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AJ`NL`S
A SzentlØlek-kilenced, amit az Olvas a kezØben
tart, kettıs gy m lcs t teremhet Ølet nkben. EgyrØszt bevezet benn nket a SzenthÆromsÆg szemØlyeinek belsı titkÆba, mÆsrØszt seg t abban, hogy a
Szeretet LelkØnek szt nzØsØre tœllØpj nk nmagunkon, nzØs nk n, s csalÆdi, emberi kapcsolatainkban
valamit visszat kr zhess nk az adÆs Øs elfogadÆs
vØgtelen harm niÆjÆb l, amely az Atya, a Fiœ Øs a
SzentlØlek egymÆshoz fordulÆsÆnak jellemzıje.
Ahogy az egyes fejezetek is jelzik: r lni tudunk
a k r l tt nk Ølı emberek sokfØlesØgØnek Øs r mmel el tudjuk fogadni nmagunkat is. Otthonunk s mi
magunk is a SzentlØlek hajlØka lehet nk, ahol Ørezhetı az jelenlØte. Lesz bÆtorsÆgunk tanœsÆgot tenni
a megØlt igazsÆgokr l az emberek elıtt, ha r mmel
fogadjÆk, de akkor is, ha kigœnyolnak, lenØznek,
mellıznek Ørte. A SzentlØlek-kilenced k l n sen
nagy ØrtØke, hogy a Szßzanya ØletØn kereszt l is
k zelebb hozza a SzentlØlek mßk dØsØt. Emellett
megismerkedhet nk a Sch nstatt-mozgalom alap t jÆnak, Kentenich atyÆnak az ØletpØldÆjÆval is.
Nagy lehetısØg ez a kilenced a hÆzaspÆroknak Øs
a csalÆdoknak, hogy k z sen forduljanak Istenhez a
nap folyamÆn, Øs hogy ezÆltal is n vekedjen a hÆzassÆg szentsØgØben megØlt szeretet k, hogy otthonuk
egyre inkÆbb szentØllyØ, csalÆdegyhÆzzÆ formÆl djØk.
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EgyhÆzunk Øs nemzet nk nagy jubileumi ØvØre
kØsz lve igen nagy r mmel ajÆnlom ezt a kilencedet
nemcsak a Sch nstatt-csalÆdoknak, hanem minden
keresztØny csalÆdnak.
Budapest, 1998.
Magyarok Nagyasszonya nnepØn

+ B r LÆszl
csalÆdreferens p sp k
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BEVEZET S
P nk sd utÆn mÆsok voltak az apostolok. BÆtrak
voltak. MegtalÆltÆk a helyes szavakat. MegØrtettØk
ıket. s erı volt benn k. Kivonultak, hogy JØzus
Krisztus r mh rØt tovÆbbadjÆk. s elØg erısek voltak, hogy fellØpjenek a hatalmasok ellenÆllÆsÆval
szemben. Nem hallgathatunk arr l, amit lÆttunk Øs
hallottunk (ApCsel 4,20). Vagyis kØszek voltak
akÆr a vØrtanœsÆgra is.
Milyen erı volt az, ami leszÆllt a gy nge emberekre? Milyen vilÆgossÆg volt az, amely gondolataikat megvilÆg totta Øs beszØd ket formÆlta? Ez a
SzentlØlek volt, akit JØzus meg gØrt nekik. Visszavonultak az utols vacsora termØbe Øs ott egyszerßen
vÆrtÆk, imÆdkoztak Ørte MÆriÆval egy tt.
De nem ık voltak az egyetlenek, akikre a SzentlØlek kiÆradt. Az apostolok tovÆbbadtÆk ıt. A korai
EgyhÆzban sok adomÆnya volt a LØleknek. Ezek
hajt erık voltak az emberi sz vekben, hajt erık Istenhez. Ez kØpessØ tette ıket arra, hogy mÆs embereknek j t tegyenek, gy gy tsÆk ıket, j tanÆcsot
adjanak nekik, kØpessØ, hogy ØrtelmezzØk az EgyhÆz
szÆmÆra az idık jeleit, vagy csak egyszerßen tan tsanak. Ez az isteni Øs emberi igazsÆgok megismerØse
volt Øs a hit ajÆndØka, mely azokat, akik ezt birtokoltÆk, kØpessØ tette, hogy mindent az isteni vilÆgossÆg
fØnyØben lÆssanak. Ez az adomÆnyok sokfØlesØge
volt. Csak nØhÆnyat nevezt nk meg k z l k. Voltak
a LØleknek adomÆnyai, melyekbıl a korai EgyhÆz
tÆplÆlkozott. Ez mØg ma is ØrvØnyes.
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A SzentlØlek mßk dØse sokfØle. T bb, mint az
Æltalunk ismert hØt adomÆny. Sok adomÆnyÆt ismerj k a LØleknek, melyekrıl PÆl apostol rt. A JÆnos
evangØliumban mondja JØzus: Aki szomjazik, j jj n hozzÆm Øs igyØk! Aki hisz bennem, annak sz vØbıl
az ˝rÆs szava szerint
Ølı v z forrÆsai
fakadnak. Ezt a LØlekrıl mondta, amelyben a benne
h vıknek kellett rØszes lni k. (Jn 7,37-39)
A kØsıbbi szÆzadokban, tehÆt a k zØpkor k r l,
amikor az Ællam Øs az EgyhÆz szorosan kapcsol dott
egymÆshoz, amikor a nyugat kultœrÆjÆt a keresztØnysØg formÆlta, mÆr nem beszØltek olyan sokat a LØlek
adomÆnyair l. Az adomÆnyokat egyszerßen beØp tettØk az Ællam Øs az EgyhÆz ØletformÆjÆba. Egyszerßen keresztØnykØnt Øltek.
Ma mÆskØnt van. A keresztØny nyugat bœcsœt vett
tıl nk. Korfordul n Øl nk. Az elmœlt kultœra egyre
inkÆbb sszeomlik. K z l nk aligha fogja megØlni
valaki, hogy egy œj keresztØny kultœra felØp lj n.
Sz ntelen l vÆltozÆsokkal kell szÆmolnunk. Minden
mozgÆsban van. Egy ilyen helyzetben nem elegendı
arra hivatkozni, amit tanultunk. Ami tegnap igen
volt, ma mÆr nem elfogadott, vagy egyszerßen rossz
lehet. Csak egy pØldÆt eml tve: Egy szorosan sszetart keresztØny ØrtØkrendben az volt a j keresztØny,
aki alkalmazkodott, aki engedelmes volt, hßsØges
volt, hßsØgesen tette k telessØgØt.
Egy olyan k rnyezetben, mely, mint manapsÆg,
nem keresztØny t bbØ, amelyben a hÆzassÆgr l, a
csalÆdr l vallott keresztØny felfogÆs egy a sok k z l,
amelyben a keresztØny hivatÆstudat egy a sok k z l,
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ahol az egymÆssal val ØrintkezØs pillanatok mßve,
sz ksØg van egy œj t pusœ keresztØnyre, aki mindig
œj Øs helyes d ntØseket kØpes hozni, akit bet lt a
SzentlØlek, aki szabad Øs nÆll , akinek megvan a
kØpessØge, hogy ØrvØnyes lj n k rnyezetØvel szemben, aki tud szeretni ott is, ahol nem Ørtik meg.
A j vı keresztØnye olyan ember, akit bet lt Øs
vezet a SzentlØlek, vagy nem keresztØny t bbØ.
SzÆmolhatunk azzal, hogy Isten Lelke az EgyhÆz
Øs korunk emberi tÆrsadalmÆnak felØp tØsØhez elıkØsz ti az adomÆnyok sokfØlesØgØt. A k vetkezı elmØlkedØsekben Kentenich atya vezetØsØre b zzuk
magunkat Øs kØrj k ıt, k ny r gje ki nek nk azokat
az adomÆnyokat, melyek seg tenek benn nket, hogy
Isten tervØt megval s tsuk Ølet nkben. Minden hØten
a SzentlØlek egy k l n s adomÆnyÆr l lesz sz , melyet Kentenich atyÆnÆl megfigyel nk, majd le rjuk
hatØkonysÆgÆt szÆmunkra.
Kentenich atya t bbsz r kifejezØsre juttatta,
hogy a Szßzanya a tulajdonkØppeni jel, aki nek nk a
SzentlØlekrıl h rt ad. BizonyÆra mindannyian ismerj k a galambot, mint a SzentlØlek jelkØpØt. Ez a
jelkØp megtartja ØrvØnyessØgØt, hiszen a Szent rÆs
k zel visz hozzÆ benn nket. De a Szßzanya egyes ti
magÆban a galamb kinyilatkoztat erejØt Øs gazdag tja azt. EzØrt nØz nk kilenced nk minden hetØben a
SzßzanyÆra.
VØg l Ørdemes kidolgozni a pszichol giai kiindul pontokat, melyek a LØlek minden adomÆnyÆnÆl
elıfordulnak benn nk. Itt egyszerßen az a kØrdØs, mit
kell kØrn nk? Hol vannak a mi hatÆraink Øs gyenge9

sØgeink, melyeket a LØlekre akarunk b zni? Hogy
nØz ki a SzentlØlek utÆni vÆgy dÆsunk?
Minden heti egysØgnek van egy sajÆt tØmÆja is.
Ezt a hØt kezdetØn talÆljuk. A sz veg elejØn Øs vØgØn
egy imaajÆnlat talÆlhat . Ezeket az imÆkat imÆdkozhatjuk a kilenced idejØn Øs lØlekben magunkØvÆ tehetj k, mint reggeli Øs esti imÆt hasznÆlhatjuk.
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1. hØt
HISZEM, HOGY MEGHÍVTÁL
Reggeli ima
Mennyei AtyÆnk! Ma emberekkel fogok talÆlkozni. Emberekkel fogok egy tt Ølni. NØmelyik emberrel szorosan egy tt Ølek. HÆzastÆrsamra Øs
gyerekeim k z l egyikre vagy mÆsikra gondolok.
MunkatÆrsamra gondolok; olyan emberre gondolok,
aki terhemre van.
Nem csak Øn lÆtom ezeket az embereket, hanem
Te is lÆtod ıket. Te gondoltad ki ıket. s vezeted
ıket. Nem csak nagy teljes tmØnyeik Æltal vezeted
ıket. GyengesØgeik Æltal is vezeted ıket. Vezeted a
mÆsik embert azok Æltal a gyengesØgei Æltal is, melyek engem zavarnak. LÆtlak TØged, isteni hatalmadat Øs a mÆsik irÆnti gondoskod szeretetedet.
De mØg t bbrıl van itt sz . Te kivÆlasztottad azt
a mÆsik embert. Az az ember, akivel ma talÆlkozom,
akivel egy tt Ølek, sokat jelent neked. Te megh vtad
ıt. Feladata van. Helye van terveidben, mint ahogy
nekem is helyem van terveidben.
K ldd el nekem Szentlelkedet! K ldd el Lelkedet, hogy meglÆssam a mÆsikban a Te fØnyedet!
Hogy megØrezzem, Te kivÆlasztottad ıt, hogy ı fontos szÆmodra. Engedd, hogy a k rnyezetemben Ølı
embereket a Te terved fØnyØben lÆssam! s ha j nak
lÆtod, engedd, hogy kicsit megØrtsem, mire h vtad
meg a mÆsikat. Engedd, hogy felismerjem, mire te11

remtetted ıt. s ajÆndØkozz nekem egy keveset abb l
az r mbıl, melyet Te benne lelsz. Amen.
Kentenich atya életébõl
Kentenich atya 1912 vØge felØ lett spirituÆlis
(lelkivezetı) k z ssØgØnek diÆkotthonÆban. MÆr
kezdetben meghirdette programjÆt: szilÆrd, szabad,
papi jellemmØ akarjuk magunkat nevelni. Ez MÆria
oltalma alatt val suljon meg. Egy szervezetet teremt nk egymÆssal, melyben k z sen t reksz nk a szabad, erıs ember felØ.
MÆsfØl Øvvel kØsıbb Kentenich atya a fiœkkal
egy MÆria-kongregÆci t alap tott. Mivel szabad embereket szeretett volna nevelni, gondoskodott r la,
hogy a fiatalok a kongregÆci ban maguk tevØkenykedhessenek. A fiatalok kezØben volt a vezetØs akkor
is, ha egy papØ volt a vØgsı felelıssØg.
A fiatalok gyßlØseket tartottak Øs k lcs n sen
seg tettØk egymÆst az nnevelØsben. BeszØlgetØseket
folytattak egymÆssal pØldÆul arr l, mit lehetne mÆjusban a SzßzanyÆnak ajÆndØkozni, vagy hogyan
lehetne a mindennapi Øletet kihasznÆlni, hogy a k z ssØg szebben alakuljon. Az egØsz alkotÆsban, melyet Kentenich atya alap tott, az ifjœsÆgi vezetık
kulcsszerepet jÆtszottak. Kentenich atya nem ind tott
el semmit, amit nem ezek az ifjœsÆgi vezetık hordoztak. Ilyen volt a k z ssØg, amit megteremtett. s
ezeket a vezetıket Kentenich atya a SzßzanyÆt l
kØrte. Egyszerßen hitte, hogy egy fiatal, aki k z ssØgØben vezetıi feladatot lÆtott el, isteni hivatÆs hordoz ja. Ugyanakkor gy sz lt a SzßzanyÆhoz:
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Fordulj oda ehhez vagy ahhoz a fiatalhoz. KØrd neki
az isteni h vÆst, hogy a k z ssØgben vezetıvØ vÆljon.
s aztÆn œgy is tekintette ıket, mint fiatal embereket,
akiket Isten h vott meg egy feladatra. ˝gy lÆtta ıket,
hogy feladatukat a SzentlØlektıl hordozva, isteni erı
Æltal vezØrelve vØgzik.
lete folyamÆn Kentenich atya szÆmos k z ssØget alap tott: a MÆria NıvØrek k z ssØgØt, a
Sch nstatt LÆnyok K z ssØgØt, kØt k z ssØget a
Sch nstatt AnyÆknak, a Sch nstatt Asszonyok IntØzetØt, a Nık Sz vetsØget, a Nık LigÆjÆt, a MÆria
TestvØreket, a FØrfisz vetsØget, a FØrfimozgalmat,
nØgy k l nfØle papi mozgalmat, hÆrom k l nb zı
csalÆdi k z ssØget, a Betegek Øs a Fiatal FØrfiak
K z ssØgØt. K z ssØgek sokfØlesØgeit, amelyek
mindegyike isteni h vatÆst hordozott. s kezdetben
ott Ællt az alap t hite: Isten egy eredeti megh vÆst
adott. Isten rajtatok kereszt l egy egØszen konkrØt,
eredeti feladatot szeretne megval s tani az EgyhÆzban Øs a vilÆgban. s ezek a megh vÆsok Kentenich
atya nagy mßvØben igazÆn sokoldalœak voltak. A
Sch nstatt AtyÆk k z ssØgØbıl egy pap, vagy a MÆria TestvØrek k z ssØgØbıl egy mØrn k k lsıleg
nØzve egØsz mÆs tevØkenysØget folytat. De egy k z s
benn k: isteni h vÆst k vetnek. Isten vÆlasztotta ki
ıket.
A Szentlélek adománya: hit a másik ember
hivatásában
A k z ssØgben, melyet Szent PÆl Korintusban
alap tott, zßrzavar volt. s ez a zßrzavar Øppen a
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SzentlØlek adomÆnyai Æltal keletkezett. SokfØle adomÆny volt a k z ssØgben. Ott volt a nyelveken beszØlØs adomÆnya. Ez a gyengØd szeretet beszØde.
Emberi ter leten is van hasonl . Ha egy fiatalember
a kedvesØt szereti, nagyon k nnyen elıfordulhat,
hogy gyengØdsØgØben Ørtelmetlen dolgokat mond.
Ez a beszØd akkor nem zenet k zlØse, hanem hang,
a szeretet hordoz ja. ˝gy van ez a nyelveken beszØlØsnØl is. Itt a hang Øs a beszØd csak a szeretet
hordoz ja.
Van mÆs lelki adomÆny is. A pr fØtÆlÆs adomÆnya: az az adomÆny, mely megmondja a k z ssØgnek, hogy mit akar Isten itt Øs most, mi fontos a
szÆmÆra. Az ismeret szava: Isten terveinek Øs az
isteni igazsÆgoknak vilÆgos lÆtÆsa. A gy gy tÆs adomÆnya: az a kØpessØg, hogy egy embernek, aki beteg
volt gy gyulÆst vagy enyh lØst szerezzen. A j tanÆcs adomÆnya, a lelkek megk l nb ztetØsØnek adomÆnya, Øs mØg sok mÆs. s ott ezek a lØlekhordoz k
vitÆban voltak egymÆssal.
Ebbe a zßrzavarba vitte be Szent PÆl Krisztus
misztikus testØnek nagy kØpØt. MindnyÆjan Krisztus
teste vagyunk. Ennek a testnek k l nb zı tagjai
vannak. Minden tagnak mÆs szerepe van. De minden
tag
kØrem
fedezze fel, hogy mÆs tagok is
vannak, melyeknek mÆs szerep k van: Nem mondhatja a szem a kØznek: nincs rÆd sz ksØgem (1Kor
12,21). Az EgyhÆz mint k z ssØg, az EgyhÆz mint
misztikus test csak akkor tud Ølni, ha egyik a mÆsiknak azt mondja: hiszek a te eredeti hivatÆsodban.
Ha nem is Ørtelek meg, hiszem, hogy Isten tØged is
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megh vott. A mÆsok megh vÆsÆban val hit nemcsak
egy szociÆlis erØny, amit egy ember sajÆtjÆnak tud
mondani, hanem voltakØppen a keresztØnyek egy ttØlØsØnek alapja is.
Amit Kentenich atyÆnÆl megfigyelt nk ı hitt
vezetıinek hivatÆsÆban , az a mai EgyhÆzban,
mely olyan sokfØle Øs sokrØtß, egy felismerØsi folyamattÆ vÆlik. Mi, mint keresztØnyek, mindenki a maga
m djÆn, egy eredeti hivatÆs hordoz i vagyunk. A
mÆsik mÆs, de meg van h vva, Isten kivÆlasztotta. s
Ølet nk kis hØtk znapi apr sÆgaiban is Ølni kell benn nk annak a hitnek, hogy a mÆsiknak is van Ørtelmes
feladata. Az ÆruhÆz pØnztÆrÆnÆl a h lgynek Øppen az
a hivatÆsa, hogy a pØnztÆrt szolgÆlja. A tanÆrnak a
hivatÆsa, hogy tan tsa diÆkjait. A hÆziasszony Øs anya
gondoskodjon az otthon j lØgk rØrıl. A feladat m g tt, amit egy ember vØgez, a Mennyei Atya akarata
Æll. ˝gy lÆtjuk ıt, a mÆsikat, a barÆtot, a hÆzastÆrsat,
gyermekeinket.
Mária és a Szentlélek mûködése
MÆria a kÆnai mennyegzın gondjÆt viselte a
nÆsznØpnek, akik egy tt nnepeltØk az esk vıt. s
lÆtta a feladatÆt, hogy most mindenkinek egy szØp
nnepet szerezzen. A nagysÆg a kicsiben rejtızik.
Fontos volt MÆriÆnak, hogy az ifjœ pÆr nnepe siker lj n.
akarta ezt. Egyszerßen beleØrezte magÆt
ezeknek az embereknek az ØletØbe. Nem csak az
nnepre gondolt, hogy egy tt nnepeljen ı, a nÆzÆreti MÆria, hanem beleØlte magÆt az ifjœ pÆr helyzetØbe, akik nnepelni akartak a t bbiekkel. k ketten
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termØszetesen kicsit izgatottak voltak. TermØszetesen mindennek siker lnie kellett, termØszetesen... s
akkor elfogyott a bor. MÆria Ørezte, rossz, hogy
nincsen t bb bor. Odament JØzushoz Øs azt mondta:
nincs t bb boruk.
Ezen az eseten gondolkodva megszoktuk, hogy
e csodÆt a Szßzanya hite mintegy elıcsalta JØzusb l.
Most gondoljunk valami mÆsra. A LØlekre gondoljunk, aki az ember nemes akaratÆt bel lrıl hordozza.
MÆriÆra gondolunk, aki az ifjœ pÆr nemes szÆndØkÆt
bensejØben hordozta Øs Øszlelte az akadÆlyt. szlelte
az akadÆlyt: nem volt t bb boruk. s ezØrt. Mintha
ezt mondta volna az ifjœ pÆrnak: Az most a ti feladatotok, hogy szØp nnepet tartsatok. n rØszt veszek
ebben, gondoskodni akarok arr l, hogy siker lj n.
˝gy hat a SzentlØlek: bensınkbıl indul ki, sz v nket Ætlelkes ti, a lelkesedØst megırzi Øs mindent Æthat. A LØlek megØrzi, hol van t rekvØs Øs azt
beteljes lØsre vezeti. A Szßzanya megØrezte ezt. a
jelkØpe a SzentlØleknek. KØsıbb az EgyhÆz sok
nagyja MÆriÆra b zta eredeti hivatÆsÆt. ˝gy volt ez,
amikor Loyolai Szent IgnÆc œj œtjÆt elkezdte. Azzal
kezdte, hogy egy ØjszakÆn Æt lovagi d szırsØget tartott a Szßzanya kØpe elıtt. A Szßzanya k zelsØge Øs
az ı nagy hivatÆsa sszetartozott. Itt tudjuk talÆn
sajÆt hivatÆsunk t rtØnetØt is felidØzni Øs megÆllap tani, hogy a SzßzanyÆhoz val k zelsØg nk k zelebb
hoz minket sajÆt hivatÆsunkhoz. Ez az ı œtja. BeleØli
magÆt a hozzÆfordul helyzetØbe, felfedezi benne az
isteni szÆndØkot, az isteni hajt erıt Øs seg ti ıt. A
SzentlØlek is gy mßk dik.
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Vágyódásunk
Aki a Szentlelket kØri, nem elıadÆst tart, hanem
kØr. NØzz k egyszerßen, hogy van-e okunk kØrni.
Van-e okunk kØrni a LØlek adomÆnyÆt, amit gy
nevezhet nk: az isteni megh vÆsban val hit . Van.
AmiØrt pedig a SzentlØleknek ezt az adomÆnyÆt kØrj k, annak oka a te , a mÆsik ember feletti homÆly.
TermØszetesen szeretj k az embereket. TermØszetesen szeret nk minden embert, œgy, ahogy egy
keresztØnyhez illik. De vannak k l nbsØgek. Egyes
embereknØl ez nem esik nehez nkre. Ha nØmely
embert lelkileg megØrint nk, ez spontÆn r m t
okoz nek nk. r l nk az Ørtelemnek, amely mÆsok
ØletØben van. De vannak emberek, akik homÆlyosak
szÆmunkra. NØha olyan emberek is ilyenek, akiket
szeret nk. Egyszerßen nem Ørtj k ıket. Ez fÆjdalmat
okoz. Itt nem a rokonszenvrıl vagy ellenszenvrıl van
sz . Itt a megØrtØsrıl vagy meg nem ØrtØsrıl van sz .
Ha valaki megØrt valakit, a rokonszenv nem problØma. Ha valaki nem Ørt meg valakit, a rokonszenv
ennek ellenØre lehetsØges, de megmarad a te f l tti
homÆly.
A mi vÆgy dÆsunk tehÆt: odafordulunk a J istenhez Øs kØrj k a Szentlelket, Øs a SzentlØlek kØpessØ
tesz, hogy tisztelettel Øs tapintatosan, vilÆgosabban
lÆthassunk mÆsokat bel lrıl. A SzentlØlek isteni
fØnyt ajÆndØkoz nek nk, Øs ha a mÆsikat isteni fØnyben lÆtjuk, akkor ı bel lrıl sugÆrzik. Ez a fØny beszØl
az ı hivatÆsÆr l, Ølete ØrtelmØrıl, sajÆtossÆgÆnak
ØrtelmØrıl.
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E fØnynek, a LØlek adomÆnyÆnak, van egy egØsz
egyszerß jele: r l nk a mÆsiknak. Ha Ørezz k ezt a
spontÆn r m t, akkor œjra Øs œjra r m t okoz
bÆrmi, amit a mÆsik mond, tesz, tervez vagy akÆr
elmulaszt.
TehÆt a LØleknek arr l az adomÆnyÆr l van sz ,
amelyet az isteni megh vÆsban val hit -nek nevez nk. Szabad kØrn nk a LØleknek ezt az adomÆnyÆt,
mert k nnyebbØ teszi a szeretetet. s szeretetre vagyunk h vatva.
Amikor Szent PÆl azØrt k zd, hogy korintusi
k z ssØge Krisztus misztikus testØnek kØpØt elfogadja, amikor azØrt k zd, hogy egymÆs hivatÆsÆt barÆtsÆggal elfogadjÆk, nagy gondolatk rbe illeszti be a
szeretetrıl sz l j l ismert himnuszÆt. A szeretet
mindent elhisz, ezt rja. Mindent elhisz, mindent
elvisel, mindent eltßr. s ez k nnyebb, ha lelk nkben
ÆtØrezhetj k, hogy a mÆsik embert is az Isten h vja,
Øs ı is Isten megh vÆsÆt k veti.
Sok ember œgy tapasztalta meg ezt az adomÆnyt,
hogy kapcsolatba ker lt Kentenich atyÆval. rezt k,
hogy ı hisz benn nk. Ez a lelki adomÆnya felØbresztette a sajÆt magunkban val hitet, hogy nek nk is
van isteni hivatÆsunk. J volt vele talÆlkozni.
Esti ima
SzentlØlek, magassÆgbeli LØlek! Te leszÆlltÆl JØzusra a JordÆnban val keresztsØgekor Øs ı megkezdhette nyilvÆnos mßk dØsØt. Te kinyilatkoztattad
magad az apostoloknak Øs ık egy nagy hivatÆs hordoz i voltak. Te az EgyhÆz sok szentjØnek kinyilat18

