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Május 1. 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  

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 következő 5 napban mélyebben 

Istennel lehetsz!  
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Május 2. 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: Zongora 
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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 3. 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 

Zene: Harpa Dei - Üdvözlégy héberül 
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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 4. 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  

Zene: Dei Amoris Cantores - Ave Maria 
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Szemlélődés egy képpel 

 

Kérdések 

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 5. Visszatekintő nap - Magnificat 

Mária szívében gyakran elgondolkodott azon, ahogy Isten vezette őt. Életét a 

megszokott mellett különös események, egészen váratlan helyzetek alakították, 

amire ő mindig tudott hittel válaszolni.  

Itt a lehetőség, hogy Máriához hasonlóan én is ugyanígy tegyek. Visszatekintek 

Istennel való találkozásaimra. Hálával gondolok a fordulatokra, meglepetésekre és 

örömökre. Magasztalom Istent, amiért biztos úton vezeti a benne bízókat. 

 

 
Fotó: Lépcső 

Zene: Az áldás (The blessing) - Kőszikla 
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A mai igehely: Lk 1,46-55 

Mária erre így szólt: 

„Magasztalja lelkem az Urat, 

és szívem ujjong megváltó 

Istenemben, 

mert tekintetre méltatta szolgálója 

alázatosságát. 

Íme, mostantól fogva boldognak hirdet 

engem 

minden nemzedék, 

mert nagy dolgot cselekedett velem a 

Hatalmas, 

és Szent az ő Neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre 

azokra száll, akik őt félik. 

Hatalmas dolgokat művelt karja 

erejével, 

szétszórta a gondolataikban 

kevélykedőket. 

Hatalmasokat levetett a trónról, 

és kicsinyeket felemelt. 

Éhezőket betöltött jókkal, 

és üresen bocsátott el gazdagokat. 

Felkarolta szolgáját, Izraelt, 

megemlékezve irgalmasságáról, 

amint megmondta atyáinknak, 

Ábrahámnak és utódainak 

mindörökre”. 

 

Felidézem mindazt, amit megtapasztaltam, átéltem az elmúlt hónap imaimban.  

Hagyom, hogy felelevenedjenek bennem az egész lelkigyakorlat benyomásai, 

érzései, témái… 

Meghallgatom újra azt a dalt, ami a legjobban tetszett.  

Kiemelek egy mondatot, egy bibliai részt vagy egy képet, ami különösképpen 

megérintett a hét folyamán, és leginkább kifejezi, hol vagyok, merre tartok, mi 

foglalkoztat.  

Csendesen időzöm a kiválasztott résszel, képpel. 

Mit üzen most nekem?  Szívből élni…  

Kifejezem egy szóban, mondatban, szimbólumban a lelkigyakorlat ajándékait. Ezt 

leírhatom vagy lerajzolhatom a lelkigyakorlatos naplómba.  

Ezen a linken keresztül a lelkigyakorlatos társaimmal is megoszthatom a választott 

szót: ...  

  

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

szívemet. 

Az imaidőt az Üdvözlégy elimádkozásával zárom. 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz? 

Az ünnep ideje van. A mai napon Máriához hasonlóan adj teret az ünneplésnek, 

hálaadásnak a szíved vágya szerint! 


