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alkalom elmarad! Legközelebb március
8-án lesz.
Nagy szeretettel hívunk újabb gyermekeket a ministránsok közé a szentmisék és az oltár szolgálatára.
A plébánián a Baba-mama klub minden szerdán reggel ½ 10-től ½ 12-ig várja a kisgyermekes anyukákat beszélgetésre, találkozásra. Helye a Cserkészház.
A Nyugdíjas Klubot minden második
hétfőn reggel 8-tól ½ 11-ig tartjuk az év
páros heteiben, amelyre várjuk idősebb
testvéreinket, imára, beszélgetésre, kötetlen együttlétre. Legközelebb február
22-én.
Néri Szent Fülöp nevét viselő gitáros
ifjúsági énekkarunk várja a régi és új
énekkarosokat. A próbák időpontja vasárnap reggel 9-től a plébánián. Az énekkar honlapja:
www.nerifulopkorus.atw.hu
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Hétfő és Szerda: De. 9-11 óra
Kedd és Péntek: Du. 16-18 óra

PLÉBÁNIAI HITTANCSOPORTOK
a 2009/2010-es tanévben
CSOPORT
Óvodások I.
(kis- és középsős)

Óvodások II.
(nagycsoportos)

1. osztály
2. osztály
(elsőáldozók I. év)

3. osztály
(elsőáldozók II. év)

4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8-9-10. osztály
11-12. osztály
Ifjúsági (egyetem)
Házas hittan

SZENTMISÉK RENDJE:

Elsővasárnapon az esti szentmise előtt
egy órával szentségimádás.

Öröm

Esküvőt 3 hónappal előre kérjük bejelenteni. Keresztelési, bérmálkozási kérelmet
a plébánossal kell megbeszélni.

Látogass el plébániánk honlapjára!
www.communio.hu/pestszentimre
Híreket és fényképgalériát!

Vasárnap és főünnepeken:
De. 8 és 10 órakor és este 6 órakor.
Hétköznap: Hétfőn, kedden, szerdán,
csütörtökön és szombaton reggel 7 órakor, pénteken este 6 órakor.
Pénteken az esti szentmise után egy órás
csendes szentségimádásra van lehetőség (fél 7-től fél 8-ig).

Pestszentimrei

A plébániahivatal félfogadási ideje:

Felnőtt kezdő hittan
Felnőtt Katekézis

Csütörtök ½ 5 óra

„Belépni az igazságosságba”

Hétfő ½ 6 óra

Hétfő ½ 9
(kéthetenként páros hét)

Hétfő ½ 9
(kéthetenként páratlan
hét)

A hittanok helyszíne a plébánia kertjében
lévő „Cserkészház” (amelynek bejárata a
Címer u. felőli oldalon lévő kertkapunál
van) vagy a plébániai tanácsterem.

Impresszum
Kiadja: Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia (1188 Budapest, Nemes u. 17. T.:
292-3113, E-mail: mgodolle@mail.datanet.hu). Felelős kiadó: Gödölle Márton
plébános, mobil: 06-30-263-8524. E-mail: mgodolle@mail.datanet.hu. Felelős
szerkesztő: Bönöczk Péter, tel.: 06-20-555-1160, E-mail: p.bonoczk@freemail.hu.
Internet: www.communio.hu/pestszentimre
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Nagyböjt

Kedd ½ 5 óra

Csütörtök 6 óra
Szerda ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Hétfő 6 óra
Kedd 6 óra
Szerda 6 óra
Csütörtök ½ 8
hónap 2. péntekén ½ 9

Levél

A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja
VII. évfolyam 2. szám (57.) - 2010. február

IDŐPONT
Hétfő ½ 5 óra vagy
Szerda ½ 5 óra

Szerda ½ 6 óra

Hír

A fenti különös megfogalmazást
XVI. Benedek pápa említi nagyböjti
levelében kétszer is. Arra utal, hogy
keresztényként túl kell emelkednünk
azon az alapon, amit a 3. sz-i római
jogász, Ulpiánus fogalmazott meg így:
„Az igazságosság az, amikor mindenkinek megadjuk azt, ami neki jár.”
Mert ki mondja meg, hogy mi az „ami
jár”? A pápa azt feleli erre, hogy amire
az embernek a legnagyobb szüksége
van, az törvény által nem biztosítható
számára. Valami bensőségesebbre van
szüksége, amit Isten szeretete adhat
meg. Isten szeretete az, ami minden
embernek „kijár”! És ingyért jár! Mert
az Úr így adja. Ezt kéne nekünk is
eltanulnunk Tőle. Idézi a pápa Izrael
népének tapasztalatát,
amelyben az igazságos-