koztattad magad Øs ık fØnnyØ vÆltak k rnyezet k
szÆmÆra. Kentenich atya mßvØben is lÆtunk TØged.
Az ı k zbenjÆrÆsÆra add nek nk a kegyelmet, hogy
mondhassuk mÆsoknak: hiszem, hogy Isten megh vott tØged! Add nek nk a fØnyt, hogy mÆsokban szent
Isten nk mßvØt meglÆssuk! Add a fØnyt, hogy mÆsok
sz vØnek rezd lØsØben Isten tervØt fedezz k f l,
mely akÆr gyengesØgeken, hibÆkon, sıt bßn k n kereszt l is megval sulhat!
Sok emberrel talÆlkoztunk ma. Mondhatjuk nekik, vagy talÆn egyik knek, aki k l n sen megragadott minket, nyugodtan Øs egyszerßen: hiszem, hogy
Isten megh vott tØged. Add meg ezt nek nk SzentlØlek! J jj, Te magassÆgbeli fØny! Amen.
Ima Kentenich atya boldoggá avatásáért
r k, SzenthÆromsÆgos Isten! Sch nstatt alap t ja az irÆntad Øs EgyhÆzad irÆnti szeretetbıl t rekedett mindig a Te akaratodat teljes teni Øs az
embereket szÆmodra megnyerni. Add meg neki MÆria, Sch nstatt HÆromszor CsodÆlatos Anyja Øs KirÆlynıje Æltal, amit szÆmomra kØr, Øs ajÆndØkozd
neki mielıbb az oltÆr dicsısØgØt, hogy mØg ÆldÆsosabban fejtse ki tovÆbbra is hatÆsÆt Ørted Øs a Te f ldi
orszÆgodØrt. Amen.
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2. hØt
AMIM VAN, NEKED ADOM,
ÉS EZ VALÓBAN SIKERÜL IS
Reggeli ima
Mennyei AtyÆm! Van szÆm, tudok beszØlni. NØha megØrtenek Øs ez j l esik. MÆskor pedig, amikor
sz vesen megosztanÆm valakivel, ami a sz vemet
nyomja, felmer l bennem a kØtely, vajon megØrtenek-e. IdınkØnt val di megØrtØsre talÆlok, Øs ez
olyan, mint egy csoda. Ott, ahol egØsz val mmal
k zd k, elıfordul, hogy hatÆstalan marad, de mÆshol
valamit csak fut lag jegyzek meg, Øs szavaim mØgis
cØlba Ørnek. A velem beszØlı megØrt engem, szÆndØkomat magÆØnak Ørzi.
Ha szavaimat Lelked k sØri, cØlba talÆlnak. Ha a
LØlek irÆny tja a velem beszØlı sz vØt, akkor megØrt
engem. Akkor a LØlekben beszØlek. KØrlek, add nekem ma a Lelket. Add AtyÆm, hogy a LØlek Æltal
sz ljak, Øs gy mÆsok is megØrtsenek. KØrem Tıled
ma a Lelket, hogy azt a sz t mondjam, melyet a
mÆsik megØrt; a Lelket, aki Æltal a sz a mÆsiknÆl
cØlba talÆl. KØrem a Lelket, aki kØpessØ teszi a velem
beszØlıt Æll t arra, hogy szavaimat sajÆtjÆnak Ørezze.
KØrlek, k ldd el Lelkedet a hØtk znapi dolgaimba, a
tÆrsas kapcsolatomba, a munkatÆrsaimmal Øs a barÆtaimmal val viszonyomba. K l n sen kØrlek, hogy
k ldd el Lelkedet azokba a kapcsolataimba, ahol
nehezemre esik a beszØlgetØs. `raszd ki Lelkedet
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azokra a ter letekre is, ahol apostolkØnt tevØkenykedem. Add, hogy val ban a LØlek tolmÆcsolja mÆsoknak a szavaimat.
Kentenich atya életébõl
A fiatal spirituÆlis, Kentenich atya egy napon
megkØrte tan tvÆnyait, hogy rjÆk le mindazt, ami
elıadÆsai sorÆn megØrintette ıket. A fiœk hozzÆlÆttak
a munkÆnak. Kentenich atya a fogalmazÆsok olvasÆsa k zben nem b rta elfojtani mosolyÆt. Az elmondottakb l sok dolgot megØrtettek. NØmely gondolat
viszont a fiatal r k fantÆziÆjÆnak sz lemØnye volt,
mÆs rØszletek pedig el sem hangzottak. Engling J zsef rÆsa azonban kivØtelt kØpezett. Ezen a sz vegen
Ørzıd tt, hogy ı a hallottakat nem csak felfogta,
hanem Øletre is vÆltotta. Engling J zsef zseniÆlis
munkatÆrsnak bizonyult.
Kentenich atya megtapasztalhatta, hogy van valaki, aki mindent megØrtett. letØben kØsıbb is gyakran ismØtlıd tt ez a megtapasztalÆs. Sokan lÆtogattÆk
elıadÆsait, kurzusait Øs a vele val talÆlkozÆs Ølet knek œj irÆnyt szabott. Megpr bÆltÆk Æt ltetni a hØtk znapi Øletbe mindazt, amit Kentenich atya tan tott
nekik. Ami belıle kiÆradt , azt mÆsok felfogtÆk Øs
Øletre vÆltottÆk. TermØszetesen a felfogÆsban ad dtak k l nbsØgek, mint ahogyan ez korÆbban a fiœknÆl
is volt. De a folyamat nem szakadt meg halÆlÆig.
Hallgat i szemsz gØbıl gy festett: Valami megØrintett Øs ez az ØrintØs j ØrzØst vÆltott ki. Az
ember Ørtelmet talÆlt a sajÆt ØletØben, felfedezte Isten
mßk dØsØt az esemØnyek, t rtØnØsek hÆtterØben. El21

vezette a hallgat t a SzßzanyÆval k t tt sz vetsØgre
Øs megtan totta arra, hogyan kell a hØtk znapokat
napr l napra szeretetben megØlni Øs hogy tudja a
keresztet Øs a szenvedØst Krisztusban az AtyÆnak
ajÆndØkozni. Ezen a hØten a SzentlØleknek Øppen ezt
az adomÆnyÆt kØrj k: tudjuk k zvet teni, amit mondani akarunk. A hatÆs, amit Kentenich atya szavai Øs
tevØkenysØge kivÆltott, mutatja, hogy vannak megØrtØsbeli k l nbsØgek, Øs hogy a LØlek val ban ott
fœj, ahol akar. Elıfordult, hogy Kentenich atya egy
fontos zenetet mØgsem tudott j l tolmÆcsolni ,
habÆr ı megtett minden tıle telhetıt. Ezekben Isten
arra tan totta, hogy az igazi ÆtadÆs a LØlek mßve,
nem pedig a zseniÆlis ember teljes tmØnye. A LØlek
ott fœj, ahol akar. De milyen j , ha fœj.
A Szentlélek adománya:
továbbadni mindazt, ami bennünket gazdagít
PØter Øs JÆnos felmentek a templomba imÆdkozni. Ott volt egy sz letØsØtıl fogva bØna ember. Naponta odatettØk a templom bejÆratÆhoz, hogy ott
kolduljon. PØtertıl is alamizsnÆt kØrt, erre ı gy
vÆlaszolt: Ez st m, aranyam nincs, de amim van,
azt neked adom: A nÆzÆreti JØzus nevØben kelj fel Øs
jÆrj. (ApCsel 3,6)
Amit PØter mondott, eljutott a mÆsik emberhez
Øs hatott. Csoda t rtØnt. A bØna jÆrni tudott. `ltalÆban nem kockÆztatunk ilyen nagy szavakat, de a
kimondott sz vÆltozÆst idØzhet elı a mÆsikban. TalÆn nem tudja œjra mozgatni bØnult tagjait, de a
lelkØben valami œj sz letik. Ez az, ami szavunkra
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t rtØnik. Minden sz val adhatunk valamit, ami a
mÆsikat gazdag tja Øs pozit v irÆnyba vÆltoztathatja.
Ez ØrvØnyes minden hØtk znapi k zlØsre Øs mØg
inkÆbb Æll a komoly beszØlgetØsekre. Van egy adomÆnya a SzentlØleknek, melyet a k vetkezı szavakkal lehet le rni: amim van, azt neked adom, Øs ez
siker l.
Ez az adomÆny k l n sen akkor hatÆsos, ha abb l adunk tovÆbb, ami minket gazdag t. PØter hitte,
hogy JØzus ugyanaz Øs ugyanœgy cselekszik tegnap,
ma Øs mind r kkØ. Ebbıl a hitbıl beszØlt Øs szavai
hatottak. Ha egy embernek azt mondjuk: Isten kezØben tartja az Øletedet , Øs magunk is elhissz k,
hogy a mi Ølet nket is kezØben tartja, akkor a LØlek
megeleven ti a szavainkat Øs a mÆsikban hitet Øbreszt. Ha r l nk, r m nkkel mÆsokat is megfertızhet nk . Ha bÆtrak vagyunk Øs bizakodunk, akkor
ezt mÆsoknak is Æt tudjuk adni. Az adÆs folyamata
azonban sajÆtsÆgos. Nem elegendı csak tudni az
igazsÆgot vagy pusztÆn r lni. Hogy mindaz, ami
belıl nk kiindul, a mÆsiknÆl cØlba Ørjen Øs ıt
val ban gazdag tsa, a LØlek jelenlØte sz ksØges.
Mária és a Szentlélek mûködése
A Szßzanya meglÆtogatja nØnjØt, ErzsØbetet, Øs
k sz nti ıt. Abban a pillanatban, amikor a Szßzanya
k sz nti ErzsØbetet, kiÆrad valami , ami nemcsak
ErzsØbetet Ørinti meg, hanem magzatÆt is mØhØben.
A Szßzanya r m t hordoz magÆban, az R M T
hordozza magÆban. s ezt hangosan ki is fejezi a
Magnificatban. Ezt megelızıen azonban a k vetke23

zı t rtØnik: a Szßzanya dv zli ErzsØbetet Øs a LØlek
Æltal Ætadja neki a benne lØvı r met. s a LØlek meg
is vilÆgos tja ıt: ErzsØbet felismeri, hogy mi, illetve
ki MÆria r mØnek val di forrÆsa.
Itt magyarÆzatot kapunk arra, hogy a katolikusok
miØrt keresik fel oly sz vesen a MÆria-kegyhelyeket.
Akit megØrint MÆria, megtapasztalja, hogy valami
sugÆrzik belıle. A SzentlØlek k sØri a Szßzanya tetteit. Pontosabban meghatÆrozva: az emberek meg
vannak gyızıdve a Szßzanya mØlysØges gondoskodÆsÆr l, t rıdØsØrıl. Ez az anyai gondoskodÆs az Ølet
apr gondjaira is kiterjed. Errıl tesz tanœsÆgot az a
szÆmtalan hÆlaad tÆbla a k l nb zı kegyhelyeken.
Az emberek biztosak abban, hogy MÆria hathat s
k zbenjÆr . MÆria hatÆsa Øs a SzentlØlek mßk dØse nagyon hasonl . Csendes, lÆgy, mint a galamb
szÆrnyalÆsa, de mØgis hatÆrozott Øs hatÆsos. Egy
kegyhelyen a SzßzanyÆval val talÆlkozÆs megnyugtatja az embereket, elØgedettebbek, kiegyensœlyozottabbak, vidÆmabbak lesznek Øs biztonsÆgban
Ørzik magukat. Ez t rtØnik akkor is, amikor a mÆsokhoz intØzett szavainkat a SzentlØlek hordozza.
Vágyódásunk
A tÆrsas kapcsolatokban manapsÆg inkÆbb a
kommunikÆci hiÆnyÆt tapasztaljuk. A sz lınek
nagy nehØzsØg komolyan beszØlni kamaszod gyermekØvel. EllentØtes vØlemØnyt kØpviselı pÆrtok,
csoportosulÆsok csak nehezen talÆljÆk meg a k z s
hangot. Aki nap mint nap az ellentmondÆsok sßrßjØben Øl, j l tudja, milyen nehØz megØrtetni magÆt.
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Alantas ind tØkok feltØtelezØse, mÆsok tetteinek elemezgetØse, fØlremagyarÆzÆsok, szavakb l Øs sz sszef ggØsekbıl levont messzemenı k vetkeztetØsek nehez tik a megØrtØst. Ez ut bbi egy kis
magyarÆzatra szorul: kØt embernek egØszen k l nb zı karakterß apja volt. Az egyik apa j sÆgos, de
nØha tœlsÆgosan engedØkeny, a mÆsik pedig erıs,
kemØny, k ny rtelen Øs k vetkezetes volt. Ez a kØt
szemØly az atya sz n egØszen mÆst Ørt Øs a tekintØlyhez is teljesen mÆskØnt viszonyul.
Sokan manapsÆg egymÆst l egØszen eltØrı k rnyezetben Ølnek, eltØrı k rnyezetben nıttek f l. SzÆmukra a csalÆd sz mÆst Øs mÆst jelent. Az
egy ttØlØs eltØrı feltØtelek k z tt val sul meg. KorÆbban nem gy volt, hiszen a merev szokÆsok egy
vilÆgos keretet adtak. Itt Ørkez nk el korlÆtainkhoz,
hiszen amikor egymÆssal beszØlget nk, nem csupÆn
a mÆsik emberhez sz lunk, hanem egy mÆsik, tıl nk
idegen ØlettØrrel ker l nk kapcsolatba, amikor ebben
a teljesen mÆs ØlettØrben pr bÆljuk megØrtetni a mÆsikkal a sajÆt elkØpzelØseinket. TermØszetesen, az
emberi kØpessØgeink is korlÆtolnak. De minØl inkÆbb
meg akarjuk Ørtetni magunkat, annÆl vilÆgosabban
tapasztaljuk meg egyØni korlÆtainkat. Sz ksØg nk
van a SzentlØlekre, aki a szavainkat eljuttatja a mÆsik
ember sz vØbe.
Esti ima
J jj SzentlØlek, Te szel d hatalom, sz vek vizsgÆl ja!
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J jj SzentlØlek, Te vagy a fØny, aki k zvet tesz
az emberek k z tt!
J jj SzentlØlek, Te vagy a meghitt melegsØg, aki
mÆsokkal elhiteti a j szÆndØkomat!
J jj IgazsÆg Lelke, ki feltÆrod a rejtett dolgokat!
J jj SzentlØlek, s k sØrd szavaimat Øs cselekedeteimet, hogy azok val ban cØlba Ørjenek!
Juttasd el r m met a mÆsik emberhez! Juttasd
el bizakodÆsomat a mÆsik emberhez! Juttasd el erımet a mÆsik emberhez, az erıt, mely Te vagy szemØlyesen. Juttasd el igyekezetemet Øs aggodalmamat a
mÆsik emberhez!
J jj SzentlØlek Øs add, hogy megØrts k egymÆst!
Te Kentenich atyÆt kØpessØ tetted, hogy erıvel sz ljon. Te k sØrted szavait. Te megØreztetted vele, hogy
RÆd van utalva. Felismerte, hogy nem csak a kØpessØgei Æltal tud hatni, hanem Te vagy az, aki a szavait
hitelessØ teszed. Mint ahogy a madarat sem csak a
szÆrnyai, hanem a levegı is hordozza.
J jj el hozzÆnk is SzentlØlek, aki Kentenich atya
tÆrsa voltÆl.
JØzus Krisztus Lelke, aki a keresztsØgekor leszÆlltÆl rÆ Øs hatalmat adtÆl szavainak; apostolok
Lelke, Szent EgyhÆzunk Lelke, aki ØvszÆzadokon Æt
hordoztad Krisztus szavait, hordozd az Øn szavaimat
is, melyeket JØzus nevØben mondok. Amen.
Ima Kentenich atya boldoggá avatásáért
r k, SzenthÆromsÆgos Isten! Sch nstatt alap t ja az irÆntad Øs EgyhÆzad irÆnti szeretetbıl t rekedett mindig a Te akaratodat teljes teni Øs az
26

