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Legyél ártatlan és igazságos 
         37. zsoltár 

„Bízzál az Úrban s a jót cselekedd.” 
Bocsásson meg nekünk a Jóisten, mert 
sokszor elfeledkeztünk Róla, vagy 
másodlagosnak tartottuk Őt. 
Bocsásson meg nekünk a Jóisten, mikor 
kegyelmét a sarokba rakjuk tartaléknak. 
Bocsásson meg nekünk a Jóisten, mert 
nem kérdezzük meg tőle az élet mely 
dolgában van szüksége ránk. 
Bocsásson meg nekünk a Jóisten, mert 
segítségét, az isteni gondviselést ma 
szerencsének és „mázlinak” nevezzük. 
Bocsásson meg nekünk a Jóisten, mert 
kérni soha nem feledkezünk meg tőle, de 
hálás szívvel megköszönni annál 
ritkábban. 
„Ügyelj az ártatlanságra és figyelj az 
igazságra: mert a békés embernek van 
jövője.”  
Bocsássanak meg nekünk mindazok, 
akikhez nem szóltunk, pedig ők várták. 
Bocsássanak meg nekünk mindazok, 
akiknek örömében nem osztoztunk, 
akiknek szomorúságát, gondjait nem 
vettük észre. 
Bocsássanak meg nekünk mindazok, 
akiket nem akartunk vagy nem tudtunk  
megérteni. 
Bocsássanak meg nekünk mindazok, 
akikre saját elképzelésünket, akaratunkat 
rákényszerítettük. 
Bocsássanak meg nekünk mindazok, akik 
számítottak ránk, és mi elfordultunk 
tőlük. 
Bocsássanak meg nekünk mindazok, 
akikhez igazságtalanok voltunk, és 
szavunkkal vagy tettünkkel megbántottuk 
vagy megaláztuk őket.  
 „az Úr erőt ad az igaznak.” 
Bocsánatot adjon nekünk a Jóisten az 
emberhez méltatlan egoizmusért, az 
önteltségért, és a gátlástalanságért. 

Figyelj és hallgass meg 
 
Ha arra kérlek, hogy hallgass meg, és te 
tanácsot adsz,  

nem teljesítetted a kérésemet. 
 
Ha arra kérlek, hogy hallgasd meg 
érzéseimet,  
és te elmagyarázod, miért rossz, hogy így 
érzek,  

akkor rám tiportál. 
 
Ha arra kérlek, hogy hallgass meg, és  
te úgy érzed, hogy valamit tenned kell, 
hogy a problémám megoldódjon,  
              bocsáss meg, de úgy érzem, hogy                     
              te süket vagy. 
Nem kértem mást, csak hogy figyelj rám, 
és hallgass meg. 
Nem kértem, hogy tanácsolj, sem hogy 
tegyél, 
Nem kértem mást, csak hogy hallgass 
meg. 
 
Nem vagyok tehetetlen, csak gyönge és 
elesett. 
Amikor teszel valamit helyettem, amit 
nekem kell megtennem,  
              csak megerősíted a félelmemet  
              és a gyengeségemet. 
 
De ha elfogadod, hogy úgy érzek, ahogy 
érzek,  
még ha az érzés számodra érthetetlen is, 
lehetővé teszed, hogy megvizsgáljam  
és értelmet adjak az érthetetlennek.  
Ha ez megtörténik, a válasz világossá 
válik,  

és tanácsra nincs szükség. 
Tehát kérlek, figyelj rám, és hallgass 
meg. 
Ha szólni akarsz, várj egy ideig, 
       és akkor már én is tudok rád figyelni.
                    Katolikus kalendárium 2003. 
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KERESZTÚT 
 
1. Pilátus halálra ítéli Jézust 
Add, hogy mindig türelmesen viseljük az 
igazságtalan megítéléseket.  
 
2. Jézus vállára veszi a keresztet 
Add, Uram, hogy készséges szeretettel és 
türelemmel hordozzuk mindennapi 
keresztünket. 
 
3. Jézus először esik el a kereszttel 
Mélységesen bánjuk Uram bűneinket, 
amelyekkel megbántottunk. Bocsásd meg 
nekünk. 
 
4. Jézus szent Anyjával találkozik 
Uram, tedd fogékonnyá szívünket mások 
szenvedése iránt. 
 
5. Cirenei Simon segít Jézusnak a 
keresztet hordozni 
Add, hogy veled hordozzuk mindennapi 
keresztjeinket. 
 
6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak 
Segíts, hogy hűek maradjunk hozzád és 
Egyházadhoz! 
 
7. Jézus másodszor esik el a kereszttel 
Adj erőt, hogy bűneinket jóvátegyük, s 
kitartóak legyünk a hitben. 
 
8. Jézus vigasztalja a siránkozó 
asszonyokat 
Add meg Uram, hogy lelkiismeretünk 
szavát keressük. 
 
9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel 
Indíts minket Uram a kitartó szeretetre. 
 
10. Jézust megfosztják ruháitól 
Öltöztesd fel lelkünket a te erényeid 
szépségével 

 
11. Jézust a keresztre szegezik 
Tisztítsd meg lelkünket, hogy 
szenvedésben veled és érted éljünk. 
 
12. Jézus meghal a kereszten 
Légy velünk, Uram, hogy Te legyél a 
legfőbb kincsünk. 
 
13. Jézus testét leveszik a keresztről és 
fájdalmas Anya ölébe helyezik 
Szűz Mária szíve mint égő mécses 
vezessen Szent Fiához minket. 
 
14. Jézus holttestét sírba helyezik 
Tetteinkből is lássák, Jézus lakik 
szívünkben. 
 
 
 


