Jézus,
végy lakást
bennünk!
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1

Borító és képek
Az Útravalót idén egy egyiptomi csapat készítette, akik
hatalmas lelkesedéssel dolgoztak. Nagyon örültek, hogy hazájuk
minden gazdagságát bemutathatták. E kincsek közé tartozik a
Nílus is, amely a termékenységet és az életet biztosítja. A kopt
liturgiában külön hálát adnak ezért a nagy folyóért, amely a
leghosszabb a világon.
Amgad Edward, aki az illusztrációkat készítette, meg akarta
mutatni, hogy feltámadásával Krisztus is életet ad nekünk.
Krisztus árnyképe a Nílus folyását követi az Aswantól a Földközitengerig. Két karja a deltatorkolatot fogja át, feje a fővárosra,
Kairóra, a jobb oldali árnyék pedig a Vörös-tengerre esik. Az
egész országot és lakóit a feltámadás dicsősége ragyogja be.

Faith and Light international
3 rue du Laos 75015 Paris, France
T + 33 1 53 69 44 30 - foi.lumiere@wanadoo.fr - www.faithandlight.org
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Előszó
Ghislain du Chéné
Nemzetközi koordinátor coordina

Az Útravaló idén a Hit és Fény imájával foglalkozik.
Azért választottuk ezt, hogy az egész évben ezen a
gyönyörű szövegen elmélkedhessünk, egészen a
következő, 2018-as nemzetközi találkozóig. A Hit és Fény
imája az egész lelkiségünket összefoglalja. Minden olyan
témát megtalálunk benne, amely fontos számunkra.
Közösségeink
havi
találkozóin
ezeket
fogjuk
megvizsgálni…
A következő év lelki szempontból fontos időszak lesz,
és segíteni fog abban, hogy találkozóról találkozóra
előkészítsük azokat a döntéseket, amelyeket a
Libanonban összegyűlt küldöttek fognak meghozni. Azt
fogjuk megvizsgálni, mire hívja Isten a mozgalmunkat a
történelem ezen pontján (2018-tól 2023-ig). Az Útravaló
mellett mindazokat az eszközöket is felhasználhatjuk
ehhez, amelyek rendelkezésünkre állnak: a lelkiségünkkel
foglalkozó füzetet, a különböző nyelvű DVD-ket1, amelyek
Jean Vanier Trosly-ban tartott lelkigyakorlatait
tartalmazzák.

1

Megvásárolhatók a nemzetközi titkárságon vagy a kis könyvesboltunkban:
www.faithandlight.org/rubriques/haut/publications/faith-and-lightpublications
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Jézus, végy lakást bennünk!

G

yönyörű címet választottatok: János evangéliumában a
„lakni” szó kulcsfontosságú szerepet játszik.

A Szentlélek galamb formájában Jézusra szállt, és rajta is
maradt (az eredetiben: rajta „lakozott”), Keresztelő János két
tanítványa pedig követte Jézust, és megkérdezte tőle: „Hol
lakol?” Jézus azt mondta tanítványainak, hogy „maradjanak meg
(az eredetiben: lakozzanak) a szeretetében.”
Megmaradni (lakozni) valahol azt jelenti, hogy örülünk annak,
hogy ott lehetünk, ahol vagyunk; hogy közösségben lehetünk
egymással; és engedjük, hogy Isten is bennünk lakjon. A
kicsinyekben is Isten lakozik. „Aki eszi az én testemet és issza az
én véremet – mondja Jézus –, az bennem marad”.
Igen, maradjunk ebben az évben közösségben egymással és
maradjunk meg Istenben is!
Jean Vanier
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Honnan
származik
a Hit és Fény imája?

M

ikor az 1971-es lourdes-i zarándoklatot készítettük elő,amely végül
mozgalmunk megszületéséhez vezetett, fontosnak éreztük, hogy az egész
vállalkozást, mely teljesen meghaladta az erőnket, Isten és Szűz Mária
gondoskodó szeretetére bízzuk. Azt javasoltuk, hogy minden szerdán jöjjünk
össze egy kicsit imádkozni. Egy tized rózsafüzért mondtunk el. Ez a hagyomány
később is megmaradt.
Gyakran mondtuk a Bárka gyönyörű imáját, akik – Jean Vanier útját követve –
ugyanazokért a célokért lelkesedtek, mint mi. Ugyanakkor a mi tapasztalatunk
kissé más volt, és úgy éreztük, hogy szükségünk van egy olyan imára is, amely
tényleg a mienk. Nem magától született meg. Az iroda valamennyi tagját
megkértük, hogy fogalmazza meg, mi az, amit mindenképpen szeretne, hogy
benne legyen. Sok idő telt el. Én azt a feladatot kaptam, hogy a beérkező
javaslatok mozaikját egységes egésszé szerkesszem.
Ez a szöveg kapta meg az igazgatóság jóváhagyását, a hivatalos szentesítésére
pedig a poissy-beli (Franciaország) nemzetközi húsvéti lelkigyakorlaton került
sor 1984-ben.
Megtaláltam Mariangela Bertolini levelét, akit akkoriban egészen lesújtott a
súlyosan sérült kis Chicca születése. Nagyon szépnek találta az ima szövegét,
ugyanakkor volt egy fontos javaslata is: „Mi lenne, ha azt a sort, hogy „hogy
megosszuk egymással szenvedéseinket és nehézségeinket”, ezzel egészítenénk
ki: „melyek olykor annyira elborítanak minket, hogy porig sújtanak”? Ezt a
mondatot végül nem vettük be az imába. „Az imának rövidnek kell lennie,
ugyanakkor erről a gondolatról sem szabad megfeledkeznünk.”
A Hit és Fény imája az az igen vékony, mégis nagyon erős fonal, amely
egybefogja az egész világon jelen levő közösségeket. Mennyei Atyánk valamennyi
gyermekét nagyra becsüljük, azokat, akik már a mennyországban vannak, és
azokat, akik láthatatlanul egymás kezét fogva még földi zarándokútjukat járják.
Marie-Hélène Mathieu

6

A koordinátor
csapat tagjainak
Tavaly egy ukrán csapat fogalmazta meg az ajánlásokat,
melyeket a találkozóinkon hasznosíthattunk. Idén egyiptomi
barátaink készítették el az Útravalót, amit szívemből köszönök
nekik: Bernadette Labbad-nak (az egyiptomi Hit és Fény
alapítójának), Rami Sedhomnak, Maged Moneernek, Amani
Sarwatnak, Haitham Aziznak és Adel Zakka atyának (az ÉszakEgyiptomot és Szudánt felölelő Szent Család tartomány
lelkészének). Az illusztrációk Amgad Edward, nemzetközi
koordinátor-helyettes munkáját dicsérik. A havi elmélkedéseket
Ghislain du Chéné-nek köszönhetjük, a végső szerkesztésért
pedig én voltam a felelős.
Hogy megkönnyítsük azon barátaink dolgát, akik a déli
félgömbön élnek, ahol az iskolaév februárban kezdődik,
december és január pedig a nyári vakáció ideje, a hónapokat nem
tüntettük fel, hogy a témákat mindenki a saját körülményeihez
igazíthassa. Hét elmélkedés van a Hit és Fény imájáról, négy a
nagy liturgikus ünnepekről, amelyeket értelmeszerűen az év
megfelelő idejére kell tenni: Karácsonyra, a Fény ünnepére,
Húsvétra és Pünkösdre. Az utolsó eszmefuttatás pedig a
táborozással foglalkozik.
Az egész évet átfogó téma a Nílus gyönyörű 6700 km hosszú
folyója, mely Kartúmban (Szudán) ered és a Földközi-tengerbe
ömlik. A Nílus nagy térképét is bemásoljuk, és minden hónapban
a folyó partján fogunk utazgatni. Minden találkozón egy rajzot
ragasztunk a Nílusra a hónap témájával kapcsolatban. Minden
közösségben szokott lenni olyan, aki szeret kifesteni vagy
kiszínezni rajzokat. Mindig megkérhetünk néhány embert, hogy
színezze ki a rajzot a következő találkozóra…
A csapat kérdéseket is javasol a beszélgetés idejére. Minden
7

találkozón két beszélgetős csoport lesz: az egyikben a szülők és a
barátok, a másikban a sérültek fognak egymással beszélgetni.
Természetesen minden, amit az Útravalóban találunk, pusztán
ajánlás, amit az egyes közösségek a maguk sajátosságaihoz,
hagyományaihoz és kultúrájához igazíthatnak.
Az evangélium megjelenítésével nem foglalkozunk külön
részben, de a „Hónap témája” bekezdésben utalunk egy-két olyan
szentírási szövegre, amelyet fel lehet használni. Mindig jó, ha a
közösségben megjelenítjük az evangéliumot, mivel ez a
megértését is nagyban segíti.
A nemzetközi Hit és Fény honlapján valamennyi illusztrációt
megtaláljuk számos segédeszközzel együtt (a lábmosás
szertartása, az evangélium megjelenítése, a keresztút, a Fény
útja…)2 Két füzetet is ajánlunk: az egyik a játékokkal, a másik a
kézműveskedéssel foglalkozik.3
Végül pedig ne felejtsük el, hogy a Hit és Fénynek számtalan
segédeszköze van, amelyet haszonnal forgathatunk (lásd 79.
oldal).
Kopt barátaink hitével, lelkesedésével és bátorságával nagyon
szép egyiptomi évet kívánok nektek!
Fogjunk hát hozzá a munkához, vagy ahogy az arabok
mondják: Yallah!
Corinne Chatain
Főtitkár

2
3

www.faithandlight.org/rubriques/haut/album_photo
www.faithandlight.org/rubriques/haut/downloads
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Egyiptomi Miasszonyunk
Az Egyiptomi Miasszonyunk
szobra, mely az alexandriai
jezsuita templom oltárára néz,
igen gazdag jelképekben. A karcsú
nő
tipikus
egyiptomi
parasztasszony a maga nemes és
tartózkodó megjelenésével, ami a
falusi emberek nehéz munkája
miatt a mai napig megmaradt.
Vékony arcéle alapján Egyiptom
felső részéről származhat, amely
két hegylánc és két hatalmas
sivatag közé ékelődött be.
Az ég felé törő élet jelképeként
a Szűz az ég felé emeli a
Gyermeket, az Élet Fejedelmét, aki
kis kezével int, hogy megáldjon
minket.
A középső három ujj a
Szentháromságot jelképezi, a
másik kettő pedig Jézus Krisztus
két természetének egységét. A
hüvelykujj, Krisztus istenségének
szimbóluma, a kisujjal, a Fiú
személyének teljesen alárendelt
emberségének
jelképével
érintkezik.
Mária függőlegesen tartott karja
a Földközi-tengernek felel meg,
amelybe a Nílus folyik, és ahol a
gyönyörű Alexandria található.
Ez a szobor a ferences apáca, Rose Mary Békhyt és a muszlim
művész, Mahmoud Morsi közös alkotása. Az előbbinek a szobor
tervét, az utóbbinak a szobor kivitelezését köszö nhetjük.
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1
Az együttérzés lelkisége

Jézus,
az Atya látható arca
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A hónap üzenete
Jézus, te azért jöttél a földre,
hogy megismertesd velünk Atyádat, a mi Atyánkat, és
megtaníts minket, hogy szeressük egymást.

M

inden imádság keresztvetéssel kezdődik. A mienk sem
kivétel ezalól: először az Atyát, a Fiút és a Szentlelket hívjuk
segítségül. Az imádság szavait és a keresztvetést gyakran
nagyon mechanikusan végezzük anélkül, hogy mélyebben
elgondolkodnánk róla… Most figyeljünk oda, mit is jelképez a
kereszt jele.