embereket szÆmodra megnyerni. Add meg neki MÆria, Sch nstatt HÆromszor CsodÆlatos Anyja Øs KirÆlynıje Æltal, amit szÆmomra kØr, Øs ajÆndØkozd
neki mielıbb az oltÆr dicsısØgØt, hogy mØg ÆldÆsosabban fejtse ki tovÆbbra is hatÆsÆt Ørted Øs a Te f ldi
orszÆgodØrt. Amen.
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3. hØt
EGYEDI ÉS MEGISMÉTELHETETLEN
VAGYOK
Reggeli ima
Mennyei AtyÆm, mielıtt a lØtbe h vtÆl volna, mÆr
gondoltÆl rÆm. A teol gusok szerint, val jÆban r ktıl fogva elterveztØl engem. Egyszeri gondolatod
vagyok, ezØrt egyedi Øs megismØtelhetetlen.
Nem mindig tetszem magamnak, sıt nØmely
dolog egyÆltalÆn nem tetszik magamon. Sz vesen
vennØk olyan kØpessØgeket, amelyekkel nem rendelkezem; mÆs tulajdonsÆgaimat viszont mØg nem igazÆn fedeztem fel. MÆsmilyennek szeretnØm lÆtni
magam. De ha mØlyen magamba tekintek, felismerem Øs felfedezem teremtı szavadat, mely Øletre
h vott. EgØszen egyedi elgondolÆsod vagyok Krisztusban. Nemcsak az arcom Øs a k lsı tulajdonsÆgaim
egyediek, hanem a szellemem, az ØrzØseim, a gondolataim Øs a tapasztalataim is. ˝gy egØszen egyedi
vagyok.
Igent mondok magamra, mert tıled szÆrmazom.
Igent mondok magamra, mert Te az egyØnisØget
szereted. Igent mondok magamra. Ezt az igent azonban nem mindig k nnyß kimondani. A szeretet lend letØvel fordulsz felØm. Ugyanazzal a szeretettel,
mellyel az r k Ige felØ, Fiad felØ fordulsz. Benne
alkottÆl egyedivØ Øs benne szeretsz engem. A szeretet
kiÆradÆsa, mely lØtemet hordozza, maga a SzentlØ28

lek. K ldd el ma nekem, AtyÆm, Szentlelkedet, hogy
a magamra kimondott igent azzal az r mmel mondjam, amellyel Te is œjra Øs œjra kimondod. Amen.
Kentenich atya életébõl
Kentenich atya, miutÆn 1918. jœlius 18-Æn megkapta a jogot, hogy szabadon dolgozhasson az apostoli sz vetsØgØrt, a k vetkezıket rta a kerek t
Øvtizedes munkÆssÆgÆra val visszatekintØs sorÆn a
Sch nstatt-mozgalom felØp tØsØØrt folytatott tevØkenysØgØrıl: Kolb atya provinciÆlis egyik utols
gesztusa volt, hogy engem felmentettek. Engersbe
mentem, hogy az ut domnak mindenben szabad kezet adjak. Egy olyan pÆlyÆra lØptem, mely veszØlyes
szakadØkok mellett, s tØtsØgen Øs ØjszakÆn Æt, egØszen ismeretlen utakon a legmagasabb csœcsra vezetett. Egyetlen k tØl volt, melybe kapaszkodva el
lehetett tÆjØkoz dni, mØgpedig az isteni gondviselØsbe vetett hitem, mely lØpØsrıl lØpØsre tovÆbb Øs elıre
vezetett engem. Hogy mennyire volt kalandos ez a
vÆllalkozÆs, azt igazÆn az sejtheti meg, aki ismeri a
vilÆg, az EgyhÆz Øs a tÆrsadalom akkori helyzetØt. A
s tØtbe ugrÆs kifejezØs csak egy t redØkØt adja
vissza a val sÆgnak. Ez mindjÆrt annyit jelentett,
hogy a semmibıl kellett egy hatalmas Øs œj vilÆgot
teremteni. A kaland merØszsØge Øs nagysÆga azÆltal
is fokoz dott, hogy Øn akkoriban halÆlos beteg voltam. De ez engem egy cseppet sem zavart. SzÆmomra
a test gyakorlatilag nem lØtezett. jt nappallÆ tØve
dolgoztam, Øs nagy, vilÆgmØretß elkØpzelØsben Øltem. De mivel mindaz, ami elıttem eszmØnykØnt
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lebegett, Øletidegennek Øs merØsznek tßnt, gy kØnytelen voltam ezt csendben Øs titokban ırizni a sz vemben.
Ebbıl a sz vegbıl megØrezhet nk valamit az
Isten emberØnek magÆnyossÆgÆb l. De kitßnik belıle az egyedisØgre Øs az egyØni œtra mondott igen is;
tovÆbbÆ az, hogy minden napr l napra, megœjulva
teljesedik be. Kentenich atya mÆsoknÆl is szorgalmazta ezt az Øletm dot, mely rÆ oly jellemzı volt.
r me telt az egyØnisØgekben. Ez nem csak a szemØlyes ideÆlr l val tan tÆsÆban jutott kifejezØsre,
mely szerint minden ember Isten egyedi elgondolÆsa
Øs az ember ebbıl a tudatb l kiindulva fejlıdhet. Ez
mutatkozott meg az emberekkel val mindennapi
kapcsolatÆban is.
Milwaukee-i szÆmßzetØse alatt Kentenich atyÆt
meglÆtogatta egyszer kØt pap, akik finoman sz lva igen dinamikus szemØlyisØgek voltak. Az elsı,
amit Kentenich atyÆval k z ltek az volt, hogy prØdikÆci s st lusa nagyon elavult. Kentenich atya ezt
k vetıen egy mÆsik lÆtogat jÆnak ıszinte r mmel
nyilatkozott r luk: EgyØnisØgek mindketten, ugye?!
Sıt ad dott olyan eset is, amikor mØg azt a
kezdemØnyezØst is ıszinte r mmel fogadta, ami
egyenesen kereszt lhœzta sajÆt elkØpzelØseit, terveit.
Mikor a kollØgiumban az ıt k r lvevı fiatalok k zt
meg akarta alap tani a MÆria kongregÆci t, akkor ezt
a j l bevÆlt m dszere szerint tette: felvetette az tletet nØhÆny vezetınek, hogy ık pr bÆljÆk megnyerni
a k z ssØget az gynek. Sokan nem pÆrtoltÆk a MÆria
kongregÆci alap tÆsÆt. Nem akartak egy kØkmasnis
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egyes let tagjai lenni, sıt sszefogtak Øs egy szabÆlyos ellenpropagandÆt fejtettek ki. Nagy volt erre a
csodÆlkozÆs, mikor Kentenich atya a forradalmÆrok mozgalmÆt nyilvÆnosan t rvØnyes tette. TermØszetesen megk vetelte a tisztessØges szellemi
harcot. Az a tØny, hogy ellenfeleit tÆmogatta sajÆt
kezdemØnyezØs kben, mØly nyomot hagyott a tudatokban. A k rnyezetØben elismert volt az egyedisØg!
A Szentlélek adománya:
igen saját eredetiségünkre
Az nmagunkra val igent mondÆs kØpessØge
val jÆban a SzentlØlek adomÆnya. Ez annak a szemØlyes igennek a megismØtlØse, melyet az r k Atya
egyenkØnt kimond az emberekre. Isten minket Krisztusban alkotott Øs a SzentlØlekben szeret. A szeretet,
melyet az Atya FiÆnak ajÆndØkoz, s amely megtestes l a SzentlØlekben, elØr minket is. Ez az a LØlek, aki
bet lt minket. Nem a LØlek az, aki elıtt nk Æll, Øs
adja szeretetØt. Nem a LØlek az, aki k v lrıl k zli,
hogy ØrtØkesek vagyunk, hanem a Mennyei Atya.
az, aki elıtt nk Æll, Øs adja SzentlelkØt, mely ÆtjÆr
minket, s tolmÆcsolja benn nk a rÆnk kimondott
atyai Igent. A LØlek Ætitat minket Øs r m t talÆlunk
sajÆt magunkban. r l nk a lØt nknek. J nak talÆljuk, hogy olyanok vagyunk, amilyenek. A hibÆinkon,
gyengesØgeinken csak mosolygunk. A LØlek az, aki
felfakasztja benn nk a magunk f l tt Ørzett r met
Øs kimondja nek nk: n egyedi Øs megismØtelhetetlen vagyok, Øs ez j gy .
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Ez a LØlek hajt minket, hogy minØl jobban bontsuk ki nmagunkat. ManapsÆg sok sz esik a magunkra talÆlÆsr l Øs az nmegval s tÆsr l. Nem
szabad figyelmen k v l hagyni, hogy sokfØle erı
lØtezik, ami a val di kiteljesedØst gÆtolja. KØsıbb
mØg sz lesz errıl. Idızz nk el azonban egy kicsit a
SzßzanyÆnÆl, aki a SzentlØlek egyik szimb lumakØnt
h ven t kr zi a LØlek mßk dØsØt.
Mária és a Szentlélek mûködése
Szßzanya nagy r mØt lelte sajÆt magÆban. Ezt
mondja ki a Magnificatban is: Boldognak mond
engem minden nemzedØk. Ki mondhatja ezt el magÆr l? VÆlaszunk: alapjÆban vØve mindenki. Majd
odaÆt a mennyorszÆgban val di figyelemmel fordulnak felØnk Øs rvendezni fognak nek nk, sokkal
inkÆbb, mint jelenleg itt a f ld n. A f ldi lØtben ebbıl
a szempontb l is sok esetben nagyon nyomorœsÆgos
a helyzet nk. De egyszer majd mondhatjuk, mint a
Szßzanya: Boldognak mond engem minden nemzedØk. MÆria aztÆn gy folytatja a Magnificatot: Mert
nagyot mßvelt velem a hatalmas Øs szent az ı neve.
Val jÆban errıl van sz : ha felfedezz k magunkban
az isteni teremtı hatalom Øs az isteni szeretet ÆradÆsait, akkor j nak lÆtjuk magunkat. A Szßzanya k zelsØge a Szentlelket k zelebb hozza. TÆrjuk ki a
sz v nket, hagyjuk, hogy ezek a szavak ÆtjÆrjanak
benn nket Øs mondjuk vele egy tt: Boldognak
mond engem minden nemzedØk, mert nagyot mßvelt
velem a hatalmas, Øs szent az ı neve.
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Vágyódásunk
A feltØtel nØlk li nelfogadÆs bizony meglehetısen nagy falakba tk zik. MindjÆrt elsıkØnt eml thetık a gyermekkori ØlmØnyek: neveltek minket.
Minden nevelØsi aktus egy mÆsodlagos zenetet is
hordozott: veled nincs minden rendben. Minden sz lıi kritika, mØg ha jogos is volt, ezt az zenetet is
sugalmazta. ˝gy a benn nk egyre n vekvı r mh z,
hiszen a sz leink r ltek nek nk, r mkØnt egy mÆsik zenet is vegy lt: valami azØrt nincs velem rendben.
A mai t megtÆrsadalom ismeri Øs gyakorolja a
szel d erıszak k l nb zı formÆit. K zØp- Øs felsıbb
iskolÆkban bizonyos osztÆlyokban az elismertsØg Øs
elfogadÆs alapfeltØtele a mÆrkÆs ruhÆk viselØse. ElırjÆk, hogy bizonyos tØmÆkr l hogyan vØlekedjen az
ember. Vannak az EgyhÆzon bel l is olyan k r k,
ahol a pÆpa kritizÆlÆsa szinte k telessØg. MÆs k z ssØgekhez szorosan hozzÆtartozik egy bizonyos st lus,
ahogy a nıkrıl beszØlnek. Vannak dolgok, amelyeket el kell olvasni Øs meg kell nØzni . A t meg
mindenhol behajtja a sarcot. Aki ellenÆll a t megnek
Øs ez vallÆsos k rnyezetben is elıfordul , az
elszigetelıdik Øs kirekesztØs lesz a b ntetØse.
A t megszellem rendk v l erıs nyomÆs. Csak
akkor talÆlhatunk igazÆn magunkra, ha a SzentlØlek
megØrint Øs elt lt benn nket. Ha ÆtjÆr Øs val ban
hordoz minket. Ha hagyjuk, hogy teljes mØlysØgØben
Æt tudja adni nek nk az Atya rÆnk kimondott vØgtelen
igenjØt.
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Esti ima
J jj SzentlØlek, hadd Ørezzem meg, hogy nagyszerß vagyok!
Engedd, hogy higgyem: Isten gondolt ki olyannak, amilyen vagyok!
J jj SzentlØlek, add, hogy r lhessek nmagamnak, Øs mondhassam a SzßzanyÆval: Boldognak hirdet majd minden nemzedØk.
Seg ts, hogy Kentenich atyÆhoz hasonl an r ljek nmagamnak, amikor hosszœ Øs magÆnyos
œton vagyok.
J jj SzentlØlek, add, hogy Kentenich atyÆhoz
hasonl an mÆsok eredetisØgØnek is tudjak r lni!
J jj SzentlØlek, Øs add, hogy k rnyezetemben
fejlıdjenek az eredeti emberek!
Seg ts, hogy az emberek megØrezzØk, œgy r l k
nekik, ahogy vannak!
J jj SzentlØlek! Nagyon kØrlek, j jj egØszen a
sz vem mØlyØbe, ahol megtalÆlom nmagamat, Øs a
te seg tsØgeddel Istent, az Øn j AtyÆmat.
Ima Kentenich atya boldoggá avatásáért
r k, SzenthÆromsÆgos Isten! Sch nstatt alap t ja
az irÆntad Øs EgyhÆzad irÆnti szeretetbıl t rekedett
mindig a Te akaratodat teljes teni Øs az embereket
szÆmodra megnyerni. Add meg neki MÆria, Sch nstatt
HÆromszor CsodÆlatos Anyja Øs KirÆlynıje Æltal, amit
szÆmomra kØr, Øs ajÆndØkozd neki mielıbb az oltÆr
dicsısØgØt, hogy mØg ÆldÆsosabban fejtse ki tovÆbbra
is hatÆsÆt Ørted Øs a Te f ldi orszÆgodØrt. Amen.
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4. hØt
OTTHON SZÁMODRA, SZÁMOTOKRA
ÉS SOKAK SZÁMÁRA,
ÉS A SZÛZANYA NÁLUNK LAKIK
Reggeli ima
Mennyei AtyÆnk! Amikor az atya sz t kiejtj k,
egy otthonra gondolunk. AzØrt lØtez nk, hogy egyszer r kre otthon legy nk nÆlad. AzØrt lØtez nk,
hogy Ølet nk legyen egy tØrben, amelyet Te teremtettØl Øs Ølet nk legyen a mennyben. A menny egyszer a mi otthonunk lesz. De mÆr most is ÆtØlhet nk
Øs megteremthet nk egy otthont. Ez szÆmunkra, emberek szÆmÆra fontos. Fontos, hogy legyen otthonunk. Az otthon ott van, ahol az Apa Øs az Anya van.
A mi sajÆt otthonunk szintØn egy hely, egy hÆz,
amelyben otthon vagyunk. Te azt akarod, hogy az
otthont sz v nkbe zÆrjuk Øs arra akarsz minket emlØkeztetni, hogy egyszer NÆlad lesz nk otthon.
Az otthonteremtØs munka. Az otthont mindig
œjra kell teremteni. `lland an alak tjuk Øs megvÆltoztatjuk. Az otthonunk Ølı. Vel nk egy tt n vekszik, vel nk egy tt vÆltozik Øs az emlØkØt ırzi
mindannak, amit ÆtØlt nk. Amit ÆtØlt nk, azt jelzi,
hogy k zel vagy hozzÆnk.
K ldd el hozzÆm ma a Szentlelket, hogy az otthonomat mÆs fØnyben lÆssam. TegyØl engem kØpessØ, hogy otthont tudjak teremteni, olyan otthont, ahol
szeretteim sz vesen tart zkodnak. Add meg a kegyel35

