l

,,Vess€tekle a kor6bbi 6letmodszerintval6
r6gi embert,
6s olts6tekmagatokraazfj embert..."
(Gal 4, 22-24)
,,Olts6tekmagatokraazlJr J6zusKrisztust!"
(R6m13,14)
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a lelkisdgi mozgalmakpiispdkkari referense
6sszentmisdtmutatott be azokdrt,
akik ezt afiizetet
hittel 6s bizalommalhaszndlidk

Bevezetrik6nt
A biinbocsdnat feltdtelei:
Akkor nyerhetiinkbtinbocsSnatot,
o habeismerji.ikbrindss6giinket;
o ha 6szint6nmegb6njukbtineinket,fgy, hogy lehetcilegne maradjonbenntinkragaszkod6ssemmifdle
btinhdz;
o ha kiengesztelddiinkIstennel,embertdrsainkkal,6s
sajdtmagunknakis;
megbocs6tunk
j6ruo 6s amint lehets6ges,a gy6ndsszents6g6hez
lunk, amit mondhatunka megt6r6s,a btinbdnatszenttart6s,a btinbocsiinat6s a kiengesztel6d6s
s6g6nekis.
Mindannyian bffniisiik vagyunk ...

Lektordlta

t Szab6Tam6stdbori ptispiik,
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,,Ha azt dllitjuk, hogy nincs bfrniink, iinmagunkat
csaljuk meg,6s az igazsdgnincsbennilnkHa megvalljuk b{irreinkel,d'(Isten) hilsdges6s igazsdgos:megbocsdtja biineinket 6s megtisztit minden gonoszsdgt6l."
( 1 . J n1 , 8 )
Keresztel6Szent J6nos, "amikor ldtta, hogy Jdzus
felLje tart, igy szdlt: ,,Ndadtek, az Isten Bdrdnya! 6
vesziel a vildg bfrneit," (Jn 1,29)
,,Es 6 az6rt halt meg mindenkiArt,hogy akik 6lnek,
'ne maguknak 6ljenek, hanem annak, aki drtiik meghalt 6s feltdmadt. Mindenki, aki Krisztusban van, rtj
teremtm4ny.A rdgi megszfrnt,valemi ilj val6sultmeg.

J
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De ezt Isten viszi vdgbe,akit Krisztus kiengesTteltirdntunk, ds aki minket a kiengeszlelfiddsszolgdlatdval
megbizott.Isten ugyanisKrisztusbankiengesztel6dott
a
vildggal, nem tartja szdmonvdtkeinket,sdt rdnk bizta a
kiengeszlelflddsigdjdt." (2Kor 5,15-20) - vagyis az
apostolokra6s ut5daikra, a piispdkdkre 6s a papokra.
Akkor, amikor J6zusfeltdmaddsautdn megjelenttanitv6nyainak,- rdjuk lehelt, ds igy sz6lt hozzdjuk: ,,Vegydtek a Szentlelkeket!Akiknek megbocsdtjdtokbfrneit, bocsdnatotnyernek, akinek pedig megtartjfuok,
azok bfrnei megmaradnak." (Jn 20, 22-23).
Mi6rt van biin?
Az Isten az embertsajr{tkdpmrisdrateremtette.bar6ts6gdbafogadta. Az 6rtelmesteremtm6nycsak fgy
6lheti meg ezt a bardtsdgot,ha Istennekszabadonal6veti mag6t. Az ember az cirddgtcilmegkfs6rtvdnengedetlen lett Isten parancsdnak,
ez az ember els6 btine.
Ezu,tdnminden bfin az Isten irSnti engedetlensdg
leszr6sa trizalomhi6nya.
Addm megkapta az eredeti szentsdget6s igazsdgot
nemcsaksaj6tmaga,hanemaz egdszemberiterm6szet
szdm6rais. Amikor Ad,em6s Eva engedteka kis6rt6- ; l
nek, btint kdvettek el, ez a btin a szentsdgtll 6s igazsr4gt6lmegfosztott emberiterm6szet6tad6sa6Ltal6tter-

.,.*,

jed az eg6szemberigigre.(A Katolikus EgyhLz Katekizmusa)
,,Tehdtegy emberdltal l6pen a vildgba a bfrn,majd
a biin folyomdnyakdnta haldl, 6s igy a haldl minden
embernekosztdlyrdszelett, mert mindnydjan vdtkeztek.
(...) Ahol azonbanelhatalmasodotta biin, tfiIdradt a kegyelem,hogy amint a haldlbqn uralkodott a b,frn,ilgy
uralkodjdkaz tirdk 4letre sz6l6 megigazuldsdltal a kegyelemis, Urunk,JdzusKrisztusdltal" (R6m 5,12-21).
Hogyan szabadulhat meg az ember biineitdl?
mindenembertmegJ6zusKrisztuskereszthaldklval
v6ltott btineit<il.Ezt amegvillt6stazonbanmindenkinek
el kell fogadnia.
szem6lyesen
A kereszts6gszents6ge
mindenbrint eltorol. Helyredllidaaz eredetiszents6get,
a bardtsiigotIstennel,J6zus KrisztustitokzatosTest6nek,azEgyhilznaktagj6vi{,
az Atya fogadottgyermekeiv6,a Szentl6lektemplom6kevdtesz.Ez Isteningyenesadomdnya,a megszenteki
gyelemSllapota.A biin ezt a kegyelmi dllapotot- srilyossdgaszerint- kioltja, vagy gyengiti.
megA kereszts6g
utiln elkovetettbiindk megbdn6sa
vall6sa6s a pap 6ltal kimondottfeloldoziisarendeskiia szentriilm6nyek kiiziitt a btinb6natszentsdg6ben,
gy6n6sbantort6nik.
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El6fordulhatnakazonbanolyan helyzetekis, amikor
lehetetlengy6nni. Ilyenkor - pdld6ulkatasztr6f6k,t6megesbalesetek,srilyos 6letvesz6lyeset6n-, a pap,
gy6n6s n6tkiit is adhat feloldozdstazoknak,akik 6szintdnmegb6nj6kbfineiket.Ha pap nem 6rhet<iel, btineink bocs6natdt
elnyerhetjiika tiik6letesb6nat felinditds6valis:
Istenem, szeretlek, irdntad val6 szeretetbdl bdnom
minden biiniimet, tiibbd nem akarok vitkezni.
Ezekbena rendkfvtiliesetekbenazonbanazt is el kell
hatdrozni,hogy mihelyt arra lehetris6gnyilik, szentj6rulunk.
gy6n6shoz
Igen nagy a felel6ss6giink a magunk, 6s minden
ember iidviiss6g66rt,hogy haldlvesz6lyeset6nhangosan indftsuk fel a tiik6letes bdnat imdj6t, hogy
m6sok is belekapcsol6dhassanak!
Az a sflyos beteg,aki b6rmrlyenokb6l k6ptelengy6nni, ha papothfvunkhozz6,6s6 kiszolg6ltatjaneki a betegek szents6g6t,amennyibena betegmegbAntabtineit, szint6nfeloldoz6stnyer. Ez nagy megkrinnyebbtil6stjelenthet,sokszorgy6gyul6stis.
A beteg6rt felelds hozzfltartoz6k, bardtok ez6rt
akkor is hivjanak hozz6 papot, ha a beteg nem tudna besz6lni.De ha lehets6ges,
ezt ne v6rj6kmeg.
Az oszintebdnatmagdbanfoglalja azt az iiszinteelhat6roz6st,hogy szakftunka brinnel,hogy a btint,amit
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megbiinunk,nem akarjuk rijra elkcivetni.Ezlrtha kell,
bdrmilyenneh6zsdgek
6riin is, meg kell vdltoztatnunk
az 6lettinket,Ie kell mondanunk mindenr6l, ami biinbe visz, fel kell szdmolnunkmindenbrindskapcsolatot,
fi.igg6s6get.
Lehet, ahogy magunkatismerji.ik,joggal
f6ltink, hogy ehheznektinknem leszel6g enink. De az
Ur, aki ,,az oldzatos6s tdredelmesszivetnem veti meg"
(Zsolt 51,19),ha kdrji.ik,segits6giinkresiet, mert,,ami
az emberneklehetetlen,az az Istenneklehetsiges" (Lk

