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Május 1. Ráhangoló - A kezdetek 

Mária életén keresztül szemlélni saját életünket - lehetséges ez? Hasonlóak vagyunk 

mi bármiben hozzá?  

Isten egyedi és különleges női útra hívott meg minket.  

Mária útja és Istennel való viszonya egyenesnek és töretlennek tűnik. Mégsem az.  

A következő 30 napban Mária igentmondását szemlélhetjük azért, hogy a saját 

igenünket hozzá hasonlóan hűséggel és teljes szívből mondhassuk ki. 

 

 
Fotó: Mária szobor 

Zene: Harpa Dei - Angel vopijashe 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdéseken  

Ha több időd van: Ritmikus imamód  

 

A mai igehely: 1Jn 3,13; 4,16 

Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya, hogy Isten gyermekeinek 

neveznek, és azok is vagyunk! Azért nem ismer minket a világ, mert őt sem ismeri. 

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mik 

leszünk. Tudjuk azonban, hogy amikor meg fog jelenni, hasonlók leszünk hozzá, 

mert látni fogjuk őt, amint van. Mindaz, aki ezt reméli tőle, megszenteli magát, mint 

ahogy ő is szent. Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret 

bennünket. 

Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne.   

 

Kérdések 

Miben hasonlít az én életem Mária életéhez? 

Milyen vágyakkal, érzésekkel indulok a lelkigyakorlatos utamon?  

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz? 

Fogalmazd meg a lelkigyakorlattal kapcsolatos vágyaidat, és írd vagy rajzold le 

azokat a lelkigyakorlatos naplódba! 
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Május 2. Mária megfogan - Isten vágyott rám   

Amikor Isten végtelen szeretetében megalkotta a világot, megtöltötte minden 

széppel és jóval. Otthonos „fészket” készített, hogy gyermekei semmiben ne 

szenvedjenek hiányt. Már akkor látta a te életedet is. Megálmodta, milyen lesz az 

arcod, a hangod, az alkatod. Gyönyörűséggel gondolt rád, a megismételhetetlen 

személyiségedre, arra a nőre, aki te vagy.  Engedd, hogy a mai napod a létezés 

öröméről szóljon, hogy érezhesd, amit Mária megtapasztalt a Mennyei Atya által: 

„Jó, hogy létezel, jó, hogy ismerlek. Körülveszlek szeretetemmel!”. 

 

 
Mary Southard CSJ: A Szeretet Szíve 

Zene: Upset - Piano Improvisation 

 

  



 

 

 

2022 Jézus Szíve Társasága, Minden jog fenntartva  

 

Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdéseken  

Ha több időd van: Ritmikus imamód  

 

A mai igehely: Zsolt 139,1-16   

Uram, te megvizsgáltál és ismersz 

engem, 

tudod, ha leülök és ha fölkelek. 

Messziről ismered gondolataimat, 

szemmel tartod akár járok-kelek, akár 

pihenek. 

Előre ismered minden utamat. 

Még nyelvemen sincs a szó, 

és te már érted egészen, Uram. 

Minden oldalról körülveszel engem, 

és fölöttem tartod kezedet. 

Oly nagy, oly csodálatos nekem ez a 

tudás: 

ésszel föl sem érhetem! 

Hová mehetnék lelked elől, 

hová bújhatnék színed elől? 

Ha fölmennék az ég magasába, te ott 

vagy, 

ha alászállnék az alvilágba, jelen vagy. 

Ha felölteném a hajnal szárnyát, 

s a tenger szélső határára szöknék, 

ott is a te kezed vezetne, 

és jobbod tartana engem. 

Mondhatnám: „Borítson be a sötétség, 

s váljon éjszakává köröttem a fény”, 

de neked nem sötét a sötétség, 

s az éj mint a nappal, oly világos 

előtted. 

Fény és sötétség közt neked nincs 

különbség. 

Hiszen te formáltad bensőm, 

s anyám méhében te szőtted a testem. 

Dicsőítlek téged, mert olyan 

csodálatosan alkottál, 

és tudom jól, milyen csodálatos 

minden műved! 

Létem nem volt titokban előtted, 

amikor a föld ölén rejtve formálódtam. 

Még alakot sem nyertek tagjaim és 

szemed már látott engem. 

Könyvedben már minden fel volt 

jegyezve rólam: 

napjaim már eltervezted, 

mielőtt egy is eltelt volna belőlük.

 

Kérdések 

Milyennek látom magamat és hogyan lát engem Isten? Elképzelhetem a pillanatot, 

amikor Isten igent mondott a létezésemre, és hálát adok ezért.  

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz? 

Készíts egy méltó imahelyet, imasarkot, ahol a 30 napban mélyebben Istennel 

lehetsz!  
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Május 3. Máriát bemutatják a templomban - Isten leánya vagyok 

Istennek mindannyiunk számára van egy tökéletes terve, a te számodra is. Teljes 

biztonságban érezheted magad az Ő oltalmában, ő nem engedi el a kezed. Bármi 

változhat körülötted, az Ő terve női életedre: béke és öröm.  

