk �gy magunkat, hogy csak addig kell
kib�rni, am�g a Szßzanya bek�lt�zik a szentØlybe. UtÆ-
na egy œj korszak kezdıdik. TalÆn azt is vÆrtuk, hogy
utÆna k�nnyebb lesz, Øs aztÆn mÆr minden magÆt�l
megy? A tapasztalat nem mindig ezt mutatja. Lehet,
hogy nehezebb, fÆjdalmasabb lett az Ølet�nk, de Ældot-
tabb, Øs val�ban j�nnek, mÆr itt is vannak a csodÆk: Sze-
retni tudok, ahol eddig nem ment�, fiataljaink Sch�n-
stattba mennek�, bıv�l, Øp�l az œj �MHC�-hÆz�
Kentenich atya tan�tÆsa

�Mit jelent az, hogy a Szßzanya itt, ezen a kis he-
lyen k�l�nleges m�don lakik Øs mßk�dik? A Szßzanya
itt suttog nek�nk. Ez nem hangos beszØd, hanem csen-
des, megnyerı, f�l�ttØbb hatØkony beszØlgetØs. A Szßz-
anya suttog nek�nk. TalÆn mi is suttogunk Neki. Sz�l
hozzÆnk Øs mindig megtalÆlja a megfelelı szavakat az
elØbe hozott gondjainkra, bajainkra, �r�meinkre.

A Szßzanya minden�tt hall benn�nket, ha k�zele-
d�nk, ha sz�lunk hozzÆ. Minden templomban Øs min-
den MÆria-kØpnØl, ahol k�sz�ntj�k ıt. � lÆt benn�nket
Øs sz�l is hozzÆnk. Itt a kÆpolnÆnkban k�l�n�s m�don
suttog nek�nk. Ha itt vagyunk, ha h�vın Ørintkez�nk
ezzel a kis hellyel Øs a SzßzanyÆra tekint�nk, akkor itt
jobban sz�l hozzÆnk, mint mÆshol; akkor itt gyengØ-
debb Øs hatØkonyabb a szava. A Szßzanya kivÆlasztot-
ta ezt a helyet, hogy itt lakjon, hogy itt a szeretet sza-
vait mondja nek�nk; hogy itt k�l�n�s m�don megmu-
tassa hatalmÆt Øs »mindenhat�sÆgÆt«. (Csak egyed�l
Isten mindenhat�. A h�vık Szßz MÆriÆnak k�zbenjÆr�
mindenhat�sÆgot tulajdon�tanak)

Mit jelent ez a mindennapjainkban?
Tegy�k fel, hogy a gyermekem lassan a kamaszkorba

lØp. A sajÆt fejØvel kezd gondolkozni. Nincs se idım,
se erım, hogy folyton vitatkozzam vele Øs helyreigaz�t-

sam tØvedØseit. Nem tudom mÆr�l holnapra a helyes œtra
vezetni. Tehetetlennek Ørzem magam, hogyan kell ıt ne-
velni. Odamegyek a SzßzanyÆhoz Øs mondom neki: �KØr-
lek, nØzz a gyermekedre! MÆr akkor Neked ajÆndØkoz-
tam, amikor mØg a sz�vem alatt hordtam. Vedd Æt a fele-
lıssØget Ørte!� Arra gondolunk, hogy a Szßzanya a felelıs,
ı gondoskodik arr�l, hogy mi is Øs gyermekeink is n�ve-
kedj�nk a szeretetben. TalÆn van otthon egy MÆria kØ-

p�nk, vagy elmegy�nk a templomba a MÆria-oltÆrhoz,
Øs ott �gy imÆdkozunk: �AnyÆnk, seg�ts!� Viszont ha Øn
sch�nstatti vagyok, akkor eszembe jut, hogy a Szßz-
anya a legsz�vesebben, a leghatØkonyabban akkor hall-
gat meg, ha fizikailag vagy legalÆbb lØlekben odame-
gyek a Sch�nstatt-szentØly�nkbe.