medet, k ldd el nekem a Szentlelket, hogy a helyet,
ahol Ølek, olyannÆ tudjam alak tani, hogy az a mi
r k otthonunk, a MennyorszÆg mÆsa legyen. Amen.
Kentenich atya életébõl
A k z ssØg, a MÆria kongregÆci , amelyet a
fiatal spirituÆlis, Kentenich atya Øletre h vott, rendszerint a diÆkotthon hÆzikÆpolnÆjÆban gyßlt ssze.
Ez a hely azonban nem volt zavartalan. MÆr nmagÆban az a tØny is, hogy a helyisØgbe bÆrmikor bÆrki
belØphetett, kihatott a lØgk rre. Kentenich atya sajÆt
gy lekezı hely utÆn nØzett Øs vÆlasztÆsa az egykori
sch nstatti kolostor reg Szent MihÆly kÆpolnÆjÆra
esett. MegkØrte az el ljÆr kat, hogy ezt a kÆpolnÆt
hasznos thassa a kongregÆci szÆmÆra. K vÆnsÆga
teljes lt. Az elsı elıadÆst
amelyet a fiataloknak
az œjonnan Ætadott helyisØgben 1914. okt ber 18-Æn
tartott
ezzel kezdte: Apa, anya Øs a gyerekek
r lnek, hogy sajÆt otthonba k lt zhetnek mØg akkor
is, ha ez az elhagyott pompÆs bØrlakÆssal sszehasonl tva csœnyÆcska Øs szegØnyes is. A tudat, hogy a
hÆz a miØnk, minden mÆs elınnyel felØr. Ezt a tiszta
csalÆdi r m t Ølvezhetj k ma mi is.
Kentenich atyÆnak tehÆt fontos volt, hogy a k z ssØgnek otthona legyen. Ha az ember ezt hallja,
magÆt l Ørtetıdı: mi, emberek, vÆndorok vagyunk.
Nem csak ÆltalÆnossÆgban, mert œton vagyunk az
r k CØl felØ, hanem mi, a mai idık emberei k l nleges mØrtØkben vÆndorok vagyunk. Az egyik helyrıl a mÆsikra vÆndorolunk. Ma itt, holnap ott
tevØkenyked nk. Itt, majd ott nyaralunk; hagyjuk,
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hogy ezen vagy azon a helyen j l menjen nek nk,
csak otthonunk nincs.
RÆ kell Øbredn nk: napjaink emberØnek sz ksØge van a hazÆra, az otthonra. ˝gy nem lep meg minket,
hogy Kentenich atya az Æltala alap tott csalÆdmozgalom szÆmÆra a sajÆt otthon megteremtØsØt fontos Øs
nagy cØlnak tekintette. Gondoskodott arr l, hogy a
k z ssØgeknek, amelyeket alap tott, helyi k zØppontjai legyenek, melyek a szent visszavonultsÆg
hÆzai, ahol a k z ssØg tagjai otthon Ørzik magukat.
Itt ØrzØkelj k Kentenich atya lelki adomÆnyÆt: az
otthonteremtØsbıl koncepci t csinÆlt. A megœjult
EgyhÆz olyan EgyhÆz, amelynek otthona van. Az
egyhÆzk zsØgnek is kell, hogy legyen otthona. Otthona kell, hogy legyen a templomban Øs a k rnyezı
Øp letekben, amelyek a k z ssØg ØletØt szolgÆljÆk.
Az egyhÆzmegyØnek otthona kell, hogy legyen a
szØkesegyhÆzban Øs a p sp knØl. Ami korÆbban termØszetes volt, az ma a LØlek Æltal k zvet tett feladat
Øs adomÆny.
Amikor Kentenich atya az reg Szent MihÆly
kÆpolnÆt k z ssØge otthonÆvÆ tette, egy tovÆbbi d ntı gondolata tÆmadt. A korÆbbi h napokban a SzßzanyÆr l beszØlt. ElıadÆsai a gyermeki Øs lovagias
MÆria-tiszteletrıl mØlyen megind totta a fiœkat. FelismertØk, hogy a Szßzanya a mi desanyÆnk. Nem
elsısorban azØrt, mert az otthoni ØdesanyÆra hasonl t, hanem mert minden gyengesØg nkkel hozzÆ fordulhatunk. s felfedeztØk, hogy a Szßzanya a mi
kirÆlynınk. elvÆrja Øs k vÆnja a mi lovagi szolgÆlatunkat. Tehet nk Ørte valamit. Azt k vÆnja, hogy
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t rekedj nk a szentsØgre, azt k vÆnja, hogy a nagy
szeretet fØrfiai legy nk. Ebbe a gyermeki Øs lovagias
MÆria-tiszteletbe, ami a SzßzanyÆt a k z ssØghez
k zelebb hozta, beleillik a sajÆt otthon kØpe.
Kentenich atya elıadta tervØt a fiatal fØrfiaknak:
szentsØgre val t rekvØs nket a vØgsıkig akarjuk
fokozni Øs ezÆltal a SzßzanyÆt arra ind tani, hogy
j jj n el hozzÆnk Øs lØtes tsen itt egy kegyelmi Øs
zarÆndokhelyet Øs ajÆndØkozzon otthont szÆmunkra.
KØsıbb, amikor a Sch nstatti CsalÆdmozgalom
lØtrej tt, Kentenich atya Ætvitte ezt az ØletpØldÆt a
csalÆdok sajÆt otthonÆra. Azt mondta a csalÆdoknak
a csalÆdmozgalom kezdetØre d ntı jelentısØggel b r levelØben, amelyet Santa MariÆb l, Braz liÆb l
rt: VigyØk magukkal a Szßzanya kØpØt Øs rendezzenek be neki d szhelyet a lakÆsukban. ˝gy ezek kis
szentØlyekkØ vÆlnak, ahol a kegykØp kegyelmet k zvet t, szent csalÆdbirodalmat teremt Øs szent csalÆdtagokat formÆl.
A csalÆdok elfogadtÆk Kentenich atya javaslatÆt.
`tvettØk 1914. okt ber 18. ØletpØldÆjÆt sajÆt hÆzaikba. KØrtØk a SzßzanyÆt: J jj el hozzÆnk! Neked
ajÆndØkozzuk az imÆinkat Øs Ældozatainkat, egymÆs
irÆnti szeretet nket, a mindennapok t rekvØseit Øs
fÆjdalmainkat. KØr nk TØged, gyere a hÆzunkba Øs
lakj k z tt nk œgy, ahogy Sch nstattban a szentØlyben laksz! Lelki adomÆny olyan otthont teremteni,
ahol az emberek, akiket szeret nk, vØdettsØgben Ørzik magukat. s lelki adomÆny olyan otthont teremteni, amelyben a Szßzanya, mint a hÆz anyja fejti ki
hatÆsÆt.
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A Szentlélek adománya:
otthont teremteni, amely minket Istennel összeköt
Val ban a SzentlØlek ajÆndØka mÆsoknak otthont
teremteni. Vagyis lØgk rrıl, atmoszfØrÆr l, mozgat
erırıl van sz . Egy helynek is lehet kisugÆrzÆsa.
Azok a helyek, amelyekhez teremtı tetteink, emlØkeink kapcsol dnak, megvÆltoznak. A fiatalok gyakran sszek tik szerelm k ØlmØnyeit bizonyos
helyekkel, ahol beszØlgettek, talÆlkoztak kedves kkel. Ha kØsıbb, mint Ørett hÆzaspÆr ezt a helyet ismØt
felkeresik, a rØgi ØlmØnyek œjra felØlednek. Ezeket a
helyeket
Martin Buberrel mondva
kiveszik a
dolgok vilÆgÆb l Øs Ætteszik a szemØlyek vilÆgÆba . Ha az otthonteremtØst a LØlek adomÆnyakØnt
siker l egy kegyhely alap tÆsÆval sszekapcsolni,
elmondhatjuk, hogy olyan hely j tt lØtre, amely nem
csupÆn a szemØlyek vilÆgÆhoz tartozik Øs nem csak
emberi vØdettsØget ajÆndØkoz, hanem az isteni vilÆggal k t ssze benn nket. Otthonunk az Istennel val
talÆlkozÆs helysz ne lesz.
Nem a nemes embersØget Øs nem is az emberi
kØpessØgek sokfØlesØgØt vÆrja Isten, hanem azt, hogy
engedj k-e magunkat megajÆndØkozni. Ez a legmØlyebb hitet jelenti. `brahÆm elhitte Istennek azt, amit
meg gØrt neki. s Øppen ebben rejlik az ı nagysÆga.
Ha nekilÆtunk, hogy a SzentlØlektıl vezetve otthont
teremts nk, akkor elsısorban emberi k rben tevØkenyked nk. Ha azonban mØg a SzßzanyÆt is kØrj k,
gyere k zØnk, sz ksØg nk van RÆd, akkor a SzentlØlek a sajÆt vilÆgÆba vezet minket; Isten szeretetØnek
vilÆgÆba. Tıle vÆrunk mindent.
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Mária és a Szentlélek mûködése
Egy anya kisugÆrzÆsa egØszen sajÆtos dolog. TermØszetesen hasonl ØrvØnyes az apÆra is. MØgis az
anya ef l tt mØg valami t bblettel is rendelkezik.
Amit egy anya az otthon szÆmÆra jelent, nem rhat
le csupÆn konkrØt tettei alapjÆn. Egy anya olyan, mint
a lØgk r. EgØszsØges lØgk rben jobban Ørezz k magunkat. EzØrt keres nk fel egØszsØges lØgk rß helyeket, ha kœrÆlni akarjuk magunkat. Egy vidØk lØgk re
lehetıvØ teszi a n vØnyek Øs Ællatok n vekedØsØt. Az,
hogy a dØli vidØkeken narancsok Øs banÆnok Ørnek,
a lØgk rtıl f gg. Mit tesz tulajdonkØppen a lØgk r?
FelØbreszti, tÆmogatja Øs erıs ti az Øletet. Pontosan
gy hat egy anya az otthonÆban; Øs gy hat a SzentlØlek is az EgyhÆzÆban. Ha vÆlaszolnunk kell arra a
kØrdØsre, mit tesz a SzentlØlek tulajdonkØppen, akkor
kicsit nehØz helyzetben vagyunk. A mi Urunk, JØzus
Krisztus tettei, melyeket az emberisØg dv ssØgØØrt
vØgbevitt, k nnyen le rhat ak. A SzentlØlek inkÆbb
œgy hat, mint egy lØgk r.
A szeretet Lelke Øltette JØzust, a LØlek bÆtorsÆga
nyilvÆnult meg az OlajfÆk hegyØn, mely Æltal JØzus
az Atya akarata elıtt meghajolt. A LØlek irgalmassÆga mutatkozott meg a bßn s kkel szemben. A LØlek,
aki JØzusra leszÆllt, JØzus Æltal hatott, azÆltal, hogy
sugÆrzott belıle valami. Erı Æramlott ki belıle,
amely mindenkit meggy gy tott (Lk 6,19), vagy:
gy tan totta ıket, mint akinek hatalma van. (Mt
7,29)
A Szßzanya œgy hatott NÆzÆretben, mint egy
anya, aki a hÆzÆt Ølettel t lti meg. ˝gy hat ı a kegy40

helyeken, ahol az emberek hozzÆ zarÆndokolnak.
NyilvÆnval an vannak a kegyhelyekkel kapcsolatban egyes vilÆgosan le rhat esemØnyek, amelyeket
az emberek a Szßzanya k zbenjÆr hatalmÆnak tulajdon tanak. Lourdes-ban a gy gyulÆs csodÆi t rtØnnek. De a zarÆndokok tœlnyom t bbsØge nem
tapasztal csodÆt. Az emberek egy kl mÆt, egy lØgk rt,
egy megerıs dØst tapasztalnak meg. Megerıs dØst
a hitben, a remØnyben, a szeretetben. MegtapasztaljÆk a szemØlyisØg k megerıs dØsØt. Vagy egyszerßen j t tesz az AnyÆnÆl lenni. MegtapasztaljÆk a
SzentlØlek hatÆsÆt.
Pontosan ez az, amire a mi vilÆgunknak s rgısen
sz ksØge van. VilÆgosan k r lhatÆrolt intØzkedØsekbıl nincs hiÆny. Gazdag ismereteink vannak pszichol giÆb l Øs szociol giÆb l. Tudjuk, hogy kell
megreformÆlni egy zemet. Tudjuk, hogyan kell beszØlgetØst irÆny tani. Tudjuk, hogyan dolgozza fel
az ember a lelki problØmÆkat. Van szociÆlis hÆl nk,
ami a szegØnyeket felfogja, csak lØgk r nk nincs.
Nincs anyÆnk. HiÆnyzik ebbıl a mindenrıl gondoskod Øs mindent megtervezı vilÆgb l a nıi lØlek. Sok
asszony van, aki felelıssØgtudattal Øs erıs hangon
sz l, Øs nıkØnt ott akar helyt Ællni, ahol a fØrfiak
tudnak igazÆn teljes teni. Ha j t akarnak is, nem Ørtik
meg igazÆn, mi az, amit a nık tudnak jobban, mint a
fØrfiak. Nem fogtÆk fel, hogy ennek a vilÆgnak lØlekre van sz ksØge.
Sch nstattban a Szßzanya ismØt œtra kelt Øs szentØlyeiben Øs a sok ezer hÆziszentØlyben helyek hÆl zatÆt teremtette meg, ahol az ember olyan kl mÆban
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mer lhet el, ami j t tesz neki. Ahol az embert a
Szßzanya megØrintheti. Ahol az ember az ı k zbenjÆrÆsa Æltal Isten k zelsØgØt Ølheti Æt. Ahol az ember
otthon van. Ez a Szßzanya lelki adomÆnya, a kegyhelyein otthont teremt, otthont, ahol egyœttal otthon
vagyunk a J istennØl is.
Vágyódásunk
Az apostolok kØrtØk a Szentlelket. JØzus nem
adott nekik megb zÆst, hogy ezt vagy azt tegyØk.
VÆrniuk kellett Øs imÆdkozni. Amikor a SzentlØleknek arr l az ajÆndØkÆr l beszØlt nk, ami minket ezen
a hØten foglalkoztat, œjra Øs œjra olyan dolgokr l
beszØlt nk, amit az ember maga is tehet. s azt
kØrdezz k: van valami, ami sz ksØgessØ teszi a Lelket, valami, ami az otthonteremtØst tØnyleg a LØlek
ajÆndØkÆvÆ teszi? Semmi kØtsØg, szak thatunk idıt
az otthonunkra. Szak thatunk idıt a csalÆdunkra. Idıt
szak thatunk a mieinkre.
Ez j , de itt van egy akadÆly: magunk k r l
kering nk. Mi magunk vagyunk magunknak fontosak. Hajlunk arra
kØtsØgtelen l bizonyos joggal
, hogy magunkat tegy k a gondolkodÆsunk tØmÆjÆvÆ. EgØszsØgesek, erısek, okosak Øs mßveltek akarunk lenni. s ha mi egyszer elkezdj k a sajÆt
lelk nket Æpolni, nem jutunk valami gyorsan a vØgØre. Arr l van sz , hogyan bÆnunk mi magunkkal. Aki
otthont akar teremteni, otthont akar kØsz teni, ki kell
lØpnie nmagÆb l, mÆsok ØrdekØben kell gondolkodnia. Pont ez a mi problØmÆnk. A LØlekre van sz ksØg nk, aki megszabad t nmagunkt l.
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Az emberben egy sajÆtos folyamatot figyelhet nk meg: aki otthont ajÆndØkoz, otthont nyer. Aki
otthont teremt, otthon van. Hogy ez siker lj n, sz ksØg nk van a LØlekre. gy van sz ksØg nk rÆ, mint
ahogy egy banÆncserjØnek Øppen az ı kl mÆjÆra van
sz ksØge. Az ember el ltethet egy banÆncserjØt a mi
vidØkeinken Øs k rØ gyßjtheti az sszes tud st, mindenkit a sajÆt tanÆcsÆval, orvossÆgÆval Øs segØdeszk zØvel, de a banÆn nem Ørik meg. Kl mÆr l van sz .
Az embernek, aki nmagÆb l kilØpve mÆsok szÆmÆra
otthont tud kØsz teni, erıre van sz ksØge, Øltetı erıre. ppen neki nem lehet fontos, hogy mennyi fÆjdalma van. Neki nem lehet fontos, hogy œjra Øs œjra
szenvednie kell. Neki nem lehet fontos, hogy mi van
nmagÆval. s a LØlek kicsalogatja ezt az nfelejtØst
Øs nzetlensØget belıl nk Øs ezÆltal megerıs t minket.
Esti ima
J jj el SzentlØlek, otthont akartam ajÆndØkozni
Øs magam is azt kerestem. JÆrj Æt engem Øs engedd,
hogy egØsz lØnyem szeretettØ vÆljon. J jj el SzentlØlek, Øn tenni akartam valamit az otthonØrt Øs a telev zi rabja lettem. AjÆndØkozd nekem a szØp otthon
r mØt. Add, hogy tudjak r lni a tiszta, rendbe tett
szobÆnak. Add, hogy r ljek annak, ami nÆlunk a
hÆzban t rtØnik.
J jj el SzentlØlek, vØdettsØg ØrzØsØt akartam
ajÆndØkozni, amikor emberekkel talÆlkoztam Øs mindig csak magamr l beszØltem. Tan tsd meg nekem,
hogy r lni tudjak annak, hogy mÆsokat befogadjak,
hogy nekik a sz vemben otthont ajÆndØkozzak.
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J jj SzentlØlek, adj nekem erıt, hogy Øletem
minden nehØzsØgØt a SzßzanyÆnak ajÆndØkozhassam, hogy Æltala Øs a mi Urunk, JØzus Krisztus Æltal
ÆldÆs lehessek a k rnyezetem szÆmÆra.
J jj SzentlØlek, Øs t ltsd el Lelkeddel otthonunkat, adj Øletet egyhÆzk zsØg nknek a Te r m ddel,
a Te t zeddel, a Te melegeddel.
J jj el SzentlØlek, t ltsd el Lelkeddel a mi emberi
tÆrsadalmunkat, hogy az emberek sz vesen hordozzÆk egymÆst Øs egymÆs otthonai legyenek.
J jj el SzentlØlek, Øs ajÆndØkozd nekem a kegyelmedet, ami bennem az egyik legnagyobb k vÆnsÆgot
felØbreszti, hogy otthont teremtsek enyØimnek Øs sok
embernek.
J jj el SzentlØlek, Te adtad Kentenich atyÆnak a
kegyelmet, hogy otthont teremtsen. Add, hogy rØszes lhessek az ı kegyelmi ajÆndØkÆban, Øs add, hogy
Øn is olyan ember lehessek, akin kereszt l a meghittsØg hÆza lØtes l sokak szÆmÆra. Amen.
Ima Kentenich atya boldoggá avatásáért
r k, SzenthÆromsÆgos Isten! Sch nstatt alap t ja az irÆntad Øs EgyhÆzad irÆnti szeretetbıl t rekedett mindig a Te akaratodat teljes teni Øs az
embereket szÆmodra megnyerni. Add meg neki MÆria, Sch nstatt HÆromszor CsodÆlatos Anyja Øs KirÆlynıje Æltal, amit szÆmomra kØr, Øs ajÆndØkozd
neki mielıbb az oltÆr dicsısØgØt, hogy mØg ÆldÆsosabban fejtse ki tovÆbbra is hatÆsÆt rted Øs a Te f ldi
orszÆgodØrt. Amen.
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5. hØt
A GYAKORLATI GONDVISELÉSBE
VETETT HIT:
TE VEZETSZ ENGEM
Reggeli ima
Mennyei Atya, hatalmas AtyÆnk! Te vezetted
Kentenich atyÆt Ølete esemØnyein Øs vØletlenjein
Æt. Te beszØltØl hozzÆ a kinyilatkoztatÆs Øs az EgyhÆz
tan tÆsa Æltal, de k l n sen azokon a tapasztalatokon
kereszt l, amiket napr l napra ÆtØlt. Add meg nek nk
ma a hit fØnyØt. Engedd, hogy megtalÆljunk TØged.
Engedd, hogy Øszrevegy k, amit mondani akarsz
nek nk. Engedd, hogy megtalÆljunk TØged az emberek m g tt, akik j k hozzÆnk. Engedd, hogy felfedezz nk TØged a feladatok m g tt, amiket
teljes ten nk kell. Engedd, hogy megtalÆljunk TØged
a szenvedØsben, ami Ør minket. Engedd, hogy felfedezz nk TØged az emberek m g tt, akik terhesek
nek nk Øs vezess minket mindig œjra a Szentlelken
kereszt l egy szeretetteljes beszØlgetØsbe Veled. s
aztÆn ajÆndØkozd nek nk az erı LelkØt. AjÆndØkozd
nek nk az erıt, hogy vÆlaszoljunk Neked a gyakorlati Ølet nkben. Engedd, hogy ma œjra Øs œjra egy kis
Ældozatot hozzunk Neked, Ældozatot, amilyet az adott
helyzet Øppen megk vetel. Nem kell, hogy k l nleges Ældozat legyen, hanem legyen szolgÆlat, amivel
a pillanat b z meg minket.
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Add nek nk megvilÆgos t fØnyedet, hogy az
Ølet nkben a Te tervedet Øszrevegy k, a tervet, amit
mØg nem lÆtunk Æt teljesen, amely csak itt-ott tÆrul
fel egy kicsit. Engedd, hogy idırıl idıre visszatekints nk Øs Ætgondoljuk vezetØsedet. s œjra kØr nk
TØged, adj nek nk erıt, hogy a Veled val szeretetben mindenrıl beszØlj nk Øs j sz vvel mindenre
igent mondjunk, amit tervedkØnt ismer nk f l. Add
nek nk a GondviselØsbe vetett gyakorlati hit fØnyØt,
Ølet nk Istene. Amen.
Kentenich atya életébõl
A fiatal teol gushallgat , Kentenich J zsef ØletØben volt egy nehØz, vÆlsÆgos helyzet. Az el ljÆr i,
akik pappÆszentelØsØrıl Øs szerzetesrendbe val felvØtelØrıl tØlkeztek, ellene foglaltak ÆllÆst. Az biztos,
hogy Kentenich atya mÆr hallgat kØnt sem volt Øppen k nnyß eset. IgazsÆg utÆni fÆradhatatlan kutatÆsÆval gondot okozott nØhÆny professzorÆnak, mert
igazsÆgØhsØgØt nem tudtÆk kielØg teni. Ez a nagy
szellemi k l nÆllÆsa az akkori EgyhÆzban enyhØn
sz lva
egy kicsit szokatlan volt. Ez okozta elutas tÆsÆt. A provinciÆlis, Kolb atya, aki az ı oldalÆn
Ællt, gy szÆmolt be a vele folytatott beszØlgetØsrıl.
MegkØrdezte az elıtte Æll hallgat t: Hallotta mÆr a
tanÆcskozÆs eredmØnyØt? Igen!
volt a vÆlasz.
Mit sz l hozzÆ?
Isten akarata.
Isten akarata.
Am g tt, amit tapasztalok,
Istenem Æll, aki engem vezet. Pont. KØsıbb siker lt
Kolb atyÆnak az egyik el ljÆr vØlemØnyØt
aki
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Kentenich J zsef ellen foglalt ÆllÆst
megvÆltoztatni. ˝gy vØg l mØgis engedØlyeztØk a felszentelØsØt.
A fiatal spirituÆlis, Kentenich atya azt mondta a
fiœknak elsı elıadÆsÆban, amelyben mint spirituÆlis
bemutatkozott: Itt van ez a spirituÆlissÆ val kinevezØsem
teljesen az Øn k zremßk dØsem nØlk l
j tt lØtre. Ez tehÆt Isten akarata kell, hogy legyen.
s ez gy folytat dott. Kentenich atya Ørezte Isten
kezØt a fiœkon, akik munkatÆrsakkØnt Ælltak szolgÆlatÆba. rezte Isten kezØt az idı jeleiben, amelyek
egyre inkÆbb korszakvÆltÆst hirdettek. rezte Isten
kezØt az œj ember az œj k z ssØgben nagy eszmØjØben. rezte Isten vatos, de egyben energikusan
irÆny t kezØt, amely ıt Sch nstatt alap tÆsÆhoz,
vagyis az 1914. okt ber 18-i szeretetsz vetsØghez
vezette.
KØt aspektus volt Kentenich atyÆnak mindig fontos. Az egyik az Ølet IstenØvel val talÆlkozÆs. Az
esemØnyek m g tt f lfedezte IstenØt, aki megsz l totta, aki megØrintette, aki vezette ıt. Ez a felismerØs
egy sajÆtos utat eredmØnyezett a hit mßk dØsbe hozatalÆra: a hit a GondviselØsbe vetett gyakorlati hit
lett szÆmÆra Øs az Æltala alap tott mozgalom szÆmÆra
is. letem minden esemØnye m g tt ott Æll Isten, aki
engem megsz l t, Øn ezt megØrezhetem, egy szeretetteljes beszØlgetØsben kifejezhetem Øs aztÆn tetteimmel is vÆlaszolva minden nap, minden pillanatban,
mint Isten akaratÆt elfogadhatom. A mÆsik aspektus:
Isten terve. Istennek terve van az Ølet nkkel. Terve
volt Kentenich atya ØletØvel. Terve volt Sch nstatt
nagy œjraalap tÆsÆr l. s ı ezt a tervet lØpØsrıl lØpØs47