Jézus azért lett emberré, hogy az Atyáról beszéljen nekünk, arról,
akit ő oly bensőségesen Abba, Atyámnak hívott! Azt szeretné, ha mi
is ugyanilyen bensőséges kapcsolatba lépnénk az Atyával. Szent
Lukács evangéliuma szerint földi életének első és utolsó szavaiban
Jézus egyaránt az Atyjáról beszélt: Nem tudtátok, hogy Atyám
házában kell lennem? (Lk 2,49) és: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet
(Lk 23,46). Az irgalmasság szentéve után már tudjuk, az Atya melyik
tulajdonságát hangsúlyozza Jézus annyira nekünk: az irgalmát.
Mikor Jézust látjuk, az Atyát látjuk: Aki engem lát, látja az Atyát is (Jn
14,9). Az irgalmasság szentévére írt imádságában Ferenc pápa a
következőkre hívta fel a figyelmünket: Arra tanítottál, hogy olyan
irgalmasak legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad, hogy aki
Téged lát, Őt látja. Mutasd meg nekünk arcodat és megmenekülünk!
Jézus így magyarázta Nikodémusnak a kereszt misztériumát:
Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az
Emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete
legyen őbenne (Jn 3,14-15). A kereszt függőleges ága, amelyen Jézust
fölemelték, az isteni dimenziónak felel meg, amely Jézus által
megnyitja számunkra a mennybe vezető utat, és meghív, hogy
vegyük birtokba az országot, amely a világ teremtése óta nekünk
készült (Mt 25,34). A kereszt vízszintes ágára szögezett Jézus kitárt
karja arra hív, hogy az ő szeretetében találjunk menedéket, és
ugyanezzel a szeretettel szeressük egymást és kövessük őt.
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A Hit és Fény segít, hogy igent mondjunk Jézus hívására, aki nem
a bölcseknek és az okosaknak, hanem a kicsinyeknek nyilatkoztatja
ki magát. Közösségeinkben talán éppen sérült barátaink azok, akik a
legszebben tudnak keresztet vetni!

A hónap témája
Az együttérzés lelkisége
Gondolkozzunk el a keresztvetés jelentőségéről, és próbáljuk
megérteni.
Mikor látjuk, miként szereti egymást a Szentháromság három
személye, mi is felbuzdulunk, hogy így szeressük egymást. A
szeretet: kereszt, megbocsátás és irgalom. Akkor is szeretlek,
ha kapcsolatunk sebzett kapcsolat. Az Atya és a Fiú egymást
szereti a Szentlélekben. Mindennapi tapasztalat.
Csak akkor tudjuk megtapasztalni a Hit és Fény lelkiségét, ha
meghallgatjuk a kicsinyeket, és evangelizáljuk őket, hogy ők is
evangelizálhassanak minket.
Bibliai hivatkozások: Elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől
(Lk 10,21-22).

Az érkezők fogadása
A bejárati ajtó elé egy nagy keresztet teszünk. Érkezéskor mindenkit
megkérünk, hogy nagyon lassan vessen keresztet. Majd egy pohár
vizet kapnak, mely az életet jelképezi.

Műhely
Készítsünk melltűket a kopt kereszt formájára. Az egész
találkozón ezeket fogjuk viselni, majd a végén haza is vihetjük
őket (lásd 68. old.). Vágjuk ki ezeket az egyszerű kereszteket,
amelyeket az imádság idején fogunk használni.
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Beszélgetés
• Szülők és barátok csoportja
− Mit jelent számomra a kereszt?
− Miként veszem észre az irgalmat a keresztben?
− Jézus azért szenvedett, hogy elhozza nekünk a

megbocsátást. Hajlandó vagyok én is szenvedni azért,
hogy elhozzam a megbocsátást másoknak? Hogyan?
− Miként lehet a testvérem egyszerre kereszt és az
irgalmasság jele számomra? (elrejtetted ezeket a bölcsek
és okosak elől…)?

• Sérültek csoportja
− Mikor szoktunk keresztet vetni (étkezés előtt, lefekvés
előtt, ébredéskor, templomban, imádság előtt)?

− Mikor mutatja meg Jézus az irgalmát?
− Hogyan szoktam megtapasztalni az irgalmat napközben
(otthon, iskolában, a munkahelyemen, az utcán…)?

Imádság
Egy nagy keresztet teszünk az imasarkunk közepére,
lekapcsoljuk a világítást, és gyertyákat gyújtunk a kereszt körül.
A háttérben halk zene szól.
Mindannyian kapunk egy egyszerű keresztet. A lelkész vagy az
imádság vezetője mindenkit megkér, hogy írja vagy rajzolja rá a
keresztre, amit Jézusnak szeretne mondani szeretete jeléül, és
kérje tőle azt a kegyelmet, hogy azokat is el tudja fogadni, akiket
nehéz szeretnie, és ugyanolyan szeretettel tekintsen rájuk, mint
Jézus.
A nagy kereszt köré mindenki odateszi a maga keresztjét.
Kezdjünk el körben járni az óramutató járásával ellentétes
irányban. Az első ember elindul, majd a második, és így tovább.
Mindenki így szól a másikhoz: „Jézus szeret téged, és én is
szeretlek!”
A végén énekeljünk el egy dicsőítő éneket.

• A szegények imája

Istenem, te vagy a szeretet! Taníts meg engem szeretni!
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Ünneplés
• Játék: Kincskeresés

Két csapatot alkotunk. A kincset (egy keresztet) elrejtettük.
A játékvezető mindkét csapatnak ad egy papírlapot, amelyre
rá van írva, hol található a kincs. Vigyázzunk, mert vannak
olyan lapok, amelyekre hamis lelőhelyet írtunk, úgyhogy
nem lesz egyszerű megtalálni!

A Nílus partján
A Nílus kereszt alakban torkollik a Földközi-tengerbe. Jézus
arcát fogjuk ráragasztani (lásd 66. old.).

És a következő találkozóig
Fedezzem fel, mi a jó a testvéreimben, hogy tanulhassak tőlük.
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2
Missziós lelkiség

A Szentlélek
küldetést bíz ránk

15

A hónap üzenete
Küldd el nekünk megígért Szentlelkedet,
hogy Ő tegyen minket megosztott és háborús világunkban
a béke és az egység eszközeivé!

N

agycsütörtökön, az utolsó vacsorán Jézus megígérte, hogy
elküldi tanítványainak a Szentlelket: Amikor pedig eljön az
igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra,
mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall,
és az eljövendő dolgokat hirdeti nektek (Jn 16,13). Pünkösd
napján a Lélek eljött az emeleti teremben, és minden jelenlévőt
arra küldött, hogy közölje a világgal Jézus Krisztus örömhírét.
1971. április 12-én, húsvét hétfőn Jean Vanier azt kérte
mindazoktól, akik szerették volna folytatni a Hit és Fény
kalandját, hogy tegyenek meg mindent, amire a Szentlélek indítja
őket. Számtalan örömhírnök indult el ekkor, hogy hirdesse a Hit
és Fény örömhírét! Fontos, hogy folytassuk ezt a munkát, hiszen
oly sok család vár ránk! Amit a békéről és az egységről tudunk
mondani, annyira fontos, hogy másoknak is tudniuk kell róla.
Sőt, mi is Isten fiainak bizonyulunk, akik így szólíthatják az Atyát:
„Abba”: Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. A
gyermekké fogadás Lelkét kaptátok, amelyben azt kiáltjuk: „Abba,
Atyánk!” Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt tanúságot, hogy Isten
fiai vagyunk (Róm 8,14-15).
A Hit és Fényben mindenkit befogadunk, bármi legyen is a
vallása. A sérült emberek segítenek abban, hogy mindenkiben
felfedezzük Jézus barátját, bármilyen vallási hagyományt
kövessen is. Közösségeinkben megtapasztaljuk, miként lehet a
szeretet forrása minden sérült ember, amennyiben teljes
emberségében elfogadják, miként lehet az öröm forrása,
amennyiben elfoglalhatja az őt megillető helyet, és miként lehet a
béke forrása, amennyiben elismerjük, hogy ő is képes a
barátságra. Ahol azonban elutasítják a sérült embereket, ott
feszültség és viszály támad. Ha nem fogadjuk el a sérülteket,
akkor azoktól a kegyelmektől is megfosztjuk magunkat,
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amelyekben csak általuk részesülhetnénk, és ha megszabadulunk
a sérültektől, a „bűn struktúrái” is hamar megjelennek. Engedjük,
hogy továbbra is a Lélek vezessen minket!

A hónap témája
Missziós lelkiség
A Hit és Fény a gyógyulás helye, olyan hely, ahol jól érezzük
magunkat. A sérült emberek arra hívnak, hogy fedezzük fel a
béke és az egység útját, majd ezt a világnak is hirdessük.
A Szentlélek arra hív, hogy fogadjuk el a másságunkat. Nem azt
az utat mutatja nekünk, amit a világ ismer – a háborúk, a
megosztottság és a másoktól való félelem útját. Békességgel
tölt el. Az az erő, amit ad, a szívünket is képes megváltoztatni.
Isten már a természet által is önmagát adja nekünk – a napban,
a vízben …
Erősítsük tovább az egységet a közösségben.
Bibliai hivatkozás: hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te,
Atyám, bennem vagy, és én tebenned (Jn 17,20-26).

Az érkezők fogadása
Adjunk egy pohár vizet az első érkezőnek ezen szavak
kíséretében: „És aki inni ad akár csak egy pohár friss vizet is
egynek e legkisebbek közül, mert a tanítványom, bizony, mondom
nektek: nem veszíti el jutalmát” (Mt 10,42). Az első érkező a
második érkezőnek ad egy pohár vizet ugyanezekkel a szavakkal,
a második a harmadiknak, és így tovább.

Beszélgetés
• Szülők és barátok csoportja

− Mit jelent számomra mások elfogadása?
− Mit tehetnék azért, hogy elfogadjak valakit, aki más, mint
én (más a vallása, a hite, a véleménye, máshol dolgozik,
máshova jár iskolába, máshol lakik stb.)?
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− Mi a legnagyobb másság, amit nem tudok elfogadni?
− Hogyan fogadja el a közösségem a másságot? Számoljak be
egy olyan helyzetről, ahol megtapasztaltam a személyes
elfogadást, vagy ahol én fogadtam el valakit a
közösségben.

• Sérültek csoportja

− Melyik jelkép juttatja eszembe a Szentlelket (a szél, a
galamb, a mennydörgés…)?
− Kire szoktam haragudni (a közösségben, otthon, a
munkahelyemen)? Hogyan szoktam kibékülni ezzel az
emberrel?

Műhely
Olyan képpel díszítjük az imasarkunkat, amely a víz és az élet
kapcsolatát mutatja be (lásd 68. old.).

Imádság
Üljünk le vagy álljunk sorba! Mindenki egy-egy 30 cm hosszú és 5
cm széles műanyag csövet fog a kezében. Hosszában egy 2 cm
széles rést vágtunk bennük. Hajlítsuk a csöveket egy nagy edény
felé!
Az imaidő vezetője finoman vizet tölt mindegyik csőbe. A víz
belefolyik az edénybe. A vezető elmagyarázza, hogy a víz a
keresztség és a tisztaság jelképe. Rámutat arra, mennyire fontos
a víz az ember életében.
Fejezzük be egy hálaadó imával, végül pedig énekeljünk el egy
dalt a kiengesztelődésről és a békéről.

• A szegények imája

Tégy engem, Istenem, a békéd eszközévé!
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Ünneplés
• Béketánc
Alkossunk egy vagy több kört! Középen az előtáncos áll.
Lendületes zene szólal meg, az előtáncos pedig harmonikus
és egyszerű taglejtéssel táncolni kezd. Körülötte táncolunk, az
ő taglejtését utánozva.

A Nílus partján
Ragasszuk a Nílusra a „gémeskút” képét. A gémeskút olyan
alkalmatosság, amellyel vizet lehet kiemelni a folyóból, és a
vízzel meg lehet öntözni a veteményt (lásd 66. old.).

És a következő találkozóig
Válassz ki valakit, akivel ki fogsz békülni.
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3
Közösségi lelkiség

A Hit és Fény
közösség
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A hónap üzenete
Jézus, Te arra hívtál minket,
hogy a Hit és Fény közösségben kövessünk Téged.
Hívásodra igent akarunk mondani.