A Szßzanya itt fıleg nevelıkØnt mßk�dik. � vezeti
Øs seg�ti �nnevelØs�nket, gyermekeink, egØsz csalÆ-
dunk nevelØsØt Øs gondoskodik r�la, hogy ne adjuk fel.
Emellett igØnyli a mi sokoldalœ egy�ttmßk�dØs�nket,

sıt, eszk�z�l akar felhasznÆlni egymÆs nevelØsØben is.
Ez a folyamat egØsz Øleten Æt tart, soha nincs vØge. Ha
nem Æll�tunk magunkkal szemben mindig œjra k�vetel-
mØnyeket, felbomlik a csalÆd. A Szßzanya kØri Øs vÆr-
ja, hogy amikor hozzÆ j�v�nk kØrØseinkkel, ne �res
kØzzel j�jj�nk: �Elısz�r t�rekedj arra, hogy �r�met
szerezz nekem Øs megfegyelmezd magad. Hozd el ne-
kem pr�bÆlkozÆsaidat, Ældozataidat, Øs Øn gondoskod-
ni fogok r�lad, Øs arr�l, hogy teljes emberrØ vÆlj.� Ez
nagy k�l�nbsØg: nem csak kØrni j�v�nk, hanem ajÆn-
dØkot is hozunk.

TalÆn mÆr elıfordult, hogy hØt k�zben is œgy intØz-
t�k a dolgunkat, hogy betØrt�nk a szentØlybe. A Szßz-
anya œgy mßk�dik a szentØlyØbıl mint egy mÆgnes:
magÆhoz vonzza a sz�veinket. A Szßzanya szavÆnak itt
titokzatos hatalma van. Ezzel a suttog� hanggal h�v
mindenkit, aki vÆgyik az � k�zelsØgØre. H�vja azokat
is, akik Sch�nstattr�l alig tudnak valamit. Azt szeret-
nØ, hogy otthon Ørezz�k magunkat NÆla a szentØlyben;
hogy ez a hely a sz�v�nk otthona, az egØsz csalÆdunk
otthona legyen, ahovÆ mindig hazavÆrnak, ahovÆ min-
den gondunkkal Øs �r�m�nkkel elj�het�nk.�

(P. J. Kentenich: Nr.: 1953\0913ef01; dr. CsermÆk
KÆlmÆn Øs Alice Æltal vÆlogatott sz�veg)
A Sch�nstatt-k�zpont, amit elkezdt�nk Øp�teni,
a Szßzanya kinyœjtott keze

A Szßzanya a sch�nstatti szentØly�nkben nagy ne-
velıkØnt mßk�dik, ezØrt nemcsak szentØlyt Øp�t�nk,
hanem k�zpontot is, ahol a csalÆdnapokat tarjuk (egy-
hetes lelkigyakorlatokat, melyeken az egØsz csalÆd
rØszt vesz), ahol a nevelØs Øs kØpzØs t�rtØnik, hogy ez-
Æltal elıseg�ts�k az Istenhez, egymÆshoz, gyermeke-
inkhez, minden embertÆrsunkhoz, a munkÆhoz Øs a
dolgokhoz fßzıdı kapcsolatunk folyamatosan fejlıdØ-
sØt, megœjulÆsÆt. Amit a csalÆdok itt kapnak, hazavi-
szik, ebbıl mer�thetnek. EzØrt mondhatjuk azt, hogy a
Sch�nstatt-k�zpont a Szßzanya kinyœjtott keze.



Bemutatkozik
a Sch�nstatt CsalÆdmozgalom

A csalÆd az �r�m egyik forrÆsa, az Ældozatos szere-
tet b�lcsıje, az eredeti, Ørett szemØlyisØg nevelØsØnek-
n�velØsØnek legfontosabb helye Øs az egyhÆz alapsejt-
je. Feladatunk embert pr�bÆl�. Az ellenszØl, amellyel
szemben haj�znunk kell, oly erıs, hogy gyakran œgy
Ørezz�k, elsodor minket, ha nem kapaszkodunk �ssze
t�bben, hogy erıs�ts�k egymÆst. 