r8.27).
*
*

Fontos tudnunk, hogy nem szentsdgigydn6s, amikor a szentmiseelej6n megvalljuk vdtkeinket 6s
megb6njuk. Ez a sflyos btinciket nem tcirli el, ez6rt
akinek srilyos brine van, annak el6bb gy6nnia kell,
hogy m6lt6nj6rulhassonszentildozdshoz.
Mi a biin? Mi nem biin? Mi a srilyos biin?
"Az Isten szeretet"(lJn 4,16).Istenmindenembert
szeretetbcilteremtett,6s azt akarja,hogy boldog legyen.
Ne csak itt a fold6n, hanemctr6kk6.A boldogsrigvdgya
m6lyenott 6l mindenembersziv6ben.Teremt6nktudja
leginkdbb,mi az, ami f6ldi, s<it,drtik boldogsdgunkat
is
segfti,mi az, ami elronthatja,vagy amit6l Orcikreelveszithetjiik.T6rv6nyeitezdrt adta,szeretetbcil.
A gonosz
szellemekkezdett6lfogva azonmesterkednek,
hogy

*
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keressiik,
Isten tcirvdnyeiellendrea l6tszat-boldogs6got
elveszitsiik.
igazit
ordkre
6s igy az
A legf6bb parancsaz Isten- 6s embertdrs-szeretet
parancsa.Isten az egyittdrz' szeretetszempontjdb6laA v6gsoitdletkorfgy
zonositjamag6tembert6rsainkkal.
sz6I: ,,Bizonymondomnektek,amit e legkisebbtestv6reim ktizill eggyel is tettetek,velemtett4teft." - illetve.'
nem tettetek,vevalamelyikdvel
,,... amit a legkisebbek
lem nemtefiArck."(Mt 25,4045).
:_
Minden biin Istennek, a Szeretetnek megs6rt6se' t
3
durva, b6nt6 visszautasikisa.
*
A kfs6rt6snem biin. BdrmennyiregyotOrjdnmin- :5
ket ak6rmilyenbiinds gondolat vagy vdgy, amfg a btinbe mi bele nem egyeztink,amig tiltakozunk ellene, a- *
okoz, mint <irdmet,nem lehet j:
mfg inkdbb szenved6st
btin. Az Ur igy tanit en6l:
,,senkineksem kell fdlnie az drddg semmifdlecsa'
tdjdt6l, vagy kisdrtdsdt6lsem,mert 6n erflssdtettemhi'
veimet, 6s nekik adtam az akarat erdssigdt, meger6'
sltve Fiam vdrdben.Ezt az akaratot nem tudja megvdltozlatni bennetek sem az iirddg, sem mds teremt'
miny, mert az a ti6tek, 6s 6n adtam nektek a szabad
megfontoldssalegyiitt. ... Az akaratfegyvere,melyetti
adtok az brdt)g kezdbe,kard, amellyelkijzvetleniilsebez
6s dl megtiteket.De ha az emberakaratdnak e kardidt
-:

nem adja az ellensdg kezdbe,azaz nem egyezik bele a
kisdrtdsbe6s zaklatdsba,a bfin vdtke sosefogia megsebeznisemmifajtakisdrtdsselsem,ami csak 6rheti. ...
Az brddg gyenge,is dnmagdbansemmiresem k6pes, csak amit dn megengedekneki. En pecligszeretetbdl 6s nem gyfrliiletbdl adok neki engeddlyt, azirt,
hogy gyduetek, 6s nem asdrt, hogy veresdgetszenvedjetek, azdrt,hogy tdkdletesenmegismerjdtekmagatokat,
6s megismerjetekengem,6s erdnyetekkipr6bdlt legyen,
hiszenaz erdnytnem lehet kiprdbdlni, csak az ellentdte
dltal." (Szi6naiSzentKatalinDial6gus43. fejezet)
Amit Isten parancsai megtiltanak, az akkor is
biin, ha az emberi tiirv6nyek megengedik,haaz 6llami t6rv6nyekszerintnem bUntetendri.
Ilyen mindenek
el<jtta magzati 6let kioltdsar vagy az eutandzia,a h6zassdgonkfviili szexu6lis kapcsolatok, az iincsonkftds (medd6vetetel), m6soknak 6llami ,,tdrvdnybenem
i.itk<i26"megkdrosftdsa,6s mindenf6lekiizremiikiidds
biinr6szess6g
az ilyen cselekedetekben.
A megbocsdtott biin m6r nem szfimit biinnek.
B6nthat minket, ha olyan btineinkregondolunk,amit
meggy6ntunk,6s amitdl feloldozdstkaptunk. De ha
'megbocs6totta,,,lsten nem tartja szdmon vitkeinket"
(2Kor 5,19) akkor sem, ha m6g mindig fdjnak, ha
kcivetkezmdnyeitcil
m6g mindig szenved[nk.

