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Május 9. Angyali üdvözlet - Személyes találkozás Istennel  

Mária élete - a Gábriellel való találkozásig - rendezettnek, kiszámíthatónak tűnt. 

Akkor egy pillanat alatt bebizonyosodott, hogy az emberi terv és az isteni terv olykor 

egészen különböző.  

Mária ismerte Isten szeretetét, hitt abban, amiben az angyal is megerősítette: az Úr 

vele van és vezeti. Félelmei ellenére bátran IGEN-t mond.  

 

 
Balás Benedek: Angyali üdvözlet 

Harpa Dei - Üdvözlégy héberül 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Szemlélődő imamód 

 

 

A mai igehely: Lk 1,26-33   

Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek 

Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, 

Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt:  

„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled."  

Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az 

angyal pedig folytatta:  

„Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és 

Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr 

Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában 

mindörökké, és királyságának nem lesz vége". 

 

 

Kérdések 

Próbálj Mária bizonytalan helyzetébe úgy belehelyezkedni, hogy az Istentől azt 

hallod: „Ne félj!” 

 

Melyek voltak azok a pillanatok az életedben, amikor nem a te terveid valósultak 

meg? Mennyire tudtál ezekben a helyzetekben úgy benne lenni, hogy az Istentől azt 

hallottad: „Ne félj!”? 

 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Nyugtass meg, biztass egy hozzád közelállót! 
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Május 10. Angyali üdvözlet - Meghallani Isten hangját 

Isten minden nap találkozni akar veled. Ébredéstől kezdve vár rád, mert kapcsolódni 

szeretne hozzád, és ha megengeded, minden pillanatban veled marad.  

Légy biztos benne, hogy szeret téged! Ha elbizonytalanodnál, kutasd őt: 

Szentírásolvasással, imával, csenddel, egy találkozással, ... meghallhatod a hangját. 

 

 
Mary Southard CSJ: Találkozás 

Hillsong United - Oceans (Instrumental Version) 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Ritmikus imamód  

 

A mai igehely: Zsolt 45,11-17 

Halljad, leányom, figyelj, hajtsd ide füledet, 

feledd el népedet és atyád házát. 

Íme, a király kívánja szépségedet. 

Hiszen ő a te urad, hódolj előtte. 

Ajándékkal esdik majd tekintetedet Tírusz leányai, 

s valamennyien a nép gazdagjai. 

Belül csupa szépség a király leánya, 

kívül arannyal átszőtt ruha takarja. 

Hímzett öltözetben vezetik a királyhoz, 

szűz társnői követik, hozzád vezetik őket. 

Örvendezve, ujjongással bevezetik őket, 

bevonulnak a király házába. 

Atyáid helyébe fiaid születnek, 

az egész világ fejedelmeivé teszed őket. 

 

 

Kérdések 

Most miből érzem, hogy velem van az Úr? Mit üzen nekem? 

 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Engedd meg, hogy Isten az ő szeretetével és végtelen elfogadásával gyönyörködjön 

benned. Az Ő tekintetén át figyeld meg vonásaidat, alakodat, szemedet, ráncaidat, 

nevetésedet! 
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Május 11. Mária igenje -  A küldetést elfogadni  

Mária bátor nő. Feltétel nélkül, teljes szívével megbízik Istenben, olyannyira, hogy 

konkrét tények, ígéretek, és a boldogság garantálása nélkül bele tud állni Isten 

tervébe. Nem tudjuk, mennyi időre volt szüksége a küldetés elfogadására. 

Amikor Isten meghív minket valamire, legyünk nyitottak a Vele való párbeszédre. Ez 

megerősít, és képessé tesz minket a cselekvésre.  

 

 
Tremmel Hudik Katalin: Életvirág 

Brian Crien - Joys of the heart 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Szemlélődő imamód 

 

 

A mai igehely: Lk 1,34-38  

Mária erre így szólt az angyalhoz:  

„Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?"  

Az angyal ezt felelte neki:  

„A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; s ezért a 

Szentet, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is 

fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, 

mert Istennek semmi sem lehetetlen".  

Mária erre így szólt:  

„Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint."  

És eltávozott tőle az angyal.   

 

Kérdések 

Fel tudok-e idézni olyan élményeket az életemből, amikor Isten meghívott valamire? 

Hogyan voltam ott jelen? 

 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Mi az, amivel ma valakinek örömet szerezhetsz? 
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Május 12. Mária igenje - Igent mondani az anyaságra  

Máriában a testi-lelki anyaság csodálatos titkát szemlélhetjük. Melegség, 

gyengédség, öröm, odaadás és lemondás egyaránt jelen van a mások 

hordozásában.  

Gyermekkel vagy gyermek nélkül, Máriában önmagát láthatja minden nő: fiatal 

lányként, anyaként, idősödő asszonyként.  