A Sch�nstatt CsalÆdmozgalomban t�reksz�nk arra,
hogy elmØly�ts�k Istennel Øs hÆzastÆrsunkkal val� sze-
retetkapcsolatunkat. A sz�lık egymÆs irÆnti n�vekvı,
t�kØletesedı szeretete Øs egyetØrtØse formÆlja a csalÆd,
�a hÆz� lØgk�rØt. Igyeksz�nk gondoskodni arr�l, hogy
gyerekeink megtapasztalhassanak valamit a mennyor-
szÆgb�l, az istenibıl Øs �gy felvØrtezettek, erısek tud-
janak lenni, amikor kimennek a �vilÆgba�.

B�r� LÆszl�, csalÆdokØrt felelıs p�sp�k atya �gy
nyilatkozott a mozgalomr�l: �Sch�nstatt szÆmomra az
a k�z�ssØg, amely legmØlyebben ragadja meg a hÆzas-
sÆg szentsØgi titkÆt, JØzusban val� lØtØt� a gy�kerek-
hez vezeti vissza a hÆzassÆgokat, arra h�vja fel a fi-
gyelmet, hogy a hÆzassÆg szentsØgi mivolta nem csak
az esk�vı pillanatÆban lØtezik, hanem sz�ntelen jelen
van a hÆzassÆgban, Øs JØzus Æltal MÆriÆhoz, MÆria Æl-
tal JØzushoz talÆlhatnak el a hÆzaspÆrok.�
MiØrt nevezik Sch�nstattnak a mozgalmat?

Alap�t�nk, Joseph Kentenich (1885-1968) nØmet
atya Øs a rÆ, mint spirituÆlisra b�zott gimnazista fiœkb�l
�sszetevıdı alap�t� k�z�ssØg 1914. okt�ber 18-Æn f�l-
ajÆnlottÆk t�rekvØs�ket a SzßzanyÆnak, Øs kØrtØk,
hogy telepedjen le kis kÆpolnÆjukban, Øs ossza kegyel-
mi adomÆnyait. Ez az esemØny, Koblenz tØrsØgØben, a
Rajna jobb partjÆn fekvı Vallendar vÆroska Sch�nstatt
elnevezØsß rØszØben t�rtØnt. A Szßzanya Øs a k�z�ssØg

k�zti kapcsolatot szeretetsz�vetsØgnek nevezz�k. A
sch�nstattiak hitbØli megtapasztalÆsa, hogy a Szßz-
anya teljes�tette az alap�t� nemzedØk kØrØsØt, s a haj-
dani kis kÆpolna kegykÆpolnÆvÆ lett. A kØsıbbiek fo-
lyamÆn minden�tt a vilÆgon, ahol nagyobb Sch�nstatt
k�z�ssØg j�tt lØtre, felØp�tettØk ill. felØp�tik a sch�n-
statti ısszentØly mÆsÆt. IdØn szenteltØk fel az elsı ma-
gyar Sch�nstatt-szentØlyt �budavÆron (kis falu ZÆnka
Øs NagyvÆzsony k�z�tt fØlœton).

Az Øvtizedek folyamÆn t�bb mint hœszfØle k�z�s-

sØg j�tt lØtre a mozgalmon bel�l, melyek a k�l�nb�zı
ØletÆllapotoknak Øs emberi termØszeteknek megfelelı-
en alakultak ki. A Sch�nstatt mozgalom a vilÆg sok or-
szÆgÆban honosodott meg, MagyarorszÆgon legerıtel-
jesebben a Sch�nstatt csalÆdok vannak jelen.

� Milyen Øletre t�rekszenek a Sch�nstatt csalÆ-
dok? (CsupÆn nØhÆny jellemzıt emelnØnk ki.)

Keress�k �Isten ujjÆt� Ølet�nkben. A benn�nket
k�r�lvevı szemØlyek, a k�r�l�tt�nk zajl� esemØnyek
Øs a kor hangja Æltal �zen Øs sz�l�t benn�nket az Isten.
Igyeksz�nk �t  meglÆtni, megsz�l�tani Øs tenni, amit
k�vÆn tıl�nk.