A

zért vagyunk a Hit és Fény közösség tagjai, mert igent
mondtunk Jézus hívására, hogy részt vegyünk a lakomán,
amelyre maga Jézus hívott meg minket: Amikor
vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat,
vakokat. Így boldog leszel, mert ők nem tudják azt viszonozni
neked. De amikor az igazak feltámadnak, megkapod jutalmadat
(Lk 14,13-14). Erre a lakomára vagyunk hivatalosak, de másokat
is meg kell hívnunk rá! Ha felfedeztük azt a kincset, ami a Hit és
Fény, fontos, hogy ne tartsuk meg önző módon magunknak,
hanem másokkal is osszuk meg, és fáradhatatlanul hívjunk
másokat. Hasonló a mennyek országa a szántóföldbe rejtett
kincshez. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében
elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a
szántóföldet (Mt 13,44).
Hogy miként történik a Hit és Fény növekedése, azt a
Konstitúciónk bevezetője nagyon jól megfogalmazza. Az elején az
a vágy ébredt bennünk, hogy szeretnénk segíteni, hogy az értelmi
sérült emberek és családjaik megtalálják helyüket az Egyházban és
a társadalomban. Ez a vágy aztán azt az erőt és lendületet is
megadta nekünk, hogy szervezzünk egy zarándoklatot, amely a
kisközösségek köré épült. És hogy a zarándoklat kegyelmei ne
menjenek veszendőbe, a résztvevők olyan közösségeket alkottak,
ahol az értelmi sérült emberek, a szüleik és – elsősorban fiatal –
barátaik jöttek össze. Aztán ezek a közösségek őrizték a lángot, és
tartották fenn és mélyítették el a tagjaik közt létrejött kapcsolatot.
Ennek a munkának az lett a gyümölcse, hogy az egész világ égni
kezdett a vágytól, hogy a mi nagy tűzünknél melegedjen: az évek
során újabb és újabb közösségek jöttek létre szerte a világon a
legkülönbözőbb keresztény felekezetekben. Nekünk is őriznünk
kell tehát a lángot, és tudnunk kell, mennyire fontos, hogy mi is a
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Hit és Fény örömének hírnökei legyünk! Ne féljünk attól, hogy
Jézus szóvivői legyünk, ami dicséretes dolog, de amikor Isten
megkoronázza érdemeinket, valójában nem mást, mint saját
ajándékait koronázza meg (Szent Ágoston).
A közösségi élet nagy igényeket támaszt velünk szemben, és
ezért fájdalmas tud lenni. Nem könnyű dolog szeretni az
embereket, mindenkit meghallgatni, mindenkire odafigyelni, és
mindenkinek segíteni, hogy élni tudjon sajátos adományaival, és
megtalálja a maga helyét. A közösségi élet a folytonos meghalás és
feltámadás helye. Ugyanakkor az ünneplés helye is, és jele a
mennyek országának. A közösségnek egy testté kell válnia, amely
újjászületik a Lélekben, és ahol a hit által abban a szeretetben
lehet részünk, amely egyesíti az Atyát a Fiúval a Szentlélekben. És
ebben a Testben mindenki egyaránt értékes és fontos, legyen akár
szülő, sérült vagy barát. (Jean Vanier)

A hónap témája
Közösségi lelkiség
Mennyegzőre vagyunk hivatalosak. Igent kell mondanunk a
meghívásra, de az is fontos, hogy mi is hívjunk másokat.
Ha felfedezzük Jézust a legkisebbekben, nem üldögélhetünk
lustán, hanem Jézus szóvivőinek kell lennünk.
Bibliai hivatkozások: hogy kiket hívjunk meg, ha
vendégséget rendezünk (Lk 14,12-24) és az első tanítványok
meghívása (Jn 1,35-51).

Az érkezők fogadása
Egy nagy mély tálba vizet öntöttünk, és annyi kavicsot tettünk
bele, ahányan vagyunk. Érkezéskor mindenkit megkérünk, hogy
dobjon egy kavicsot a vízbe, és közben mondja meg, ki hívta meg
annak idején a Hit és Fénybe. Mikor látjuk a kavics által keltett
hullám továbbgyűrűződését, azt is megmondhatjuk, kit
szeretnénk legközelebb meghívni.
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Beszélgetés
• Szülők és barátok csoportja

− Hogyan kerültem a Hit és Fénybe? Hívtam-e én is
másokat? Miért maradtam meg a Hit és Fényben?
− Hogyan változtatta meg családomat a Hit és Fény? Várok
még valamire, amit a Hit és Fény nem adott meg nekem?
− Milyen értelemben használjuk a „család” szót a Hit és
Fényben? Nevezhető a Hit és Fény egy nagy családnak?

• Sérültek csoportja
−
−
−
−

Miért szeretek járni a közösségi találkozókra?
Mikor voltam először? Ki hívott?
Mit várok a Hit és Fénytől a jövőben?
Mi az, amire korábban nem voltam képes, de amióta a Hit
és Fénybe járok, meg tudom tenni?

Imádság
Díszítsük fel az imasarkot egy nagy képpel, amely Jézus Szent
Szívét ábrázolja. A szív helyére ragasszunk egy kis
szövetdarabkát vagy papírzacskót. Egy nagy edénybe, melyet
homokkal teleszórtunk, tegyünk egy nagy égő gyertyát, a nagy
gyertya köré pedig helyezzünk annyi kis gyertyát, ahányan
vagyunk.
Üljünk körbe.
Az imaidőt vezető személy emlékeztet rá, milyen jó, hogy a Hit és
Fényben találkozhatunk egymással, majd azokra gondolunk, akik
annak idején meghívtak minket a közösségbe… Lehet, hogy még
köztünk vannak, lehet, hogy már a mennybe távoztak, vagy
elhagyták a közösséget. Az első ember veszi az egyik ilyen ember
fényképét (vagy azt a papírlapot, amelyre a neve fel van írva),
majd hangosan vagy magában imádkozik érte. Ekkor a fényképet
(vagy a papírlapot) a Jézus szívére tett zacskóba teszi, és
meggyújt egy gyertyát. Elénekelhetjük a közösségünk dalának a
refrénjét vagy egy alleluját. Ezután a második ember jön előre.
A végén megfogjuk egymás kezét, és elénekeljük a Miatyánkot.

• A szegények imája

Köszönöm, Uram, hogy meghívtál, hogy a Hit és Fény tagja legyek!
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Műhely
Közösségfa (lásd 69. old.).

Ünneplés
• Játék: váltófutás

Két csapatot alkotunk. Mindkét csapat játékosai egymás mögött
állnak. A két csapat előtt mintegy 20 méterre egy céltáblát
helyezünk el, amelyet meg kell érinteni. Megkezdődik a futás: a
sor elején álló személy megérinti a célpontot, majd visszaszalad,
megérinti a következő ember kezét, majd visszamegy a sor
végére. Mikor a második személy is visszaérkezik, megfogják
egymást kezét, majd később ugyanígy a harmadikkal,
negyedikkel stb. is, egészen addig, amíg ki nem alakul a körtánc.

A Nílus partján
A vízbe esett és egyre nagyobb hullámokat keltő kavics képét
ragasztjuk rá. Arra emlékeztet ez, hogy mindig kell hívnunk új
embereket, és nem fáradhatunk bele, hogy odaforduljunk
másokhoz (lásd 66. old.).

És a következő találkozóig
Próbáljunk új embert hívni a következő találkozóra!
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4
Egyházias lelkiség

A Hit és Fény az
Egyházban
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A hónap üzenete

A Hit és Fény nagy családjában,
a szeretet szövetségében akarunk élni,
hogy megosszuk egymással szenvedéseinket és
nehézségeinket, örömeinket és reményünket.

A

Hit és Fény közösségei nem baráti társaságok, amelyek
többé-kevésbé jól meghatározott kritériumok alapján
szerveződnek. Inkább család vagyunk, ahol a családtagok
kapják, nem pedig választják egymást. Csak akkor tudjuk
megtapasztalni a szeretet valódi szövetségét, ha a kiválogatódás
alapja az, hogy ki szeretné megtapasztalni a nyolc boldogságot,
amelyre Jézus tanított minket, és ki akarja megismerni az igazi
boldogságot. Az őskeresztények idején a közösségek ámulatba
ejtették a külső szemlélőket. A második század végén Tertullianus
(155-220), a nagy teológus ezt írta: „Nézzétek – mondják rólunk –,
mennyire szeretik egymást!” (Apologeticus, 39). A közös
étkezéseikről írt, és arról, hogy mennyire összetartanak. Teljesen
olyanok voltak, mint a Hit és Fény közösségek! Bátran mondhatjuk,
hogy közösségi összejöveteleink egyházias összejövetelek, az
Egyház összejövetelei.
Mikor ilyen baráti kötelékek jönnek létre, akkor olyan nehéz és
mély dolgokat is elmondhatunk egymásnak, amelyekről más
körökben nem szívesen beszélnénk: bátran beszámolhatunk
szenvedéseinkről és nehézségeinkről anélkül, hogy félnünk kellene
mások megjegyzéseitől. Mikor a játék, az éneklés és a tánc közben
boldogok vagyunk és remény tölt el minket, akkor azon sem
csodálkozhatunk, hogy akikkel találkozunk, ámulatba esnek tőlünk.
A Hit és Fény 1971-ben Lourdes-ban kezdődött, a húsvéti szent
háromnap után. Tudjuk tehát, hogy soha nem a szenvedésé és a
fájdalomé az utolsó szó, és hogy az azt követő feltámadás hatalmas
öröm forrása. Egész életünket ez az öröm táplálja és világítja meg:
nem lehet az, hogy a találkozónk napján örvendezünk, és barátaink
boldogsággal töltenek el minket, a többi napon pedig csúnyán
viselkedünk! Mennyit hangsúlyozta ezt Joseph Larsen atya!
Közösségi találkozóink „a sziklára építés” helyei, és amikor nehéz
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napok jönnek, a közösség összekapaszkodik, és a megnyugvás és
felfrissülés helyévé válik. Ezért van az, hogy a szíriai közösségek oly
gyakran találkoznak. Borzasztóan nagy szükségük van a
találkozókra!
Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek gyöngédek, tiszteletadás
dolgában legyetek előzékenyek. A buzgóságban ne lankadjatok,
legyetek tüzes lelkűek: az Úr az, akinek szolgáltok! Legyetek
örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban,
állhatatosak az imádságban. Segítsetek a szenteken, ha szükségben
vannak, s gyakoroljátok a vendégszeretetet (Róm 12,10-13). Ha
pedig Jézus szavai szerint élünk, az evangélium örömét fogjuk
sugározni magunkból: Arról ismerje meg mindenki, hogy
tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt (Jn
13,35).

A hónap témája
Egyházias lelkiség
A beszélgetés során közel kerülünk egymáshoz, és ettől mindig
„boldogok” leszünk!
A közösség minden tagja megtapasztalja, micsoda boldogság, hogy
ugyanabban csónakban evezhetünk.
Bibliai hivatkozás: A nyolc boldogság, Máté 5,1-12.

Az érkezők fogadása
Érkezéskor mindenki kap egy árnyképet, és ráírja a nevét.

Beszélgetés
• Szülők és barátok csoportja
−
−
−

Mi a szerepem ma ebben a csónakban, ami az én
közösségem?
A nyolc boldogság mely kegyelmeit tapasztalom meg e
szerep betöltése során?
Milyen szerepet szeretnék betölteni a közösségemben? A
nyolc boldogság mely kegyelmeit szeretném megtapasztalni
a közösségemen kívül?
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• Sérültek csoportja

A koordinátor csapat olyan képeket készített, amelyek a nyolc
boldogságot ábrázolják (lásd 69. old.). Mindenki választ egyet.
− Miért ezt a képet választottam?
− Milyen más boldogságokat szeretnék megtapasztalni?

Imádság
Az imádság előkészítéseként olyan képet tegyünk az imasarokba,
amely az életet jelképező Níluson navigáló csónakot ábrázolja.
Tegyük be ebbe a csónakba a közösség tagjait ábrázoló
fényképeket vagy árnyképeket.
A lelkész vagy az imaidőért felelős személy felolvassa a Szentírás
következő részét: 1Sámuel 2,10. Odamegy az első résztvevőhöz,
odavezeti a csónakhoz, és megkérdezi tőle: „Kit szeretsz azok
közül, akik a csónakban vannak, és miért? Szeretnél imádkozni
ezért az emberért az egész hónapban? És akarsz a közösséggel
együtt azért imádkozni, amire ennek az embernek szüksége van?
Énekeljük el háromszor a Kyriét, majd hívjuk a következő
embert…
Az imádságot egy áldással zárhatjuk le.

• A szegények imája

Urunk, segíts megosztani egymással szenvedéseinket és
örömeinket!

Műhely
Másoljunk le egy nagy csónakot annak összes részével együtt: a
motort, a kormánylapátot, a vitorláit, az evezőlapátjait… (lásd 69.
old.). Más elemekkel is gazdagíthatjuk, például a nappal,
felhőkkel, madarakkal, szigettel, halakkal és a hídon álló vagy a
vízben lévő emberekkel… Mindenki odajön és ráragasztja a maga
árnyképét a csónakra.

