
 
 

„A többi tanítvány 
elmondta neki: »Láttuk az 

Urat!« İ azonban így 

szólt: »Hacsak nem látom 

kezén a szegek nyomát, és 
ujjamat a szegek helyére 

nem teszem, és kezemet az 

oldalába nem helyezem, 
én nem hiszem!«” 

(Jn 20,25) 

VIII. évfolyam 10. szám Húsvét 2. vasárnapja 2007. április 15. 

Néhány gondolat a lelkivezetésrıl 
 

I. A lelkivezetés 
1.  Mit várhatunk a lelkivezetéstıl? 

a. Megerısítést abban, amit sejtünk, 
vagy látunk. 

b. Sokszor olyan dolgokat is feltár, 
amit eddig képtelenek voltunk meg-
látni. 

c. Személyre szabott segítséget ka-
punk. 

d. Nem lesz az ember önfejő, biztos 
lehet benne, hogy Isten útján halad, 
ha engedelmes. 

2. Mit nem fog elérni a lelkive-

zetés? 

a. Nem varázsolja egy kézmozdulattal 
valósággá a mi határozatlan, nem 
öntudatos óhajtozásunkat a tökéle-
tesség után. 

b. Nem fog képessé tenni mindannak 
megszerzésére, ami után kívánko-
zunk, mert a lelkiélet nem a 
tökéletesség kívánásán fordul. Az 
emberek igen gyakran azt gondolják: 

mindössze egy lelkivezetı megerı-
sítésére van szükség, s a kívánság 
máris Isten akaratává alakul. Ez 
sosem lesz így. 

3. „Célja az, hogy behatoljon egy 
ember életének a felszíne alá, eljus-
son a világ felé mutatott konvencio-
nális gesztusainak és viselkedésének 
kulisszái mögé, és felszínre hozza 
belsı szabadságát, legbensıbb igaz-
ságát, vagyis azt, amit Krisztus-
hasonlóságnak hívunk lelkében.” 

4. Nagyon fontos a lelkivezetésben a 
normális, egészséges emberi vi-
szony. Jó, ha könnyedén, minden 
nagyobb feszültség nélkül meg tud 
nyílni az ember a lelkivezetı elıtt, 
mindez segíti a kegyelem mővét. 
Hamis az a tudat, hogy itt félni kell, 
csak rosszul érezhetem magamat. És 
rossz, ha úgy képzelem el, hogy itt 
mindig csodák történnek, valami 
olyat hallok, ami új kinyilatkoztatás. 

 



Ugyanakkor baj, ha nem fogadom el 
a számomra nehezet is. 

5. Segít a lelkivezetés, hogy a helyes 
útra rátaláljunk, illetve hogy a szent-
ségeket gyümölcsözıen vegyük. 

 
II. A lelkivezetı 
1. A Szentlélek vezeti; nem hierarchi-

kus, hanem karizmatikus úton. 
2. Nem csak lelki dolgokkal törıdik, az 

egész személyiséggel, az egész em-
berrel van dolga. 

3. Segíti a lelkivezetettet, hogy az 
felismerje és kövesse a kegyelem 
sugallatait, és így elérkezzen ahhoz a 
célhoz, amely felé Isten irányítja. 

4. A lelkivezetı próbálja „megszülni” a 
tökéletes életet tanítványa lelkében: 
oktatásával, imájával, életszentségé-
vel és példájával. 

5. Saját lelkiéletére is nagy gondot 
fordít. 

6. Legyen benne alázat és szeretetbıl 
fakadó tisztelet a lelkivezetett iránt. 

7. Olyan bizalmas, baráti légkört ala-
kítson ki, hogy mindent fel tudjanak 
tárni, mert biztos lehet a vezetett, 
hogy nyíltan és becsületesen fogják 
a nehézségeket megbeszélni. 

8. André Louf a következıket írja róla: 
„Olyan ember a lelkivezetı, aki 
egyszerre apa, anya, testvér és 
jóbarát. 

 
III. A lelkivezetett 
1. Egy-egy Igéért (Isteni Szóért) küzd. 
2. Lelki ember, mindent Isten dicsı-

ségére próbál tenni. 
3. Beissza és a saját életében újraal-

kotja azt, amit „atyja” életébıl és 
szellemébıl merít. 

