
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

„S akkor – magától – megnyílik az ég, 
Mely nem tárult ki átokra, imára, 
Erı, akarat, kétségbeesés, 
Bőnbánat – hasztalanul ostromolták. 

… 

Akkor – magától – szőnik a vihar, 
Akkor – magától – minden elcsitul, 
Akkor – magától – éled a remény. 
Álomfáidnak minden aranyágán 
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem. 

Ez a magától: ez a Kegyelem.” 

/Reményik Sándor: Kegyelem/ 

A kegyelem 
 -Isten adománya, amely magában foglal minden más ajándékot, de nem csupán ajándéktárgy. Az ajándékozó 
nagylelkőségét sugározza, és ezzel a nagylelkőséggel átkarolja a teremtményt, aki befogadja. Isten a kegyelem 
révén ajándékoz, és az, aki befogadja adományát, kegylmet talál nála, megnyeri tetszését. 
Az eredeti héber és a görög (kharisz) szó egyformán jelöli az ajándék forrását az adományozónál és egyszersmind 
az adomány hatását a befogadónál. 
 

Isten kegyelme egyszerre lehet nyomorúságunkhoz lehajló irgalmasság, az övéihez nagylelkő hőség, 
rendíthetetlen szilárdság elkötelezettségeiben, a szív gyengédsége és az egész lény ragaszkodása a szeretettekhez, 
kimeríthetetlen igazságosság, amely képes biztosítani minden teremtményének jogainak teljességét, és egészen 
betölteni vágyait.  
 

A karizmák változatosságán keresztül megnyilvánul a kiválasztás, az Istentıl jövı választás, amely megelız 
minden emberi választást, amely bevezet az üdvösségbe, amely valakit egy sajátos küldetésre szentel fel. 
 

Csaknem minden apostoli levél bevezetésében ezt találjuk: Isten kegyelmének kívánását. Mindez azt mutatja, 
hogy a keresztények számára a kegyelem olyan ajándék, amely összefoglalja Isten minden tevékenységét és 
mindazt a jót, amit testvéreinknek kívánhatunk. 
 

Az üdvösség Isten adománya, és nem munka által kiérdemelt jutalom. 
És Isten kegyelme nem elégszik meg azzal, hogy kiragad bennünket a halálból egy felmentı ítélettel; 
nagylelkősége minden határt meghalad. Ott, ahol elburjánzott a bőn, túlárad a kegyelem; korlátlanul megnyitja az 
isteni nagylelkőség kimeríthetetlen gazdagságát, és azt számlálatlanul kiárasztja. (Róm 5,12-21) 
A keresztény meghívott a kegyelemre, megszilárdult a kegyelemben, a kegyelem uralma alatt él. De ez a létezés 
nem csupán egy tényleges állapot, hanem élet a szó teljes értelmében, azoknak az élete, akik a halálból visszatérve 
új életet élnek a feltámadott Krisztussal. Az életnek ez a megtapasztalása az Atya legfıbb ajándékának, a 
Szentléleknek a megtapasztalása. A kegyelem uralma a Léleké; a bőntıl megszabadult ember a megszentelıdés 
gyümölcseit termi. A kegyelem valóban Isten gyermekeivé tesz minket és a kegyelem által mővelt megigazulás 
útján azok tudunk lenni Isten elıtt, aminek ı akar bennünket. Amikor így a keresztény felfedezi Isten 
kegyelmében minden tettének forrását, megtalálja az emberekkel szemben a helyes magatartást, az igazi 
büszkeséget, amely semmijével sem dicsekszik, hanem azzal, hogy mindent kegyelem által kapott, és mindenek 
elıtt a megigazultságot. Isten kegyelmében az embernek sikerül az, hogy önmaga legyen. 
 

A Biblikus teológiai szótárból szemezgetett:       Gönczöl Kati (ii) 
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Ötlet a böjtölésre avagy Nem is olyan nehéz… 
 

Ne felejts el ebbıl válogatva vagy mással kiegészítve összeállítani  
a magad nagyböjti programját, hogy ez tényleg segíthessen közelebb jutnod Jézushoz! 
 
Étkezésünk: 
a falánkak, habzsolók - egyenek kevesebbet 
kisétkőek, finnyásak - egyenek többet, 
egészségüket elhanyagolók - rendszeresebben, tudatosabban óvva testük épségét. 
 