Ünneplés
• Játék: Súgólánc

A játékosok körben ülnek. Az egyik játékos egy szót súg a jobb
szomszédja fülébe, aki ugyanazt a szót szintén a jobb
szomszédja fülébe súgja… Mikor az utolsó játékoshoz érünk,
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kérjük meg, hogy mondja ki hangosan a szót, és kérjük meg az
első játékost, hogy ismételje meg a szót, amit mondott. Az
utolsó szó általában más lesz, mint az első.

A Nílus partján
Egy csónak az emblémánk. A feluccának nevezett egyiptomi
csónak képét ragasztjuk a Nílusra (lásd 66. old.)

És a következő találkozóig
Gondolkozzam el róla, milyen szerepet tölthetnék be a
közösségemben.
Válasszam ki, melyik boldogságot szeretném megtapasztalni a
nyolc boldogság közül a következő találkozóig.
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5
A törékenység lelkisége

A Hit és Fény,
erő a gyöngeségben

30

A hónap üzenete
Taníts meg arra, hogy elfogadjuk sebeinket és
gyöngeségünket, általuk mutatkozzék meg a Te hatalmad!
Taníts meg arra, hogy a Te arcodat és a Te jelenlétedet
fedezzük fel minden testvérünkben, különösen a
leggyengébbekben!
Taníts meg arra, hogy az Evangélium útjain kövessünk
Téged!

I

llés próféta megtapasztalta ezt. Nem a szélvészben, a
földrengés-ben vagy a tűzben lehet találkozni Istennel,
hanem az enyhe szellő susogásában (vö. 1Kir 19,11-13).
Szent Pálnak ezt mondta az Úr: Elég neked az én kegyelmem, mert
az erő a gyöngeségben lesz teljessé. Pál ezért erre a
következtetésre jut: Legszívesebben tehát gyöngeségeimmel
dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem (2Kor 12,9).
A Hit és Fény közösségeinkben mi is megtapasztaltuk ezt.
Jézus azok törékenységében és gyengeségében található meg,
akik a leggyengébbek közülünk. Az értelmi sérültek olyan világra
nyitják meg a szemünket, ahol Isten mindannyiunkban jelen van,
és a kapcsolatainkban tárja fel előttünk önmagát. Fontos tehát,
hogy kapcsolatba lépjünk velük, és ebben a kapcsolatban egymás
egyenrangú partnerei legyünk. Isten maga is egészen kicsiny lett,
hogy ember lehessen. Akkor ismerjük meg a ránk váró Jézust, ha
közel kerülünk testvéreinkhez, különösen a leggyengébbekhez.
Mikor felismerjük Őt, segít felfedeznünk a sebeinket, mindazt,
amire nem vagyunk büszkék, és amit minden erőnkkel
igyekszünk eltemetni. Mikor Jézus a nyomorúságunkra tekint,
megváltozunk, amint egykor Máté is megváltozott: Meglátta a
vámszedőt, és mivel az irgalom szemével tekintett rá,
kiválasztotta, és így szólt hozzá: kövess engem! A követés nem
pusztán azt jelentette, hogy utána ment, hanem elsősorban azt,
hogy utánozta az életmódját, hiszen aki azt mondja, hogy őbenne
marad, annak úgy is kell élnie, ahogyan ő élt (1Jn 2,6) (Béda
Venerabilis). Akkor tudjuk tehát követni Jézust, ha
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engedelmeskedünk az evangélium szavainak.
Le kell szállnunk a legkisebbek szintjére, hogy megváltozzunk
és Jézussal együtt ismét felemelkedjünk, készen arra, hogy ezt az
örömhírt másokkal is megosszuk!
A Hit és Fény azokra az emberekre épül, akik szorongás és
szenvedések közepette élnek. A közösségeink ezért olyan
közösségek, ahol mindig jelen lesz a szenvedés, ugyanakkor a
feltámadás örömét is együtt, ez által a szenvedés által fedezzük fel
(Jean Vanier).

A hónap témája
A törékenység lelkisége
Fontos, hogy felfedezzük Jézust a legkisebbekben, és – Jézus
szemével látva őket – saját sérültségeinket is elfogadjuk.
Ekkor már Jézus követésének is nekivághatunk.
Jézus pillantása átalakít minket, mivel Ő olyannak lát minket,
amilyen valóban vagyunk.
Bibliai hivatkozások: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel
is tettetek, velem tettétek (Máté 25,31-46); és: Úgy lesz az én
igém is, mely számból kijön: nem tér vissza hozzám
eredménytelenül, hanem megteszi, amit akarok, és véghezviszi,
amiért küldtem (Izajás 55,10-11).

Az érkezők fogadása
Egy kék anyagdarabkát terítünk a földre, mely a Nílust fogja
jelképezni.
Mikor megérkezünk, valaki kézen fog minket, és átsegít a túlsó
partra.
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Beszélgetés
• Szülők és barátok csoportja
−
−
−
−

Hogyan változtatta meg a testvérem az életemet?
Mi az a gyengeség, amit felajánlhatok Jézusnak?
Hogyan tudom felfedezni a gyengeségeimet?
Hogyan tudom erővé alakítani a gyengeségeimet?

• Sérültek csoportja

− Mi az, amit gyakran csinálok, és ami másokat bosszant?
− Mit tehetek akkor, amikor látom ezeket a bosszankodó
embereket?
− Mit kérhetek Jézustól, hogy változtasson meg bennem?

Műhely
Mi vagyunk a Jézus jobbjára állított juhok. Mindenkinek készítünk
egy olyan képet, amely egy juhot ábrázol (lásd 69. old.).

Imádság
A közösség néhány tagja előkészítette az utolsó ítélet
megjelenítését (Mt 25,31-40), és néhány egyszerű ruhát is
összeszedett a résztvevők számára.
A lelkész vagy az imaidő vezetője először felolvas egy részt a
Bibliából (Izajás 55,10-11), majd elmagyarázza a szavak
jelentését. Ekkor megkéri a közösséget, hogy jelenítsék meg az
utolsó ítéletet, melyről Máté evangéliumában olvashatunk.
Végül kötetlenül imádkozunk, amit olykor énekekkel és a
Miatyánkkal szakítunk meg.

• A szegények imája

Uram, nyisd meg a szemem, hogy felfedezzelek a leggyengébb
testvéreimben!

Ünneplés
• Játék: A vak lövedék

Egy labdára és egy sálra lesz szükségünk.
A játékos alaposan körbenéz a szobában, majd kimegy. Valaki
beköti a szemét. A labdát a szoba egyik sarkába tesszük. A
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játékos visszajön, a csapata pedig úgy irányítja, hogy bele
tudjon rúgni a labdába. Vicces látni, ahogy többször is a
levegőbe rúg, mielőtt aztán tényleg eltalálja a labdát!

A Nílus partján
Gyümölccsel roskadozó datolyapálmákat ragasztunk rá (lásd 66.
old.).

És a következő találkozóig
Válasszam ki az egyik gyengeségem, és kérjem meg Istent, hogy
segítsen leküzdenem.
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A Magnificat lelkisége

Mária
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A hónap üzenete
Jézus, végy lakást bennünk és közösségeinkben,
amint egykor Máriában lakást vettél!
Ő volt az első, aki befogadott Téged!

M

egmutattuk, hogy igent szeretnénk mondani arra, hogy
kövessük Jézust a közösségünkben. Megtanultuk követni
Őt az evangélium útjain, miután éreztük, hogy Jézus
rátekint a sebeinkre és a gyöngeségeinkre. Jézus azonban többet
akar ennél. Nemcsak azt akarja, hogy kövessük Őt, hanem lakást
is akar venni bennünk, amint egykor édesanyjában, Máriában
lakást vett. Ez a következő lépés, amelyet meg kell tennünk
ahhoz, hogy megtapasztaljuk azt a bensőséges szeretetet, amely
a Szentháromság tagjai között áll fenn. Jézus velünk is meg akarja
osztani azt a szeretetet, amely a Szentháromság három személyét
köti össze, hogy felfedezzük, hogy csak akkor fogunk
előrehaladni, ha egyenrangú kapcsolatok vannak köztünk, és ha
felismerjük, hogy a sérültek nem olyan emberek, akikért
„tennünk
kell
valamit”,
hanem
barátok,
akikkel
megtapasztalhatjuk az együttlét örömét.

Ahogy azonban Jézus nem erőltette rá magát Máriára, a mi
szabadságunkat is tiszteletben tartja, és ránk sem erőlteti magát.
Egészen biztos, hogy Gábor angyal nagyon türelmesen várt Mária
igenjére! Hajlandó vagy-e, Mária, arra, hogy anyja legyél annak a
gyermeknek, akire néped oly régóta várakozik?
Jézus forrón vágyik rá, hogy találkozzon velünk, és csak annyit
kér, hogy imádkozzunk, hogy vegyen lakást bennünk és
közösségeinkben. Az ajtóban áll, és arra vár, hogy beeresszük!
Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat, és
ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő énvelem (Jel 3,20).
Micsoda áldás, hogy meghívhatjuk Jézust a közösségi
étkezéseinkre! Az egyik kulcsa annak, hogy ajtót nyissunk
Jézusnak, az alázat, amint azt Avillai Szent Teréz oly szépen
megfogalmazta: Ahogy az alázat egykor arra indította az Igét,
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hogy a mennyből a Szűz méhébe szálljon alá, úgy ma arra indítja,
hogy egyetlen fohászunkra a lelkünkbe szálljon.
Máriát teljesen betöltötte a kegyelem, csodaszép volt, a
Szentlélek lakozott benne. Rejtőzködő, csendes asszony volt, a vágy
asszonya, aki Istenért és Isten igéjéért égett […], az Úr szegénykéje
(Jean Vanier).

A hónap témája
A Magnificat lelkisége
Be kell fogadnunk Jézust a közösségeinkbe. Amint egykor
Máriában lakást vett, úgy Jézus bennünk is lakást akar venni.
Csak arra vár, hogy hívjuk. Jézusnak fontos a szabadságunk, Ő
soha nem erőlteti ránk magát.
Ha Jézus Máriában lakást vett, akkor minden lehetséges,
tehát bennünk és közösségeinkben is lakást vehet. Jézus a
legfontosabb.
Jézusnak szüksége volt Máriára, hogy megtestesüljön. Jézus
mindig csak kér tőlünk, amint egykor a szamáriai asszonytól
is kért. Ha Jézus azt mondja, hogy „szomjazom”, akkor
valójában azért mondja ezt, mert mi vagyunk szomjasak.
Bibliai hivatkozás: A szamáriai asszony, Jn 4, 5-14.

Az érkezők fogadása
Érkezéskor mindenki kap egy-egy rajzot, amely egy kancsót
ábrázol (lásd 70. old.). A rajzra ráírjuk a nevünket.

Beszélgetés
• Szülők és barátok csoportja

− Jézus mindig kopog az ajtónkon. Ajtót szoktam nyitni
neki?
− Nem állok készen arra, hogy kinyissam az ajtót? Miért?
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− Bármit hajlandó vagyok megtenni azért, hogy kövessem
Jézust?
− Mi tart vissza attól, hogy meglássam Jézust a Hit és
Fényben?

• Sérültek csoportja

− Mikor érzem úgy, hogy közel vagyok Jézushoz?
− Mit kell megváltoztatnom a magatartásomban, hogy
mások meglássák bennem Jézust?
− Ha Jézus lakást vesz bennem, milyen ajándékot adhatok
neki? Mit tudok megígérni neki? Miért?

Műhely
Egy papírlemezre ráragasztunk egy rajzot, amely Jézust és a
szamáriai asszonyt ábrázolja, és az összes kancsót a kút köré
ragasztjuk annak jeleként, hogy mindannyian az élő vízre
szomjazunk (lásd 70. old.).

Imádság
A kút jelképeként egy vízzel teli nagy műanyag hengert teszünk
az imasarokba. Mellette egy kancsó és annyi pohár, ahányan
vagyunk.
A lelkész vagy az imaidő vezetője megkéri a közösséget, hogy
énekeljék el a 41. zsoltárt (Amint a szarvas kívánkozik a forrás
vizéhez…). Aztán felolvassa a János evangélium vonatkozó
részét (4,5-14), majd megkéri a résztvevőket, hogy egymás után
menjenek a kúthoz. A lelkész vizet merít a kancsóval, megtölt
egy poharat, odahív valakit, és neki adja. Akit odahívott, hálát
ad az élő víz forrásáért.

• A szegények imája

Mária, lelkem veled együtt magasztalja az Urat!

