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Zsoltár: Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája. 

 

 

Kész vagyok, Uram! 

Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Esdve könyörgök 

azért a kegyelemért, hogy Téged mindinkább 

megismerhesselek, hogy Téged mind jobban és mind hívebben 

szeresselek és Téged egyre jobban kövesselek. 

Add, Uram, hogy kegyelmed hívása nálam ne süket fülekre 

találjon, hanem legyek mindenkor kész arra, hogy akaratodat 

odaadással teljesítsem! 

Szembefordulok önszeretetemmel és önzésemmel, és 

követlek a gyalázatban, szegénységben és üldöztetésben. 

Teljesen újjá akarok születni, a régi magamat levetkőzni, 

hogy már ne én éljek, hanem te énbennem. 

 

Tab – hétfő, szerda, péntek:  18
00

   

Tab – kedd, csütörtök, szombat:  7
00 

Tab – vasárnap:   9
30

, 18
00

 

Bábony: ápr. 27., szo.-18
00

,  máj. 11., szo.-18
00 

Megyer: máj.  4., szo.-18
00

,   máj. 19., szo.-18
00 

Lulla:  ápr. 28., vas.-  8
00

,  máj.  12., vas.-  8
00

 

Sérsekszőlős: máj.  5., vas.-  8
00

,   máj.  19., vas.-  8
00

 

Torvaj:  ápr. 28., vas.-11
00

,    máj.  12., vas.-11
00

 

Zala:  máj.  5., vas.-11
00

,   máj.  19., vas.-11
00 

Imacsoport: Tab – május. 1., szerda - 18
30
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Mise- és szertartásrend 

Mindig már jól ismert dolgokról beszéltünk, és ezek mégis 

egészen újaknak tűntek föl előttünk. Ezerszer láttuk már őket, de 

csak most néztük meg igazában, s ekkor feltárultak előttünk és 

megmutatták szépségüket. Figyelni kezdtünk, s azok 

megszólaltak. Egészen beleéltük magunkat azokba a sokszor 

végbevitt cselekedetekbe, teljes figyelemmel végeztük őket, s 

rájöttünk, mi minden rejlik bennük. 

A nagy felfedezés megtörtént! Most már meg kell szereznünk 

magunknak azt, ami már régen birtokunkban volt, hogy valóban a 

mienk is legyen. Meg kell tanulnunk helyesen látni, helyesen 

hallani, helyesen cselekedni. Ez az a nagy látnitanulás, így jutunk 

el igazi ismeretre, s míg ez meg nem jön, minden néma és 

homályos előttünk. De ha már elsajátítottuk, akkor kinyílnak, 

feltárják belsejüket, és onnan, az ő lényegükből alakul ki a külső. 

És te rájössz arra a tapasztalatra, hogy éppen a magától értetődő 

dolgok, a mindennapi cselekmények a legmélyebbek. A 

legegyszerűbben van a legmélyebb titok. 

Itt vannak például a lépcsők. Számtalanszor mentél föl már a 

lépcsőn. De vajon ráeszméltél-e arra, mi megy végbe ilyenkor 

benned? Mert amikor fölmegyünk, történik bennünk valami. 

Csakhogy ez nagyon finom, halk hangú, úgy, hogy könnyen 

tudomásul sem vesszük. 

Mély titok nyílik meg itt. Egyike azoknak a folyamatoknak, 

amelyek emberi mivoltunk legmélyéből fakadnak, titokzatos 

módon, úgy, hogy nem is lehet azokat ésszel felérni, és mégis 

mindenki megérti őket, mert legmélyebb énünk felel meg rájuk. 

Ha lépcsőn megyünk fölfelé, nemcsak a láb lép föl, hanem 

vele együtt egész mivoltunk is. Lelkileg is fölfelé haladunk. És ha 

ezt megfontolva végezzük, sejtelmünk támad a magasságba való 

emelkedésről is, ahol már minden nagy és tökéletes, vagyis az 

égről, amelyben Isten lakik. 