Éle t rendünk:  
a reggelente lustálkodók – keljenek öt perccel korábban 
akik mindig elkésnek – legyenek ott mindenütt pontosan 
a rendszertelenül élık – tervezzék meg napjaikat, tartsanak rendet idıbeosztásukban 
 
Szenvedélyeink: 
 a dohányosok – szívjanak kevesebbet 
édességet, alkoholt, stb. kedvelık – mérsékeljék a nyalánkságokat, az italt 
a gyorshajtók – közlekedjenek szabályosan!!! 
a sokat beszélık – néha hallgassanak el, s figyeljenek oda másokra 
a hallgatagok, mogorván félre húzódók – kedvesen szólítsanak meg másokat 
 
Érzelmeink:  
a robbanékony természetőek – fékezzék haragjukat 
a türelmetlenek – tanuljanak várakozni 
a kesergésre hajlamosak – próbálják derővel, humorral szemlélni az életet, magukat és másokat 
 
Embertársaink:  
a megszólást, pletykát kedvelık, az önzık és mások kárára ügyeskedık – legalább néhányszor naponta 

legyenek elızékenyek másokkal 
az úrhatnám parancsolgató természetőek – engedjék érvényesülni a többiek szempontjait, kívánságait 
 
Munkánk :  
a felületességre vagy lustaságra hajlamosak – végezzék el a munkájukat idejében, alaposan 
a megbízhatatlanok, feledékenyek – most minden ígéretüket teljesítsék pontosan 
a közös munkából magukat kihúzók -  önként vállaljanak nagyobb részt a közös feladatokból. 
 
Kapcsolataink:  
az elrontott munkahelyi kapcsolatokból – legalább egyet próbáljunk rendezni. 
a szőkebb és tágabb családon belül - legyünk kedvesek és figyelmesek ahhoz, akit mostanában 

elhanyagoltunk, vagy összefeszültünk.  
Írjunk meg néhány rég óta halogatott levelet. 
 
Imádságos  é le tünk:  
hetente legalább egy csendes órát szánjunk elmélkedésre, imádságos együttlétre Istennel. 
Esténként gondosabban, kitőzött sajátos szempontjaink szerint, lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át a napot. 
Hetente egyszer hétköznap is igyekezünk elmenni szentmisére. 
Idıben végezzük el húsvéti szentgyónásunkat, arra töredelmesen felkészülve (nem csak rutinból)! 
 
Egyházunk:  
akiknek van rendszeres feladatuk, felelısségük, megbíztatásuk egyházközségekben, - közösségben végezzék 

különös odaadással, gonddal, a jobbulás és jobbítás szándékával. 
Akiket csak a vasárnapi szentmise kapcsol az Egyházhoz – keressenek legalább egy alkalmat, mikor 

egyházközségükért, másokért tesznek is valamit, legalább néhány órát rááldozva erre a munkára. 
 

 

 



 
 … hogy mi jut eszükbe az irgalom  
szóról…  
 

Isten irgalmát nap mint nap megtapasztalhatjuk, 
amikor kisebb-nagyobb hibáinkat, bőneinket 
megbocsátja, elnézi. Sıt, az irgalmat mi magunk is 
gyakorolhatjuk, amikor megbocsátunk „az 
ellenünk vétkezıknek”. Mit jelent számodra Isten 
irgalma, illetve mi jut eszedbe az IRGALOM 
szóról? Ezt kérdeztük a többiektıl is... 
 

–Egy tett, egy önzetlen ajándék, melyet az ember 
akkor vesz észre ha nem kapja, és amikor gyakorolja. 
Irgalom megbocsátás, amely köszönetet érdemel, de 
az ritkán érkezik. (49 éves édesapa) 
 

–Elsıre egy Arany ballada refrénje jutott eszembe: 
„Oh, irgalom atyja, ne hagyj el!”. És még Isten 
irgalmának végtelensége. (19 éves lány) 
 

–Az irgalom a szeretetbıl fakad, és egyedül az Isten 
képes a tökéletes irgalomra. Amikor mi irgalmasok 
vagyunk valakivel, ezt az irgalmat Tıle kapjuk. 
Amikor megkönyörülünk valakin, akkor a Jóisten is 
megkönyörül rajtunk. Az irgalom az Isten egyik 
legnagyobb fegyvere a kíméletlen és irgalmatlan 
ördöggel szemben. (24 éves fiú)  
 

–Az irgalomról Németh Lászlónak a hasonló címő 
regénye jut eszembe. (20 éves lány) 
 

–Az irgalom a Jóisten végtelen szeretetének 
megnyilvánulása a bőnös ember felé. (44 éves 
édesanya) 
 

- Olyan szeretetteljes megbocsátás az irgalom, ami 
nem szégyenít meg. Ami pont kiemel a magunk 
alkotta szégyenbıl. Ami magához vonz. 
Ami felemel. A Szeretet nyelve az irgalom, amit csak 
az ért meg, aki felismeri, h Kit bántott meg, és ezt 
bánja.  
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