Ünneplés
• Játék: Labdagyűjtés

Különböző színű labdákra, sálakra és két kosárra lesz
szükségetek. Alkossatok két csapatot. Gurítsátok el a labdákat
mindenfelé. Minden csapat döntse el, ki fogja összegyűjteni a
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labdákat. A labdagyűjtőnek ugyanolyan színű sállal kössétek
be a szemét, mint amilyenek a labdák, amelyeket össze kell
gyűjtenie és bele kell tennie a kosarába. A csapata fogja
megmondani, mit tegyen. Aszerint mondanak „igen”-t vagy
„nem”-et, hogy jófelé keresgél-e, közben pedig lelkesen
bátorítják és tapsolnak neki. A játék célja, hogy meghatározott
időn belül a lehető legtöbb labdát gyűjtsük be a megfelelő
sarokba.

A Nílus partján
A kutat és a kancsót ragasztjuk rá (lásd 66. old.).

És a következő találkozóig
Döntsétek el, miként tudna a közösség Jézussal élni egy bizonyos
ideig (például néhány hónapig, egy évig stb.). Majd próbáljuk
megszüntetni, ami ezt akadályozza (tegyünk fel kérdéseket,
imádkozzunk egymásért, hívjuk meg azokat, akik egy ideje már
nem járnak a találkozókra…).
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A remény lelkisége

Jézus kínszenvedése,
kereszthalála és
feltámadása
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A hónap üzenete
Segíts, hogy hűségesen álljunk Mária mellett a kereszt
tövében, egészen közel azokhoz, akiket mai világunkban
keresztre feszítenek!
Segíts, hogy éljen bennünk és éltessen minket feltámadásod!

M

ikor Jézus meghív, hogy kövessük őt, vagy mikor lakást
vesz bennünk, végül mindig a kereszt lábánál kötünk ki,
amint Mária „igen”-je is a Golgotához vezetett. A
keresztrefeszített Krisztus jelenlétében, a szenvedés dacára, új
kötelékek jönnek létre: Mária új fiat kap, János új édesanyát. Új
élet születik. Az utolsó szó nem a halálé.
Fontos, hogy Krisztus azért halt meg, hogy kifejezze és
beteljesítse szeretetét, hogy szenvedése az élet forrásává váljon,
olyan ajtóvá, mely titokzatos módon a mennyországra nyílik (Jean
Vanier).
Ne felejtsük el, a fogyatékosságot olykor nagyon nehéz
elviselni. Akkor ismerjük fel, hogy János testvérei és Mária
gyermekei vagyunk, amikor együttérzéssel viszonyulunk
másokhoz, barátságra lépünk velük, és nem menekülünk el a
szenvedésük láttán.
A Hit és Fény a húsvéti szent háromnapon tartott lourdes-i
zarándoklat végén született meg. Tudjuk tehát, hogy a feltámadás
közel van a Passióhoz, és a húsvét napján tapasztalt öröm mögött
a Passióban átélt szenvedés is ott van. Fontos, hogy minden nap
arról az örömről tegyünk tanúságot, és azt az örömet hirdessük,
amelyet a közösségeinkben megélt barátságban és egységben
ismertünk meg.
Jean Vanier tisztázza, milyen küldetést kaptunk húsvét
napján: Jézus azért jött, hogy ismét meghívjon az életre, és az
életünk teljes legyen. Ez a feltámadás történik minden reggel,
minden este és minden nap. Az a hivatásunk, hogy a feltámadás
útján Isten művét vigyük végbe, és a szeretetet családjainkba,
közösségeinkbe és a világba is elvigyük.
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A hónap témája
A reménység lelkisége
Ne felejtsük el, a fogyatékosságot olykor nehéz elviselni. Akkor
ismerjük fel, hogy János testvérei és Mária gyermekei
vagyunk, amikor együttérzéssel viszonyulunk másokhoz,
barátságra lépünk velük, és nem menekülünk el a
szenvedésük láttán.
Csak akkor hozunk gyümölcsöt, ha átadjuk magunkat
Jézusnak, és úgy szeretünk, ahogy Ő szeret: szeretni annyi,
mint mindent odaadni, egész önmagunkat (Lisieux-i Szent
Teréz).
Bibliai hivatkozások: Ami oktalan a világ szemében: (1Kor
1,27 – 1Kor 2,5, Zakeus: Lk 19,1-10, A földbe hullott
gabonaszem: Jn 12, 24-26.

Az érkezők fogadása
Érkezéskor mindenki kap egy kis virágcserepet és néhány magot,
melyeket aztán az imasarokba helyez.

Beszélgetés
• Megjelenítés

Zakeus (Lk 19,1-10).

• Szülők és barátok csoportja

− Kik a gyenge emberek szerintem?
− Miként tekint Jézus a gyenge emberre? Mit tesz a
gyengeség láttán?
− Mit teszek, ha Isten megérinti a gyengeségemet?

• Sérültek csoportja

− Kik szerepelnek ebben az evangéliumi részben? Mik a
gyengeségeik?
− Milyen lépést tesz Jézus Zakeus felé?
− Mit szól ehhez Zakeus?
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− Az emberek gyűlölték Zakeust, Jézus azonban más
emberré változtatta.
Jézus engem is arra hív, hogy változzak meg. Mit tehetek azokért,
akik nem úgy szeretnek engem, ahogyan azt én szeretném?

Műhely
A földbe hullott magból gyönyörű virágzó fa lett.
Papírvirágokat is készíthetünk, melyekkel az imasarkot díszíthetjük
(lásd 70. old.).

Imádság
A kis virágcserepeket megtöltjük földdel vagy vattával, valamint az
oda készített magvakkal, és egy locsolókannát is odateszünk.
Olvassuk el a búzaszemről szóló részt (Jn 12,24-26). A lelkész vagy
az imaidő vezetője a közösség minden tagjának ad egy kis
cserepet, amelybe az illető betesz néhány magot, majd kicsit
megöntözi őket.
Mindenki mondhat egy rövid kötetlen imát a szenvedő népekért és
országokért.
A végén mondjuk el a Miatyánkot vagy egy másik kérő imádságot.

• A szegények imája

Uram, add, hogy közel legyek azokhoz, akik szenvednek!

Ünneplés
• Játék: A mosoly

Körben ülünk. A vezető kimondja valakinek a nevét. Csak ez az
ember mosolyoghat. A többiek komolyak maradnak. A mosolygó
embernek tovább kell adnia a mosolyt az egyik barátjának:
kezével eltakarja a száját, majd úgy tesz, mintha az ajkáról
levenné a mosolyt, és odadobja a barátjának: „Kapd el ezt a
mosolyt, Pali!” Most az is mosolyogni kezd, aki elkapta a mosolyt,
majd ő is továbbadja valaki másnak, míg az egész közösség nem
kezd boldogan mosolyogni…

A Nílus partján
Egy oázist ragasztunk rá (lásd 67. old.).

És a következő találkozóig
Mások gyengeségeit könnyen észreveszem. Hogyan vehetném észre
a sajátjaimat?
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A megtestesülés lelkisége

Karácsony
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A hónap üzenete
Te azért jöttél a földre,
hogy megismertesd velünk Atyádat, a mi Atyánkat.

M

ikor Isten befejezte a teremtés művét, a hetedik napon
megpihent munkája után, amit végzett (Ter 2,2). Miért
kellett Istennek megpihennie, neki, aki mindenható, és
így soha nem fárad el? Isten saját képére teremtette az embert,
és ez a hasonlóság csaknem tökéletes lett: Mi az ember, hogy
megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz reá?
Majdnem isteni lénnyé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad
(Zsolt 8,4-5).

Az ember csaknem isteni lény, ugyanakkor szabadon dönthet:
vagy keresi Istent, vagy elrejtőzik előle. Tudja, hogy miután
elkészül a munkájával, elfárad, ezért pihenésre van szüksége: Az
ember nagysága abban áll, hogy tudatában van nyomorúságának
(Blaise Pascal). Isten pedig azzal mutat példát nekünk, hogy
maga is megpihen.
Miközben Isten újabb és újabb szövetséget köt népével, velük
jár az úton, és felkészíti őket a Fiú eljövetelére, aki – mivel
valóságos ember – munkája végeztével el fog fáradni,
ugyanakkor maga a megtestesült Ige, aki az Atya tökéletes képe
és látható arca. Olyasvalakit kellett találnia, aki elég alázatos,
tiszta és engedelmes ahhoz, hogy Jézus megfoganhasson,
növekedhessen és a világra jöhessen benne. Így öltött testet, és
élt közöttünk (vö. Jn 1,14). Jézus születésével a mennybéli
pihenés ideje is elmúlt, és a nagy ünneplés és a túláradó öröm
ideje érkezett el! Az éjszakát fényesség ragyogja be, az angyalok
Isten dicsőségét éneklik, és békét hirdetnek mindenkinek, aki
szereti Őt (vö. Lk 2,14). Sokan felismerték, hogy Isten egy gyenge,
törékeny, másokra szoruló kisbaba képében nyilatkoztatta ki
magát. Ne ott keressük Istent, ahol nincsen. Ha az ember a
mindenható szerepében kíván tetszelegni, akkor eltávolodik
Istentől, az aprószentek lemészárolása pedig, amely sajnos a mai
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napig tart, azt mutatja, hogy célt tévesztett. Tanuljuk meg inkább,
miként tudjuk felfedezni az Ő arcát és jelenlétét valamennyi
testvérünkben, különösen azokban, akik a leggyengébbek.
Azt az örömet, amelyet közösségi találkozóinkon tapasztalunk
meg, mindig hirdetnünk kell, és akkor arról az Istenről is tanúságot
tehetünk, aki csak a gyengeségben nyilatkoztatja ki magát. De
kezdjük mindezt ünnepléssel, hogy a missziónk olyan szép lehessen,
amilyen szép az angyaloké volt karácsony éjjelén!

A hónap témája
A megtestesülés lelkisége
Fontos, hogy tanúságot tegyünk Jézus gyengeségéről.
Mindannyiunknak megvannak a maga megtörtségei,
amelyeket nyugodtan megoszthatunk Jézussal, nem kell
rejtegetnünk előle. Hogyan tárhatjuk fel gyengeségünket?
Meglátni a mindenható Isten arcát egy kisbaba arcában. Mély
bizalomra és hitre van szükség ahhoz, hogy higgyünk abban,
hogy ebben a kisbabában a mindenható Atyát látjuk. Minden
sérült emberben a mindenható Isten arcát látjuk. A végtelenül
nagy és a végtelenül kicsi Jézusban egybeolvad.
Bibliai hivatkozás: Megszülte elsőszülött fiát, Lk 2,7-20.

Az érkezők fogadása
Egyiptomban az a szokás, hogy a gyermek születését követő első
héten a családok meghívják családjaikat és barátaikat a baba
első fürdetésére, melyet a plébános végez. Ez még nem a
keresztség. Körbeállhatjuk a kiságyat, hogy a lelkész
megfürdethesse Jézust.
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Műhely
Angyalokat fabrikálunk, hogy feldíszítsük az imasarkot.
Karácsonyi üdvözlőlapokat is készíthetünk, melyeket az
ünnepléskor lehet felhasználni (lásd 71. és 72. old.).

Ünneplés
• Pásztorok és juhok

Mindannyian hoztunk magunkkal egy kis ajándékot. Mindenki
ráírja a nevét a műhely ideje alatt készített üdvözlőlapokra vagy
bármilyen papírlapra. Tegyük az összes üdvözlőkártyát egy
zacskóba! Mindenki húz egy nevet. Az egész találkozó során
nagyon odafigyelünk arra, akit húztunk. A találkozó végén
minden juhot megkérdezünk, ki szerintük a pásztora. A pásztor
odaadja a juhnak az üdvözlőkártyát és a kis ajándékot.

Beszélgetés
Ha Jézus ma születne:
− Ki lenne ma Jézus anyja, József, az angyalok, Heródes, a
pásztorok, a napkeleti bölcsek, a csillag stb.?
− Hova születne Jézus?
− Lennének problémák, hatósági fellépés?
− Mi nem változott Jézus ideje óta?
Kiscsoportokat alkothatunk, és eljátszhatjuk, mi történne akkor,
ha most születne Jézus és nem Izraelben.

Imádság
Betlehemest fogunk játszani (Lk 2,7-20). Néhány egyszerű ruha
kell hozzá.
Énekeljünk karácsonyi énekeket, és ajándékozzuk meg Jézust:
azt akarjuk kifejezni ezzel, hogy egész évben az öröm hírnökei
akarunk lenni. Hangosan vagy magában mindenki kifejezést ad
ennek a vágynak.