→

ság egyszerre jelentette Isten szabadító
könyörületességének elfogadását és a
felebarát (a kiszolgáltatott) iránti igazságosságot, amit a Törvény írt elő. Egy
izraelita számára a szegénynek adni
nem más, mint az Istennek járó viszonzás, azaz törlesztés a szabadító jóságért. Ezért a Sinai-hegyi Törvényadás a Vörös-tengeren való átkeléshez
kapcsolódik. Ahhoz, hogy belépjek Isten igazságosságába, ki kell lépnem abból az illúzióból, hogy független vagyok az Úrtól, és független az embertársaktól. Egy mélyebb „kivonulásra”
van szükségem, a szív megszabadulására! Jézus keresztjének láttán azért
lázadhat az ember, mert nyilvánvalóvá
teszi, hogy nem független lény. Már
megajándékozott. El kell fogadnom
rászorultságomat másokra és Istenre.
Így Isten szeretetét megismerve a
„legnagyobb” igazságosságba léphetek
be, és mindig inkább adósnak, mint
hitelezőnek érezhetem magam, mert
többet kapok annál, mint ami járt
volna. Erre hív meg az idei Nagyböjt!
Márton atya

Pestszentimrei ÖrömHírLevél

2010. február

Nagyböjt a családban

Hétköznapok Lelkigyakorlata

Közös családi ima
Tervezzük meg, milyen külső formák
lehetnek segítségünkre a lakásban, amelyek a nagyböjtre emlékeztetnek, és a
családi imához is keretet szolgáltatnak.
Pl. házi oltár, lila terítő, kereszt, töviskoszorú, gyertya stb. Amint az adventi
koszorú körül sok család összeül (néhol
hetente többször vagy naponta) imádkozni, hasonlóan próbáljunk a szent 40
nap alatt is leülni.
Lehetnek közös elhatározásaink
- Péntekenként kenyér-víz vacsora (ennek árát felajánljuk szegények javára).
- Közös családi erénygyűjtő lap (rajzolt
töviskoszorúval, melynek töviseit a
gyermekek és családtagok jócselekedet
alkalmával virággá alakíthatják).
- Heti TV-mentes este - amikor a család
közös imát, „liturgiát” tart.
- Közös keresztút, rózsafüzér a fájdalmas titkokkal.
- Átnézzük ruháinkat, játékainkat, s feleslegünket odaadjuk a karitásznak.
- Figyelünk lakásunk szépségére, hogy
Isten Országát tükrözze.

Közösségünkben idén is sokan fogják
végezni a „Nagyböjti Hétköznapok lelkigyakorlatát”, amit a Verbum Dei közösség állít össze, és Czupy Zsuzsanna testvér vezet nálunk. Miről is szól ez? Nagyböjt heteiben (négy héten át) hetente
kapja meg mindenki a heti anyagot emailben vagy kinyomtatva. Ez minden
napra egy szentírási igét, egy rövid elmélkedést és egy konkrét napi feladatot
ad. És minden szerdán este valamely
család otthonában jönnek össze a résztvevők egy megosztásra, hogy hogyan
inspirálta őket a napi ige és feladat, és
hogyan próbálták ezeket életre váltani.
A lelkigyakorlat február 24-én indul
este ¾ 9-kor egy esti szentségimádás keretében, a templom szentélyében (bejárat
a sekrestye felől!). Mottó: „A te arcodat
keresem, Uram!” Aki szeretne benne
részt venni, akár a megosztásokon is,
akár anélkül, keresse Magyari Kiss
Andreát. Tel.: 0620/823-4536; e-mail:
andruskm@hotmail.com

Urnatemető Pestszentimrén!
A plébániánkon tervezett közösségi
ház kapcsán kezdetektől fölmerült, hogy
urnatemetőt is létesítsünk egyben. A ház
pénzügyi tervezése nyilvánvalóvá tette
ennek szükségét. A döntés megszületett,
és még ennek az évnek a folyamán szeretnénk, ha az urnatemető megvalósulna. Jelenleg a tervezése folyik. Hamarosan egyházközségi szinten is meghirdetjük, mert szeretnénk fölmérni az
urnahely igényeket. Mivel Pestszentimrének jó ideje nincs saját temetője, a
település közösségének javát is szolgálná az urnatemető.