re megval s totta. let nk kis Øs nagy esemØnyeiben
a J isten tervØnek megtapasztalÆsa kØtsØgtelen l a
SzentlØlek eredeti adomÆnya. Szent PÆl nevezi a hitet
az 1Kor 12,9-ben a LØlek adomÆnyÆnak. Itt t bbrıl
Øs egyben kevesebbrıl van sz . A fØny lehet vilÆgosabb Øs sÆpadtabb. Az Ølet IstenØvel val kapcsolat
gyakorlatÆb l a Sch nstatt-mozgalomban kØt jelentıs gyakorlat alakult ki. Az egyik: Isten jelenlØtØben
Øl nk. Ez azt jelenti: szeretettel beszØlget nk Istennel Øs egy kis Ældozatot ajÆndØkozunk Neki, azt, amit
az adott helyzet Øppen megk vetel. A mÆsik, a
Sch nstatt Mozgalomban lØtrej tt eredeti szemlØlıdØsi m dszer: estØnkØnt meg zlelj k az isteni vezetØst abban, amit napk zben ÆtØlt nk.
A Szentlélek adománya:
A gyakorlati gondviselésbe vetett hit
A gyakorlati gondviselØsbe vetett hit a LØlek
adomÆnya, tehÆt Isten Æltal ajÆndØkozott fØny. Ez a
fØny megmutatja nek nk az esemØnyek, az emberek,
a dolgok, a vØletlenek , a k telessØgek Øs sz ksØgszerßsØgek m g tt Isten nk kezØt, amely minket
megØrint. MØg a szenvedØs m g tt is f lfedezhetj k
t. Kentenich atya a dachaui koncentrÆci s tÆborban
œjra Øs œjra azt mondta magÆr l, hogy amit ÆtØlek, a
legjobb p lya szÆmomra. Ahogy egy anya a gyermeke szÆmÆra a legjobb p lyÆt kØsz ti elı, œgy kØsz ti elı a Mennyei Atya itt a koncentrÆci s tÆborban
a legjobb p lyÆt.
Ez JØzus Krisztus Lelke volt. Az a SzentlØlek, aki
JØzusnak az OlajfÆk hegyØn megmutatta az AtyÆt a
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halÆl fenyegetı szenvedØsei m g tt. JØzus szÆmÆra
egØszen vilÆgos volt, hogy itt nem a gonosz emberek
mßvØrıl van sz , hanem az Atya k ldte szÆmÆra ezt
a kelyhet. Ez az a LØlek, aki JØzusnak megmutatta az
AtyÆt a fenyegetı vØsz m g tt, Øs aki neki erıt adott,
hogy szeretetben sz vbıl j vı igent mondjon akaratÆra. Ez az a LØlek, akit Kentenich atyÆnÆl œjra
megtalÆlunk Øs akit, mint isteni adomÆnyt magunknak kØr nk. Korunk EgyhÆzÆban ez a lelki adomÆny
kiemelkedı jelentısØgß.
A k zØpkori ember olyan vilÆgban Ølt, ami tele
volt vallÆsos jelekkel Øs idıszakokkal. A f ldeken, a
mezı szØlØn Æll kereszt k zelØben dolgoztak. Ha
faluja felØ tekintett, Isten hÆzÆt lÆtta uralkodni a falu
k zepØn. A lakÆsokban Øs a hÆzakon vallÆsos kØpek
voltak. A jelekhez idıszakok tÆrsultak. EgØszen magÆt l Ørtetıdı volt, hogy nnepnapokon sszegyßltek a szentmise meg nneplØsØre az Isten hÆzÆban. A
termØs n vekedØsØt imÆval k sØrtØk. Volt a templomban idıjÆrÆs-ÆldÆs Øs hÆlaadÆs a termØsØrt. Napjainkban azonban nincs ÆldÆs a fut szalag melletti
munkÆsokØrt, nincs ÆldÆs a menedzserekØrt, nincs
ÆldÆs a politikai tÆrgyalÆsokØrt. Ezek mind œj Øletfolyamatok. Olyan vilÆgb l szÆrmaznak, amelyet
Krisztus Lelke mØg nem hatott Øs itatott Æt. Az œj,
gØpes tett vilÆgban, a t megkommunikÆci Øs a vilÆgot Ætfog cØgek vilÆgÆban a gyakorlati gondviselØsbe vetett hitnek nagy jelentısØge van.
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Mária és a Szentlélek mûködése
A Szßzanya ÆtØlte, hogy Isten megØrintette ıt.
Gyermeket fogant. A SzentlØlek leszÆllt rÆ Øs ı teljesen a Mennyei Atya rendelkezØsØre bocsÆtotta magÆt. AztÆn esemØnyek lÆncolata k vetkezett,
amelyeket nehØz volt megØrteni Øs ami emberi megtØlØs szerint Ørthetetlen volt. J zsefnek nehØzsØget
jelentett, hogy MÆria gyermeket vÆrt Øs nem beszØlhetett r la. A Szßzanya egyszerßen nem tudta J zsefnek elmondani, hogy mi t rtØnt.
hitt. s Isten
k zbelØpett Øs vezette ıket. A Szßzanya a hitnek
ebben a fØnyØben Ølt. A hitnek ez a fØnye mondatta
vele: a MagassÆgos nagy dolgot mßvelt velem Øs
szent az ı neve.
s itt valami egØszen fontosat kell megjegyezni:
A Szßzanya a Magnificatban a nØp szent t rtØnetØrıl
beszØl. Arr l sz l, hogy Isten t rıd tt a nØpØvel,
Izraellel. J l ismerte Øs nyilvÆnval volt szÆmÆra,
hogy Isten Izrael nØpØt t rtØnelme sok ÆllomÆsÆn
kereszt l vezette. `brahÆmt l kezdve az Egyiptomb l val kivonulÆson Æt a babiloni fogsÆgig Izrael
nØpe œjra Øs œjra Ørezte Øs ÆtØlte Isten kezØnek gondoskodÆsÆt. s Istennek ezekrıl a tetteirıl a zsid k
sokat beszØltek, ez volt az nnepek tØmÆja is.
A Szßzanya Isten mßk dØsØt a hit fØnyØben magÆra vonatkoztatja. Ezt az adomÆnyt, a hit adomÆnyÆt
a LØlektıl kapta. MÆria a mi hit nk anyja, mert
nÆzÆreti h vı igenje Æltal nek nk ajÆndØkozta hit nk
eredetØt Øs tÆmaszÆt: magÆt JØzus Krisztust.
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Vágyódásunk
J -j , mondhatja valaki. s hol van a problØma?
Hiszen minden vilÆgos. TehÆt nekilÆtunk, le l nk
este Øs meg zlelj k a napot, szem gyre vessz k Ølet nk egyik vagy mÆsik esemØnyØt Øs a hit fØnyØben
meglÆtjuk m g tte Istent, beszØl nk vele r la, elfogadjuk a k vÆnsÆgÆt Øs akaratÆt. Hol van akkor a
nehØzsØg? Ez a lelki adomÆny nem vÆlt szÆmunkra
mÆr rØgen magÆt l ØrtetıdıvØ? Van azonban egy
nehØzsØg, mØgpedig nagyon nagy.
A nehØzsØg ott kezdıdik, ahol Isten arra szt n z
benn nket, hogy val ban szÆmoljunk vele. Elfogadjuk a hitet, mint keresztØny Ølet nk alapirÆnyzatÆt,
de ha komollyÆ vÆlik a dolog, akkor azt mondja az
ØletØrzØs nk, hogy rajtunk mœlik, rajtunk, a mi emberi okossÆgunkon, a mi emberi tetterınk n, a mi
emberi kØpessØg nk n, vagyis az emberen. s ha
nek nk valaki azt mondja, hogy ebben az esetben, itt
Øs most b zzunk egyszerßen a mi AnyÆnk Øs KirÆlynınk hatalmÆban Øs j sÆgÆban, ebben az esetben
b zzunk Isten hatalmas beavatkozÆsÆban, akkor szorongÆs fog el minket. Ez majdnem olyan, mintha
valami illetlensØget mondtak volna. gy illik, hogy
nek nk embereknek mindent meg kell tenn nk, amit
meg lehet tenni. gy illik, hogy a problØmÆkat nek nk magunknak kell rendbe hoznunk. Valamely
helyzetben azt mondani, hogy most pedig b zunk a
J istenben, ez szÆmunkra irreÆlisnak Øs talÆn egy
kicsit giccsesnek is tßnik; igen, egy bizonyos mØrtØkig megengedhetetlennek vagy vakmerınek is.
Ugyan ki hiszi mÆr igazÆn, tehÆt sz szerint igazÆn,
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hogy az ima egy cØg forgalmÆt fokozhatnÆ? KØpesnek tartjuk Istent tØnyleg arra, hogy beleavatkozzon
ebbe a vilÆgba? Val ban kØpesnek tartjuk Istent,
hogy csodÆt tegyen? s, kØrem szØpen, ez az Isten ne
rÆzzon le magÆr l minket azzal, hogy Lourdes-ban
Øvente kb. egy tucat beteget meggy gy t. A milli k
lÆttÆn, akik sz rnyß betegsØgekben egyszerßen meghalnak, egypÆr ilyen csoda mØgiscsak nevetsØges.
˝gy gondolkodott az a nØhÆny fØrfi is, aki a
HarmincØves HÆborœ utÆn egymÆsra talÆlt. Az volt a
benyomÆsuk, hogy a hit nem tudja lØtrehozni az
emberek egysØgØt. A felekezetek, amelyek a keresztØny hitbıl kialakultak, vØres, puszt t hÆborœt folytattak egymÆssal, mØghozzÆ Øppen a hit kedvØØrt, az
igaz hit kedvØØrt. HÆborœt, amely Eur pÆt t nkretette. AztÆn felbukkant ebben a k rben a k vetkezı
gondolat: az olyan Istenbe vetett hit, aki k zbeavatkozik a vilÆg t rtØnØsØbe, nem menthet meg benn nket. Ami minket megmenthet, az az emberi. A
t rekvØs az emberiessØgre, a nemes emberre. ˝gy
fogalmazta meg valaki: legyen az ember nemessØ,
irgalmassÆ Øs j vÆ, mert egyed l ez (csak egyed l
ez!) k l nb zteti meg ıt minden lØtezıtıl. Hogy a
tehetetlen Istent, akinek nyilvÆnval an nem siker lt
az ı keresztØnyeit egyes teni, igazoljÆk, megvÆltoztattÆk a kØpØt: Isten megteremtette a vilÆgot, de aztÆn
az embereknek adta, rÆjuk b zta, mint feladatot. `tengedi az embereknek, Øs hogy mi lesz ebbıl a
vilÆgb l, az a mi dolgunk. s mit akarunk mi belıle
csinÆlni? FelØp tj k a humanizmus templomÆt, ahol
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az emberi szÆm t. Ahol Istennel konkrØtan Øs komolyan nem illik szÆmolni.
A mi szent EgyhÆzunk a zsinat utÆn fedezte f l
az emberit. TehÆt eltartott nØhÆny ØvszÆzadig, am g
ezek a gondolatok sikeresen beszivÆrogtak az EgyhÆzba. Az EgyhÆznak, a mi katolikus EgyhÆzunknak
bizonyos folyamatokban hosszabb idıre van sz ksØge, s ennek is megvan az elınye. De felvetıdik a
kØrdØs: Hol van ma olyan keresztØny, aki tØnyleg Øs
komolyan szÆm t az isteni beavatkozÆsra? Ha az
ember ilyet mond, tehÆt, hogy Istenre szÆm t, ha ezt
hangosan mondja, akkor azt vÆlaszoljÆk: Igen, de
mØgiscsak nek nk kell...
Ezekben a szavakban egy lelki irÆnyzat fejezıdik
ki, amelyik alapjÆban Istennel mÆr nem szÆmol olyan
nagyon. Isten hatalmas volt a vilÆg kezdetØn Øs talÆn
egy dekorÆci a jelen szÆmÆra. De manapsÆg mÆr
nem hat tØnyezı.
Itt lØgk rrıl van sz . Itt a SzentlØlekrıl van sz .
Aki el van telve a LØlekkel, az isteni fØny LelkØvel,
az isteni erıvel, a gyakorlati GondviselØsbe vetett hit
lelkØvel, az szÆmol a mindennapi Øletben Isten tetteivel. HozzÆtehetj k: csak az tud val ban Isten k zremßk dØsØre szÆm tani, aki megkapta a hitnek ezt a
LelkØt.
Esti ima
J jj el SzentlØlek, az Øn hitem fÆradt Øs elnyßtt.
NØha meglÆtom Istent Øletem esemØnyei m g tt, de
nem jutok el a talÆlkozÆsig. Hallom, ahogy Isten
hozzÆm beszØl a prØdikÆci szavai Æltal, de elakadok
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a fel letes ØszlelØsnØl. Nincs erım, hogy Mennyei
AtyÆm h vÆsÆt igazÆn befogadjam. Istenemnek ez a
h vÆsa nØha j t tesz nekem. Akkor œgy hasznÆlom t,
mint ahogy egy kabala Ællatot hasznÆl az ember. s
az elØg nekem akkor, majd œjra a sajÆt œtjaimat
jÆrom.
J jj el SzentlØlek! Olyan fontosnak tartom magam. gy gondolom, hogy a dolgok kizÆr lag rajtam
mœlnak. Kentenich atyÆval ellentØtben nem szÆm tok
Øletem IstenØre.
JÆrj Æt engem, SzentlØlek, vilÆgos ts meg, hogy
b zzak Mennyei AtyÆmban Øs val ban beszØljek vele. TœlØrtØkelem az emberit Øs alulØrtØkelem az istenit.
J jj el, SzentlØlek, Øs engedd, hogy ÆtjÆrjon a
fØny, ahogy Kentenich atyÆnak ajÆndØkoztad.
J jj el, SzentlØlek Øs jÆrd Æt a lelkem mØlysØgeit,
hogy a s tØt Øs nehØz rÆkban is JØzussal tudjam
mondani: AtyÆm, legyen meg a Te akaratod. SzentlØlek, add meg nekem az r m t. Az r m t abban,
hogy Isten vezet engem Øs hogy terve van az Øletemmel.
J jj el SzentlØlek, Øs mondasd ki velem œjra Øs
œjra a szavakat, amelyeket JØzus mondott: Mi
AtyÆnk .
J jj el SzentlØlek, j jj el a hÆzassÆgunkba Øs
engedd, hogy Isten vezetØsØt egy tt ØrzØkelj k Øs
ismerj k fel.
J jj el SzentlØlek, j jj el k z ssØgeinkbe. J jj el
SzentlØlek, tedd az EgyhÆzunkat Ølı k z ssØggØ,
amely Tıled inspirÆlva a Te leheleteddel t ltıdik el.
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AjÆndØkozd a mi szent EgyhÆzunknak azt a tudatot,
hogy az Atya vezeti ıt, most, itt Øs ma. Add vissza az
EgyhÆznak a rØgi mÆrt rok lelk letØt, hogy a sikertelensØg az r m ØnekØt vÆltsa ki belıle Øs ne bÆtortalansÆgot, csal dottsÆgot. Engedd, hogy az EgyhÆz a
k z s hit helye legyen, ahol minden Krisztusban a
Mennyei Atya k r l forog. Amen.
Ima Kentenich atya boldoggá avatásáért
r k, SzenthÆromsÆgos Isten! Sch nstatt alap t ja az irÆntad Øs EgyhÆzad irÆnti szeretetbıl t rekedett mindig a Te akaratodat teljes teni Øs az
embereket szÆmodra megnyerni. Add meg neki MÆria, Sch nstatt HÆromszor CsodÆlatos Anyja Øs KirÆlynıje Æltal, amit szÆmomra kØr, Øs ajÆndØkozd
neki mielıbb az oltÆr dicsısØgØt, hogy mØg ÆldÆsosabban fejtse ki tovÆbbra is hatÆsÆt Ørted Øs a Te f ldi
orszÆgodØrt. Amen.
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6. hØt
A TELJESSÉG LELKE:
EGÉSZEN A TIED VAGYOK
Reggeli ima
Mennyei AtyÆm, hatalmas Istenem! Te tudod,
hogy szeretlek TØged. Te tudod, hogy hÆlÆs vagyok
neked, amiØrt megteremtettØl. Te tudod, hogy hiszek
benned. Te tudod, hogy hiszek a szeretetedben, hogy
hiszek JØzusban, aki bennem Øl Øs aki hordoz engem.
Te tudod, hogy hiszek a SzßzanyÆban, hiszem irÆntam val szeretetØt, Øs azt, hogy k zbenjÆr Ørtem Øs
gondoskodik r lam. De Te ismered a gyengØimet is,
amikrıl Øn is tudok. Tudom, hogy gyakran nem azt
teszem, amit a legbensımben akarok. A termØszetem
gÆtol. Az szt neim sokszor erısebbek, mint a j akaratom. Gyakran nagyobb a b szkesØgem, mint a
szolgÆlatkØszsØgem. Gyakran engedek teret a szomorœsÆgnak, a bÆtortalansÆgnak, a gonosz, rossz
gondolatoknak, melyek vØg l elØgedetlensØghez vezetnek.
Arra vÆgyom, hogy egØszen a Tied legyek. Hiszek benned Istenem Øs arra vÆgyom, hogy egØsz
lØnyem szeretettØ vÆljon, hogy Øletem sebei, gyengØim szeretettØ vÆltozzanak Øs az szt neim, szenvedØlyeim csak annyira ØrvØnyes ljenek, amennyire az
kedves neked. K ldd nekem ma Szentlelkedet,
ahogy Kentenich atyÆnak k ldted. K ldd nekem
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Szentlelkedet, hogy Te lØgy az Øn egyetlen nagy
szenvedØlyem. Amen.
Kentenich atya életébõl
Kentenich atya egy vallÆsos megœjulÆsi mozgalom Øs szÆmos szellemi k z ssØg alap t jakØnt ismerte az emberi gyengesØget. Tudta, hogy a
keresztØnyek cØlja JØzusnak azokban a szavaiban
fogalmaz dik meg, amelyeket a MiatyÆnkban tan tott nek nk imÆdkozni: Legyen meg a Te akaratod,
amint a mennyben, œgy a f ld n is (Mt 6,10). Isten
szent akarata
mint az emberi akarat vØgsı vezØrfonala a keresztØnyek cØlja. nmagunk kiteljesedØse ide vezet, mert amennyiben Isten val ban akar
benn nket Øs mi is akarjuk ıt Øs az ı akaratÆt, akkor
nmagunkat is akarjuk. Legyen meg a Te akaratod ,
ebben az egyszerß mondatban talÆlja meg az emberi
dinamika Øs tettrekØszsØg vØgsı cØljÆt. A keresztØny
az rral egy tt mondja: Igen, j v k... Istenem, a Te
akaratod teljes tØse r m t okoz nekem. (Zsolt
40,8-9)
Az EgyhÆz szentjei Øs lelki mesterei ezt az Øletfolyamatot, ki-ki a sajÆt m djÆn, kifejezØsre juttatta.
Kis Szent TerØz mondja: A KisjØzus labdÆzhat az
Øletemmel; ha kedve van, a sz vØhez szor thatja,
vagy eldobhatja. Fl ei Szent Mikl s gy imÆdkozik:
n Uram, Øn Istenem, vØgy el tılem mindent, ami
gÆtol felØd. Adj meg nekem mindent, ami seg t felØd.
Fogadj el engem, hogy egØszen a Tied lehessek.
Loyolai Szent IgnÆc gy r h res imÆjÆban: Fogadd
el, Uram... Mindannyian magÆhoz JØzushoz, az ı
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szavaihoz igazodnak: AtyÆm,... ne az Øn akaratom
teljesedjØk, hanem a Tied (Lk 22,42), Øs a Szßzanya
szavaihoz: Az r szolgÆl lÆnya vagyok; legyen
nekem a te igØd szerint (Lk 1,38).
A Sch nstatt-csalÆd fejlıdØsØben a teljes odaadÆs lelke erıteljes lend letet kapott a nemzetiszocializmus uralkodÆsa Æltal. Hirtelen olyan helyzet
ad dott, amelyben elısz r rejtve, aztÆn egyre ny ltabban ld ztØk az EgyhÆzat. SzÆmos pap koncentrÆci s tÆborba ker lt. A dolog komolyra fordult.
Kentenich atya alkalomkØnt Øs jelkØnt vette ezt a
fejlemØnyt: A Szßzanya nem csak egyik nk-mÆsikunk hozzÆjÆrulÆsÆt szeretnØ a kegyelmi tıkØbe, hanem a teljes odaadÆsunkat akarja. A sch nstatti
vezetı nıvØrek Øs papok megØrtettØk ezeket a gondolatokat. A Sch nstatt-mozgalom biankó felhatalmazást adott a SzßzanyÆnak. Ez a k vetkezıt
jelentette: ahogy valaki egy res csekket alÆ r Øs
Ætadja az œj tulajdonosnak, hogy az szabadon rÆ rhassa a kØrt sszeget, œgy runk alÆ mi is egy res lapot
Øs a Szßzanya azt r rÆ, amit akar. Az szÆmunkra Isten
akarata, gy mondunk elıre sz vbıl j vı igent Isten
akaratÆra.
Kentenich atya nemsokÆra egy sajÆtos ellentmondÆst vett Øszre a t rekvı emberek sz vØben. EgØszen termØszetes m don mindenkiben van bizonyos
fenntartÆs a kØnyelmetlensØgekkel, a kereszttel Øs a
szenvedØssel szemben. Ha tehÆt Isten valami keresztet vagy szenvedØst helyez kilÆtÆsba, akkor mindjÆrt
nemet mondunk, mielıtt elgondolkodnÆnk rajta.
Szent PÆl gy panaszkodik emberi termØszetØrıl:
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Hisz nem azt teszem, amit szeretnØk, a j t, hanem a
rosszat teszem, amit nem akarok... n szerencsØtlen
ember! Ki szabad t meg a halÆlra szÆnt testtıl? (R m
7,19.24)
A mÆsik oldalon Kentenich atya azt figyelte meg
magÆnÆl Øs a SzentlØlektıl nagyon erısen megØrintett embereknØl, hogy azok az emberek, akik Isten
k zelsØgØt nagyon mØlyen megØlik, erıs vÆgyat
Øreznek a nagyobb szeretetre. Aki tehÆt megtapasztalja Istent, aki talÆlkozik Vele, akit megØrint, akit
nØha egy kicsit el is kØnyeztet, abban megvan a vÆgy,
hogy mØg jobban szeressen. KØsz Istentıl mindent
elfogadni, amit azØrt k ld, hogy a szeretete n vekedjen. Ez ØrvØnyes a nehØzsØgekre, a keresztre, a szenvedØsre is. Aki talÆlkozott Istennel, ezt mondja:
K ldj el hÆt nekem mindent, ami megtiszt tja a sz vemet, hogy jobban szerethesselek TØged.
Szent `gostonnÆl talÆlt Kentenich atya egy
szemlØletes kifejezØst. Szent `goston egy barÆtjÆnak
rt levelØben gy hatÆrozta meg a szeretetet: az egyik
sz v be r dik a mÆsik sz vbe. Ezt mondta a barÆtjÆnak: a neved a sz vembe van rva Øs az Øn nevem a
Te sz vedbe van rva. Kentenich atya ezt az inscriptio
sz ban ragadta meg. Ez magyarul annyit jelent: berÆs. Ezzel Kentenich atya a vÆgyÆt akarta kifejezni,
hogy Istent jobban szeresse, t elkØnyeztesse Isten
szeretetØØrt cserØbe. VÆgyÆt, hogy Isten adjon meg
mindent, ami seg t a szeretet n vekedØsØben mØg
akkor is, ha ez a keresztben val rØszesedØst jelenti.
Inscriptio, ez Kentenich atya szavaival azt a vÆgyat
jelenti, hogy Isten val s tsa meg tervØt Øs hozzon
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helyzetbe benn nket
ker lj n, amibe ker l ,
hogy beleegyezz nk a terveibe, hogy t erısebben
szeress k. Amikor Kentenich atya ezeket a gondolatokat elmondta h veinek, Ørezhetı ellenÆllÆsba tk z tt. Elegendı, ha igent mondunk mindarra, amit
Isten szÆmunkra k ld. De hogy keresztet Øs szenvedØst kØrj nk, arra nem vagyunk kØpesek. Kereszt Øs
szenvedØs egy pap szÆmÆra alkalmasint a koncentrÆci s tÆbor lehetısØgØt jelentette.
A nÆci pribØkek b rt nbe zÆrtÆk Kentenich atyÆt.
Elısz r a koblenzi gestapo-b rt n s tØt pincØjØbe
volt bezÆrva, nØgy hØttel kØsıbb a karmelitÆk templomÆnak k zelØben levı b rt nbe ker lt. Kentenich
atya levelei, amiket a b rt nbıl titokban k ld tt ki,
azon gondolatok k r l forogtak, hogy a csalÆdja, a
Sch nstatt-mozgalom vegye komolyan a biankó felhatalmazást Øs az inscriptiót (siker lt mindkØt b rt nırt megnyernie, hogy leveleit szÆll tsÆk anØlk l,
hogy egymÆsr l tudtak volna). E d ntı hozzÆjÆrulÆst, ezt a SzßzanyÆnak adott d ntı ajÆndØkot k veteli tıl k az adott ra.
A sch nstatti MÆria-nıvØrek elØrtØk, hogy az az
orvos, aki egy fel letes vizsgÆlat utÆn Kentenich
atyÆt a koncentrÆci s tÆbori Øletre alkalmasnak
mondta, vizsgÆlja meg œjra Øs nyilvÆn tsa alkalmatlannak. KØrdØses, hogy Kentenich atyÆt egy ilyen
nyilatkozat megvØdte volna-e a koncentrÆci s tÆbort l. Mindenesetre kapott egy szalmaszÆlat, amibe
belekapaszkodhatott. Az orvos feltØtlen l kØrte
Kentenich atyÆt, hogy jelentsen beteget. A d ntØs
1942. januÆr 20-Æn volt.
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Kentenich atya nem jelentett beteget. Kentenich
atya legk zvetlenebb munkatÆrsa, Menningen atya
Æltal azt zente a Mozgalomnak: A papjaink vegyØk
komolyan az inscriptiót, akkor kiszabadulok.
Ilyesmit nem lehet minden keresztØnynek elı rni. A Mozgalom helyzete azonban mindenkitıl megk vetelte az Istennek val teljes odaadottsÆgba
t rtØnı belen vekedØst. Arr l volt sz , hogy egy
pillanatra hagyjÆk el a termØszetes talajt Øs egØszen
b zzanak a SzßzanyÆban Øs a Szeretetsz vetsØg hatØkonysÆgÆban. Ez Isten karjaiba val ugrÆs volt. Az
isteni bizalom ugrÆsa volt. Kentenich atya hozzÆtette: Teljesen Ætengedem magam Neked, kedves Szßzanya Øs Ætengedem magam teljesen a CsalÆdomnak,
amely imÆikkal Øs Ældozataikkal, az inscriptio szellemØben val t rekvØs kkel megind tanak TØged,
hogy kiszabadulhassak a koncentrÆci s tÆborb l. Ez
a SzentlØlek egyfajta mßk dØse. A teljessØg LelkØnek adomÆnya, vagyis a LØleknek azon adomÆnya,
amely arra szt n zte, hogy egØszen Øs teljesen az
istenitıl tegye magÆt f ggıvØ. JanuÆr huszadikÆnak
zenete, hogyan lehet a Szeretetsz vetsØggel Ølni.
Azok szÆmÆra, akik teljesen a SzßzanyÆnak ajÆndØkozzÆk magukat, a termØszetes szempontok elvesztik
sœlyukat.
A Szentlélek adománya: teljes önátadás Istennek
Val ban ez a kØrdØs, hogy Isten Lelke mennyire
jÆrja Æt Øs t lti be az embert. s a LØlek szabad. Nem
szÆm t nÆla a k lsısØg Øs Ørdem, nem szÆm t a rang.
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Az EgyhÆz val di ereje leginkÆbb ott Ørezhetı, ahol
a teljessØg Lelke mßk dik.
Mikor Kis Szent TerØz mÆr nagyon beteg volt Øs
Ørezte a halÆl k zelsØgØt, egyszer meghallotta kØt
nıvØrtÆrsÆnak beszØlgetØsØt: TerØz nıvØr nemsokÆra meghal. Vajon mit r majd az el ljÆr a halottak
k nyvØbe? Jaj
mondta a mÆsik , bizonyÆra
azt fogja be rni, hogy idej tt a kolostorba, itt Ølt Øs
meghalt. A kØt nıvØr meg volt gyızıdve a fiatal
nıvØr jelentØktelensØgØrıl. Az EgyhÆznak fontosak
a szentek. Ha a teljessØg Lelke megragad egy embert,
akkor az egØsz Ølete ajÆndØk lesz. Akkor ahÆnyszor
csak sszet rik a gyengesØgek Øs hibÆk alatt, annyiszor bek vetkezik az Istennek val teljes odaadÆs.
Aki a SzßzanyÆval megk ti a Szeretetsz vetsØget,
elmondhatja: ami velem t rtØnik, az az inscriptio
Øletfolyamata, a sz vedbe rom magam, Øs Te a sz vembe rod magad. s akkor minden j .
A keresztØny hısiessØg Øs hßsØges t rekvØs œtjÆn
ezt persze nem Ørhetj k el. Tœl sok fenntartÆs marad.
A SzentlØlek azonban le tudja gyızni ezeket.
Mária és a Szentlélek mûködése
Alapjaiban mÆr nagyon korÆn elkezdıd tt: amikor Isten MÆriÆt kivÆlasztotta a szeplıtlen fogantatÆssal. EgØsz ØletØnek JØzusra kellett irÆnyulnia,
ezØrt kellett az eredeti bßntıl mentesnek lennie. Az
eredeti bßntıl terhes ember mintegy maga magÆt
tØr ti el Istentıl. MÆriÆt azonban JØzus anyjÆnak gondolta ki az Atya. EgØsz lØnye JØzusra irÆnyult Øs
hozzÆ igazodott. EzØrt a Szßzanya teljes odaadÆsÆ62