Higgy ebben bátran, a legsötétebb időkben is! Szövetkezz vele: Ő javadra fordítja 

megpróbáltatásaidat. Az övé vagy, féltve őriz és gyengéden vezet lépésről lépésre... 

tűzön vízen át! 

 

 
Kárpáti Zsuzsanna: Betlehem 

Zene: Paul Zach - From The Dust 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdéseken  

Ha több időd van: Ritmikus imamód  

 

A mai igehely: Iz 43, 1-7  

Most hát ezt mondja az Úr, a teremtőd, Jákob, az alkotód, Izrael: Ne félj, mert 

megváltalak; neveden szólítalak: az enyém vagy. Ha tengereken kelsz át, veled 

leszek; és ha folyókon, nem borítanak el, ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg, és 

a láng nem perzsel meg. Mert én, az Úr vagyok, a te Istened, Izrael Szentje, a 

Megváltód. Váltságodul odaadom Egyiptomot, Kust és Szebát cserébe érted. Mert 

drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem és szeretlek. Embereket adok 

oda érted, és nemzeteket az életedért. Ne félj hát, mert veled vagyok! Napkeletről 

idehozom nemzetségedet, és összegyűjtelek napnyugatról. Azt mondom majd 

északnak: Add vissza őket! És délnek: ne tartsd vissza őket! Hozd vissza fiaimat a 

távolból, és leányaimat a föld határairól. Mind, akik az én nevemet viselik, akiket 

dicsőségemre teremtettem, akiket én formáltam és én alkottam. 

 

Kérdések 

Átimádkozhatom ezt az igehelyet úgy, hogy Izrael helyett a saját nevemet hallom. 

Hogy hat ez rám? 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz? 

A napokban menj be egy templomba úgy, mintha először tennéd ezt meg! 
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Május 4. - Mária mindennapjai - Eleven női lét  

Mária mindennapi teendői éppen olyanok, mint a mieink: állandóak, másokért valók, 

mégis láthatatlanok. Sőt, a ránk bízottak még mosolyt is várnak tőlünk…  

Mária élete maga az eleven női lét.  

Feladataink közepette gondoljunk Máriára és a sokmillió nőtársunkra a világban! 

Néha mindannyian megfáradunk, elkedvetlenedünk vagy elismerést várnánk, 

szívünk mélyén mégis tudjuk: szükség van ránk, és ez jó. 

 

 
Fotó: Dolgos hétköznapok 

Zene: Mariagerfjord Korskole - I Am Light 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Ritmikus imamód  

 

A mai igehely: Péld 31,10; 13; 20-22; 25-27; 30-31 

Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja.  

Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez, ügyes kézzel.  

Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg a karját nyújtja.  

Nem kell féltenie háza népét a hótól: egész háza népét ellátta kettős ruhával, és 

takarókat is csinált magának. Ruhája bársonyos len és bíbor gyapjú.  

Az erő érzete veszi körül, vidáman néz a jövendő elé. Ha kinyitja a száját, bölcsen 

beszél, jóságos tanítás árad a nyelvéről. Szemmel tartja háza népének munkáját, a 

tétlen lustaság nem kenyere.  

(…) az okos asszonynak kijár a dicséret. Magasztaljátok keze munkájáért, a 

városkapuknál dicsérjék tetteit! 

 

 

 

Kérdések 

Mibe, kibe tudok kapaszkodni, amikor nehéznek érzem a mindennapi teendőimet? 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz? 

Ma teret engedhetsz egy olyan vágyadnak, amit a napi teendőid miatt régóta 

halogatsz.  
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Május 5. - Mária nőisége - Egyszerű, hétköznapi lány 

Mária élete egyszerűség, alázat, szorgalom, öröm, szeretet, hűség, tisztaság, 
mélység, jelenlét - és még mennyi minden más! Az ő életét szemlélve magunk is 
hálát adhatunk női létünk gazdagságáért. Mindezt a hétköznapokban, Isten kezében 
megélni kegyelem.  
 

 
Kárpáti Zsuzsanna: A lélek temploma 

Zene: Head Ööd, Ven - Muusika 

 

Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  
Ha több időd van: Szemlélődés egy képpel 
 

Kérdések 

A képet szemlélve vedd észre a belső gazdagságot, ami benned él. Mi tárul eléd? 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz? 

Ma próbálj örülni a hétköznapod egyszerűségének.   
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Május 6. Mária hitének alakulása - Az élet alapjai  

Isten megvédi, megóvja alkotásait: a teremtett világot, gyermekeit. Szeretetének jele, 

hogy számontart téged, óvó tekintettel vigyáz rád, „rajtad tartja a szemét”. Várja, 

hogy te is nézz rá, hogy mélyülhessen a bizalom és a kapcsolat köztetek. 

 

 
Fotó: Hegyek 

Zene: Harpa Dei - Come Lord Jesus, Maranatha 

 

Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Ritmikus imamód  

 

A mai igehely: Zsolt 121 

Szememet a hegyekre emelem: 

honnan jön segítségem? 