FARSANGI BESZÁMOLÓK
Gyerekfarsang
Királylányok és kalózok, tigrisek és
mesehősök, a csigától az őzikéig mindenféle állat, de még egy ősember, egy
robot, egy fürt szőlő és egy versenyautó
is megjelent az utolsó farsangi szombat
délutánján a plébánián, ahol a jelmezes
aprónépet Cibere apó (Tarcsy Magdi) és
két segédje (Csáky Móni és Deák Betti)
fogadta, s elvarázsolta őket egy vásári
forgatagba. A vásárban mindenféle csoda várta a gyerekeket, készíthettek morzsolt kukoricából csörgőt, röptethettek
diót, kipróbálhatták erejüket a patkók
egyensúlyozásában, rendezhettek kutyafuttatást pamut-pulikkal, célba dobhat2
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hogy nézzem meg a kertjét, nagyon
büszke volt rá. Paprikát, salátát, virágot,
illatos fűszernövényeket és még sok
mindent termelt, gondozott, ápolt, ahogyan a barátságait. A legszebb krizantémot mindig a Lourdes-i kápolnába vitte, máskor nálunk jelent meg egy csomó
salátával, paprikával vagy virággal.
Megrendültem, amikor megtudtam nyáron, hogy tüdőrákot fedeztek fel nála.
Innen már rohamosan zajlottak az események. Az örök vidám, mozgékony,
szorgalmas, fáradhatatlan emberből rövid idő alatt megtört, sovány, szenvedő
beteg lett. Sokan imádkoztunk érte, hogy
gyógyítsa meg Őt az Úr, vagy szenvedése rövid legyen, mégis megrázott a hír,
amikor körbement a telefon, hogy január
29-én éjjel csendesen, küzdelem nélkül
visszaadta lelkét a Teremtőnek. Tárnokon temettük el. A pestszentimrei közösségből vagy tízen voltunk, a rokonok
sem voltak nagyon sokan. Márton atya
kedves, meleg szavakkal idézte elénk
Istent kereső kedves lényét, meghitt
hangulatot teremtve. Éreztük Jézus és
Laci bácsi élő jelenlétét. Hiszem, hogy
ezt a család is így érezte. Mindenesetre ahogy mondani szokták - „szem nem
maradt szárazon”. Drága Laci bácsi!
Nagyon sokunknak hiányzol! Legyen
neked könnyű a föld, ahol nyugszol, és
az örök világosság fényeskedjék neked!
G. O. Klári
Önkéntes hozzájárulás
(egyházi adó)
Kérjük a testvéreket az évenkénti önkéntes hozzájárulás befizetésére. Ez fedezi épületeink és közösségünk kiadásait. A püspöki kar ajánlása szerint ez
a jövedelem 1 %-a. A hozzájárulást
készpénzbefizetési (sárga) csekken is
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be lehet fizetni egyházközségünk részére. Csekkek a templomban és az
irodában vannak kitéve. Természetesen
személyesen is lehet rendezni a hozzájárulást az irodában vagy szentmisék
után a sekrestyében. Kérünk Benneteket,
hogy anyagi hozzájárulásotokkal támogassátok egyházközségünket!
Plébániánk bankszámlaszáma:
Pestszentimrei Római Katolikus
Plébánia
10103881-45238100-01000004
Hirdetéseink
Március 14-én, Nagyböjt 4. vasárnapján a reggeli 8 órai és 10 órai szentmisék
végén közösségileg szolgáltatjuk ki a
betegek szent kenetét az időseknek és
betegeknek. Aki föl szeretné venni,
előtte végezze el a szent gyónását, és
iratkozzon föl a templomi ingyenes
asztalon lévő lapra (két héttel korábban
tesszük ki).
Március 19-21. hétvégéjén alsó tagozatos mini-tábor Nagybörzsönyben!
Március 28-án, Virágvasárnapon a
de. 10 órai misében plébániánk ifjúsága
misztériumjátékban adja elő a Passiót,
Jézus szenvedésének történetét.