• A szegények imája
A te születésed, Jézus, az én örömöm.
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A Nílus partján
A Betlehem szó azt jelenti, hogy „a kenyér háza”. Egy malmot
ragasztunk a Nílus partjára (lásd 67. old.).

És a következő találkozóig
Törekedjek arra, hogy mostantól ne rejtsem el gyengeségeimet
és törékenységemet.
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A világra nyitott lelkiség

A Fény ünnepe
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A hónap üzenete
A Hit és Fény nagy családjában,
a szeretet szövetségében akarunk élni.

A

mikor az Ige megtestesült, és Isten ember lett, egy
családba született. Visszatértek Galileába, a városukba,
Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, telve
bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta (Lk 2,39-40).
Felnőtté válása útján József és Mária voltak mellette.
Isten is egy kultúrába és egy vallásba testesült be. A törvény
előírásait teljesítve szülei bemutatták elsőszülött fiúkat a
jeruzsálemi templomban. Jóllehet Jézus a szüleivel élt, valójában
mégsem hozzájuk tartozott. Mária minden nap erről elmélkedett
a szívében.
A kereszten függő Jézus nekünk adta édesanyját, Máriát, így
mi is Jézus földi családjához tartozunk, hogy majd mindannyian
együtt haljunk meg és támadjunk fel az örök életre.
Tavaly szeptemberben (Sámuel – Szólj, Uram, mert hallja a te
szolgád!) kifejezésre juttattuk vágyunkat, hogy közösségünkben
a szeretet szövetségében kívánunk élni. Sokfajta közösség tagjai
vagyunk: a családunké, a Hit és Fény-es közösségünké, a
plébániánké, a hazánké… A Hit és Fényhez tartozni azt jelenti,
hogy boldogok vagyunk, hogy nem vagyunk többé bezárva
önmagunkba, és hogy olyan helyre találtunk, ahol vigasztalásban
lehet részünk. Amint az egyik francia közösséghez tartozó
édesanya mondta: Gyakran mondom, hogy „a Hit és Fény
megmentett minket”. Megváltozott a gondolkodásmódom. A terhek
többé nem nyomnak agyon. Természetesen most is van bennem
bizonytalanság és aggodalmak, amit minden szülő jól ismer, de
most már másokkal is meg tudom osztani őket, el tudom fogadni
őket, és bizalom tölt el.
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A közösségi életünk olyan, mint minden közös élet, amelynek
megvannak a maga hullámhegyei és hullámvölgyei, a találkozás,
a beszélgetés és a közös imádság öröme azonban állandó.
Nekünk is tanúságot kell tennünk erről, amilyen gyakran csak
lehetséges, hiszen más családok csak arra várnak, hogy menjünk,
és tárjuk fel előttük gyermekük szépségét.

A hónap témája
A világra nyitott lelkiség
A Hit és Fényhez tartozni azt jelenti, hogy boldogok vagyunk,
hogy nem vagyunk többé bezárva a magányunkba, és olyan
helyre találtunk, ahol vigasztalásban lehet részünk.
Jóllehet a szülők a jövőtől való félelmeikről is beszámolnak,
azt is el tudják mondani, hogy ”bízom benned”.
A Hit és Fény alkalmat kínál arra, hogy megújítsuk
elköteleződésünket és azt a vágyunkat, hogy a szeretet ezen
szövetségében kívánunk élni.
Bibliai hivatkozások: Jézus bemutatása a templomban, Lk
2,22-40 és: Mózes megmenekül és a fáraó parancsa ellenére
nem vetik a folyóba, Kiv 2,1-10.

Az érkezők fogadása
A lelkész minden érkezőnek ad egy kis tálkát, amely szentelt
vízet tartalmaz. Jobb kezünket belemártva vessünk keresztet,
míg a lelkész ezt mondja: (Név), Isten arra hív, hogy a szeretet
szövetségében élj.

Beszélgetés
Valakiben (emberben vagy Istenben) megbízni azt jelenti, hogy
mindent elmondhatok neki, ami fontos velem kapcsolatban (a
titkaimat, a munkahelyi problémáimat, a jövőmmel kapcsolatos
félelmeimet stb.) anélkül, hogy tartanom kellene attól, hogyan
reagál, vagy félnem kellene a következményektől.
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• Szülők és barátok csoportja
− Mit jelent számomra a bizalom?
− Mi miatt félek a jövőtől? Mi nyomaszt a leginkább?
− Volt-e olyan, hogy Isten többet adott, mint amit kértem?

• Sérültek csoportja

− Mi nyomaszt a leginkább?
− Volt-e olyan, hogy Isten többet adott, mint amit kértem?
Egy papírra felírjuk az aggodalmainkat, és az imádság alatt
odaadjuk őket Jézusnak.

Műhely
Gyertyatartókat készítünk az imádsághoz.
Bohócálarcokat is csinálhatunk az ünnepléshez (lásd 72. old.).

Imádság
Tegyük a Szent Család képét és egy nagy gyertyát az
imasarkunkba. Adjunk minden résztvevőnek egy gyertyatartót.
Énekeljünk egy olyan éneket, amely a világosságról szól, és
gyújtsuk meg a gyertyákat. Aztán menjünk és tegyük le
aggodalmainkat a Szent Család képe elé.
A közösségben mindannyiunknak megvan a maga feladata.
Megkérjük a résztvevőket, hogy sorban egymás után jöjjenek
előre, majd mindenkivel külön-külön imádkozunk, hogy a vállalt
feladatát a közösség örömére egyre jobban el tudja látni.
A végén olvassuk fel Lk 2,22-40-et.

• A szegények imája

Uram, Te fényeddel beragyogod közösségünket!

Ünneplés
Vegyük fel a bohócálarcunkat, és járjunk egy nagy körtáncot! Ha
csendesebben szeretnénk ünnepelni, akkor gyújtsuk meg az
összes gyertyát, kapcsoljuk le a lámpákat, és énekeljünk vidám
mutogatós énekeket.
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A Nílus partján
Mózes képét ragasztjuk rá, aki éppen a Nílusra helyezett
kosárban szunyókál (lásd 67. old.).

És a következő találkozóig
Próbáljam megtapasztalni a bizalmat oly módon, hogy
imádkozom azért, ami nyugtalanít, és megpróbálok odafigyelni
arra, mit mond Isten a lelkemben. Ehhez Mózes életét idézzük
fel és azt, hogy miként volt jelen Isten az életében.
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Az öröm lelkisége

Húsvét
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A hónap üzenete
Segíts, hogy éljen bennünk és éltessen minket
feltámadásod!

J

ó, hogy a Hit és Fény 1971 húsvét hétfőjén született, egy olyan
páratlan ünnepség után, ahol 12.000 zarándok fedezte fel az igazi
örömet, amit Krisztus feltámadása hozott el nekünk. A Passió
szenvedése után az az öröm vár ránk, amit a feltámadás
bejelentése jelent. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Miután a
családok megtapasztalták az elszigeteltség és a magány
szenvedését, amelyben gyermekük fogyatékossága miatt volt
részük, a barátság örömét is megismerték: majdnem olyan volt,
mintha Krisztussal együtt ők maguk is feltámadtak volna.
Nagyon fontos, hogy higgyünk is abban, amit hirdetünk.
Friedrich Nietzsche azt mondta, hogy talán ő is tudna hinni
Istenben, ha a Biblia örömteli üzenetét a mi arcunkon is látná! Az
emmauszi tanítványoknak arcán, akik lélekszakadva 60 stádiumnyit
futottak, hogy közöljék a többiekkel, hogy látták az élő Jézust,
bizonyára látható volt az örömteli üzenet, holott aznap reggel még
mélyen szomorkodva távoztak.
Ha meg akarjuk tapasztalni a feltámadást, amint azt az imánkban
is kérjük, akkor hinnünk is kell benne. Ha csak akkora hitünk is
lenne, mint a mustármag, az egész világot meg tudnánk változtatni,
és ők is megismernék azt az örömet, amelyet a közösségi
találkozóinkon megtapasztalunk. Örülni meglehetősen paradox
dolog, hiszen a fogyatékosság nem olyasvalami, aminek
különösebben örülni lehetne. Nem túl sok olyan ember van, aki
szerint a fájdalom jó dolgokhoz is vezethet. Kétségtelenül nem
könnyű megérteni, miért engedi meg Isten a szenvedést,
ugyanakkor hiszük, hogy Isten egyszerre mindenható és végtelenül
jó. Szent Ágoston némi útmutatással szolgál e tekintetben, ami nincs
messze attól, amit a Hit és Fényben mi is megtapasztalunk: A
végtelenül jó és mindenható Isten ugyanis soha nem engedné
beférkőzni a rosszat művei közé, ha nem lenne annyira mindenható és
jó, hogy még a rosszból is jót tud kihozni.
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A föld végső határáig
tanúságot teszünk erről!
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A hónap témája
Az öröm lelkisége
A Hit és Fény által az élő Jézussal találkozhatok. Már vannak
barátaim, ami annak jele, hogy Jézus itt van, itt él köztünk.
A gyermeket nevelő családoknak is megvannak a maguk jó és
rossz passzai: olykor a szomorúsággal vagy a jövőtől való
félelemmel kell megbirkózniuk… Mikor bekerülnek a
közösségbe, új örömet tapasztalnak meg gyermekükkel
kapcsolatban, különösen akkor, ha nehezen kezelhető vagy
elutasított gyermekről van szó. Ez a tapasztalat a feltámadás
tapasztalata ezen szülők számára. A Hit és Fényen kívül gyakran
halljuk ezt Egyiptomban: „nekem a gyermekem a
keresztem”.Azok is szomorúak olykor, és azok is érzik néha úgy,
mintha halottak lennének, akik nem is fogyatékosok. Mikor
olyannak fogadják el őket, amilyenek, ők is megtapasztalják ezt
a feltámadást.
Bibliai hivatkozás: Az emmauszi tanítványok, Lk 24, 13-31.

Az érkezők fogadása
A lelkész mindenkit ezekkel a szavakkal fogad: (Név), örülj, Krisztus
feltámadt, valóban feltámadt!

Beszélgetés
• Szülők és barátok csoportja
−
−

−
−

−

Hiszem azt, hogy minden szenvedés után az öröm
következik?
Hogyan tudom megtalálni életemben az örömet, és mit kell
tennem azért, hogy a szomorúság pillanatait másként éljem
át?
Hiszem azt, hogy Jézus velem jár az úton, akár vidám, akár
szomorú vagyok?
Megtapasztaltam már azt, amit az emmauszi tanítványok?
Volt már olyan, hogy egyedül éreztem magam, majd pedig
felfedeztem, hogy Jézus velem járja az utamat? Milyen jelet
adott, hogy megtaláljam?
Hagyom, hogy Isten velem járjon a hétköznapokban?
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• Sérültek csoportja
−
−
−

Mikor szoktam vidám lenni? Mikor vagyok szomorú?
A Hit és Fény örömet szokott hozni az életembe? Miként?
Ha szomorú vagyok, hogyan találok rá ismét az örömre?

Műhely
Készíthetünk húsvéti kereszteket, hogy feldíszítsük az imasarkot
a lábmosás szertartására, kis kosarakat a húsvéti
tojáskereséshez és egy fát, amely a közösség életét jelképezi
(lásd 73. és 74. old.).

Imádság
Alakítsunk ki kis csoportokat. Minden kiscsoportban tegyünk
körbe 8-10 széket, középre pedig egy mosdótálat, egy
vizeskancsót és egy törülközőt. Olvassuk fel Jn 13,1-17-et, és
kezdjük el a lábmosás szertartását.1

• A szegények imája

Jézus, tarts meg a szeretetben!

Ünneplés
• Játék: Egymás felismerése

Bekötjük az első játékos szemét. A közösség tagjai elkeverednek
egymással. Az arc, a haj és a váll megérintésével a játékosnak ki
kell találnia, ki áll előtte. Annak kötik be a szemét a következő
körben, akit felismertek.

A Nílus partján
Vegyük körül a folyót virágokkal, fákkal és madarakkal … (lásd
67. old.).

És a következő találkozóig
Deríts egy kis örömet vagy fénysugarat szenvedéseid vagy
szeretteid szenvedései közepette!