nak Lelke MÆria szeplıtelen fogantatÆsÆban volt
megalapozva. A SzßzanyÆnak azonban emberi termØszete is volt, Øs annak ellenØre, hogy mentes volt
az eredeti bßntıl, bizonyÆra megØlt emberi problØmÆkat. A nÆzÆreti szßznek vilÆgos volt, hogy J zseffel lesznek problØmÆi. Kimondta IgenjØt: ˝me az r
szolgÆl ja vagyok, t rtØnjØk velem szavaid szerint.
Ami kØsıbb t rtØnt, az csupÆn e szavak melletti
hßsØg volt. AzØrt tudta ezt kimondani, mert a SzentlØlek t lt tte el. Bet lt tte Øs egØsz lØnye a fia irÆnti
odaadÆssÆ vÆlt. Amit tehÆt minden anya tesz, hogy
teljesen odaajÆndØkozza magÆt gyermekØnek, azt a
Szßzanya egØszen egyed lÆll m don tette gyerekØvel, Isten FiÆval. EgØsz ØletØben egyszerßen kitartott
emellett az igen mellett.
Vágyódásunk
A mi problØmÆnk a beteges nfejßsØg nk. SajÆt
magunk k r l kering nk. Tœl komolyan vessz k nmagunkat. s mØg ott is, ahol valami j t tesz nk,
jelen lehet az nteltsØg vagy a becsvÆgy. MØg ott is,
ahol Istennek ajÆndØkozzuk magunkat, jelen lehet az
nzØs. Ez nem csoda. Egyszer azØrt, mert minden
embernek sz ksØge van egØszsØges nszeretetre;
mert mindenkinek hivatÆsa, hogy azt az igent, amit
Isten mond ki rÆ, Vele egy tt mondja. A mÆsik
oldalr l pedig, mivel Øppen az a rØsz nk: az akaratunk beteg, amellyel lØpØsrıl lØpØsre Istenhez k zeledhet nk.
Az eredeti bßn megrontott benn nket. s ezt a
sØr lØst magunkkal hordjuk. HibÆt Ørz nk az szt 63