A tervezett plébániai közösségi házra
téglajegyeket lehet venni a szentmisék
után és az irodán 1000, 2000 és 5000
forintos értékben.
A felnőtt kezdő hittancsoportba azokat a felnőtteket hívjuk, akik most
ismerkednek keresztény hitünkkel vagy
szeretnék azt elmélyíteni, akár nincsenek
is megkeresztelve. Ez a hittan kéthetente
(az év páros heteiben), hétfőn este ½ 9től lesz. Aki ismer a környezetében ilyen
érdeklődő felnőttet, kérjük, hogy hívja
meg őt ebbe a csoportba. A február 22-i
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ted! Köszönöm, hogy bennem élsz és én
Tebenned élhetek! Köszönöm, hogy
segítőket küldesz hozzám, kik segítenek
Hozzád eljutnom! Az osztálytársaimat,
kik megerősítettek a hitben, testvéreimet,
akik kitartanak mellettem, volt barátnőmet, aki megértő és alázatos, ő segít nekem tanulni a leginkább. Az embereket,
akiket testvéreimnek szólítok, kikben
Téged látlak! Fogadott keresztapukámat,
kitől a szeretni tudást tanulhatom meg
teljesen. Szüleimet, akik kiállnak én
mellettem, lelkivezetőmet is köszönöm
Uram! Az Ő segítségével ismerhetlek
meg Téged és döntéseidet, Ő nyitja meg
szememet az emberek felé, Ő segít jól
látni a dolgokat. Köszönöm Márton
atyát, aki segít megélnem a ferencességet itt a plébánián! És köszönöm
Atyám, mindazokat, akik Tehozzád segítenek! Eltévelyedett társaimat, kiknek
segíthetek! Köszönöm, hogy meghívtál
és szeretsz, vezetsz engem! Ámen!
Seres Tamás György
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mégsem lázadozott a jó Isten ellen,
hanem tűrt, és felajánlotta családja
megtéréséért. Szeretném eltanulni tőle
azt a leleményességet is, ahogy örömet
tudott szerezni az embereknek. Például
minden délben megcsörrent nálam kétszer a telefon. Ez volt az egyezményes
jel, hogy imádkozzuk az Úrangyalát.
Január 28-án, csütörtökön még megszólalt a telefonom délben, pénteken már
nem. Gondoltam, szombaton felhívom
Ágikát, a lányát, és érdeklődöm, hogy
van az édesapja. Nagy betegsége alatt
volt úgy, hogy éjszaka nem tudott aludni
a szenvedéstől, és déltájban sikerült elszenderednie egy kicsit. De ezen a szombaton Ágika megelőzött. Már reggel hívott, és közölte, hogy az éjszaka folyamán elment az édesapja. Azóta a Katolikus Rádiót nyitom ki 12 óra előtt pár
perccel, és a rádió bemondójával imádkozom az Úrangyalát, - Érte! Nyugodjék
békében, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek
nevében. Ámen.
Piri néni
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tak egy félelmetes busóálarc szájába.
Pihenésképpen énekeltünk egy kicsit,
majd mindenféle ügyességi próba következett, medvetalpon, gólyalábon és
billenő deszkán járás, a legkisebbeknek
alagútmászás, végül pedig feldíszítettük
és kidobtuk a kisze-bábot, amivel elzavartuk a zord telet. Bizony, akármelyik
csillogó-villogó játszóház megirigyelhette volna ezt a műsort, ami - hála a
szervezők rengeteg munkájának - fergetegesre sikerült. Ettünk-ittunk, jót mulattunk, közben pedig játszva megismertük a farsangi népszokásokat. Reméljük, a tél valóban megijedt a maskarás gyerekhadtól, és átadja helyét a
tavasznak, mi pedig a farsangutó vidámságával a szívünkben vághatunk
neki a böjtnek.
Bakó Dóra