9

8
Szentgy6n6sutdn m6g az is elmondhatja,aki bdrttint6lti:,, Boldog, akinekbiine
vdgrehajtds6t
biintet6s6nek
megbocsdtva,akine.kbe vanfddve gonoszsdga;boldog
ember,akinekaz Ur vdtkeitfdl nem r6ja" (Zsolt 32,1-2;R6m 4,7-8.).
V6tkezhettinkgondolattal, sz6val, cselekedettel6s
mulaszt6ssal.
Az el6,gvil6gos, hogy a szdnddkos,tudatosrossz
cselekedetbtin. De mit drthata gondolat?Az embernek b6rmi eszlbe juthat. Ez igaz, de ha rossz gontovdbbfoglalkozik,abb6l sz6rdolataivalsz6nd6kosan
J6zusnagyonkomolyan
maznaka biindscselekedetek.
pedig
mondom
nektek,hogy aki
azt
figyelmeztet:,,En
- vagyis gondondz,
asszonyra
sziv4ben
biinds vdggyal
kdvetett
el
vele" (Mt 5,28).
latban mdr hdzassdgtdr4st
M6sutt pedig: ,,Belillrril, az ember szivdbdl szdrmazik
minden gonosz gondolat, erkiilcstelensdg,lopds, gyilkossdg, hdzassdgtdrds, kapzsi sdg, rosszindulat, csalds,
kicsapongds,iri gys6g, kdrom.lds,kev6lysdg, l6hasdg."
(Mk7,21-22).
A sdrt6szavakmintegylavin6tindithatnakel, a m6sik emberbensokszorm6g nagyobbbtint provokdlnak.
Ez6rt mondja J6zus:(Mt 5,22) - Aki embertdrsdtostobdnak nevezi, dllitsdk a nagytandcs el6. Aki azt
mondja neki, hogy te bolond, mtltd a pokol tiizdre." Az
istenk6roml6besz6drtil- ami n6lunk sajnosel6g elter-
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jedt szokdssfv6lt- ne is sz6ljunk.Istentsdrti,de a k6roml6t min6siti.
A mulasztrisoklegttibbszdra szeretetegyszerti,h6tkdznapi tetteinek elhanyagol6sa:,JVIert6hes voltam, s
nem adtatok ennem.Szomjasvoltam,s nem adtatok innom. Idegenvoltam, s nemfogadtatok be. Nem volt ruhdm, s nem ruhdztatokfel. Beteg 6s fogoly voltam, s
nem jbttetek el megldtogatni.' (Mt 25,4243) Erdemes
ezekenelgondolkodni!
Egy cselekedetcsak akkor lehetj6, ha egyardntj6
a tirgya, j6 a szdnddk 6s j6k az eszkdzei.A rossz
cselekedetet
nem lehet j6 sz6nd6kkalszentesiteni,6s
nem tehetiink j6t biiniis eszkiiziikkel, mert az biin
lenne!
A btinciksrilyoss6ganem egyforma.Srilyosanakkor
v6tkeziink, ha viliigosan tudjuk, hogy srilyos parancs
megszeg6s6r6l
van sz6, 6s teljesenszabad akarattal
k0vetjtikel.
A sflyos, vagy ,,haldlosbiin az emberszivdbenIstenparancsdnakmegszegdsivelleromboljaa szeretetet,
az embertelfurditja Istentdl,aki vdgsricdlja ... a bocsdnatos bfin, mdg ha megtdmadja6s megsebziis a szeretetet,engedil6tezni.... Istennelnemspkitja mega kapcsolatot. Nem foszt meg a megszentelcikegyelemtril,
sema szeretettdl,a kdvetkezdskdppen
az 6rdk boldog-
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sdgt1l sem." (A Katolikus Egyhdz Katekizmusa)Aki
hal6losbrin 6llapot6ban,btinb6natndlktil hal meg, az 6rtikre szakit Istennel,6s ez a pokol. De a legkisebbbtint
is keriilni.inkkell, mert megb6ntjukvele Isteniinket.
Lelkiismeretiink, ha nem torzult, 6s nem hallgattatjuk el, pontosanjelzi el6re, hogy mi az, ami biin lesz,
6s ut6lag, hogy mi volt az, hogy mi az, amibe beletudatlans6gb6l
egyeztiink,mi az, amibetobb6-kevdsbd
vagy akaratunkellen6rekeveredtiinkbele, 6s az sflyos
dolog-e.A helyeslelkiismeretkialakft6s6hozsegits6g
a j6 lelki vezetS,a
az egyhdztanit6s6nakmegismer6se,
j6 lelkitiikdr, a j6 lelki kdnyvek,6s ktilcinOsen
a gyakoribb szentgy5n6s.
Lelkiismerete nemcsak a hiv6 embereknek van.
Mindenki tudja, mikor teszj6t, mikor rosszat.,Jsten
haragja el6ri az 6gbdl az embereknekminden istentelensdgdt6s gonoszsdgdt,akik az igazsdgotelnyomjdk
Ami ugyanismegtudhat6az Istenigazsdgtalansdggal.
rdl, az vildgos elSxAk,maga Isten tette szdmukranyilvdnval1vd.Mert ami benneldthatatlan: 6riik ereje 6s
isteni mivolta, arra a vildg teremtise 6ta mfrveib6lkti" (R6m 1,18-20)
Nincshdt mentsdgiift.
vetkeztethetilnk.

ll

Mikor, milyen gyakran, mit gy6njunk?
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Ha sflyos bfiniink van, gy6njunk min6l el6bb. Ha
nincs,az Egyhiz parancsaszerintakkor is 6ventelegal6bbegyszermindenhiv6nekgy6nniakell.
Kfv6natosazonbana havonk6nti szentgy6n6s.
Lehetnekaggdlyoskod6k,
akik bizonytalanok,
hogy sflyosan v6tkeztek-e,ez6rt igen gyakran akarndnakgy6nni.
6kbizzanak a papban,6s ktivess6ktan6csait.
A nagyobb iinnepeket - kar6csony,hrisv6t,piinkdsd - mdltSntisztal6lekkel, szentgy6n6ssal
6s szent6ldozdssaltarthatjukmeg, Sz6pszok6s6lettink fordul6pontjain - p6lyakezd6s,
hdzass6gk6t6s,
vagy m6selk6telezcid6s
alkalmdval6s 6vfordul6jdn- szentgy6ndssal
6s szentdldozdssal
iinnepelni.
J6, ha megt6r6skor,
vagy egyeslelkigyakorlatokalkalm6val6letgy6n6stv6gztink.Az 6letgy6ndsnem 6letiink esem6nyeinek,kalandjainknak,vagy kudarcainknak a felsorol6sdtjelenti, m6g csak 6letiink nagy btineinek rijra bevall6s6tsem, ha azokra drvdnyesgy6n6sbanfeloldoz6stkaptunk,6s ha azok sebeibrilmdr
meggy6gyultunk.
Aztjelenti, hogy gondolatban- ahogyan majd hal6lunk ut6n -, oda6llunk a v6gteleniil
szent6s igazsiigos,de irgalmasIstenszineel6, 6s meg' vizsgdljuk mostani dlettinket, hogy miben 6s menynyiben felel meg az O akarat6nak,hogy szentt6le-
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gyi.ink.Minden sflyos biint meg kell gy6nnunk. Ez6rt
ha ugyanazokattcjbbsztirkdvetti.ik el, sz6m szerint is
- legaldbb hozz6vet6leg.Ha szdnd6kosankihagyndnk
ak6r egyetis, gy6n6sunk6rv6nytelen,s6t, srilyosbtin,
mert igy bdnatunkhazugs6glenne.Ha nem sz6nd6kosan felejten6nkki, gy6n6sunk6rv6nyes,de a kcjvetkez<i
gy6n6sban
be kell vallanunk.
mondjuk meg rdviden biineink
A szentgy6n6sban
kiiriilm6nyeit is. A koriilm6enyhit6
vagy
sflyosbit6
P6lddul mdg ,,ttirelszdmitanak.
sokat
nyek ugyanis
azzal bosszantok
ha
sz6nd6kosan
is
lehet
b[in,
mem"
indulavdlaszolok
nyugalommal
fdl6nyes
valakit,hogy
tos kit6r6seire.
A kOriilm6nyekelmonddsanem jelenti m6sok ellentink elkdvetettbiineinek,a m6sokt6lkapottv6lt, vagy
elpanaszolds6t.
val6di sdrtdsek
Amikor gyakran visszat6r6 biineinket kell gy6nnunk, k6rniink kell a Szentldlek megvildgosit6 ke'
gyelm6t, hogy megl6ssukmik a gyiikerei. Mert nem
meg brineinktdl,ha nem gy6keresen
szabadulhatunk
(radik6lisan)szakitunkveliik. K6rhetjiik Istenttil, hogy
az eddig nem tudatositott,ez1rImeg sembdnt biineinis tdrja fel el6tti.ink,6s szaket 6s btindsszok6sainkat
badftsonmeg t<iliik.
Legocsm6nyabbbtineinket is meggy5nhatjukegyszeni,kultrirrilt szavakkal.Egyj6 lelkitiikor segftebben.