neinkben, melyek gyakran egyszerßen a sajÆt œtjaikon jÆrnak. lmØnyeink sem mindig lend tenek elıre
minket. TapasztalÆsaink Øs ØlmØnyeink gyakran
megterhelik a mœltunkat, gy a gyermeksØg nket, az
egyØnisØg nket is. A tudatalattink mellett az emberi
szellem is gondot okoz nek nk. Gondot okoz, mivel
az akaratunk Ælland keringØsbe visz benn nket nmagunk k r l. Ez is az eredeti bßn k vetkezmØnye,
Øs ez a k vetkezmØny talÆn a legveszØlyesebb.
Beteges nfejßsØg nk minduntalan talÆl egØrlyukat. Humorosan jegyzi meg Kentenich atya: beteg
nfejßsØg nk olyan sz v s Øletß, hogy a halÆlunk
utÆn csak hÆrom rÆval hal meg. VØg l a beteges
nzØs a kis Øn k r li beteges keringØsbe zÆrk zik. A
terapeutÆk dÆkat tudnÆnak zengeni arr l, hogy a
lelki sØr ltek igazÆb l nem akarnak meggy gyulni,
mert a gy gyulÆs folyamatÆban ık vannak a k zØppontban. lvezik ezt a szolgÆltatÆst, a terapeuta odafigyelØsØt. s ezt nem akarjÆk elvesz teni.
Sz ksØg nk van tehÆt a SzentlØlek egy adomÆnyÆra. Ott, ahol az eredeti bßn a felemÆs t rekvØsekbe hajt minket, sz ksØg nk van a teljessØg LelkØre.
s ezt a SzentlØleknek kell megadnia. Emberi akarattal vagy seg tsØggel itt csak nagyon keveset Ørhet nk el.
Esti ima
J jj, SzentlØlek, Øs jÆrj Æt teljesen.
J jj, SzentlØlek, Øs keresd meg lelkem mØly gy kereit.
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J jj, SzentlØlek, Øs a Te fØnyednØl mutasd meg
nekem Øletem esemØnyeit.
Engedd felismernem, hogy a j Atya kezdettıl
fogva mellettem van, Øs engedd, hogy œjra Øs œjra
elfogadhassam az szent akaratÆt.
J jj, SzentlØlek, Øs tan tsd meg a szenvedØst œgy
szeretnem, mint Isten gy ngØdsØgØt, amely vatosan
meg akar szabad tani nmagamt l, hogy egØsz lØnyem szeretettØ vÆlhasson.
J jj, SzentlØlek, most val ban sz ksØgem van
RÆd, mert ez a szeretet rØszvØtel Isten szeretetØben.
Ha semmi mÆs ajÆndØkom nem volna, akkor sem
lennØk elvÆlasztva Istenemtıl.
SzentlØlek, a teljes nÆtadÆs ajÆndØkÆra sz ksØgem van, mert nØlk le bÆrmi mÆs nem Ør semmit.
J jj, SzentlØlek, aki Kentenich atyÆt bet lt tted,
j jj hozzÆm is. Engedd, hogy Øn is megØljem a januÆr
20-i esemØnyt. Kapcsolj ssze Kentenich atyÆval a
Szßzanya irÆnti pÆratlan szeretetØben Øs Isten szent
akarata irÆnti odaadÆsÆban.
Ima Kentenich atya boldoggá avatásáért
r k, SzenthÆromsÆgos Isten! Sch nstatt alap t ja az irÆntad Øs EgyhÆzad irÆnti szeretetbıl t rekedett mindig a Te akaratodat teljes teni Øs az
embereket szÆmodra megnyerni. Add meg neki MÆria, Sch nstatt HÆromszor CsodÆlatos Anyja Øs KirÆlynıje Æltal, amit szÆmomra kØr, Øs ajÆndØkozd
neki mielıbb az oltÆr dicsısØgØt, hogy mØg ÆldÆsosabban fejtse ki tovÆbbra is hatÆsÆt Ørted Øs a Te f ldi
orszÆgodØrt. Amen.
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7. hØt
AZ APOSTOLSÁG LELKE:
BESZÉLJ ÉS NE HALLGASS!
Reggeli ima
Mennyei Atya! Nemcsak magamnak Ølek. Amim
van, azt Te adtad nekem, hogy tovÆbbadjam. NØha
az okossÆgom gÆtol. Nem akarok senkit megsØrteni.
FØlek, hogy egy meg nem vilÆg tott sz val inkÆbb
eltasz tom a mÆsikat, mintsem megnyerem, ezØrt
sokminden kimondatlan marad. Nem beszØlek eleget
R lad. Nem beszØlek eleget arr l, hogy Ølet nk minden eredmØnye m g tt Te Ællsz. Nem beszØlek eleget
arr l, hogy minden embernek van eszmØnye Øs van
az ØletØnek Ørtelme, Øs hogy ez az Ørtelem Te vagy.
Te, aki a vÆgy dÆsunk Øs t rekvØs nk vØgsı cØlja
vagy.
Adj nekem Kentenich atya apostoli t zØbıl. Engedj beszØlni, engedd, hogy j t tehessek, anØlk l,
hogy mindig csak azt mØrlegelnØm, mikØnt hat az
emberekre. Engedd, hogy egyszerßen tovÆbbadjam
azt, ami bennem van, akÆr alkalmas, akÆr nem.
K ldd el nekem Szentlelkedet! Az apostolok
P nk sdkor megvÆltoztak. Tedd, hogy Øn is megvÆltozhassam, hogy vatos apostolb l bÆtor apostol legyek, aki kockÆztatja, hogy elutas tjÆk, ahogy
Kentenich atyÆt is elutas tottÆk. Aki kockÆztatja,
hogy nem Ørtik meg, hiszen b zik a LØlekben, aki
k zvet ti szavait az emberek felØ. Aki kockÆztatja,
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hogy egyed l Øs magÆnyosan marad, hiszen Te, hatalmas Atya, t bb k z ssØget ajÆndØkozol, mint amit
ember valaha ajÆndØkozhat. AjÆndØkozd nekem az
igazi apostoli lelket. Engedd, hogy beszØljek Øs ne
hallgassak. Amen.
Kentenich atya életébõl
1942. januÆr 20-a nagy vÆltozÆst hozott
Kentenich atya stratØgiÆjÆban. Ez idÆig is sok embert
megnyert szavaival Øs szØles k rben felh vta a figyelmet Sch nstattra. Mozgalma n vekedett, Øs Sch nstatt szellemØt el tudta terjeszteni, k l n sen papi
k r kben. A harmincas Øvek elejØn Øvente t bb, mint
kØtezer pap vett rØszt a lelkigyakorlatain. Ez k l n sen azokra a helyekre vonatkozott, ahol Kentenich
atya mßk d tt Dachau elıtt lØnyegØben NØmetorszÆgban Øs a nØmetajkœ szomszØdos orszÆgokban
dolgozott , Øs az egyhÆzi nyilvÆnossÆgra, az egyhÆzi tekintØly hordoz ira. Mindig a rendelkezØs kre
Ællt, amikor megkØrtØk.
1942. januÆr 20-a utÆn megvÆltozott a stratØgiÆja.
A januÆr 20-Æn t rtØntek az isteni hirtelen megjelenØsØt jelentette szÆmÆra. Az a meggyızıdØs Ølt benne, hogy Sch nstatt a fejben Øs a tagokban, tehÆt az
alap t szemØlyØben Øs a mozgalom szØles k reiben
egØszen a Szßzanya rendelkezØsØre adta magÆt, Øs
hogy ezt az odaadÆst a Szßzanya elfogadta.
Kentenich atyÆban Ølt a sz vetsØg Øgbıl t rtØnı megpecsØtelØsØnek tudata. Ehhez kapcsol dott az a gondolat, hogy 1945-ben t rtØnt szabadulÆsÆval elj tt az
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ideje annak, hogy a sch nstatti sz vetsØget Øs mindazt, ami Sch nstattban t rtØnt, az egØsz vilÆg elØ tÆrja.
KØt esemØny, kØt konkrØt intØzkedØs jellemzi a
stratØgia vÆltozÆsÆt. Az elsı a Himmelw rts (Az Øg
felØ) nyilvÆnossÆgra hozatala.
A Himmelw rts azon imÆk gyßjtemØnye, melyeket Kentenich atya a dachaui koncentrÆci s tÆborban rt, Øs amelyek meggyızıdØse szerint a
Sch nstatti Mozgalom szellemØnek hiteles letØtemØnye. Kentenich atya nagy pØldÆnyszÆmban adta ki
ezt az imak nyvet Øs elterjesztette NØmetorszÆgban
Øs a szomszØdos orszÆgokban. A Himmelw rts
szellemØvel pÆrbeszØdre Øs vitÆra akart felsz l tani
Øs megh vni. J ttek is a kØrdØsek Øs egy termØkeny
pÆrbeszØd indult meg. Ekkor mØg termØszetesen
minden szßk hatÆrok k z tt maradt.
Ezzel egyidıben stratØgiÆja mÆsik œj sœlypontjÆnak is elj tt az ideje: Kentenich atya Dachauban, mÆr
januÆr 20. utÆn arra a meggyızıdØsre jutott, hogy a
Szßzanya vilÆg-utazÆsokat kØr tıle. MÆr korÆbban is
k ld tt t bb tengerentœli orszÆgba MÆria-nıvØreket,
Øs k z ssØgØbıl t bb pap is dolgozott ezeken a helyeken Sch nstatt felØp tØsØn. ElØrkezettnek lÆtta az
idıt, amikor szemØlyesen is seg tenie kell a Nemzetk zi Sch nstatt-mozgalom kialakulÆsÆt. Az volt a
meggyızıdØse, hogy a Szßzanya nagy diadalmenetbe vezeti a mozgalmat. rezte az isteni igent
Sch nstattra. Ez ind totta arra, hogy minden irÆnyban bÆtran Øs erıteljesen lØpjen fel. Az apostoli lelk let œjra Øs mØlyen megragadta, mivel Ørezte ezt az
isteni igent.
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A Szentlélek adománya: Beszélj és ne hallgass!
Szent PÆl mondja nmagÆr l: Jaj nekem, ha
nem hirdetem az EvangØliumot! (1Kor 9,16) Az
apostol hordoz magÆban valamit, ami bel lrıl fesz ti
Øs amit tovÆbb kell adnia. ˝gy beszØl PÆl a zsid k Øs
pogÆnyok elıtt. Az Apostolok Cselekedetei tanœskodnak errıl az igyekezetØrıl. Arr l beszØl, amit
ÆtØlt: hogy JØzus Krisztus az r, aki Ørt nk meghalt
Øs f ltÆmadt. Az apostoli lelk let valami olyan, ami
bel lrıl j n, ami nk zlØsre mozgatja az embert az
emberi okossÆgon tœl is. Sokan oktalannak tartottÆk
Kentenich atyÆt Øs azt gondoltÆk, hogy mØrtØkletesebbnek kellene lennie a megnyilatkozÆsaiban. MagÆban a Sch nstatt-mozgalomban is lØtezett egy
sajÆtos agg d fØlelem, mely oktalan tœlbuzg sÆg
Æltal az embereket inkÆbb tasz totta, semmint
megnyerte. ˝gy bizonyos szavak okossÆgb l kimondatlanok maradtak. Az apostoli lelk let maga a
SzentlØlek, aki bel lrıl mozgatja az embert. Az apostol csak azØrt tud dolgozni, mert hisz a sikerØben.
Jobban Øs pontosabban mondva: mert hiszi, hogy a
SzentlØlek szemØlyesen elt lti, hogy Æltala beszØl Øs
a befogad ban a megfelelı hatÆst vÆltja ki.
Mária és a Szentlélek mûködése
A kÆnai mennyegzın MÆria a fiÆhoz fordul. El
akar Ørni nÆla valamit Øs tudja, hogy JØzus kØpes erre.
Meg akarja nyerni, hogy seg tsen a jegyeseknek. s
JØzus seg t. Ilyen meggyızıdØsbıl kell mondani a
sz t, amirıl hissz k, hogy hat, mert Isten hat ez Æltal
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a sz Æltal. Errıl a meggyızıdØsrıl van sz , amikor
apostoli lelk letrıl beszØl nk. A Szßzanya egyszerßen hitt Øs seg tsØget kØrt cØljÆhoz. s JØzus megtette a csodÆt. Elısz r œgy tßnt, mintha az r vÆlasza
elutas t lenne: Mit akarsz tılem asszony? MØg
nem j tt el az Øn rÆm. (Jn 2,4) A Szßzanya azonban
nem j n ettıl zavarba. Rend letlen hittel a hÆz szolgÆihoz fordul: TegyØtek meg, amit majd mond. (Jn
2,5)
Aki a Szßzanya k zelsØgØt keresi, aki belsıleg
mØlyen sszekapcsol dott Vele, elnyer valamit ebbıl a LØlekbıl, amely Kentenich atyÆt is bet lt tte;
elnyer valamit ebbıl a rend thetetlen apostoli rÆmenıssØgbıl, ebbıl a gyermeki hitbıl, hogy az r megteszi a csodÆt.
Vágyódásunk
KØtsØg k v l megfelel a j l megfontolt emberi
gondolkodÆsnak, hogy a keresztØnysØg zenetØt
megosszuk az emberekkel. A hÆzassÆgr l, az emberi
mØlt sÆgr l, Isten irÆntunk tanœs tott szeretetØrıl kimondott igazsÆgok az embernek egyszerßen j t tesznek. MiØrt mondjuk hÆt azokat oly ritkÆn? MiØrt nem
beszØl nk arr l, hogy Isten szereti az embereket,
hogy Isten Atya Øs hogy az emberek rÆb zhatjÆk
magukat Istenre? MiØrt vagyunk ilyen tØtovÆk?
FØl nk, hogy az apostoli tœlbuzg sÆgunk miatt
az emberek oktalannak tartanak benn nket. FØl nk
att l, hogy olyan dolgokr l beszØl nk, amiket egyÆltalÆn nem szeretne hallani. s talÆn mÆr mi is
megtapasztaltuk azt, amit Szent PÆlnak oly gyakran
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meg kellett tapasztalnia, mint AthØnban is, ahovÆ a
mßvelt g r g knek a FeltÆmadott zenetØt vitte el.
Az okos athØni fØrfiak nevettek rajta Øs elıkelıen azt
mondtÆk: errıl majd egyszer mÆskor meghallgatunk.
Ezt az okos megfontoltsÆgot csak a SzentlØlek
ajÆndØka Æltal gyızhetj k le, a sz v nkben lobog tßz
Æltal, amely egyszerßen akkor is tovÆbbadja fØnyØt,
ha az emberek j l Ørzik magukat a s tØtben. Ezt az
apostoli Lelket kell magunknak kØrn nk. Ez egy
j feltØtel œtjÆn nem Ørhetı el, ezt az apostoli lelket ki
kell k ny r gn nk a magunk szÆmÆra.
Esti ima
J jj SzentlØlek, gyœjts bennem t zet!
J jj SzentlØlek, hogy tovÆbbadhassam, amit a
J isten nekem adott.
J jj SzentlØlek, hogy beszØlhessek Isten szeretetØrıl Øs a SzßzanyÆval k t tt sz vetsØgrıl.
J jj SzentlØlek, hogy sok f lbe elmondhassam
azt az zenetet, hogy Sch nstatt Kegyelmi Anyja
t rıdni szeretne az emberekkel.
K sØrd szavaimat, hogy megØrtsØk azokat, Øs adj
nekem Ølı hitet, hogy Te Æltalam sz lsz Øs Te hordozod szavaimat, amiket hirdetek.
Adj Ølı hitet abban, hogy most, 1942. januÆr 20.
utÆn Sch nstatti Kegyelmi AnyÆnk a kegyelem csodÆit szeretnØ mßvelni az emberi sz vekben azÆltal,
hogy Øn a r la, a szentØly nkrıl, valamint az atyÆnk
Øs alap t nk gazdagsÆgÆr l sz l zenetet tovÆbbadom.
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Sok emberrel voltam ma egy tt. Udvarias Øs
elızØkeny voltam. Itt-ott azonban mondhattam volna
valamit, de az Ørtelmem megakadÆlyozott ebben.
J jj, SzentlØlek, irgalmazz nekem, formÆlj belılem
apostolt, ahogy P nk sdkor az apostolokat megvÆltoztattad, bet lt tted; ahogy a SzßzanyÆt elt lt tted,
amikor egyszerßen hitte, hogy JØzus a csodÆt meg
fogja tenni. Nem elsısorban magam miatt kØrem ezt
az adomÆnyt. A Mennyei Atya j sÆgÆr l van sz ,
hogy azt az emberek megismerjØk Øs megszeressØk.
AzØrt fontos ez nekem, hogy az emberek IstennØl
otthonra talÆljanak, a Szßzanya sz vØben megØrezzØk, melyek emberi lØt nk igazi, val di r mei, hogy
vele Øs Æltala megtalÆljÆk Urunkat, Øs a Mennyei
Atya gyermekeikØnt szabadnak, erısnek Øs j nak
ØrezzØk magukat. Amen.
Ima Kentenich atya boldoggá avatásáért
r k, SzenthÆromsÆgos Isten! Sch nstatt alap t ja az irÆntad Øs EgyhÆzad irÆnti szeretetbıl t rekedett mindig a Te akaratodat teljes teni Øs az
embereket szÆmodra megnyerni. Add meg neki MÆria, Sch nstatt HÆromszor CsodÆlatos Anyja Øs KirÆlynıje Æltal, amit szÆmomra kØr, Øs ajÆndØkozd
neki mielıbb az oltÆr dicsısØgØt, hogy mØg ÆldÆsosabban fejtse ki tovÆbbra is hatÆsÆt Ørted Øs a Te f ldi
orszÆgodØrt. Amen.
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8. hØt
A VÉRTANÚK LELKE:
A KOCKÁZATTAL TELI APOSTOLKODÁS
Reggeli ima
Mennyei Atya! Igen, apostol akarok lenni. KØrem a Lelket, szÆlljon le rÆm. De fØlek. FØlek, hogy
szavaim szØgyent hoznak rÆm. FØlek, le fognak nØzni. Te tudod, Istenem, hogy t megtÆrsadalomban
Ølek, Øs aki nem vesz rØszt a jÆtØkban, kirekesztik. Te
tudod, hogy nem akarok kiszÆllni a jÆtØkb l, elvØgre
fiad rÆnk b zta a szeretetet. s nØha ugye a hallgatÆs
jelenti a szeretet egy cselekedetØt? TermØszetesen
vannak terveim, de fØlek, hogy valakinek fÆjdalmat
okozok Øs lenØznek. s most kØrem Szentlelkedet.
Engedd, hogy elvigyem szeretetedet az emberekhez
akkor is, ha tiltakozÆsba tk z m. Seg ts, hogy kiÆlljak a szeretetØrt akkor is, ha k rnyezetem ezØrt megvetØssel vagy kirekesztØssel b ntet.
Engedd, hogy Kentenich atyÆhoz hasonl an a
SzentlØlek fØnyØben szeressem az embereket, azokat
is, akik szavadat nem fogadjÆk el. Amen.
Kentenich atya életébõl
A Sch nstatt-mozgalom kezdetØn t rtØnt. Az
egyik egyhÆzmegyØben sok pap csatlakozott Sch nstatthoz. Az egyik k z l k k l n sen k zel Ællt
Kentenich atyÆhoz. FiatalemberekkØnt egy tt ØltØk
Æt Sch nstatt megalakulÆsÆt. KØsıbb mØgis œgy d n73

t tt, hogy sajÆt egyhÆzmegyØjØben lesz pap. MÆr a
szeminÆriumban sok tÆrsÆt megnyerte Sch nstattnak. Kentenich atyÆval gazdag levØlvÆltÆsa is
bizony tja mØly emberi kapcsolatukat. ˝gy termØszetes volt, hogy ez a pap, aki lelkipÆsztorkodÆssal
foglalkozott, Ætvegye egyhÆzmegyØjØben a Sch nstatt-csalÆdok irÆnti felelıssØget. Azonban kider lt
Øs itt kezdıdik a t rtØnet igazi drÆmÆja , hogy
nem nıtt fel ehhez a feladathoz. Szokatlan vezetıi
kØpessØge volt. Meg tudott gyızni Øs lelkes teni tudott mÆsokat, de csak addig, am g egy tt Ølt vel k.
Ahogy kiker ltek az emberek a lÆt k rØbıl, œgy a
gondolkodÆsi k rØbıl is kiker ltek. Minden tıle telhetıt megtett, de hatÆsa nem Ørt el a tÆvolba.
Kentenich atya tudta, hogy az egyhÆzmegyØben
sz ksØge van egy vezetıre, de tudta, hogy rØgi munkatÆrsa ezt a feladatot nem tudja ellÆtni. A jogszerß
cselekvØs parancsa a hivatalÆb l val elmozd tÆs
volt. Az is vilÆgos volt szÆmÆra, hogy a sz ban forg
atyÆnak nem lesz ereje ezt elviselni, mØly sebet okoz
neki. Ez az eset nagy gondot jelentett Kentenich
atyÆnak. Ezekben az Øvekben ugyanis rengetegen
voltak a csodÆl i, de sszehasonl thatatlanul kevesen
voltak azok, akik hßek maradtak hozzÆ. RØgi barÆtjÆnÆl tapasztalt erıs hßsØg megØrintette a sz vØt. Az
ı megsebzØse az igazsÆg kedvØØrt (ami itt egy mÆsik
beosztÆsba val jogos ÆthelyezØst jelentett) mindkettıj k megsebzØsØt jelentette. Kentenich atya mØgis
felmentette ezt a pap barÆtjÆt a hivatalÆb l, aki ezt
soha nem heverte ki. Kentenich atya tudta ezt Øs ı is
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szenvedett miatta. Van tehÆt egy egØszen csendes
vØrtanœsÆg.
A Szentlélek adománya:
a kockázattal teli apostolkodás
Mire gondolunk, amikor a vØrtanœsÆg lelkØrıl
beszØl nk? Az embert elt ltı olyan isteni erıre gondolunk, amivel az apostolkodÆs szavait akkor is elmondja, ha az neki fÆjdalommal jÆr. Nem kell mindig
meghalni. E kilenced olvas i k z l egØszen kevesen
fognak vØrtanœkØnt bevonulni az egyhÆzt rtØnelembe. De aligha van olyan k z l k, aki ne Ørezte volna
a hite, a Szßzanya irÆnti szeretete, JØzus Krisztus
irÆnti szeretete miatt a visszautas tÆs, lenØzØs fÆjdalmÆt. Aligha van olyan az olvas k k z l, aki mØg ne
Ørezte volna, hogy aki keresztØny ØrtØkekkel lØp f l
a munkatÆrsai k z tt, azt sajnÆlkoz mosollyal veszik k r l. A j vı keresztØnyØnek szÆmolnia kell
ezzel a sajnÆlkoz mosollyal, hÆtrÆnyokkal, megvetØssel.
Ha egy keresztØny visszahœz dik Øs a megszØgyen tØstıl val fØlelem miatt hallgat, akkor a keresztØnysØgØbıl is elvesz t valami nagyon fontosat.
Egy fa, amely nincs Ølı cserekapcsolatban a k rnyezetØvel, meghal. s ha ez a cserekapcsolat gyenge,
akkor elsatnyul a fa. ˝gy van ez a keresztØnyeknØl is.
Ha valaki nem tud beszØlni arr l, ami benne van, egy
idı utÆn nem is hisz igazÆb l abban, amit magÆban
hordoz. A vØrtanœk Lelke: kØsznek lenni a megszØgyen lØsre, Øs ami ezzel egy tt jÆr, az elutas tÆsra, a
lenØzØsre, a lekicsinylØsre. Ez a Szellem a jelen
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EgyhÆzÆnak Øleteleme. Ez a LØlek a szeretı Isten
nagy belsı k zelsØgØt hozza magÆval. Csak az tud
tart san kiÆllni a nehØzsØgek k z tt, aki az emberi
s rÆssal ssze tudja kapcsolni az isteni mosolyt. Csak
az tud œgy Ønekelni a vØrtanœsÆgra tekintve, mint
ahogy azt az ıskeresztØnyek tettØk, aki Ørzi magÆban
a FeltÆmadott kegyelmØt. Nagyon k zel kell Ørezn nk magunkhoz Istent, ha kØszek akarunk lenni
arra, hogy meghaljunk rte.
Mária és a Szentlélek mûködése
A Szßzanya egy tt szenvedett a fiÆval. TalÆn
inkÆbb ı maga f gg tt volna a kereszten. Ilyen egy
anya. Aki csalÆdokkal dolgozik, œjb l Øs œjb l megØli, hogy egy anya azt mondja: sz vesebben lennØk
Øn a beteg gyermekem helyØben. De a Szßzanya
hitte, hogy Isten szeretettel gondoskodik JØzusr l. s
a Szßzanya hitte, hogy ez a szeretet mindennØl erısebb. ˝gy a gyerekØt a J istennek ajÆndØkozta. gy
ajÆndØkozta oda gyermekØt, ahogyan NÆzÆretben
GÆbor angyal k sz ntØsØre mondta: Az r szolgÆl leÆnya vagyok (Lk 1,38). Ez a sz v vØrtanœsÆga
volt. Egy belsı harc eredmØnye. Nem a k lvilÆg felØ
t rtØnı tanœskodÆs okozta a vØrtanœsÆgot, hanem a
hit kih vÆsa. Az apostol abban a biztos tudatban Øl,
hogy j gyben jÆr. A Szßzanya lÆtta meghalni gyermekØt, akit a nØp el ljÆr i elvetettek. Ezek az el ljÆr k egyben a vallÆs kØpviselıi voltak a Szßzanya
szÆmÆra. A fıpap Øs a fıtanÆcs vitte a halÆlba JØzust.
gy tßnhetett tehÆt, hogy Isten elhagyta. De MÆria
tovÆbbra is hitt benne. A SzßzanyÆban a vØrtanœsÆg
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Lelke az volt, hogy a Golgota keresztje m g tt meglÆtta a J isten fØnyØt Øs Istennek odaajÆndØkozta
gyermekØt.
Vágyódásunk
A SzentlØlek ezen adomÆnya utÆni vÆgy dÆsunkat k nnyß meghatÆrozni. Az Øletben gyakran a
k nnyßnek tßnı dolgok a legnehezebbek. ˝gy van ez
itt is. FØl nk az emberektıl. Alkalmazkodunk hozzÆjuk. MÆr rØgen itt lett volna az ideje, hogy misszi t
kezdj nk el a mai MagyarorszÆgon. De erre nem
gondolunk. Magunkkal vagyunk elfoglalva. Egy
k zvØlemØny-kutatÆs szerint a keresztØnyek bÆtortalanok. Egyszerßen fØl nk kØpviselni ØrtØkeinket.
Sok meggondolÆs m g tt, mely korszerßnek, felvilÆgosultnak tßnik, ez a fØlelem rejtızik. KØrj k a
Szentlelket, hogy a fØlelmet Øs bÆtortalansÆgot le
tudjuk gyızni.
Esti ima
J jj, SzentlØlek, t lts el erıddel, hogy az igazsÆgot hirdessem Øs tegyem akkor is, ha ettıl vissza
akarna tartani az, hogy nem bÆnthatom meg azokat,
akiket szeretek. Engedd, hogy Kentenich atyÆhoz
hasonl an az igazsÆg az elsı helyen legyen a szavaimban. Tedd az Øn tanœsÆgtØtelemet j sÆgossÆ, de
egyben erıssØ is.
J jj, SzentlØlek, j jj le a Te EgyhÆzadra, hogy a
keresztØnyek tovÆbbadjÆk MagyarorszÆgon hit nk
nagy igazsÆgait, az emberek Øs a hÆzassÆgok igazsÆ77