De mindjárt érezzük a titkot is. Hát Isten fönt van? Hiszen 

számára nincs fönt és alant! Istenhez csak úgy juthatunk el, hogy 

ha tisztultabbak, igazabbak, jobbak leszünk. De mi köze a 

javulásnak a testi fölemelkedéshez? Mi köze a lelki tisztaságnak a 

fönt-álláshoz? Itt azután nincs mit tovább okoskodni. Az alantlévő 

már önmagában az alantasnak, a rossznak a jelképe, ami pedig 

fönt van, a nemesé, a jóé, és az igazi fölfelé-emelkedés 

lényünknek a „Magasságbelihez”, az Istenhez való 

fölemelkedéséről beszél. Ezt már nem tudjuk megmagyarázni, de 

a dolog így van, érezzük, látjuk, hogy így van. 

Ezért vezetnek lépcsők az utcáról a templomba, és ezek azt 

mondják nekünk: „Te most fölmész az imádság házába, Isten 

közelébe.” A templom hajójáról újra lépcsők vezetnek a 

szentélybe, és ezek arról beszélnek: „Most a szentek-szentjébe 

lépsz.” És lépcsők vezetnek föl az oltárhoz. Aki oda fölmegy, 

annak azt mondják, amit egykor Isten mondott Mózesnek a Hóreb 

hegyén: „Vesd le saruidat, mert szent a hely, amelyen állasz.” Az 

oltár az örökkévalóság küszöbe. 

Mily nagyszerű mindez! Nemde ezután öntudatosan fogsz 

fölmenni a lépcsőkön, gondolva arra, hogy azok fölfelé vezetnek? 

Minden alacsonyt lent fogsz hagyni, és valóban a „magasba” 

fogsz emelkedni? De mire való ez a sok beszéd? Az a fő, hogy 

mindez a lelked mélyén megvilágosodjék, s hogy lélekben 

valóban „fölemelkedj” Istenhez. 
forrás: Romano Guardini: Örökmécs                                                                              

 

A lépcső 

Hogy nem csak szívvel, lélekkel, hanem értelemmel is 

fordulhatok Hozzád, és sohasem vagyok magányos, mert 

bármikor beszélgethetek Veled. 

Beszélgethetek – mondom nagyképűen. De valóban így 

érzem, Uram. Érzem, hogy felelsz nekem, ha kérdezek. Érzem, 

hogy irányítasz, és kezedet nyújtod felém a kétségben. És minél 

jobban érzem ezt, annál kevesebb a kétség bennem. 

A Miatyánkot is köszönöm Neked Uram. 

Nem parancsra mondom, Uram, mert nem parancsra akarlak 

szolgálni, hanem önként. És úgy akarom mondani, amint anyám 

tanította, hogy ne csak mormoljam, hanem nap mint nap 

végiggondoljam minden szavát, és bármit hoz az élet, rábízzam 

magam az akaratodra. Mert ha örömben dúskálok, könnyű 

mondani, hogy legyen meg a te akaratod. De ha fojtogat a bánat, 

akkor lázadok. Te azonban lázadva is szeretsz engem, 

megbocsátasz nekem, és megvilágosítod az elmém. Így újra és 

újra átérezhetem, hogy bajban is szent a Te akaratod. És rövidek 

az én tévelygéseim, mert mindig visszatalálok Hozzád. 

Köszönöm Neked a Miatyánkot, Uram. És köszönöm Neked, 

hogy saját imáim is fogalmazódnak bennem. Minden nap mások. 

Ó, annyi mondanivalóm van számodra, Uram! És oly nagy 

gyönyörűség számomra az ima. Hisz egyedül Neked mondhatok 

el mindent. Te a lelkembe látsz, és nem nézel gyanakodva rám, 

mint az emberek. Te jobban ismersz önmagamnál, és örömre 

váltod bennem a kétségbeesést.  

Köszönöm Neked az ima gyönyörűségét, Uram. 
                    részlet: Kunitzer Szonja  Köszönöm c. könyvéből 

 

Köszönöm Neked, Uram, hogy imádkozhatok 

Húsvét 4. vasárnapja – Hivatások vasárnapja 