Alaptalan f6lelmeink a szentgy6n6st6l
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96r a ,,bfrnbdnat"sz6 szomorfsdgot sugall, de ez
biineinkmegbdndsa,
kiengesztel6d6s
az Istennel.Ez6rt
a szentgy6nSsiiriimiinnep. ,rMondom nektek, ... nagyobb iiriim lesz a mennyekorszdgdbanegy megt4rd
bilndsdn, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs
sztiksdge
rd, hogymegtdrjen"(Lk 15,7).A gy6n6feloldoz6sutdn nagymegkdnnyebbiildst
6rezhet.BtineitIsten megbocs6totta,
visszakaptaIsten ingyenesaj6nd6k6t, a megszentelS
kegyelemdllapotdt,rij 6letet kezdhet. Vannak, akik ilyenkor orcimi.ikbensfrnak. De aki
gy6nt,feloldoz6stkapott,ez akkoris 6rv6nyes,
ciszint6n
ha semmitsem6rez.
,,Mit fog gondolni r6lam a pap, ha feltdrom legtitkosabbszennyesdolgaim?"Tudni kell, hogy a pap soha, senkinek,semmilyenkOrtilm6nyek
kdzcittnem6ru1hatja el, 6s nem haszn6lhatja
fel, ami gy6ndskortudom6sdrajuton. Ez a gy6n6sititok, melynekmegtart6sa
miir sok papnaknagyon srilyos iidozatilba, s6t 6let6be
keriilt. Ezdrt lehet mindenbiint bizalommalbevallani.
A gy6ntat6pap veliink bdnk6dik biineink miatt, 6s
veliink iiriil Isten irgalmass6g6nak,megbocs6t6szeretet6nek.
Vannak gy6ntat6k,mint SzentPio atya, akik Isten
kiildnriskegyelmdb6lbeleldtnaka l6lekbe,€s r6,kdrdez-
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nek, ha akarva-akaratlanull6nyegesdolog kimaradna
gy6n6sunkb6l.
De nem mindenpap nem mindenszentgydndsbankapja meg Istent6l ezt a megvil6gosft6st.
Ezdrt j5l k6szUljiinkfel a szentgy6n6sra,6s im6dkozzunk gy6ntat6nk6rt. Amikor egy asszonyismeretlen
papniil gy6nt, 6s elomeimddkozott6rte, gy6ntat6skdzben a pap egy mondatkozep6nmeg6llt,6s fgy sz6lt:
,,Istenazt tizeni neked,hogy ..." - 6s ezzelaz asszony
m6gki nem mondottprobl6m6j6ramegolddstkapott.
,.{
,,Olyan nagy biiniis vagyok,hogy 6n m6r nemkaphatok feloldozilst." Jdzusmegbocs5tottm6g a hdzassSgt6r6 asszonynak,a jobb latornak is, akiket az emberek
btiniik6rt halSlraft6ltek. A nyilv6nosbtincisasszony16l pedig, aki a farizeus hdzdbanl6bdt megkente,ezt
mondta.',,Sokbfine bocsdnatotnyert, mert nqgyonszeretett. Akinek kevesetbocsdtanakmeg, kevdssiszeret"
(Lk 7,47).Csakaz nem nyer bocs6natot,
aki maganem
hiv6 kegyelmegt6r6sre
ellen6ll
a
Szentl6lek
akarja,aki
minden
bfinre
6s kdmondom
nektek:
m6nek: ,,Ezdrt
de
a
Ldlek
romldsra elnyerik az embereka bocsdnatot,
(Mt
12,31).
kdromldsanemnyer bocsdnatot"
,,Olyan r6gen gy6ntam, azt sem tudom, hogyan
fogiak hozz6. Azt sem tudom, mikor, hova, kihez menemcsakez a fizet
hetn6kgy6nni."A j6 felk6sziildshez
hasznos,hanemszintemindenkatolikusimakcinyvben
6s
van lelkittikor, ami segiti a lelkiismeretvizsgdlatot,

f,

{t

bennevan aszentgy6nilsszok6sosm6dja.Ha nincsena
templomban feltUntetve a gy6ntatds ideje, keressiik
meg a papot,6skdrjiink lehetris6get
a szentgy6ndsra.
Lehetnek egy6b neh6zs6gekis: ,,Nagyothall6vagyok, csak azt hallom, aki nagyonhangosanbesz6l."
Yagy ,,llgy f6jnak a l6baim,n"- tudok iet6rdelni."Az
ilyen hfvek szflmdratal6lt6k ki a gy6ntat6szobdt- ami
szintemindeniittvan,de ha m6gsemlenne,forduljunka
paphoz,biztosansegft.
Van, aki rigy gondolja,hogy 6 nem vallja be biineit
a papnak,aki szint6negy brin6sember,hanemktizvetleniil Istcnhez fordul bocs6nat6rt. Lehet, hogy egyes
papokkal rossz tapasztalataivoltak a szentgy6ndssal
kapcsolatban,ez m6gis tdves elk6pzel6s.Tarthatunk
brinb6natot
szentgy6n6s
n6lkiil is, de enneknincsszents6gijellege,amit J6zusrendelt.A szents6g
6rvdnyess6ge - tudjuk -, nem fiigg kiszolgdltat6jr{nakbiinris,vagy
szent6letdt6l.De ha tehetji.ik,keressiinkolyan 6lland6
gy6ntat6t,aki emberilegis segftenitud minket.
JdzusszavaiSzentFausztinan6vdrhez:
,,Amikor szentgydndshozjdrulsz, tudd, hogy 6n
magam vdrok rdd a gydntatdszdkben.Csakelrejtdz\m
a pap alakjdban, de magam hatok a l6lekre. Itt
taldlkozik a l6lek nyomorrtsdgaIsten irgalmdval."

I7

16
A biinbocsfnat felt6tele a kiengesztel6d6s
,rAty 6m, v6tettemellened..."
kiengesztelcid6s
Istennel
,,Egy embernekvolt kdt fia. A fiatalabbik egyszer
igy sz6lt apjdhoz:Apdm, add ki nekemaz drdksig rdm
escjriszdt! Erre sz,ltosztottakdzttikvagyondt.Nem sokmindendt6s elment
kal ezutdna fiatalabbik dsszeszedte
egy tdvoli orszdgba.Ou l6ha 4letet6lve eltdkozoltavagyondt. Amikor mdr mindendtelpazarolta,a7 orszdgban nagy 6htnsdgtdmadt,s ndlkiildzni kezdett.Erre elment 6s elsaegdddttegy ottani gazddhoz.Az kikiildte a
tanydjdra a sertdseketrjrizni. Orillt volna, ha 6hsdgit
azzal az eledellel csillapithatta volna, amit a sertdsek
ettek, de mdg abb6l sem adtak neki. Ekkor magdba
szdllt: Apdm hdzdbana sok napszdmosbdvelkedikkenydrben- mondta-, ,!n meg dhenhalok in. 0tra ketek,
hazamegyekapdmhozis megvallom:Apdm, vdtkeztem
az 69 ellen 6s teellened.Arra, hogyfiadnak nevezzmdr
nem vagyokmdlt6, csak bdreseidkdzi fogadj be. Csakugyan rttra kelt 6s visszatdrtapjdhoz.Apja mdr messzirdl megldna 6s megesettrajta a szive. El6je sietett, a
nyakdbaborult 6s megcs6kolta.Erre a firt megsz6lalt:
Apdm, vdtkeztemaz 69 ellen is teellened.Mdr nem vagyok mdlt6 arra, hogyfiadnak nevezz.Az apa odasz6lt
a szolgdknak:

I
J

1
I

Houdtok hamar a legdrdgdbb ruhdt ds adjdtok rd. Az
ujjdra hilzzatokgyilrilt, 6s a ldbdra sarut Vezess.itek
el6 a hizlalt borjrtt, 6s vdgjdtok le. Egyiink 6s vigadjunk, hisz fiam halott volt 6s 4letre kelt, elveszett6s
megkerillt. Erre vigadoznikezdtek.
Az idcisebbikfirtkint volt a mez6n.Amikor hazatir6ben kijzeledetta hdzhoz,meghallotta a zenesz6t,!s a
mi tiirtdncot.Szdltaz egyik szolgdnak6s megkdrdeTte,
tint. Megjdtt az ticsdd,6s apdd levdgtaa hizlalt borjilt,
hogy egdsudgbenelilkerillt - felelte, Erre cj megharagudott, 6s nem akart bemenni.Ez6rt az apja kijdn 6s
ktrlelte. De 5 szemire vetetteapjdnak: Iitod, in annyi
6ve szolgdlok neked ds egyszersem szegtemmeg parancsodat.Es nekemmdg egy gddtilydtsemadtdl soha,
hogy egyet mulathassaka bardtaimmal. Most meg,
hogy ez a fiad megjdtt,aki vagyonodatrosszndkre pazarolta, hizlalt borjrtt vdgattdl le neki. Az mondtaneki:
Fiam, te mindig itt vagy velem,6s mindenema tied. S
illen vigadnunk 6s 1riilniink, mert ez az ijcsdd halott
volt 6s 4letrekelt, elveszett6smegkeriilt." (Lk 15,11-32)
J6zusnakez a plldabeszddeazt jelenti,hogy
,,Ahogy az apa megkiinyiiriil fiain, rtgy kiinydriil az
0r azokon,akik 6tfhlik" (Zsolt 103,12-13).
Az ap6t az id6sebbfiri is megbdntotta- 6s nem is
kdrt bocsdnatot.Az apa m6gismilyen szeretettelsz6lt
hozz{l Mi melyik biindsfirihozhasonlitandnk?
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,rMik6ppenmi is megbocsdtunk..."
kiengesztekid6s
embertdrsainkkal
I6,zusa Miatydnkban 6s a szivtelen szolgir6lsz616 p6ldabesz6d6benis vil6gosan utal arra, hogy aki
embertdrsdnak nem bocsdt meg, az maga sem 6rdemel bocs6natot.
,,A mennyekorszdgahasonlit a kirdlyhoz, aki el akarta szdmoltatni szolgdit. Amikor elkezdte a szdmaddst, elije dllitunak egyet, aki tizezer talentummal
tartozott neki. Mivel nem volt mibdl megfizetnie,megparancsolta, hogy adjdk el felesigestiil, gyerekestiil,
minden vagyondval egyiitt, s tigy fizessen. A szolga
leborult elStte,6s rtgy kdne: ligy tiirelemmelirdntam,
s mindent megfizetekneked! Az rtr megkdnydrillt a
splgdn, szabadonengedte,s ad1ssdgdtis elengedte.
Amikor kiment,a szolga,taldlkozottegy mdsikszolgdval, aki suiz ddndrral tartozott neki. Megragadta,elkezdtefojtogatni 6s kiivetelte: Add meg, amivel tartozol! A mdsikszolgaleborulva kirte: Ldgy tiirelemmel
irdntam, s mindent visszafizetekneked! De 5 nem engedeu, hanemfogta, bdrtiinbe vetette, mtg meg nem
fizette tartozdsdt.Amikor a tdbbi szolga ldtta a tijrtdnteket,igen elszomorodott.Elmentek6sjelentettik uruknak mind, ami tiiftAfi. Az ir maga el6 hivatta, ds igy
sz6lt hozzd: Te gonoszszolga! Kdrisedre mindenad6ssdgodatelengedtem.Nemkellett volna ndkedis megkd-

nyi)riltni)d szolgatdrsadon,ahogy dn megkdnyi)rilItem
rajtad? Euel az ilr haragjdbandtadta a poroszlhknak,
mig megnemfizettemind, amivel tartozott.
igy teszmennyeiAtydtok is velerek,ha mindegyiktek meg nem bocsdt sz{vbdl felebardtjdnak" (Mt

r8,23-35).

A szentir6s tdbbsz6r is eg6szen nyfltan sz6l a megbocsdt6sfontoss6g6r6l:
,,Ha tehdt ajdnddkot akarsz az oltdron felajdnlani, 6s
ott eszedbejut, hogy embertdrsadnak valami panasza
van ellened, hagyd ott ajdndikodat az oltdr el6tt, s
menj, el6bb bdkiilj ki embertdrsaddal, aztdn tdrj vissza
6s ajdnldfel ajdnddkodat-" (Mt 5,23-24)
,,Aki azt dllitja, hogy a vildgossdgban 61,de gyill\li
testvdrdt,az m6g mindig a sdtdtsdgbenvan" (lln 2,9).
"Ha valaki azt dllitja, hogy: >Szeretem az Istent<,
de testvdrdt gyilldli, az hazug. Mert aki nem szereti
testvdr4t, akit ldt, nem szeretheti az Istent sem, akit nem
ldt." (IJn4,20)
Nem szabad m6sokat elft6lntink:
,,Nincs hdt szdmodra mentsig, bdrki vagy is, te em-ber,
aki {tdlkezel. Mert amikor mdst elitilsz magadat
merasztalod el, hiszen ugyanazt milveled te is, ftdlkezS"
(R6m 2,1). Ha valami6rt m6sokat hib6ztatunk (sz6lka),
xgyanaz a hiba vagy btin legtobbszdr m6g inkdbb megvan benniink (gerenda)!