1

www.faithandlight.org/rubriques/haut/downloads/#Celebrations

1
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Ellenkulturális és ökumenikus lelkiség

Pünkösd

58

A hónap üzenete

Küldd el nekünk megígért Szentlelkedet!

P

ünkösdkor az apostolok elindultak, hogy a föld végső
határáig hirdessék az örömhírt. Hogy ezt megtehessék,
szükségük volt a Jézus által megígért segítségre: Amikor
pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök majd nektek az Atyától, az
igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz
rólam; de ti is tanúságot tesztek majd, mert kezdettől fogva velem
vagytok (Jn 15,26-27). És a sokaság mind úgy hallotta, hogy Isten
csodáit az ő nyelvükön hirdetik: pártusok, médek, elamiták,
Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak,
Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és a Cirene körüli
Líbia részeinek lakói, a Rómából való jövevények, zsidók,
prozeliták, krétaiak és arabok (ApCsel 2,9-11). A kételkedőbbek
azonban úgy gondolták, hogy az apostolok teleitták magukat
édes borral! A fantasztikus örömet azonban, melyet az apostolok
hirdettek, mindannyian megértették.
Az 1971-es húsvéti ünneplést követő reggel Jean Vanier így
szólt azokhoz, akik azt akarták, hogy a Hit és Fény folytatódjon:
Legyetek hűségesek a Szentlélekhez! Ez a hűség pedig sok
gyümölcsöt termett. Ez után az esemény után, amely a nagy
áldások idejének bizonyult, számos közösség megmaradt és
mélyítette el a tagjai közt létrejött kapcsolatokat, úgyhogy szerte
a világon közösségek alakultak (Charta, 5. old.).
Jóllehet
megalakulásunk
ötvenedik
évfordulójához
közeledünk, nem gondoljuk azt, hogy a munkát elvégeztük volna.
Ha nem tekerünk tovább, a bicikli felborul. Kulcsfontosságú, hogy
ismét rátaláljunk a Hit és Fény kezdetének lelkesedésére, arra az
örömre, amelyet annak idején minden országunkban minden
közösségünk megtapasztalt… Oly sok módja van a Hit és Fény
létezésének: az énekek és dalok, amelyek révén megtapasztaljuk
az örömet és a barátságot, a liturgiák, amelyek alkalmat adnak
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arra, hogy Jézus Krisztust dicsőítsük, mind igen sokfélék azokban
az országokban, ahol közösségeink jelen vannak. Oly nagy
gazdagság ez, melyet mindenkivel meg kell osztani.
Ellenkulturális és ökumenikus lelkiségünket még jobban meg
kell ismertetnünk a körülöttünk levőkkel. Hogy a Szentlélek
segíteni fog ebben, abban biztosak lehetünk!

A hónap témája
Ellenkulturális és ökumenikus lelkiség
A Lélek arra indít minket, hogy menjünk és hirdessük azt a
jó és örvendetes hírt, melyet Isten bízott ránk. Most és
mindenkor az öröm hírnökeinek kell lennünk.
Bibliai hivatkozások: Pünkösd, ApCsel 2,1-13.

Az érkezők fogadása
A lelkész néhány csep vizet hint minden érkező fejére ezekkel a
szavakkal: (Név), fogadd a Szentlelket!

Beszélgetés
• Szülők és barátok csoportja
− Mi az én kegyelmi adományom? Mi az, amit szeretek
csinálni?

− Milyen hasznát látja a lelki adományomnak a családom, a

közösségem és az egyházam?
− Milyen lelki adományaimat fedeztem fel vagy
fejlesztettem ki a Hit és Fények köszönhetően?
− Miként használhatók fel lelki adományaink a közösség
építésére?

• Sérültek csoportja
− Mi az, amit a legjobban szeretek csinálni?
− A közösség tagjai egymás után felállnak, és bemutatják a
lelki adományukat.

− Minden barát megmondhatja, mi a lelki adománya sérült
barátjának (illetve mi az, amit szeret csinálni). Nem baj,
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ha csak valami egészen egyszerű dologról van szó.

− Miként használom fel ezt a lelki adományomat?
Műhely
„Tűznyelv” koronák (lásd 74. old.)

Imádság
Díszítsük fel az imasarkot egy olyan képpel, amely pünkösdöt
ábrázolja, tömjénnel és olajjal vagy szentelt vízzel.
Olvassuk fel az evangélium következő részét: Jn 16,7. A lelkész
vagy az imaidő vezetője elmagyarázza a Szentlélek művét: a
keresztséget, az imádságot és az Eucharisztiát. Énekeljünk el egy
dalt a Szentlélekhez.
Egymás után mindenki előrejön, néhány tömjéncseppet tesz a
füstölőbe, és közben ezt mondja: Imádságom mint tömjénfüst
száll fel Hozzád.
A lelkész vagy az imaidő vezetője olajjal keresztet rajzol minden
résztvevő homlokára ezekkel a szavakkal: Fogadd a Szentlelket,
és fejükre helyezi a „tűznyelv” koronákat.

• A szegények imája
Jöjj, Szentlélek!

Ünneplés
Játék: Lelki adomány lap
Minden résztvevő kap egy függőleges irányban félbehajtott
papírlapot. A tetejére felírja a nevét, majd továbbadja a
szomszédjának. A szomszéd ráírja az illető egyik lelki adományát
a lap aljára, majd behajtogatja, hogy a mellette levő ne lássa, mit
írt rá. És így tovább… Mikor a harmonikaszerűen összehajtott lap
visszakerül a tulajdonosához, az illető az összes lelki adományát
elolvashatja!

A Nílus partján
A galambdúc és a galambok képét ragasztjuk rá (lásd 67. old.).

És a következő találkozóig
Gondolkozzak el azon, mik lehetnek a közösségi tagok
adományai, és bátorítsam őket arra, hogy bontakoztassák ki
őket, és állítsák őket mindenki szolgálatába.
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12
Világi lelkiség

Az evangélium megélése
A nyári táborok
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A hónap üzenete
Taníts meg arra, hogy az Evangélium útjain kövessünk
Téged!

A

z evangélium útja olyan út, amelyen nem egyedül járunk.
Ahhoz, hogy Jézus barátaiként éljünk, nem maradhatunk
egyedül. Egy gyermek egyszer nagyon szépen határozta meg,
mi is a Szentháromság: ha Isten maga a Szeretet, akkor nem lehet
egyedül!
A Hit és Fényben megtanuljuk, hogy ne maradjunk egyedül, hogy
lerontsuk a közöny falait, hogy megtaláljuk azt a felüdülést, amelyet
Jézus kínál: Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet
hordoztok, és én felüdítelek titeket (Mt 11, 28). Hogy megismerjük
azt a boldogságot, amelyet Jézus a nyolc boldogságban ígért, ápoljuk
a barátságot közösségeinkben, osszuk megy egymással örömeinket
és fájdalmainkat, ünnepeljünk és imádkozzunk együtt! Lassacskán
megértjük, hogyan lehet feltétel nélkül szeretni és szívünk mélyéből
megbocsátani.
A nyaralás idején pár szóval, egymásnak küldött képeslapok
útján tartjuk a kapcsolatot. A barátságot továbbra is meg kell élni,
még ha távol is vagyunk egymástól – csak ilyenkor másképpen.
Vannak, akik az intenzív együttlétre fordítják ezt az időt, vagy a
tengerparton, a hegyekben vagy máshol szerveznek nyári tábort. A
hely nem is érdekes; azokat a szálakat erősítjük tovább, melyeket az
év során szövögettünk. Ha a tábor a hegyekben van, akkor olyan,
mintha a nyáj a nyári legelőre indulna. Mind együtt vagyunk, azok a
fiatal barátaink is, akik azért jönnek, hogy segítsenek nekünk, és
közben felfedezzék a kincsünket, míg mi megosztjuk velük
álmainkat, örömeinket és aggodalmainkat. Ezek a nyári táborok
egyúttal a lelki feltöltődés idejét is jelentik, hogy új erővel vágjunk
neki Jézussal az evangélium útjain, és még inkább megvalósítsuk az
evangéliumot. Ha pedig ezekre a táborokra a nyár folyamán kerül
sor, ne felejtsünk el szép kis virrasztásokat rendezni, mert ha
feltekintünk az éjszakai égre, mindig találkozhatunk Istennel, aki
vár minket, hogy szövetségre lépjen velünk. Isten azt mondja: Ha
akarsz... kövess engem. De nem kényszerítelek rá, nem ígérek sikert a
földön, csak a mennyországot, amely azonban örökké fog tartani. Ha
akarod, menjünk együtt, én sohasem hagylak el. (Jean Vanier)
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A hónap témája
Világi lelkiség
A magányos emberek szomorúak. A víz az életet jelenti. Az
emberek szívesen jönnek a vízhez. A közösség olyan, mint egy
forrás, amely magához fogad.
A természet, az Isten által nekünk adott teremtés
megtapasztalása.
Ebben az intenzív időszakban a közösség erőt merít az előtte
álló évre.
Ebben az időszakban ráadásul gyakran fiatal barátok is
csatlakoznak
hozzánk,
hogy
segítsenek.
Hogyan
ösztönözhetnénk őket arra, hogy velünk is maradjanak?
Bibliai hivatkozások: A Jó Pásztor (a hegyekben vagy vidéken
zajló táborok esetében), János 10, 11–16, illetve A csodálatos
halfogás (a tengerparton zajló táborok esetében), János 21, 1–
14.

Az érkezők fogadása
Mindenkit megkérünk, hogy rajzoljon egy hullámot a Nílust
ábrázoló térkép tetejére, ezzel jelképezve a Földközi-tengert,
ahová a folyam ömlik.

Beszélgetés
Figyeljük meg a természetet:
─ Hogyan fedezhetjük fel Istent a természetben?
─ Hogyan dicsőíthetem Istent mindazért és köszönhetem meg
neki mindazt, amit a természetben értem tett, és hogyan
óvhatom meg a természetet?
─ Meglátjuk Isten hatalmát a hegyekben és az óceánokban?
─ Miben függünk Istentől? Bízunk benne úgy, mint a madarak,
amelyek mindent táplálékot megtalálnak, amelyre szükségük
van?
─ Hogyan köszönjük meg Istennek a napot és a meleget? És az
ég szépségét és a csillagokat, amelyeket senki nem képes számba
venni?
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Műhely
Növénygyűjtemény készítése a sétáink során gyűjtött levelekből
és virágokból (lásd 74. oldal).
Készíthetünk borítékokat is, hogy képeslapot küldjünk azoknak,
akik nincsenek ott a táborban.
Készítsünk kezeket az esti imához, amelyeket ha kinyitunk, egy
keresztnév van bennük (lásd 75. oldal).

Imádság
Örülünk a találkozásnak, ahogy Jézus is örült, mikor fáradságos
küldetése után újra találkozott tanítványaival.
Imádkozzunk a nemzetközi találkozóért, amelyre júliusban
Libanonban kerül sor.

• A szegények imája

Jézus, jöjj, és újítsd meg a közösségünket!

Ünneplés
Mivel nyaralunk,
kincsvadászatot stb.

rendezhetünk

akadályversenyt

vagy

A Nílus partján
Ez az utolsó találkozónk. Csodáljuk meg a Nílust ábrázoló, immár
teljesen kidíszített térképünket, és idézzük fel mindazt, ami a
legjobb volt az évben.
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A Nílus partján
A Nílus térképe
Elkészíthetitek a térkép reprodukcióját
egy nagy táblán, vagy letölthetitek az
ingyenes Posteriza szoftvert, amivel
több A4-es vagy akár A5-ös lapon is
elkészíthetitek a kép reprodukcióját.
Utána elég az egyes darabokat
egymáshoz és a háttérre ragasztani,
hogy nagyobb képet kapjatok:
https://posteriza.fr.softonic.com/
Krisztus

Gémeskút

Növekvő hullámok

Felukka

Datolyapálma

kút
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Oázis

Malom

Galambdúc

Mózes

Virágok és madarak
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Műhely
Minden ábra letölthető a honlapról:
www.foietlumiere.org/rubriques/haut/album_photo

• Kopt keresztek1

Anyagok: karton, biztosítótű, ragasztószalag
1. Másolunk mindenkinek egy keresztet,
majd kivágjuk.
2. A biztosítótűt a hátuljára rögzítjük
a ragasztószalag segítségével.

• Víz és élet

Anyagok: régi kerek műanyag doboz, karton, olló,
kék színű festék, ragasztó
1. Kivágunk egy kört, és kékre festjük.
2. Ráragasztjuk a halakat és a krokodilt.
3. Alá ragasztjuk a fákat, az állatokat és az emberalakokat.