Plébániai zarándoklatot szervezünk
Megjugorjébe, a szerbiai Mária kegyhelyre június 16. és 20. közötti 5 napon.
A költség kb. 30 ezer forint. A részletesebb programot kitettük a templomi
faliújságra. Jelentkezéseket várunk.
Nekrológ
Elment közülünk Berényi László Laci bácsi -, a plébániai Nyugdíjas Klub
egyik oszlopos tagja. Tanulhatunk tőle,
sok jó tulajdonsága volt. Például a
szerénysége. Egész életét így élte, s így
tette a jót. A Nyugdíjas Klubban is ritkán
szólalt meg, inkább csak akkor, ha
Márton atya erre megkérte. (Nem úgy,
mint én) Aztán a türelme. Különösen
halála előtt sokat szenvedett. Fulladt, és

Közelebbről 4 éve ismertem Őt, a
Nyugdíjas Klub megalakulása óta.
Gyakran mentünk haza együtt a szentmiséről, ilyenkor néha betértünk egy-egy
vasárnapi sütire Piri nénihez. Nagyon
szerette ezeket az alkalmakat. Mikor hazavittem kocsival, sokszor hívott be,
6

Házas farsang
A hagyományteremtő szándék idén is
életre hívta a szűkebb körű házas farsangot, ami a pénteki házas hittanosok
körét öleli föl. Előtérben az ötletes páros
és csoportos maskarák álltak, az első
három helyezett a következők lettek: Az
aranyszőrű bárány meséje egy családközösség megjelenítésében; szőlő és
szőlősgazda, a busók, és a Háromágú
tölgyfa tündére c. mese. A jelmezeket
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vetélkedő követte, ami a népi hagyományok köré fonódott, de azért a tánc
sem maradt el. Csernyus Laci vezetésével moldvai táncot tanultunk. Köszönet
a lelkes szervezőknek!
Country-bál
A kerületi ifjúsági összefogás a plébániák között újabb állomásához érkezett. Közös farsangi bált rendeztünk a
Soroksár-újtelepi plébánián január 22én. A hölgyeket és urakat stílusosan
westernes szerelésben láthattuk, mivel
Country-bálnak hirdettük meg a rendezvényt. A sok farmer, kockás ing és
cowboy-kalap közül egyszer csak kivillant egy rézbőrű arc. Az első ijedelem
után megenyhültek a vonásaink, mivel
ez az alak a bálon csak mosolyogni és
poénkodni tudott. Kitalálhatjátok, ki volt
ő. Persze hogy a Seres Tomi. Aki tollas
fejdíszébe – hiába, változnak az idők –
néhány golyóstollat is tűzött. Akadt
persze még egy mexikói ponchós,
szalmakalapos DJ, és ha rövid időre is,
de előkerült egy sarkantyús csizma. A
százas létszámon felüli ifjúság végig-
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ropta az éjszakát, a helyiek country-tánc
bemutatót tartottak, volt karaoke, és egy
csoportokban megélt szerepjátékra is beneveztek minket a szervezők. Mi pestszentimreiek azért is örülhettünk, mert
közösségünkből most a legtöbben, 22-en
tettük tiszteletünket a bálon. Jó mulatság
volt!
NABIT! NABIT! NABIT!
Nagyböjti Ifjúsági Találkozót (NABIT)
szervezünk a kerületi plébániákkal március 6-án, szombaton. A sokéves hagyománytól eltérően idén egy egész szombat
délután tart a találkozó, 15-21 óra között.
A program a Pestszentlőrinci főplébánián kezdődik: Ima, elmélyülés a csendben, tanúságtétel, kiscsoportos beszélgetés, keresztút a főplébániától a havannai
Szt. Lászlóig, szentmise, agapé.
Mottó: „A csend hullámhosszán”
VÁRUNK!
Eljött az idő…
Közösségünkben időről időre felnőtt
testvéreink közül is készülnek szentségek fölvételére. Egy éve például a
bérmálkozók közel fele házas, felnőtt,
sőt nyugdíjas testvérünk volt. Megélik
ugyanazt, amit Szent Ágoston 397-ben
így fogalmazott meg 20 éves korában:
„Éppen olyan régi, mint örökkön új
Szépség vagy: Későn gyulladt föl szereteted bennem! Íme, Te bennem voltál, én
pedig kívül kerestelek. Szépséges világodnak én rútságommal rohantam neki.
Velem voltál, de én nem voltam veled.
Hívtál, kiáltottál, és összetörted süketségemet. Fölcsillámlottál, sugarad rám
özönlött, és messze űzted vakságomat.
Illatod kiáradt, én lélegzetet vettem, és
már sóhajtozom feléd. Megízleltelek,
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már éhezek reád. Megérintettél, és íme,
békességed után gyulladt föl a vágyam.”
Most Húsvétkor ismét egy felnőtt testvérünk lesz elsőáldozó. Őt kértük meg,
hogy írjon erről a készületéről:
Nagyon régóta vártam már ezt a mondatot: „Eljött az Első Áldozásod ideje.”
Mondhatnám azt, hogy kislány korom
óta. De akkoriban igazából még csak a
jelenlétét éreztem Istennek, ismeretének
hiányosságai még nem zavartak. Nem
tudtam Jézusról, sem a Szentháromságról. Nem tartozom azon szerencsések
közé, akik hittel megáldott családban
nőhettek fel. Mégis valamennyire kiválasztottnak éreztem magam, mert az
Istentől erős hitet kaptam ajándékba. És
elindultam utakon, de valahogy nem
jutottam el a lényeghez. Nem értettem
Jézust, és elutasítottam az Egyház intézményét. De a Mennyei Atya türelmesen
várt, amíg eljött az én időm, és jó néhány
évvel ezelőtt, egyszer - már anyaként egy templomba lépve hirtelen úgy
éreztem, hogy ez az, amire oly régóta
várok. Innen sugárzik az igaz hit, itt
jelen van Jézus, itt ereje van az imának,
a prédikációnak, itt jól esik együtt
énekelni. Hamarosan feltámadt bennem
a vágy, hogy szeretnék még közelebb
jutni, hogy Isten elé tegyem a lelkemet,
úgy, ahogy van, szennyesen, és megtisztulva előlépjek, meggyónjam egy élet
keservét, és végre magamhoz vegyem
Krisztus testét… De ennek akkor még
nem jött el az ideje, még bizonyítanom
kellett… a hitemet. Hosszú, nehéz,
vívódós időszak kezdődött. De Jézus ott
volt, és mindig felém nyújtotta a kezét,
még mielőtt elbukhattam volna. Sokszor
megborzongok, visszatekintve, hogy mi
lett volna velem „egyedül” – hit nélkül.
Potoczki Krisztina
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Pestszentimrei ÖrömHírLevél
Meghívás
Látom, Atyám, a barna földet, mely
Szent Keresztedre emlékeztet.
Látom a kék eget, mely a Te két szemedre emlékeztet.
Látom az utat, amelyen vezetsz engem.
Látom a teremtett világot, melyet bemutatsz nekem.
Látom a madarakat, melyek csodálatos
hangjaikkal Neked énekelnek.
Látom a fák erős törzsét, mely a hitemre
emlékeztet.
Látom a tüzet, mely nemcsak a világban
lángol, hanem szívemben is.
Fellobbantottad, Uram, szívemet, hogy
szeressek!
Megnyitottad szememet,
hogy lássak.
Hallom a szelet, hogy hogyan énekel Neked.
Hallom a fák leveleinek
megannyi zörrenését és remegését, ahogy félve Téged dícsérnek.
Hallom az embereket, melyek Téged szeretnek és áldanak, de hallom azokat is
kik megvetnek és megaláznak.
Hallom a papok szavát,
akik segítenek az úton.
Hallak, Uram, Téged, ahogy Magadhoz hívsz és
átkarolsz!
Érzem a szeretetet, melyeket mástól kapok.
Érzem az ölelést, melyekkel megajándékozol.
Érzem a fájdalmat, melyet más emberek
éreznek.
Érzem az elveszettséget, melyek másokban égnek.
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Érzem a szív dobbanását! Érzem, mert
Te megfogtad kezem, és megtanítottál
érezni, látni és hallani. És legfőképpen
SZERETNI!
Atyám! Én bűnös ember eltávolodtam
Tőled és nem hallottam hangodat, de Te
nem hagytál el! Megkerestél és halkan
megszólítottál, és megerősítettél hitemben. Kiemeltél a sárból, megmostad
szívem és lelkem. Átformáltál teljesen!
Kedved szerint alakítottál át, majd elém
álltál és megszólítottál! Magadhoz öleltél és szerettél szüntelen! Most is szeretsz és kinyilatkoztatod kérésedet:
„Tegyél tanítványommá minden népet!“
Küldesz engem, Atyám! Meghívsz
egy életre, egy örökkétartó
szeretetre, egy véget nem
érő boldogságra. Szenvedésre, áldozathozatalra, keresztek hordozására, mások
segítésére és alázatosságra.
Te vagy Uram, az én utam!
Te vezetsz és Te mondod
meg, hogy merre menjek!
Te szeretsz és nem hagysz
el soha, kimentesz minden
bajból, bízol bennem és
reméled, hogy Neked igent
mondok! Eljössz hozzám,
Te nagy király és Te koldulsz tőlem, aki szegény és
elveszett vagyok, Te a nagy
Király. Uram, Istenem!
A Tiéd vagyok teljesen, tiéd életem,
értelmem, testem, lelkem! Téged szeretnélek szolgálni, veled akarom leélni
egész életem, ó Te nagy király! Te vagy
az út, az igazság és az élet! Én Téged
követlek! Most és mindörökké! Köszönöm, hogy vezetsz engem és hogy megnyitottad szemem a látásra, fülem a
hallásra, és szívem a szeretetre! Köszönöm, hogy szívemet hajlékoddá tet5