20
A nagy, m6ly sdriil6seketsokszor nagyon neh6z
megbocs6tani.
Tudnunkkell, hogy a megbocsdt6s6s a
szeretet nem 6rzelem k6rddse,de nem is a szavak a
legfontosabbak,hanem a j6sz6nddk,a j6akarat:
,,Gyermekeim,ne szeressiinkse szdval,se nyelwel,
hanemtettelds igazsd.ggal"
(lJn 3,18).
Sok embert aggaszt,hogy rigy 6rzi,nem k6pesigaz6n, szivbfil megbocsdtani.Ez6rta kegyelem6rtJ6zushoz kell fordulni, t6le kell kdrni. 6 a keresztenigy
imddkozottkinz5i6rt: ,,Atydm,bocsdssmeg nekik, hisz
nemtudjtik,mit tesarck"(1,k23,34).P6l apostolfigyelmeztetminket: ,,UgyanaTta lelkilletet dpoljdtok magatokban, amely Krisztus Jdzusbanvolt" (Fll 2,5). igy a
mi sebeinkis gy6gyulni fognak, 6s el6bb-ut6bb6rzelmeink is dsszhangban
leszneka megbocsiitds
szavaival
6s tetteivel.
,,Ha szfviink v6dol minket ..."
kiengesztel6d6s
dnmagunkkal
M6g dnmagunknakis meg kell bocsdtantnk: "Ha sziviink vddol minket valamivel, az Isten ftI\tte dll sziviinknek,S mindenttud" (LJn3,20).A helyesmagatart6sra azlJr igy tanit: ,,Fiam, ha vdtkeztdtis, t1bbi ne
tedd, rdgebbi b,frneidmiatt pedig imddkoudl" (Sir

21,r).
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K6t v6glet,amit el kell keri.ilntink
Vakmer6enbizakodniIstenirgalmfban:
,,Ne mondd: ,Olyan nagy az Isten irgalma, hogy
tengernyi btindm is elnizi.< Igaz, hogy irgalmas, de ha
kell, haragszilc6sa btindsellenfordul indulata" (Sir 5,6).
K6telkedni, hogy Isten igazsdgos,de irgalmas:
,,Ha a bfrniis sznkit minden bfindvel, amelyetelk6'
vetett,megtartjaparancsaimat,a tbrv4nyhez!3 s7 igaz'
sdghozigazodik, 4letbenmarad 6s nem hal meg. Nem
eml6kezemttibbd elkiivetettgonoszsdgaira,az igazsd'
gdrt, amelyet tettekre vdltott, 6lni fog. .Taldn driimbm
telik a binds haldldban - mondja az Ur, az Isten -, s
nemazt akarom inkdbb, hogy letdrjen ittihrdl6s 6lien?
Am, ha az igaz elfurdul igazsdgdt6l6s brintkdvetel, utdnozzaazokat az iszonyatostetteket,amelyeketa bfrni)s vigbevisz,vajon 6lnifog? Nem eml1kezemttibbAaz
igazsdgra,amelyettettekrevdltott, hanemhiitlensdge6s
vdtkeimiatt, amelyeketelkdvetett,meg kell halnia" (Ez
18.2r-24).
A btinbdnat szents6genemcsakbiineinket tcirli el,
is.
biindsmegkdtozdtts6geinkt6l
hanemmegszabadithat
is
kapott,
erre
amit
J6zust6l
pap
hatalma,
old6-k6t6
A
gy
6t,
6ntat6aty
i.ik,
a
k6rhetj
kiterjed. A szentgy6n6sban
imddkozzon6rtunk, hogy egyik-m6sikvisszat6r6biiniink rabsdg6b6lmegszabaduljunk!
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A szeretdfigyelmeztet6sfontoss6ga
Bdr mindenembermagafelel tettei6rt,az emberisdg
olyan, mint egy nagy csal6d,amelybenaz egyik tag btin6nek kdvetkezm6nyeitrilmindenki szenved,ds ha az
egyik tag kegyelemben61,az mindenkirekisug6rzik.
Ha valaki nem tudja, mit tesz,lehet szdmdraments6g.
Ezdrt im{dkozzuk: ,,De ki ldtja meg sajdt hibdit? Tisztits meg mindtdl, ami rejtve maradt!" (Zsolt 19,13)
Jdzuspedig mondta: ,,Atydm,bocsdssmeg nekik, hisT
nem tudjdk, mit tesznek." (Lk 23,34) Mivel a btinrik,
m6g ha tudatlansdgb6l
k6vetettdkis el, sok szenved6st
okozhatnakaz i{rtatlanoknakis, kiiteless6giink figyelmeztetni embertSrsainkat,
kiilonosena r6nk bizottakat.
De mindig tapintatos,testv6riszeretettel,
tigyelvearra,
hogy 6ket soha ne mondjuk rossznak,csak a viselked6siiket,a tetteiket.
Isten igy sz6lt Ezekiel pr6f6tdhoz:,,Ha azt mondom
a gonosznak:Meghalsz,s te nem figyelmezleted,nem
beszdlszneki, hogy letdritsd a gonosztgonosztitjdr1l,
hogy igy 4letben maradjon, a gonoszmeghal a bilne
miatt,de vdrdttdledkirem szdmon."(Ez 3,18).
Az Istennektetsz6tettek k6zdssdgijellege miatt pedig nemcsaka nagyszentek,de mi is engesztelhetiink
a
magunk 6s m6sok biineidrt im6ds6ggal,illdozatvillal6ssal,6ssok-sokszeretettel.
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Fetk6sziil6s a szentgy6ndsra:
a Szentldleksegftsdgiilhivdsa
lelkiismeretvizsg6lat
Lelkiismeretvizsgdlatel6tt J6zus ig€ret6retdmaszkodva k6rjiik a Szentl6lek segfts6gdt!,,A Vigas4al6, a
Szentl4lek,akit majd a nevembenktild az Atya, ... eszetekbejuttat mindent...."(Jn 14,26)
,,E szentsdgvitel4re az Isten igdj4nekfdnydbenvdgzett
lelkiismeretviagdlanal kell felkdsztilni.A legalkalmasabb
szbvegeketa T{zparancsolatban,valamint az Evangdliumok 6s az apostoli levelek erkblcsi tanitdsaiban lehet
dsazapostoliintelmekben."
megtaldlni:a hegyibeszbdben
(A Katoliku s Egyhdz Katekizmusa)
A legnagyobb, az els6 parancs:
,,Hattd, Izrael: Az (lr, a mi Isteniinkaz egyetlen0r.
SzeresdUradat, Istenedet teljes sztvedbdl,telies lelkedbtil, teljes elmddbdl6smindenerddb6l!
A mdsodik igy szdl: Szeresdfelebardtodat, mint
sajdt magadat!
Ezekndlnincs nagyobbparancs."
(MTtirv 6,4; Mt 22,3140;Mk 12,29-31;Lk 10,27)
,,Ezeketa parancsokat,amelyeketma szabokneked"
6rizd meg szivedben,6s vdsd gyermekei'dnekis az
eszdbe,beszdljr6luk" (MTdrv 6,5-:7).
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A Tizparancsolat:
jelentette
AztJrezeket
ki:
vagyok
az Ur, a te Istened,...Senkimdstne tekints
,rEn
Istennek,csakengem... dn, az (Jr, a te Istenedfdltdkeny
Isten vagyok.Azoknaka vitkdt, akik gy,illdlnekengem,
megtorlomfiaikon, unokdikon6s didunokdikon. ... De
ezredizigirgalmassdgotgyakorlok azokkal,akik szeretnek ds megtartjdkparancsaimat.
Uradnak, Istenedneka nevit ne veddhiiba.
Gondolj a szombatra,6s szenteldmeg. Hat napig dolgozzdt6s vlgezd mindenmunkddat.... Az Ur a hetedik
napot megdldotta6s megszentelte.
Tiszteldapddat is anyddat, hogy sokdig 6lj azon afdlddn, amelyetaz Ur, a te Istenedad neked..
Ne iilj.
Ne tdrj hdznssdgot.
Ne lopj.
Ne tdgy hamis tanfisdgotembertdrsadellen.
Ne kivdnd el embertdrsad hdzat, ne kivdnd el
embertdrsad felesdgdt, sem szolgdjdt, sem
szolgdl6ldnydt, sem szarvasmarhdjdt,sem szamardt,
sem mds egyebet,ami az iivd."
(Kiv 20,1-17)
'