1

A kopt kereszt az „evangelizáció keresztje”. Egyes ágainak három vége azt
jelképezi, ahogyan a tizenkét apostol a négy fő pontnak hirdeti az evangéliumot. A
középpont Jézust jelképezi Máriában.
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• A közösség fája
Anyagok: tábla, festék
1. Készítünk egy fatörzset a táblán.
2. Befestékezzük a kezünket, majd rátapasztjuk
az ágakra.
3. Ráírjuk a kezünk nyomára a keresztnevünket.
• A boldogmondások képei
1. A lélekben szegény: Istenben bízik.
2. Aki sír: vigasztalást nyer.
3. A szelíd: alázatos:
4. Aki éhezi és szomjazza az igazságot:
éhezi és szomjazza az Istennel való kapcsolatot.
5. Az irgalmas: elfogad és megbocsát.
6. A szívében tiszta.
7. A békeszerző.
8. Akit az igazság miatt üldöznek.
7

• A közösség hajója
Anyagok: papír, festék vagy filctoll
Nagy méretben reprodukáljuk a rajzot.

• Bárány

Anyagok: kis pohár, ruhacsipeszek, vatta,
karton, fekete filctoll, ragasztó.
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1. Két ruhacsipeszt kettéveszünk, hogy megkapjuk a
négy lábat. Távolítsuk el a rugót.
2. A négy lábat egymástól egyenlő távolságra
ráragasztjuk a pohárra, majd feketére színezzük a
lábak végét.
3. Beragasztózzuk a poharat, és befedjük vattagombócokkal.
4. Egy újabb vattagombócot ragasztunk fejnek.
Megrajzoljuk a szemeket és a bárány pofáját.
5. Levágunk két kis ovális csíkot a füleknek, feketére
színezzük, majd felragasztjuk.

• A szamariai asszony korsója

Anyagok: tábla, papír, filctollak, ragasztó
1. Nagy méretben átmásoljuk a rajzot, majd egy táblára ragasztjuk.
Mindenki kiszínezheti egy részét.
2. Másolunk fejenként egy korsót, majd kivágjuk.

• Virágzó fa

Anyagok: műanyag palack alja, sűrű
festék, karton,
filctollak
1. Megrajzoljuk a törzset és az ágakat.
2. A palackkal virágokat nyomdázunk rá.

• Papírvirágok

Anyagok: színes papírok, olló, ragasztó,
vékony pálcák a szárakhoz.
1. Spirált rajzolunk és kivágjuk.
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2. A csíkot belülről kifelé feltekerjük, és
a talpára egy csepp ragasztót nyomunk.
3. Kivágjuk a leveleket, majd a szárra
rögzítjük őket.
Vagy:
Anyagok: különféle színű krepp papírok,
olló, fa vagy műanyag fogpiszkálók,
kétoldalú ragasztószalag
1. A kiválasztott virágnak megfelelő
papírcsíkokat vágunk.
2. A fogpiszkáló tetejére rátekerjük a
kétoldalú ragasztószalagot.
3. A fogpiszkáló köré tekerjük a
papírcsíkot, a papírt összeráncolva,
hogy terjedelmesebb legyen a virág.
4. Az alját ragasztószalaggal rögzítjük,
majd zöld papírral borítjuk.
• Angyalok

Anyagok: papír vagy karton, olló, ragasztó,
cérna
1. Kivágunk egy kört és a szárnyakat az ábra
nyomán.
2. Felragasztjuk a szárnyakat a hátára, és egy
kisebb kört az arcnak.

Vagy:
1. Kinyomtatjuk, és a pontozott vonal mentén kivágjuk.
2. Díszítjük.
3. Az A nyílást bedugjuk a B nyílásba.
4. A fej mögé cérnát ragasztunk, hogy felfüggeszthessük az
angyalt.
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• Karácsonyfás képeslapok

Anyagok: képeslap, színes papírok, olló, ragasztó
1. Különféle vastagságú, illetve egyre kisebb méretű
csíkokat vágunk.
2. A csíkokat hol egyenesen, hol
rézsútosan ragasztjuk fel.
3. Felragasztunk egy csillagot, valamint a
talpnak egy téglalapot.
Vagy:
Anyagok: képeslap, fekete filctoll, festék
1. Vonalakat húzunk a képeslapra.
2. Ujjal megfestjük.

• Mécsestartók

Anyagok: üdítős kupakok, gyertyamaradékok vagy zsírkréta, előviaszozott
kanócok
1. A kanócot a kupak aljára helyezzük.
2. A viaszt vízfürdőben megolvasztjuk.
3. Óvatosan beöntjük.
Kisebb poharakat is díszíthetünk
ráragasztott gombokkal.

• Ünnepi maszkok

Anyagok: papírtányérok, krepp papír, lufi
vagy kis pohár az orrnak, karton, olló,
ragasztó, festék vagy filctollak, öntapadós
formák, gumiszalag
1. A krepp papírt harmonikára hajtjuk,
majd a tányér tetejére ragasztjuk.
2. Kivágjuk és felragasztjuk a sipkát.
3. A tányér közepébe kis lyukat készítünk,
és belecsúsztatunk egy kicsi, alig felfújt
lufit az orrnak.
4. Megrajzoljuk az arcot, kihagyva a
szemeket, majd díszítjük.
5. Lyukat készítünk az oldalakon, hogy
átbújtassuk rajtuk a gumiszalagot.
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• Húsvéti keresztek
Anyagok: karton, olló, krepp papír, ragasztó
1. Kivágjuk a keresztet.
2. Krepp papír csíkokból rózsákat formálunk, és
felragasztjuk.
3. A kereszt tetejére lehet lyukat fúrni, hogy fel
lehessen akasztani.
Vagy egyszerűen kiszínezhetjük: Másoljuk át a
keresztet, vágjuk ki, majd
színezzük.

• Kosár húsvéti tojások gyűjtéséhez

Anyagok: papírtányérok, ragasztó, olló, filctollak, zsinór
1. Kivágjuk a füleket, a belsejüket rózsaszínre színezzük, majd
felragasztjuk őket.
2. Megrajzoljuk a nyuszi szemeit a tányéron.
3. Egy másik tányért kettévágunk,
ráragasztjuk, majd megrajzoljuk a nyuszi
pofáját.
4. Zsinórt bújtatunk át rajta.

• Húsvéti asztaldekoráció

Anyagok: pohár, rózsaszínű és fehér karton,
öntapadós forma, fekete filctoll, kis húsvéti
tojások
1. Kivágunk két fehér ovális nyelvecskét,
majd két kisebbet rózsaszínből a füleknek, és
felragasztjuk belülre.
2. Kivágunk három vékony nyelvecskét a
fehér kartonból, és egy öntapadós formával a
pohárra rögzítjük.
3. Megrajzoljuk a szemeket, és feltöltjük a
húsvéti tojásokkal.
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• A közösség életfája

Anyagok: tábla, színes papírok, a
közösség tagjainak fényképei, olló,
ragasztó
1. A törzset lemásoljuk és a táblára
ragasztjuk.
2. Kivágunk egy-egy színes kört a
közösség minden tagjának, majd
ráragasztjuk a fényképét.

3. Két zöld papírcsíkot meghajtunk a tábla hosszában, a felét a
táblára ragasztjuk, a tetejét pedig fogazzuk, hogy az legyen a fű.
4. Leveleket, szívecskét, madarakat stb. hozzáadva díszítjük.

• Lángnyelv-koronák

Anyagok: karton, ragasztó, színes ceruzák
1. 4 cm széles csíkot vágunk a kartonból, és a fej
méretéhez igazítjuk. Összeragasztjuk.
2. Kivágjuk, színezzük és felragasztjuk a
lángnyelvet.

• Növénygyűjtemény

Nagyméretű újrahasznosított boríték, ragasztó, fehér papírlapok,
tűzőgép, olló, levelek és virágok
1. A borítékot lezárjuk, majd a
papírlapokat
ráhelyezzük,
pontosan
középre. Az egészet meghajtjuk középen.
2. Átlósan két-két kapcsot helyezünk el a
tetején és az alján is. Újabb két függőleges
hajtást készítünk a kapcsoknál, az első
hajtástól jobbra és balra.
3. Színezzük a borítót.
4. Újságpapír között, nehezékül egy nagy
könyvet használva kiszárítjuk a virágokat
és a leveleket.
5. A növényeket felragasztjuk, nevüket
feltüntetjük.

74

• Házilag készült borítékok

Anyagok: díszpapír, fehér
papír, olló, ragasztó
1. Kivágunk egy szívecskét a
díszpapírból, és egy másikat a
fehér papírból, majd az
egyiket a másikra ragasztjuk.
2. Az ábrának megfelelően
összehajtjuk és ragasztjuk.

• Nyitható kezek

Anyagok: papír, olló, ragasztó
1. Átmásoljuk a kezeket és a szívecskét. Kivágjuk, az utolsó két ujj
kivételével. A kezeket egymásra hajtjuk, majd kinyitjuk.
2. A belsejébe ragasztjuk a szívecskét.
3. Beleírjuk a közösség egy tagjának nevét. Az ima során kinyitjuk
a kezeket, és a bennük lévő személyért imádkozunk.
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Jegyzetek
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Jegyzetek
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Jegyzetek
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A Hit és Fény kisboltja
www.foietlumiere.org/rubriques/haut/publications/publications-foi-et-lumiere
www.faithandlight.org/rubriques/haut/publications/faith-and-light-publications

•

•

Never again alone, the adventure of Faith and Light
18€
Marie-Hélène Mathieu
http://bookstore.westbowpress.com/Products/SKU-000923382/
Never-Again-Alone.aspx
For community building
− Charter and Constitution
− Annual Guidelines
− Leader's handbook

Free
2€
3€

Our first guidelines
Identity and mission of Faith and Light
Sharing our responsibility
General rules of financial management
A few easy recipes to raise funds
For deepening our life together
− Day for a renewal in the community
− Spirituality of Faith and Light

5,50€
2,50€
3€
Free
1€

Letters to my brothers and sisters, Fr Joseph Larsen
The Mysteries of Faith and Light, Ghislain du Chéné
The Way of Cross of Faith and Light, Ghislain du Chéné
How to prepare and live a retreat
Retreats in Faith and Light
Ecumenism in Faith and Light
Fioretti, Fr Joseph Larsen
Kit of 5 DVDs of Jean Vanier
"Learning from those who are weak"
Getting to know us better
− The way of the heart, chaplains bear witness
− Messages of the Churches to Faith and Light
− Leaflets
− Faith and Light posters
− Pins of Faith and Light
"Up Sails!", the Faith and Light international letter
(Free via internet)
Print subscription, participation fees:

2€
0,50€
2,50€
3€
3€
3€
2€
38€

−
−
−
−
−

•

−
−
−
−
−
−
−
−

•

•
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Free
3€

6€
3€
Free
0,08€
2€

20€

A Hit és Fény imája
Jézus, Te azért jöttél a földre,
hogy megismertesd velünk Atyádat, a mi Atyánkat,
és megtaníts minket, hogy szeressük egymást.
Küldd el nekünk megígért Szentlelkedet,
hogy Ő tegyen minket
– megosztott és háborús világunkban –
a béke és az egység eszközeivé!
Jézus, Te arra hívtál minket,
hogy a Hit és Fény közösségben kövessünk Téged.
Hívásodra igent akarunk mondani.
A Hit és Fény nagy családjában,
a szeretet szövetségében akarunk élni,
hogy megosszuk egymással szenvedéseinket és
nehézségeinket,
örömeinket és reményünket.
Taníts meg arra, hogy elfogadjuk sebeinket és gyöngeségünket,
általuk mutatkozzék meg a Te hatalmad!
Taníts meg arra, hogy a Te arcodat és a Te jelenlétedet
fedezzük fel minden testvérünkben,
különösen a leggyengébbekben!
Taníts meg arra, hogy az Evangélium útjain kövessünk Téged!
Jöjj, Jézus, élj bennünk és közösségeinkben,
amint egykor Máriában éltél!
Ő volt az első, aki befogadott Téged.
Segíts, hogy hűségesen álljunk Mária mellett a kereszt tövében,
egészen közel azokhoz, akiket mai világunkban keresztre feszítenek.
Segíts, hogy éljen bennünk és éltessen minket feltámadásod!
Amen.
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