 

 
Madonna Jézussal  

Dei Amoris Cantores - Ave Maria 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Szemlélődés egy képpel 

 

A képet szemlélve gyermeki ráhagyatkozással megpihenhetek egy gyengéd 

ölelésben, hordozásban… 

 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Ma keresd meg azt a személyt, akit öleléseddel, gyengédségeddel meg tudsz 

ajándékozni! 
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Május 13. Mária és Erzsébet találkozása - Női kapcsolatok ereje 

Mária, lelkében a különleges csodával rokonához, női sorstársához megy. Nem 

húzódik vissza, nem magában ízlelgeti az áldottság érzését, hanem mihamarabb 

meg akarja osztani ezt lelki barátjával.  

Mária és Erzsébet örülnek egymás örömének, osztoznak egymás aggodalmaiban. A 

női erő és gyengeség bennük egyesül. Épp olyanok, mint minden más nő: végzik a 

mindennapos, láthatatlan feladatokat, közben áldottak és hatalmas élethivatásuk 

van. Mindezt női közösségben megélni csodálatos lehetőség. 

 

 
Balás Benedek: Mária és Erzsébet találkozása 

Albert Gyorfi - 10.000 Reasons (Fingerstyle Guitar) 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Szemlélődő imamód 

 

 

A mai igehely: Lk 1,39-45  

Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda 

városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy 

amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és 

Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott:  

„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan 

történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint 

fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. És 

boldog, aki hitt, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neki." 

 

 

Kérdések 

Miben gazdagítanak engem a női kapcsolataim és hogyan segítenek Isten felé?  

 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Szóljon a mai nap a találkozásról! Ünnepeljétek meg a kapcsolatotokat egymásra 

figyelő találkozással, beszélgetéssel, telefonhívással!  
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Május 14. Jézus születése - Életadás 

Isten az Élet Istene! Minden, ami táplál, örömet ad és előre visz, Tőle jön. 

A Teremtő ajándéka, hogy Máriához hasonlóan nőként mi is részt vehetünk az élet 

továbbadásában és védelmében akkor is, ha nincs gyermekünk, mert minden olyan 

tettünk, ami másokat éltet, segít, gondoz, az Életadás cselekedete.  

 

 
Micke Moyers: A jászol 

Francesca Battistelli - "Be Born In Me (Mary)" 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Szemlélődő imamód 

 

 

A mai igehely: Lk 2,1-7 

Történt pedig azokban a napokban: Rendelet ment ki Augusztusz császártól, hogy 

írassék össze az egész földkerekség. Ez az első összeírás akkor történt, amikor 

Szíriát Kvirínusz kormányozta. El is ment mindenki, hogy összeírják, mindenki a 

maga városába. Fölment tehát József is Galileából, Názáret városából Júdeába, 

Dávid városába, amelyet Betlehemnek hívnak, mert Dávid házából és 

nemzetségéből való volt, hogy összeírják Máriával, eljegyzett feleségével, aki áldott 

állapotban volt. Amikor ott voltak, eljött az ideje, hogy szüljön, és megszülte 

elsőszülött fiát. Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a 

szálláson.  

 

 

Kérdések 

Hol élem meg Isten éltetését, teremtését az életemben - bármilyen körülmények 

között -, akár az „istállóban" is? 

 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Megélheted az ünnep hangulatát úgy, hogy jelképes vagy konkrét ajándékot 

készítesz Jézusnak. 
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Május 15. 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:  

II. hét - Mária hivatása - Igen a kapcsolatokra  

Angyali üdvözlet - Személyes találkozás Istennel 

Angyali üdvözlet - Meghallani Isten hangját 

Mária igenje - A küldetést elfogadni  

Mária igenje - Igent mondani az anyaságra  

Mária és Erzsébet találkozása - Női kapcsolatok ereje 

Jézus születése - Életadás 
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A mai igehely: Zsolt 23,3 

Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 

 

Felidézem mindazt, amit megtapasztaltam, átéltem az imaidők perceiben.  

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

témái… 

Meghallgatom újra azt a dalt ami a legjobban megtetszett. Kiemelek egy mondatot, 

egy bibliai részt vagy egy képet, ami különösképpen megérintett a hét folyamán és 

leginkább kifejezi hol vagyok, merre tartok, mi foglalkoztat. Most csendesen  időzöm 

a kiválasztott résszel, képpel, ami leginkább érint. 

Mit üzen most nekem:  Igen a kapcsolatokra…  

  

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

szívemet. 

Az imaidőt az Üdvözlégy elimádkozásával zárom. 

 

Kérdések 

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

vagy lerajzolhatom a lelkigyakorlatos naplómba.  

 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Ma pihenj egy nagyot, ha teheted, és adj teret annak, ami feltölt téged! 

 