T6gabb drtelemben ez azt jelenti, hogy szexualitdsoddal
Isten rendel6seszerint6li:
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6s monddmeg
,,Sz6ljIzraelrtainak egdszkbzdssdgdheT
a ti Istenetek
mert
6n,
az
Ur,
I*gyetek
szentek,
nekik:
Tartanyjdt
ds,apjdt
Mindenki
tisztelje
szent vagyok.
a
ti
IsteEn
vagyok
az
Ur,
sdtok meg szombatomat.
netek.Ne forduljatok a bdlvdnyokfeldl 6s ne iintsetek
magatoknak6rcb6l isteneket.En vagyokaz (Jr, a ti Is'
tenetek.... Senkikbziiletekne lopja meg, ne vezesse
f6lre 6s ne csalja meg a ndpdbrilval6t. Ne eskiidietekhaIstemisan a nevemre,mert azzalmegszentsigtelenited
ned nevdt En vagyokaz 0r. Ne haszndldki, 6s ne zsdk'
mdnyold ki embertdrsadat;a munkds bdre ne marud'
jon ndlad mdsnapreggelig.... Ne l6gy igazsdgtalanaa
ft4lkezisben.Ne kedvezza gyengdnek,6s ne engedd,
hogy a hatalmas elszdditsen:igazsdg szerint ftdlkezz
embertdrsadftilt)tt. Ne rdgalmazd tieidet, 6s ne tiiri
embertdrsadvdrdre. En vagyokaz 0r. Ne tdpldlj gyti'
liiletet szivedbentestvired irdnt. Fedd meg embertdrsadat, s akkor nem osztozolbfindben.Ne l6gy bossztidll6, 6s ne gyiildlkddj ndpedfiaival. Szeresdembertdr'
sadat figy, mint magadat. En vagyok az Ur" (Lev
19,241l-13; 15-18). - Ezek 6szovets6gitdrv6nyek.
De J6zus azt mondta: ,J,le gondoljdtok, hogy megsziintetni jdttem a tdntdnyt vagy q pr6fdtdkat. Nem
megsziintetnijiittem, hanem teliessi tenni."
.Minden

b6lvdny, ami fontosabb nekiink Istenndl.
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Az AnyaszentegyhSziit parancsolata:
1. A vasdrnapot6s a ktitelez6 iinnepeketszentmis6vel
6s pihen6ssel
szenteldmeg!
2. A p6ntekibrinbdnatinapokat6s a parancsoltb6jtdket
tartsdmes!
3. Evente glOnlat, 6s legaldbba hfsv6ti id6ben 6ldozzill
4. Hilzass6godatazEgyhLz tdrv6nyei szerintkosd meg,
katolikusm6donneveld!
6sgyermekeidet
5. Az Egyhdzat t6mogasdim6iddal, munk6ddal6s
lehetcis6ged
szerintanyagihozztj irulSsoddali s!
A h6t f6biin,
melyeksok sillyosbiinforrdsai lehetnek:
a bujasilg,az irigys6g,
a kev6lys6g,a frisvdnys6g,
aharag,aj6ra val6 rests6g.
Egbeki6lt6 biiniik,
melyeksztimyiisdgeIstent6l kdr bilntetdst:
gyilkoss6g,
sz6nddkos
Aki abortusztvdge7,ha val6banmegtbrtdnik,(az gyilkossrig,6s mint
olyan,) Iatae sententiae,6nmagdt6l bedlld kikiizbsitdsbeesik. (A
Katolikus Egyfuiz Katekianusa [3069] )

szeg6nyek,6rvirk,6zvegyeknyomonisdg6nak
nagyobbft6sa,
visszatartdsa.
a munk6sokb6r6nekigazsdgtalan
Akik a kereskedelmi kapcsolatokban uTsonit irvtnyesitenek 6s
iizletenrberkdnt felebardtaik ihinsdgit 6s haldldt vdltjdk ki, kdzvetett
emberijltst kiivetnek el 6s feleldsek drte. (A Katolikus Egyhdz
Katekizmusa t30651)
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Idegen biintik'
melyekkelmdsokbilndt eltisegitjilk,vagy okozzuk,
ezdltal bilnrdszesek lesziink:
m6snakbiinretandcsotadni,
mdsnakbtin6sdolgotparancsolni,
v6tekbenm6ssalegyet6rteni,
m6stbfinreingerelni,
dicsdrni,
miisnakbiindscselekedet6t
mdsnakbr.in6teln6zni,vagy elhallgatni,
vagy oltalmazni.
m6sbiin6telcisegfteni,
6let6llapotunkb6l 6s helyzetiinkb6l fakad6
kiitelezetts6geinkk6rd6sei
(lehetrilegmindenkimagdnakdllitsa dssze)
- Ismerem-e,
6s megvallom-ehitemet?
- Hogyan teljesftem kdtelezetts6geimet(dnmagammal
szemben,a rdm bizottakszemben,csalddtagjaimmal
kal szemben,azokkalszemben,akikkel nap-mintnap
tal6lkozom)?
- Hogyan vdgzem munkdmat, 6s amit elvdllaltam?
Hogyanpihenek?
- Az ,,id6t, p6nzt 6s f6rads6got"- a magam6t6s a m6j6l haszn6lom-e?
sok6t- nempazarolom-e,
- Mi az, ami rosszir6nybabefolydsol,netdnrabs6gban
tart?(Rosszszok6sokszenved6lyek?)
Milyen konkrdt j6 elhatSrozdsokatakarok
a ktizeljtiv6benmegval6sitani?
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Szentgy6n6sel6tt
percig
N6hdny
itgy nlzzink a fesztiletre,hogy pr6biljuk meg 6t6lni, amit J6zus a kereszten6t6lhetett.
Nemcsaka testi kfnokat, hanem minden lelki gyotrelm6tis. Ktizbenana gondoljunk:
,,Mindezt 6rtem szenvedte...
a biineimmiatt...
szeretetb6l..."
,,Minegyek?
Itt az 6n kdszivem!
Mit tegyekvele?
Vdrjak? Vdrjak holnapot?
Majd szerzekmagamnakegy tiszta,
egypuha sTivet,egy 615t,egykicsinyet?
Majd elmegyek,6s veszekolajot,
hogy Iegyenfdny em, hogy iinnepelj elek?
Majd?
Majd mdgmegvdltozom?Mdg vdrok egy keveset?
De hiszenmajd nem lehet!
HiszenTeMa 6rkezel!..."
,,Ne vdrd a holnapot,
hogy legyenolajod.
A ldmpdd,ha iires, ne az drusokatkeresd,
. hogy megt\ltsd a szived.
En adok rtj kket neked.
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En adok fij szivet.
En adok ruhdt,
menyegzrist,6keget,
ujjadra gyiinit En teszek,
6kkdved,koronddEn leszek,
nevethomlokodraMagamat irom,
jutalmul )nmagam adom neked.
, 6s
En leszek- Egyetlened,
a te Mindened.
En, - Ki ltt Vagyok,
Ki ltt VagyokJelen.
Jdjj etekszegdnyen,j djj etekkicsinyen,
s csaknefdljetek,
csakjdjjetek kozel,-- mdg kt)zelebb.
Aki szent,mAgszentebblegyen!
csakhdtra ne n€zzetek,
csakj obbra-balra ne kiiszdntsetek,
csakjdjjetek, siessetek.
A Lakomakdszendll.
A tr6n tiged vdr.
Kdzelembej djj et ek, tiizembe 16pj etek.
Krizels6gem eIemdszt bennetek,
de nefdljetek,
a ldngok kOzAftangyalok4nekelnekveletek:
Imddnak Engemet, a7 Egyediilv al6t,
Ki Egyediillitezem."
(TakdcsGyula atya)
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Hogyangy6njunk?
a
elemeirendszerint
kiszolgdltatdsdnak
A szentsdg
kdvetkezdk:
o