Az isteni kegyelemrıl 
 

Ó milyen nagy szükségem van, uram, a te 
kegyelmedre, hogy belevágjak a jóba, gyarapodjam benne, 
és eljussak a jószándékok beteljesedéséig, kegyelmed 
nélkül mindenre képtelen vagyok, de mindent megtehetek 
akkor, ha kegyelmed megerısít. Ó valóban mennyei 
kegyelem, amely nélkül semmit sem ér a saját érdemünk, 
haszontalan még az is, ami a természetünkben érték. 
Elıtted, Uram, kegyelem nélkül semmit sem ér a 
mesterség, a gazdagság, semmit a szépség, az erı, semmit 
az elmeél vagy beszédbeli ügyesség. Mert ezek a 
természeti adományok egyformán megvannak jókban és 
gonoszokban, a választottaknak másokkal – nem – közös 
kincsük a kegyelem vagy a szeretet, az méltó az 
örökéletre, akit ez ékesít. Ez a kegyelem annyira 
kimagaslik minden más érték közül, hogy nélküle még a 
prófétaság adománya, a csodatevı erı vagy bármiféle 
mély tudományosság sem ér semmit. Még a hit, a remény 
és semmi másféle erény sem kedves teelıtted szeretet és 
kegyelem nélkül.   

Ó boldog kegyelem, amely a bírhatóhoz nem 
ragaszkodót erényekben gazdaggá teszed, és a sok jóval 
gazdagot szívbéli alázatossággal töltöd el, jöjj, szállj le 
hozzám, reggelenként árassz el vigasztalásoddal, hogy el 
ne fogyatkozzék bennem a lélek a lankadás, a szárazság 
miatt. Esengve kérlek, Uram, hadd találjak kegyelmet a te 
szemed elıtt, mert elég nekem a te kegyelmed, ha nincs is 
részem olyasmiben, amit a természet kíván. Ha kísértés 
vesz körül és sok zaklattatásban van részem, nem félek 
semmi rossztól, amíg velem van a te kegyelmed. Az az én 
erısségem, az ad jótanácsot és segítséget. Minden 
ellenségemnél erısebb, az összes bölcsnél sokszorta 
bölcsebb. Az igazságnak tanítómestere, a fegyelem 
oktatója, szívemnek világossága, szorongatásban vigaszom, 
szomorúságom előzıje, félelmem eltávoztatója, áhítatom 
nevelıje, könnyeim kicsordítója. Mi vagyok nélküle, ha nem 
száraz fa, haszontalan, kidobni való rönk? Azért hát, 
Uram, mindenkor a te kegyelmed járjon elıttem, az 
kövessen, az serkentsen mindig a jóra, Jézus Krisztus, a 
te Fiad által. Amen.   
     Bellon Gellért 

 
 
  

Te átöleltél  
     amikor nagyon sírtam  
     és eléd hoztam minden nyomorúságomat  
és ahogyan feltört belılem a szó  
     hogy ezt is tettem  
     meg azt is tettem  
     úgy öleltél magadhoz egyre szorosabban  
     és melegebben  
és amikor már mindent kimondtam  
     és elhallgattam  
     Te megsimogattál  
és csak annyit mondtál  
     hogy örülsz nekem  
és hogy ne féljek 
 

így kellene szeretnünk a mi tékozlóinkat  
ilyen határtalan irgalmassággal  
     soha föl nem emlegetve a botlást  
     és hogy ugye megmondtam elıre  
     most lássad  
 
     hanem csak örülni és vigadozni  
     védelmet adni  
     bátorítást adni  
 
     mert feltámadtak  
 
     mert élnek 
    Szent-Gály Kata 
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Febr. 28.: Pilisvörösvári Nagyboldogasszony Énekkar, 
vezényel: Somorai Nóra, orgonál: Kárpáti Levente.Halmos: h-
moll mise, Martini, Victoria, Dubois, Franck kórusmővei, Bach: 
c-moll fantázia. 

 

Márc. 7.: Vox Hungarica Nıikar, vezényel: Döbrössy 
János és Dévai Adrienn. Telfer: Missa brevis, Lotti, Grieg, 
Bárdos, Deák Bárdos – Lassus, Kodály, Bárdos, Deák Bárdos, 
Pikéthy, Kocsár kórusmővei. 

 

 Márc. 21.: Guido Kamarakórus, vezényel: Király Miklós.  
Lotti: Dór mise, Palestrina, Casciolini, Halmos – Soriano, 
Viadana, Perti, Croce, Palestrina, Saint-Saens, Vyverman, Orbán 
kórusmővei. 

 

 Márc. 28.: Diósdi Nıikar, vezényel: Sirákné Kemény 
Kinga. A szentmisén a kórus gregorián scholája a IX. Gregorián 
misét ( De Beata ) és az ünnep gregorián propriumát, a 
hangversenyen a teljes Nıikar Lassus, Palestrina, Menegali, 
Pitoni, Mendelssohn, Bartók, Teuvo Tikko, Bárdos kórusmőveit 
adja elı. 


