
 

„Istennel az emberek között” 
 

 
Szeretettel hívunk, töltsd velünk az idei 

 

               nagyböjtöt 
 

HÉTKÖZNAPOK LELKIGYAKORLATA- ként, 
járjuk együtt a húsvéti előkészület útját,  keresve 
a csendet, az Istennel való kapcsolat megújulását, 
elmélyülését. 
 

E nagyböjtön át vezető útnak a lényege, hogy 
 

*  naponta 20-30 percet csendes, imádságos  
    elmélyüléssel és 10 percet az elmúlt  napra 
    való visszatekintéssel töltünk, amihez indí- 
    tást, témát, javaslatokat és segítséget ka- 
    punk a 
 

*  heti egyszeri együttlétkor, ahol  
    -  együtt imádkozunk, gyakorolva különféle 
       imamódokat: a szentírási szemlélődést, 
       a képmeditációt, a jelenlét-imát, stb. 
 

-  kiscsoportos beszélgetésben megosztjuk 
   egymással az elmúlt hét tapasztalatait,  
   ezzel segítve és bátorítva egymást a kö- 
   zös úton. 

 

 
A heti találkozók helye: 
Szent Erzsébet Kápolna 
Vecsés, Kikindai utca 

Hétfő esténként 18-20 óráig  
 

       
              A közös találkozók ideje és témái: 
 

 

1. este                             2016. február 15. 
 

Istenem, ki vagy Te, - mi a neved? 
___________________________________________________________ 

2. este                      2016. február 22. 
 

Istenem, hol vagy, - meg tudlak találni? 
___________________________________________________________ 
3. este                       2016. február 29. 

Istenem, hogyan tapasztalhatlak meg a 
szenvedésben?  
___________________________________________________________ 

4. este                       2016. március 7. 
 

Jézus Krisztus – Isten válasza 
kérdéseinkre 
____________________________________________________________________ 

5. este                       2016. március 14. 
Istennel az emberek között 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

6. este                               2016. március 21. 
Záró találkozó 
             

              
                 A  Hétköznapok Lelkigyakorlatát a 
                       Keresztény Élet Közössége 
                            munkatársai vezetik.  
             Nagyné Bereczki Katalin (70/224-3305)  
              és Vargáné Dancs Teréz (30/4745027)  
              Jelentkezés: a lap elküldésével→              
                   Legkésőbb 2016. február 7-ig                          
                      személyesen vagy    e-mailben:   
                               vdterez@gmail.com 

            nagyne.b.kati@freemail.hu 
  

  
 

     

Jelentkezési lap 
 

 
Név:……………………………………………………… 

 
Szül. év…………..foglalkozás…………………… 

 
Levélcím………………………………………………… 

 
………………………………………………………………. 
 
Telefon:………………………………………………… 
 
E-mail:…………………………………………………… 
 
 
Vállalom, hogy mind a 6 találkozón 
részt veszek! 
 
Kelt……………………………… 
 
 
 
              ………….………………………………………… 
                                aláírás 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kértem Istent, vegye el a gőgömet, és Isten azt 
felelte: Nem.  
Azt mondta, nem az Ő dolga, hogy elvegye: az 
én dolgom, hogy feladjam. 

Kértem Istent, tegye egészségessé béna 
gyermekemet, és Isten azt felelte: Nem.  
Azt mondta: A lelke egészséges, a többi 
ideiglenes. 

Kértem Istent, adjon nekem türelmet, és Isten 
azt felelte: Nem.  
Azt mondta: A türelem a szenvedés 
mellékterméke: nem adható, csak kiérdemelhető. 

Kértem Istent, adjon nekem boldogságot, és 
Isten azt felelte: Nem.  
Azt mondta: Ő áldást adhat, a boldogság 
rajtam áll. 

Kértem Istent, vegye el tőlem a fájdalmat, és 
Isten azt felelte: Nem.  
Azt mondta: A szenvedés eltávolít a földi 
dolgoktól, és közelebb hoz hozzám. 

Kértem Istent, növelje nagyra lelkemet, és 
Isten azt felelte: Nem.  
Azt mondta: növekednem egyedül kell, ő majd 
megnyes néha, hogy gyümölcsözőbb legyek. 

Kértem Istent, segítsen, hogy szeressem az 
embereket, ahogyan Ő szeret engem.  
És Isten azt mondta: No végre egy jó gondolat. 
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