4. Tárja föl teljesen a lelkét, múltját és 
jelenét, ha azt akarja, hogy egyrıl a 

kettıre jusson. A lelkivezetıvel való 
beszélgetés az a hely, ahol a beszéd 
nem pletyka, rágalom, rosszatmon-
dás a másikra, hanem lehetıség, 
hogy ıszintén elmondja kivel mi a 
baja, mert csak így lehet segítséget 
adni és kapni. 

5. Az alázat és a bőnbánat szellemében 
kell közelítenünk, hadd tudja meg a 
lelkivezetı mik nem vagyunk még, 
és mik vagyunk már. 

6. Vágyainkat, dédelgetett terveinket is 
elı kell hozni, hogy más megvilá-
gításba kerüljenek. 

7. Jó úgy jönni, hogy követem, legyen 
bármi is amit mond, hiszen Isten 
szavát adja. Ilyenkor kapjuk meg az 
igazi szabadságot! Nem fog letörni 
bennünk dolgokat, ha mégis, akkor 
Isten által és Istenért! Soha nem 
ellenségünk, ha nehéz dolgokat is 
mond tudhatjuk, hogy sokszor ke-
resztünk is nehéz. 

8. Örüljünk, ha találtunk lelkivezetıt, 
és ne a hibáját nézzük, hanem Isten 
emberét, ezért csak igen súlyos 
esetben változtassunk! Ha nem 
találtunk még, akkor mindenképp 
keressünk! 

 
IV. Hogyan is történik mindez a 

gyakorlatban? 
1. Ha már találtunk valakit, vagy most 

nyitunk be reménykedve, akkor a 
pap legyen bátorító és segítı. 

2. A lelkivezetett beszéljen egy pár 
mondatban önmagáról, múltjáról. 
Mit tesz hétköznapjaiban, mi a fog-
lalkozása, hogyan él, stb. 

3. Aztán mit is szeretne letenni az Úr 
elé. 

4. Ezekrıl bıven van mit beszélni, 
hogyan lehet másként tenni, mit 



lehet emberileg változtatni, illetve 
mit kell Istenre bízni. 

5. Aztán jönnek azok a kérdések, amik 
nem szorosan a bőnhöz tartoznak; 
akár a hivatáskeresés, akár az 
élethelyzetbıl adódó nehézségek, 
problémák megoldása, stb. 

6. Sokszor így megy éveken át, 
csendesen, boldogan, és tudva, hogy 

Isten útján haladok. 
Kívánom minden testvéremnek, hogy 

megízlelje a gyónás-lelkivezetés szépsé-
gét, édességét és ebben soha ne akadá-
lyozzák az emberi gyarlóságok! 

 
Fr. Horváth Achilles 
(több szerzı nyomán) 

 

 
Az Imaapostolság áprilisi szándékai: 

Általános: Hogy minden keresztény, átadva magát a Szentlélek vezetésének és 
megvilágosításának, lelkesedéssel és hőséggel feleljen meg az életszentségre 
szóló egyetemes hivatásnak. 

Missziós: Hogy növekedjék a papi és szerzetesi hivatások száma Észak-Amerikában 
és a Csendes-óceán országaiban, hogy arányosan megfeleljen ama népességek 
lelkipásztori és missziós szükségleteinek. 

 

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja 

II. János Pál pápa szentté avatta Boldog Faustyna Kowalska nıvért. A 
kétezres jubileumi év elsı szentté avatási szertartása az egész katolikus 
egyház ünnepe volt, de különösen két városé, Rómáé és Krakkóé. Krakkó 
délkeleti részén fekvı kolostorban szolgált Kowalska nıvér, és itt is temették 
el 1938-ban. Most a szentté avatási szentmise homiliájából idézzük II. János 
Pál pápa gondolatait: 