Az Úr ad nekem segítséget, 

aki az eget és a földet alkotta. 

Ne engedje meginogni lábadat, 

és ne szunnyadjon, aki téged őriz! 

Bizony nem szunnyad és nem alszik, 

aki Izraelt őrzi. 

Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged, 

ő áll jobbod felől. 

Nem árt neked nappal a nap, 

sem éjszaka a hold. 

Megőriz téged az Úr minden bajtól, 

megőrzi az Úr lelkedet, 

Megőrzi az Úr jártadat-keltedet 

most és mindörökké.

 

Kérdések 

Mikor éreztem legutóbb Isten szerető tekintetét, gondoskodását? 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz? 

Istennel kávézni vagy teázni is lehet. Szabadon és kreatívan tölts Vele időt! 
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Május 7. Mária a jegyes - Elköteleződés valaki, valami mellett 

Mária igenje már azelőtt megszületett, hogy Isten elküldte hozzá Gábriel angyalt. 

Az elköteleződés nem a pillanat műve. A megszokott élettől megválni, és azt 

elhagyni vagy elengedni nem könnyű. Isten mindannyiunknak hagy erre időt. 

 

 
Fotó: Fa 

Zene: Brahms - 3. Szimfónia 3. tétel  
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdéseken  

Ha több időd van: Ritmikus imamód  

 

A mai igehely: Mt 25, 1-13 

Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásaikat és 

kimentek a vőlegény elé. Öt közülük ostoba volt, öt pedig okos. Az ostobák ugyanis, 

amikor fölvették lámpásaikat, nem vettek magukhoz olajat. Az okosak viszont 

lámpásaikkal együtt olajat is vittek edényeikben. Mivel a vőlegény késett, 

mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás támadt: „Itt a vőlegény, 

gyertek ki elébe!” Ekkor a szüzek mindnyájan fölkeltek és rendbe hozták 

lámpásaikat. Az ostobák ekkor így szóltak az okosakhoz: „Adjatok nekünk az 

olajotokból, mert lámpásaink kialszanak.” Az okosak ezt válaszolták: „Nehogy ne 

legyen elég se nekünk, se nektek, menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek 

magatoknak.” Amíg azok elmentek vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen 

voltak, bementek vele a menyegzőre. Az ajtót bezárták. Később megjött a többi szűz 

is. Azt mondták: „Uram, uram! Nyiss ki nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, 

mondom nektek: nem ismerlek titeket.” Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek 

sem a napot, sem az órát. 

 

Kérdések 

Hogyan készülök az elköteleződésre, Isten meghívására? 

Mi segít megmaradnom abban, ami mellett már elköteleződtem?   

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz? 

Szedd csokorba azokat az élményeket, amikor igent mondtál valamire vagy valakire!  
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Május 8. Mélyítő nap  

Máriával és lelkigyakorlatos társainkkal végigjártuk az első hetet. Ma csokorba 

rendezhetjük az ajándékokat, amelyeket ebben a szakaszban a Szentlélek nekünk 

szánt. A megajándékozottság örömének fényében felelevenítjük az elmúlt napok 

témáit:  

  

I. hét - Mária mindennapjai - Igen az életre, igen önmagamra 

Ráhangoló - A kezdetek 

Mária megfogan - Isten vágyott rám 

Máriát bemutatják a templomban - Isten leánya vagyok 

Mária mindennapjai - Eleven női lét 

Mária nőiessége - Egyszerű, hétköznapi lány 

Mária hitének alakulása -  Az élet alapjai  

Mária a jegyes - Elköteleződés valaki, valami mellett 

 

Felidézem mindazt, amit megtapasztaltam, átéltem az imaidők perceiben.  

Hagyom, hogy felelevenedjenek bennem az elmúlt napok benyomásai, érzései, 

témái… 

Kiemelek egy mondatot, egy bibliai részt, ami különösképpen megérintett a hét 

folyamán és leginkább kifejezi hol vagyok, merre tartok, mi foglalkoztat. Most 

csendesen időzöm a kiválasztott résszel, ami leginkább érint. 

Mit üzen most nekem: Igen az életre, igen önmagamra…  

  

Máriához, vagy Istenhez fordulva megköszönöm mindazt, ami hálával tölti el a 

szívemet. Az imaidőt az Üdvözlégy elimádkozásával zárom. 



 

 

 

2022 Jézus Szíve Társasága, Minden jog fenntartva  

 

 
Kárpáti Zsuzsanna: Mindig a következő lépés 

Zene: Albert Gyorfi - Csendben állok (In The Secret) 

 

A mai igehely: Zsolt  23,1-2 

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes 

vizekhez vezet engem. 

 

Kérdések 

Kifejezem egy szóban, mondatban, szimbólumban a hét ajándékait. Ezt leírhatom 

vagy lerajzolhatom a lelkigyakorlatos naplómba.  

 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz? 

Adj magadnak egy szusszanásnyi időt, hogy kikapcsolódj és megpihenj! Mondj igent 

arra, ami téged igazán feltölt!  