Egy�tt Øl�nk az egyhÆzi Øvvel, sok mindent meg-
�nnepel�nk. A csalÆdok igyekeznek lØlekkel Æthatott

szokÆsokat, �nnepeket meghonos�tani, a hØtk�znapo-
kat imÆdsÆggal Ætszıni. A forma, a rendszeressØg seg�t,
hogy tØnyleg megtegy�k azt, amire a bensınk Æltal a
J�isten ind�tott benn�nket. RØsen kell azonban len-
n�nk, mert fennÆll a ki�resedØs veszØlye, hogy: �a for-
ma f�lfalja a lelket� (Kentenich atya). EzØrt t�rek-
sz�nk arra, hogy egyfelıl imaØlet�nk kapcsolatban le-
gyen az Ølet�nk minden mÆs ter�letØvel, mÆsfelıl œjra
meg œjra lØlekkel hassuk Æt a szokÆsainkat.

Nem nevel�nk mozgalmi ÆrvÆkat Øs mozgalmi

�zvegyeket: elsı a sajÆt csalÆd. Elsısorban Ørt�k tar-
tozunk felelıssØggel. KisugÆrzÆsa van annak, hogy a
hÆzastÆrsak kapcsolatuk elmØly�tØsØn fÆradoznak,
t�bb idıt szak�tanak egymÆsra, komolyabban veszik a
mÆsik eredetisØgØt, sajÆtossÆgait, nem sØrtıdnek meg
olyan k�nnyen, mint eddig, Øs lØtrehozzÆk a kibØk�lØs,
bocsÆnatkØrØs Øs megbocsÆtÆs �liturgiÆjÆt�. Azon fÆra-
doznak, hogy megØrtsØk egymÆst, s �gy tekintettel tud-
nak lenni arra, ami tØnylegesen vØgbemegy a tÆrsuk-
ban, gyermek�kben. Nem kØnyeztetik tœl a gyerekei-
ket... Ily m�don lØt�nkkel apostolkodunk, Øs felelıs-
sØgteljes d�ntØst hozva olyan mØrtØkben vesz�nk rØszt
akt�van a mozgalom Øs az egyhÆz ØletØben, hogy emel-
lett csalÆdunkat ne hanyagoljuk el.
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A gyerekekkel egy�tt megy�nk lelkigyakorlatra
(csalÆdnapokra), ahol dØlelıtt�nkØnt, a szentmise
utÆn, a sz�lık kØt elıadÆst hallgatnak meg a hÆzassÆg-
ra vonatkoz� kØrdØsekrıl Øs a gyereknevelØsrıl. Ez-
alatt fiatalok jÆtszanak, kirÆndulnak a gyerekekkel.

CsalÆdcsoportokban havonta egyszer talÆlko-
zunk: A legt�bb hÆzaspÆr igØnyt tart �valami folyta-
tÆsra�. Az ÆltalÆban 4-5 csalÆdb�l Æll� csalÆdcsoportok
a csalÆdnapok anyagÆt dolgozzÆk fel, vØg�l hÆzaspÆ-
ronkØnt kivÆlasztjÆk, mi az, ami a fØrjet Øs felesØget
�megØrintette�, Øs ezt igyekeznek megval�s�tani a hØt-
k�znapokban. �rizz�k kapcsolatunk intimitÆsÆt, an-
nyit osztunk meg a t�bbiekkel, amennyi egysØg�nket
nem sØrti.

A legfontosabb csoport az egyes csalÆd. Ott zajlik
a konkrØt mindennapi Ølet, ott d�nt�nk nap mint nap
egymÆs mellett, ott szembes�l�nk azzal, milyenek is
vagyunk val�jÆban. A heti �csoport-�sszej�vetel� ott
t�rtØnik. FØrj Øs felesØg szak�t nØhÆny �rÆt egymÆs
szÆmÆra kifejezetten kapcsolatuk ÆpolÆsa, egysØg�k
erıs�tØse cØljÆb�l.