"Fontos, hogy a maga teljes értelmében vegyük Isten Igéjét, most, húsvét 
második vasárnapján, mely ettıl kezdve az egész egyházban az Isteni 
Irgalmasság vasárnapja nevet viseli - mondotta a pápa. A különbözı 
olvasmányokban a liturgia úgy tőnik, hogy az irgalom útját jelöli meg, amely, 
miközben újjáépíti Istennel való kapcsolatunkat, a testvéri szolidaritás új 
kapcsolatait teremti az emberek között. Krisztus azt tanította, hogy az ember 
nemcsak megkapja és megtapasztalja az Isten irgalmát, hanem arra is 
hivatott, hogy gyakorolja is azt mások felé. Boldogok az irgalmasok, mert 
irgalmasságot nyernek. Krisztus megmutatta nekünk az irgalmasság sokféle 
útját, mely nemcsak megbocsátja a bőnöket, hanem eléje megy az ember 
mindenfajta szükségének. Jézus az ember mindenféle, testi és lelki 
nyomorúsága fölé hajolt. Az irgalmasság üzenete továbbra is elér bennünket 
Krisztus kinyújtott kezein keresztül, melyet a szenvedı ember felé nyújt. És 
ezt látta és hirdette a földrészek minden emberének Fausztina nıvér, aki a 
Lagiewniki kolostor rejtettségében, Krakkóban engedte, hogy élete az 
irgalmasság énekévé váljon." 



Templomunk programjai (2007. április 15. – 2007. április 29.): 

Április 15-én, (ma) az Irgalmasság vasárnapja van: 
• II. János Pál pápa 2000-ben, Szent Fausztina nıvér közlései alapján nyilvá-

nította ezt a vasárnapot az isteni Irgalmasság ünnepének. Ezen a napon teljes 
búcsúban részesedhetünk minden szentmisén, minden templomban. 

• 16.30-tól az Országúti Orgonaestek keretében Solymosi Ferenc orgonamő-

vész hangversenye lesz templomunkban. A belépés díjtalan, mindenkit 
szeretettel várunk! 

Április 19. csütörtök XVI. Benedek pápa megválasztásának évfordulója. 
Április 20-án, pénteken: 

• 19 órakor a kerület egyházi kórusainak hangversenye lesz a Móricz 
Zsigmond Gimnázium aulájában. Mindkét kórusunk nevében szeretettel 
hívjuk az érdeklıdı testvéreket! A belépés ingyenes, a hangverseny után a 
kórustagokat és a vendégeket agapéra várjuk. 

• egésznapos Szentségimádást tartunk a reggeli 8-as mise végétıl az esti 6-os 
szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség 
ırzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Április 22-én, jövı vasárnap a 10-es mise után bográcsos ebédre és kötetlen 
együttlétre várjuk plébániánk családjait. Az ebéd önköltségi árát, mely 
kb.300 Ft/fı, jótékony célra fordítjuk. Jelentkezési lapot a résztvevık 
létszámáról a sekrestyében kell kitölteni. 

Április 23. hétfı Szent Adalbert püspök és vértanú, az Esztergomi fıegyházmegye 
védıszentjének  

Április 25., szerda Szent Márk evangélista ünnepe. 
Április 29., Húsvét 4. vasárnapja egyben a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. 
Plébániaközösségünk imaszándékai: 

Kérjük a kedves testvérek ima-támogatását az április 25-ig tartó jegyesokta-
tásért, a május 13-án elsıáldozó gyermekekért, illetve az ezen a napon bér-
málkozó fiataljainkért. 

A Plébános atya fogadó-ideje hétfın 16-18 óráig van. 
A LEMONDÁSOK PERSELYE Árpád-házi Szent Erzsébet évében várja azon 

testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamirıl lemondást 
vállalnak, melynek értékét a plébánia által támogatott szegényeknek 
szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben 195.641 Ft győlt össze. Köszönjük 
a testvérek nagylelkőségét! 

Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány gondozásában, 1200 példányban. 

Felelıs kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános. 
A plébánia-iroda nyitva: hétfın 830-1100, keddtıl péntekig 830-1130 és 1630-1800. 

Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja: 315-0944. 
E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: www.orszagut.ofm.hu/hirharang 

 


