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„ Ha szívünkben nincs ott Istennek, az Ő szeretetének és 

gyöngédségének melege, hogyan melegíthetnénk fel mi, 

szegény bűnösök, másokét? Gondoljátok csak meg.” (IE 

30.) Próbáljon meg ma csendben, összeszedetten, Isten 

jelenlétére figyelni, 25-ször mondva az imát: 

„Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, 

bűnösön!” 

márc. 2. hétfő „…nem félünk elmenni Vele a peremvidékre. Jónás hívő 

ember…Mindent világosan lát…és mereven. Ezért…az Úr 

megszólítja őt, és azt mondja, menjen prédikálni 

Ninivébe,… Mire tanít minket ez a történet? Arra, hogy ne 

féljünk kilépni sémáinkból, hogy Isten kövessük,… Isten 

nem fél! Tudjátok ezt? Ő nem fél!...Ha elmentek a 

peremvidékre, ott találjátok Őt.” (IE 32-33.) Figyeljen ma 

Isten indításaira! 

márc. 3. kedd „…ha egy keresztény nyugton marad, a végén múzeumi 

szoborrá válik: ilyenből pedig már most is több van a 

kelleténél.” (IE 33.) Mikor tett valami bátran, Isten 

kedvéért? 

márc. 4. szerda „Ha mi, keresztények, bezárkózunk saját csoportunkba, 

saját mozgalmunkba, saját plébániánkba, saját 

környezetünkbe, akkor az történik velünk, ami minden 

bezárt dologgal. Amikor egy szoba zárva marad, egy idő 

után érezni a dohszagot. És ha valaki be van oda zárva, 

megbetegszik.” Van, akiről már lemondott? Esteleg többen 

is vannak? Törje fel ma a skatulyát, amibe beletette, és 

forduljon Istenhez segítségért! 

márc. 5. csütörtök „Jézus nem azt mondja: menjetek, oldjátok meg, ahogy 

tudjátok… Jézus azt mondja: Menjetek, én veletek 

vagyok…Ő is velünk tart, sőt, megelőz bennünket,” Menjen 

ma oda valakihez, akihez Isten küldi! 

márc. 6. péntek „ A ’szolidaritás’ mindenképpen jóval többet jelent, mint a 

nagylelkűség néhány szórványos megnyilvánulása. …az 

egyház előtérbe helyezi a szegényeket,…Ez a döntés, 

mondja XVI. Benedek pápa, ’elválaszthatatlan része egy 

olyan Istenbe vetett hitnek, aki szegénnyé tette magát 

értünk, hogy szegénysége által tegyen gazdaggá minket.” 

Ön kit helyez előtérbe az Öntől szegényebbek közül? Ha 

nem tudja a választ, kérje Istent, mutassa meg őt Önnek! 

márc. 7. szombat Halottak emlékezete. Ma a meggyújtott gyertya mellett 

azokért a rokonaiért imádkozzon, akik tudomása szerint 

nem jutottak el a hitre, vagy nagyon meggyöngült a 

kapcsolatuk Krisztussal! 

márc. 8. Kereszt- 

hódoló 

vasárnap 

„Elosztották maguk között ruháimat, és öltönyömre sorsot 

vetettek.” (Zsolt 22, 19) „Ki tépte szét Krisztusom, a Te 

köntösödet?” 

„Mi magunk szaggatjuk szét az egyházat!...Nem is tudjátok, 

milyen rosszat tesznek az egyháznak, a plébániáknak, a 

közösségnek a pletykák!... A pletykák sebeznek. A 

kereszténynek inkább el kellene harapnia a nyelvét, 

semmint pletykálkodjon.” (IE 45-47.) Kérjen bocsánatot 

Istentől legutóbbi felesleges megjegyzéseiért, és 

imádkozzék azért, akiről beszélt! 

 