�Nem kell, de szabad� gyakran elhangz� mondat
nÆlunk. �SzabadsÆg annyi, amennyi csak lehetsØges,
megk�t�ttsØg, amennyi feltØtlen�l sz�ksØges, lØlek-
ÆpolÆs minden lehetı mennyisØgben�. Felnıtt embe-
rekkØnt magunk d�ntj�k el, mi az, ami a hÆzassÆgun-
kat Øp�ti, mikor Øs mennyit mer�t�nk a lelkisØgbıl. PØl-
dÆul az, hogy a csalÆdnapokon val� rØszvØtel utÆn mi
t�rtØnik, az az egyes pÆrokt�l f�gg. �Isten kirÆlyi haj�-
jÆn nincsenek gÆlyarabok, hanem csak szabad evezı-
s�k.� (SzalØzi Szent Ferenc) Szabad a kapcsolatot to-
vÆbb Æpolni, szabad csoportot alap�tani Øs ehhez seg�t-
sØget kØrni, szabad a k�vetkezı Øvben is csalÆdnapok-
ra j�nni, Øs Øppœgy szabad egy mÆsik, megfelelıbb
utat keresni.

Van egy titkunk: A SzßzanyÆval val� szeretetsz�-
vetsØg. Amikor a csalÆd bensısØges kapcsolatba ker�l
a SzßzanyÆval, megh�vja ıt a hÆzÆba. Elhelyezik ott-
honukban a Sch�nstatt-kÆpolnÆban lØvı MÆria-kØp
mÆsÆt, hÆziszentØlyt alap�tanak, Øs kØrik a SzßzanyÆt,
telepedjen le nÆluk, vonzza magÆhoz a sz�veket, nevel-
je ıket. A kØrØs nem egyoldalœ, a Szßzanya is kØr ajÆn-
dØkot, elsısorban azt, hogy ajÆndØkozzuk meg az egy-
mÆs Øs a gyermekeik irÆnti szeretet�nk tetteivel. Oda-
ajÆndØkozzuk magunkat neki, � pedig magÆt ajÆndØ-
kozza nek�nk. Elsısorban a Szßzanya, a nagy nevelı-
nı teszi megval�s�that�vÆ mindezeket.

A Szßzanya a csalÆd dolgaiban, az emberi szeretet-
tel kapcsolatban gazdag tapasztalattal rendelkezik. Be-
lek�stolt sok szenvedØsbe, Øs olyan utat talÆlt, ame-
lyen az Ølet sebei szeretettØ vÆlnak. EzØrt jelenti a Ve-
le val� szeretetsz�vetsØg bizakodÆsunk alapjÆt.

A hÆzaspÆr, miutÆn megis-
meri a lelkisØget, kipr�bÆlja azt
az Øletben. Eld�nti, hogy akar-
e hivatalosan is a mozgalom-
hoz tartozni azzal, hogy a k�-
z�ssØg elıtt nyilvÆnosan be-
kapcsol�dik a SzßzanyÆval k�-
t�tt szeretetsz�vetsØgbe.

Hogyan lehet kapcsolatba
ker�lni a k�z�ssØggel?

SzemØlyes kapcsolatfelvØtel
az irodÆban MØszÆros
ZsuzsinÆl: 87/479-026. TovÆb-
bi tÆjØkoztat�val szolgÆlnak ki-
advÆnyaink: 

www.schoenstatt.hu/olvass
Øs negyedØvente megjelenı œj-

sÆgunk, az OÆzis, melyet az Øletbıl, az Øletrıl, az Ølet-
nek �runk. Interneten megtekinthetı, megrendelhetı: 

www.schoenstatt.hu/oazis. 

Szeretettel vÆrunk Benneteket Sch�nstatt kÆpol-
nÆnkba. �budavÆron a Fı utca 14. vagy 11. szÆm alatt
kØrhetitek el a kulcsot. E-mail: iroda@schoenstatt.hu,
Tel./fax: 87/479-026, www.schoenstatt.hu/szentely. Itt a naptÆr
is megrendelhetı.

A kØpek alatti idØzetek Joseph Kentenich atyÆt�l, a
Sch�nstatt-mozgalom alap�t�jÆt�l val�k. A fot� mellet-
tieket pedig az OÆzisb�l vÆlogattuk.

K�sz�nj�k, hogy e naptÆr megvÆsÆrlÆsÆval
Ti is hozzÆjÆrultatok a K�zpont Øp�tØsØhez,
hiszen a teljes bevØtelt erre a cØlra ford�tjuk.