gait, a mi j Mennyei AtyÆnk igazsÆgait, akÆr alkalmas, akÆr alkalmatlan. J jj, SzentlØlek, j jj le a Te
EgyhÆzadra, hogy ismØt bÆtor legyen. Te erısebb
vagy mindannÆl, ami a J istennel szembenÆll. Te
erısebb vagy azoknÆl a ÆramlatoknÆl, amelyek manapsÆg a szerencsØtlen embereket elsodorhatjÆk. Adj
erıt a kockÆzattal teli apostolkodÆshoz. Adj erıt,
hogy egyszerßen mindig tovÆbb szerethessek akkor
is, ha fÆj. Amen.
Ima Kentenich atya boldoggá avatásáért
r k, SzenthÆromsÆgos Isten! Sch nstatt alap t ja az irÆntad Øs EgyhÆzad irÆnti szeretetbıl t rekedett mindig a Te akaratodat teljes teni Øs az
embereket szÆmodra megnyerni. Add meg neki MÆria, Sch nstatt HÆromszor CsodÆlatos Anyja Øs KirÆlynıje Æltal, amit szÆmomra kØr, Øs ajÆndØkozd
neki mielıbb az oltÆr dicsısØgØt, hogy mØg ÆldÆsosabban fejtse ki tovÆbbra is hatÆsÆt Ørted Øs a Te f ldi
orszÆgodØrt. Amen.
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9. hØt
A GYERMEKSÉG LELKE,
A GYERMEKSÉG ÚTJA
Reggeli ima
Hatalmas Mennyei AtyÆm! A Szent rÆsban az Æll,
hogy Te szeretsz engem. NehØz azonban mindig
hinnem ebben. Elsısorban nem az gÆtol az IrÆntad
val szeretetben, hogy sok mindent nem Ørtek abb l,
amit teszel. Hiszen azt mØg sz vesen elfogadom,
hogy sokszor nem Ørtelek. Sokkal nagyobb vagy,
mint Øn. Olyan dolgok fordulnak elı a Te tervedben,
melyek tœl vannak az Øn felfog kØpessØgemen.
Valami mÆsr l van sz . Nehezemre esik, hogy a
szeretetedben higgyek, mert ezzel kapcsolatban
olyan sok kuszasÆg Øs ellentmondÆsossÆg van bennem. Nehezemre esik hinni a te irgalmadban, amikor
bßnt k vettem el. AtyÆm, k ldd el Szentlelkedet,
hogy szerethesselek Øs a Te gyermekednek Ørezhessem magamat, akit Te elfogadsz. Te vagy a szeretet,
aki fiadnak ajÆndØkozod magadat, Øs ennek a szeretetnek a gy m lcse a SzentlØlek. Ha bet lt a SzentlØlek, egyre jobban Ørezni fogom, hogy elfogadsz
engem œgy, ahogy vagyok. Ez a tudat mindig elk sØr,
bÆrmi t rtØnjen is. Kentenich atya elhozhatta a vilÆgnak a Te irgalommal teli szereteted j h rØt. Engedd,
hogy bennem is legyen valami ebbıl a LØlekbıl, ami
ıt elt lt tte Øs Øltette. Hadd Øljem meg Øs hadd Øljem
Æt Øn is azt, amit ı megØlt Øs ÆtØlt.
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AtyÆm, a gyermeked vagyok, most ezt a kilencedet imÆdkozom, ami ezen a hØten a gyermeksØgrıl
sz l. Engedd ezØrt ma megØlnem a Te k zelsØgedet!
K ldj nekem valamifØle jelet, mely igazolja azokat,
amik ebben a kilencedben R lad sz lnak! Amen.
Kentenich atya életébõl
Kentenich atyÆnak mesØltØk, hogy egy akkoriban h res pap lelkileg sszeroppant az egyhÆzi hivatal rendszabÆlyozÆsa alatt. Kentenich atya hagyta,
hogy ez a h r hasson rÆ, majd megjegyezte: IgazÆb l
k l n s, hogy nem jÆrtam Øn is gy. (Ekkor
Kentenich atya mÆr nyolc Øve Milwaukee-ban volt
szÆmßzetØsben.) s egy kis idı mœlva hozzÆtette:
Em g tt azonban egy mØly Isten-ØlmØny is Æll.
Egy mØly Isten-ØlmØny. s itt mÆr nem teol giÆr l
van sz , hanem tapasztalatr l Øs megØlØsrıl.
Kentenich atya hazatØrØse Eur pÆba meglehetısen drÆmaian ment vØgbe. Kapott egy R mÆba h v
tÆviratot, de a felad ja nem der lt ki. Kentenich atya
kØsıbb azt mondta: Mindig arra kØrtem a SzßzanyÆt, rendezze œgy a hazatØrØsemet, hogy az egyØrtelmßen az ı mßve legyen. Ez t rtØnt akkor is,
amikor a Szent Officium egyetlen lØsen az sszes
Kentenich atya ellen hozott vÆdat les p rte az asztalr l. (Ekkor mÆr tizennØgy Øvi egyhÆzi szÆmßzetØs
Ællt a hÆta m g tt.) Kentenich atyÆt rehabilitÆltÆk Øs
hazatØrt. Ez az egØsz folyamat mØrf ldkı volt
Sch nstatt t rtØnetØben. A Szßzanya megmutatta hatalmÆt, de j sÆgÆt is. EzØrt a hazatØrØs Kentenich atya
szÆmÆra az irgalmasan szeretı Øs k ny r letes
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mennyei Atya kØpØvel kapcsol dott ssze. Noha korÆbban is fÆradhatatlanul hirdette a szeretı Istent,
ezek utÆn az igehirdetØse mØg inkÆbb az irgalom k rØ
sszpontosult. Isten egyszerßen elfogadja az embert.
Lehajol az emberhez, egyszerßen befogadja Øs neki
ajÆndØkozza szeretetØt.
A Szentlélek adománya: Isten az én Atyám
Szent PÆl a gyermeksØg LelkØt az elfogadottsÆg
megØlØsØvel hozza kapcsolatba. Ezt rja a r maiaknak: Akiket Isten Lelke vezØrel, azok Isten fiai.
Nem a szolgasÆg lelkØt kaptÆtok ugyanis, hogy ismØt
fØlelemben Øljetek, hanem a fogadott fiœsÆg LelkØt
kaptÆtok, melyben azt kiÆltjuk: Abba, Atya! (R m
8,14-15).
Az ıskeresztØnyeknØl nyilvÆnval an gyakorlatban volt az istentiszteleteken, hogy akit mise k zben
Isten atyailag megØrintett, ott, abban a pillanatban
gy kiÆltott fel: Abba, kedves Atya! Az arÆm abba
sz egy becenØv, amit magyarra papÆnak, apucinak
lehetne ford tani. Szent PÆl rÆmutat, hogy a SzentlØleknek k sz nhetj k azokat az ØlmØnyeinket, amelyekben az ember egØszen Istentıl elfogadottnak Ørzi
Øs hiszi magÆt.
˝gy a SzentlØlek Æltal egy œj ØletØrzØs keletkezik.
Olyan emberrØ lesz nk, aki Istent apÆnak Øli meg.
Olyan emberrØ lesz nk, aki sz vesen odaajÆndØkozza
magÆt ennek az ApÆnak. Ahogyan JØzus ajÆndØkozta
oda magÆt a kereszten atyjÆnak: AtyÆm, kezedbe
ajÆnlom lelkemet (Lk 23,46). Ez a szerØnysØg Øs az
egyszerßsØg Lelke.
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MÆr nem veszi magÆt olyan komolyan az, aki
megtapasztalta Isten szeretetØt. A LØlek az, aki megh v benn nket, hogy œjra Øs œjra Istenhez forduljunk,
Øs mondjuk neki: Apa, a Tied vagyok.
Mária és a Szentlélek mûködése
1954-ben az EgyhÆz MÆria testi mennybemenetelØnek dogmÆjÆt ajÆndØkozta nek nk. Az egyhÆzi
hagyomÆnyban mindig is Ølt az a gondolat, hogy a
Szßzanya egØsz emberi lØnyØvel hazatØrhetett, haza
a fiÆhoz, haza Mennyei AtyjÆhoz. Ami akkor t rtØnt,
a SzentlØlek mßve volt: MÆria mint egy gyermek
megØlte a legmØlyebb Øs legtisztÆbb elfogadottsÆgot.
A GolgotÆn a s tØtsØg Øs a vØrtanœsÆg LelkØt
kapta ajÆndØkba, a csakazØrtis hitet, melyeket a
SzentlØlek ajÆndØkozott neki. Most egyszerßen
annak a gyermeknek boldogsÆgÆt kapta, aki hazaØrkezett az apjÆhoz. RØszt vehetett az r k Ige boldogsÆgÆban, a fiÆnak, a mi urunk JØzus Krisztusnak a
boldogsÆgÆban, aki Istent AbbÆnak, kedves apÆnak
sz l totta.
A pillantÆs, amit a LØlekben vethetett az ØletØre,
œjra Øs œjra azt idØzhette tudatÆba, hogy minden, amit
ÆtØlt, minden, ami Istentıl j tt hozzÆ, mind Szeretet
volt.
Vágyódásunk
Ezalatt a kilenc hØt alatt œjra meg œjra megtanultuk, hogy kØrj k a Szentlelket, amikor termØszet nk
korlÆtaiba tk zt nk.
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Amikor a gyermeksØgrıl, mint a SzentlØleknek
arr l az ajÆndØkÆr l beszØl nk, ahol tudatosodik benn nk, hogy Isten vØgØrvØnyesen elfogadott minket,
nem nehØz ØrvØnyes lØlektani kapcsol dÆsi pontot
talÆlni. Amikor nemet mondunk nmagunkra, mindarra, amit hordozunk magunkban, ez tagadÆs, amely
szØtt r mindent. Ha k r lnØz nk abban a vilÆgban,
ahol oly sok gonosz kritika van, ahol a rossz h r az
Ørdekes, ahol a mØdia elınyben rØszes ti a negat vumokat, akkor nagyon hamar vilÆgossÆ vÆlik elıtt nk:
mindezeknek az az alapja, hogy az emberek nem
kedvelik nmagukat. Aki el tudja fogadni nmagÆt,
vagy aki ÆtØli, hogy Isten elfogadja ıt, az nem kØpes
rombol , ellensØges kritikÆt hasznÆlni. Egyszerßen
fÆj neki, ha a jelenlØtØben mÆsok hibÆir l beszØlnek.
(FeltØtelezve azt, hogy ezek a hibÆk val ban lØteznek.) Az nmagunkkal szemben kimondott nem az
oka a mÆsokkal szemben kimondott nemnek, mÆsok
megtagadÆsÆnak, a szeretetlen kritikÆnak. s ez a
tagadÆs rombol.
Nem k nnyß bÆnni ezzel. Biztos, hogy itt mÆr
egy kis fegyelemre is sz ksØg van. Megtagadhatjuk,
hogy olyan beszØlgetØsekben rØszt vegy nk, amelyekben mÆsokat lekicsinyelnek. Megtilthatjuk magunknak azokat a negat v gondolatokat, melyek
akkor keletkeznek benn nk, amikor a k rnyezet nkben val ban valami igazsÆgtalansÆg vagy hiba t rtØnik. Ilyenkor nem hagy nyugodni benn nket a dolog
Øs a gondolatainkban az igazsÆgot szeretnØnk ØrvØnyre juttatni. s val jÆban Ølvezz k a nemet, Ølvezettel Ællap tjuk meg, hogy a mÆsiknak valami hibÆja
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van. NehØz bÆnni ezzel, mert olyan sok dolog van,
ami t rvØnyes theti a negat v gondolatokat. s mØg
azØrt is nehØz elbÆnni a negat v gondolatokkal, mert
a meghasonlott embersØg nk legmØlyØrıl j nnek.
Ezek az eredeti bßn k vetkezmØnyei. s nem hagyjÆk magukat egy akarati cselekedettel eltÆvol tani.
Itt az emberek is keveset seg thetnek rajtunk.
Biztos azonban, ha van valaki, aki elfogad benn nket, akkor ez seg thet nek nk megsejteni, hogy mikØnt is szeret benn nket Isten. De ez csak sejtØs
marad. Val ban, mert a negat vum a lØny nkben
nemcsak egy lØlektani problØma, hanem vØgsı soron
teol giai is. Az eredeti bßnnel terhelt, meghasonlott
Øs meghasadt termØszet nk nem hagyja magÆt emberi m don gy gy tani, ezt a LØleknek magÆnak kell
megtennie. s amikor a LØlek rÆnk szÆll, akkor egyszer csak j l Ørezz k magunkat IstennØl. rezz k
magunkban az fØnyØt Øs erejØt. 1942. januÆr 20.
utÆn Kentenich atya egy b rt nbıl kijuttatott levelØben azt rja, hogy lelke egy Ælland an gyarapod
fØnyben œszik . K vÆnjuk Øs kØrj k magunknak ezt
a Szentlelket, amely minden emberi lehetısØgen tœlmenıen megteszi benn nk a csodÆt, hogy hinni tudunk Isten irÆntunk val szeretetØben.
Esti ima
J jj SzentlØlek, ha Te bennem vagy, tudom: Isten
elfogad engem.
J jj SzentlØlek, ha Te bennem vagy, val ban
Ørzem, hogy Isten az Øn apÆm.
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J jj SzentlØlek, adj nekem valamit Urunk JØzus
Krisztus, a Szßzanya Øs Kentenich atya ØletØrzØsØbıl.
J jj SzentlØlek, hadd legyek elıtted jÆtsz gyerek,
aki szabad Øs aki az Ølet minden esemØnye m g tt
megtalÆlja a Mennyei AtyÆt!
J jj SzentlØlek, hadd legyen bennem az az r m,
ami Kentenich atyÆban volt, amikor Milwaukee-b l
hazatØrhetett!
J jj SzentlØlek, hadd legyek a Szßzanya gyermeke!
Az Atya nek nk adta anyÆnk sz vØt, hogy jobban
megØrts nk TØged, azt a sz vet, amely egØsz bensınket az elfogadottsÆg lØgk rØbe, a szeretet, a szerØnysØg Øs az odaadÆs lØgk rØbe mer ti.
Add, hogy vilÆg tsak az emberek szÆmÆra!
Hadd legyek bÆtor apostol, Øs ajÆndØkozd nekem
a vØrtanœk LelkØt!
De bensım mØlyØn add nekem a gyermeksØg
LelkØt! Amen.
Ima Kentenich atya boldoggá avatásáért
r k, SzenthÆromsÆgos Isten! Sch nstatt alap t ja az irÆntad Øs EgyhÆzad irÆnti szeretetbıl t rekedett mindig a Te akaratodat teljes teni Øs az
embereket szÆmodra megnyerni. Add meg neki MÆria, Sch nstatt HÆromszor CsodÆlatos Anyja Øs KirÆlynıje Æltal, amit szÆmomra kØr, Øs ajÆndØkozd
neki mielıbb az oltÆr dicsısØgØt, hogy mØg ÆldÆsosabban fejtse ki tovÆbbra is hatÆsÆt Ørted Øs a Te f ldi
orszÆgodØrt. Amen.
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Nagy lehetısØg ez a kilenced a hÆzaspÆroknak Øs a
csalÆdoknak, hogy k z sen forduljanak Istenhez a nap
folyamÆn, Øs hogy ezÆltal is n vekedjen a hÆzassÆg
szentsØgØben megØlt szeretet k, hogy otthonuk egyre
inkÆbb szentØllyØ, csalÆdegyhÆzzÆ formÆl djØk.
EgyhÆzunk Øs nemzet nk nagy jubileumi ØvØre
kØsz lve igen nagy r mmel ajÆnlom ezt a kilencedet
nemcsak a Sch nstatt-csalÆdoknak, hanem minden
keresztØny csalÆdnak.

B r LÆszl
p sp k
Minden egyhÆzi k z ssØgben nagy k sØrtØs,
hogy a LØlek Æltal felismert igazsÆgok eltÆvolodnak
az Ølettıl Øs megmerevednek. Tilmann atya k nyvecskØje rÆmutat arra, hogy a SzentlØlek magÆt az
Øletet, a hØtk znapokat akarja Æthatni. Ez val sul
meg az odaad szeretetben. CsalÆdon bel l vagy a
vilÆgban csak a jØzusi szeretet Æltal lehet nk eszk zei
a SzentlØleknek. ˝gy Ørintj k meg mÆsok sz vØt Øs gy
lehet nk kØpesek a LØlek fØnyØt ÆtsugÆrozni. Ezt
tette a Szßzanya is.
AjÆnlom mindazoknak, akik f lismertØk mÆr a kor
kih vÆsÆt Øs tovÆbb akarjÆk adni a SzentlØlek fØnyØt.
Budapest, 1998.
Katona IstvÆn
r.k. lelkØsz