kiiszdntis:

a J6zusKrisztus!
,rDicsdrtess6k
- Mindiiriikkd. Amen"
a pap dlddsa, Isten igdjdnekolvasdsa,hogy az
megvildgositsaa lelkiismeretet,6s fi)lkeltse a
bdnatot, buzditdsmegft r4sre,
.
a gy6nds, vagyis a biiniik beismerdse6s azok
megvalldsaa papnak:
,,Gy6nom a Mindenhat6 Istennek, 6s neked, aty6m,
hogy (6rv6nyesen)utoljdra .... gy6ntam,6s azStaa
kiivetkez6biiniiket kiivettem el: ... (v6giil)
Teljes szivembdl b6nom minden biiniimet' mert azokkal T6ged, Istenem megbdntottalak. Er6sen fo'
gadom, hogy segits6geddela j6ra ttirekszem,6s a
biint keriiliim"
.
az el|gtitel kirovdsa6s e$ogaddsa.
-, a kdrt, amit
- amennyirelehetsdges
Term6szetesen
j6v6
(p6ld6u1vissza
tenniink
kell
okoztunk,
btiniinkkel
kell adni a lopott holmit, a megr6galmazotti6hiret
helyre kell 6llitani...).A v6gtelen6rt6kii el1gtdtelhez,aadott, egy csemit biineinkl,rt J6zuskereszthal6l6val
k6lys6ggelnekiink is hozzi kell j6rulnunk, el6gt6telt
kell adnunk,biineink6rt engesztelniinkkell Istent' a'
kit megbdntottunk.

.
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Ez lehet im6ds6g,valamineka frilaj6nl6sa,az irgalmasa felebar6tszolg6lata,dnmegtagadds,
s6g cselekedetei,
6ldozatv6llal6s,s fcjkdnt a napi kereszttink tiirelmes
viseldse.Figyeljtink,hogy a pap mit mond!
.
a pap dltal adott fi)Ioldozis:
,rlsten, a mi irgalmas Aty6nk, aki szent Fidnak kereszthaldla 6s fiiltdmaddsa 6ltal kiengesztelteiinmag6val a vil6got,6s ki6rasztottaa Szentlelketa biiniik
bocs6natdra, az Egyhflz szolgfiata 6ltal bocsisson
meg neked, 6s adja meg a bdk6t. Es 6n ftloldozlak
tdged biineidtfil az Atya 6s a Fif 6s a Szentl6lek nev6ben." VSlaszunk:,,Amen."
o
hdlaadds,majd elbocsdtdsapap dlddsdval:
,,MagasztaljukIstent, mert j6s6goshozzdnk!"
,,Mert iiriikk6 szeret minket. Amen."
MindennapdicsdrUnkT6ged,
szentNevedetSldjan6ped.
Biint<jlenap 6izz minket,
6s bocs6sdmegv6tkeinket!
k galmazz,Uram, k galmazz,
hiveidhezldgy irgalmas!
Kegyesszemedlegyenrajtunk,
Tebennedvan bizodalmunk.
Te vagy,Uram,6n rem6nyem,
ne hagyj sohasz6gyent6rnem!
(Te Deum - rdszlet- Sik Sdndorforditdsa)
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Nagy fg6ret, melyet az(Jr J6zus tett
(1673-banAlacoqueSzentMargitonkereszttil)
Szivetisztel6inek:
az 6 Szents6ges
,,Szivem tril6rad6 Irgalm6b6l megig6rem, hogy Szivemnek mindenhat6 szeretetemindazoknak,akik kilenc egym6sut6ni h6napon 6t minden h6 els6 p6ntek6n (szentgy6n6sutdn) dldoznak, megadjaa v6gsci
tdredelemkegyelm6t,azoknem fognak kegyelemn6lkiil, sem a nekik sziiksdgesszents6gekn6lkiil megleszaz utols6pillahalni, 6s Szfvembiztosmened6ki.ik
natban."
Egy megtiirtdnt eset:J6zusmegtartja ig6ret6t
,,Vagy egy 6vtizedendt gy6ntattamegy id6s dzvegy
szentdldozflshoz
rendszeresen
fdrfit, aki vas6rnaponk6nt
j6rult. Amikor a k6rh6zban6letdbenutolj6ra tal|lkozFiatal kora 6ta
tam vele, meglepcivolt a szentgy6nrisa.
nemmertem-ggy6nniegy igen srilyosbiin6t.Evtizede6ldozott,mert minden addigi felken 6t szentsdgtdrtien
oldoz6sa6rvdnytelenvolt. J6zusmdgis megkcinyori.ilt
rajta.Mdg a ,,pdpai6ld6st"is megkapta."Nagyoncsod6lkoztam ezen. Kideriilt, hogy gyermekkor6ban el'
vdgeztea J6zusSzfvekilencedet." (Foldi Endre atya)
.A

haldokl6knakminden pap 6ltal adhat65ld6s,aztjelenti, nem kell a tisztit6tiizbenszenvednie,egyenesenIsten
boldosit6 szinelSt6s6rai uthat.
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SziizM6ria Szepldtelen
Szfvdnektisztelete
a h6napels6szombatjain
(9 els6szombatotszoktunkmegtarlani)
Felt6telek:
. szentgy6nils(az elsrip6ntekiszentgy6n6s
els6
szombatrais 6rv6nyes),
6sa h6nap els6
szombatjdnengesztel6szentrildozds;
. 6t tizedr6zsafiz6relm6lkedve,negyed6ra
elm6lkeddsa r6zsafiz6regy vagyt6bb tirk6r6l;
. Onk6ntes{ldozathozatal;- egy M6ria_imaa
, megszokottakonkiviil.
196retek:
o t6nylegeslelki el6rehaladds;
o halSluk6rdj6na Szizanyamelletriik dll 6s minden
segfts6get
megad;
o sok embermegmenekiilaz cirokk6rhozatt6l:
o vildgbdke.
A legnagyobbdolog,amit gyermekeinkdrt
tehettink,
hogy els6 szentgy6ndsuk
6s szent6ldozdsuk
ur6nveliik
egytittkilencedettartunkJ6zusSzivdnek6s SzrizM6ria
Szeplcitelen
Sziv6nektisztelet6re.
Akit csak lehet, nyerjUnkmeg ilyen kilenced tar_
tds6ral Hogy az ig6retek szerint, melyek sokszorosan
igazol6dtak,min6l tcibbeneldrji.ikaz embervdgscic6l_
ji{t, Isten szineliltdsdt,az 6rdk boldogs6got.

