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“Margit testvér nyomdokain járva…”

Advent
 

“A mi életünk lényege, hogy közeledjék hozzánk az Úr. Ennek a közeledésnek belső törvényei, szükségszerűségei vannak…
…. ne tévesszem össze az Isten közelségért való buzgóságot a munka lázas szeretetével. Lehet, hogy a kezdés óta tapasztaltam, ügyesedtem, gyakorlatra tettem szert, jobban tudok előadni, elvégezni, összefoglalni, megszervezni, jobban szeretem a szociális munkát. De nem ez az életem legfontosabb kérdése, hanem az, hogy milyen mélyen mentem bele az élet ádventjébe, mennyire léptem rá az istenvárás útjára.” A Testvér 1931. III. évf. 4. sz. : Az advent kezdetén és végén


Dec. 8.	
“Hogy építhessük az Ő országát az egyesek lelkében és a társadalomban – ez a program kiegészíti imaéletünket, s minden karitatív, szociális, mozgalmi, és állampolgári munkánk végső célja. Ez ad mindennek fokozott értéket, minden eredmény között ez lelkesít minket a legjobban. Minden munkánk, minden erőfeszítésünk végeredményben azért van, hogy az emberek lelkében megvalósuljon Isten országa, vagyis odaköltözzék a mennyország.”

Dec. 9.	
“Legyetek tökéletesek, mint a Ti mennyei Atyátok tökéletes! – Az adventre ez így vonatkozik: Várjátok az Üdvözítőt mindig tökéletesebben!”

Dec.10.	
“Nézzük meg, hogy a mi lelkünkben hol vannak repedések, ha csak hajszálrepedések is, hol hézagosak a tartófalak, hol hullott le vakolat, vagy az épület befejezettségét és stílusát jellemző ékítmények, és igyekezzünk először azt tartóssá, egésszé, újjá, széppé tenni, és akkor nem lesz a Szentlélek Úristennek akadálya abban, hogy tanácsadónk, vezetőnk, és világosságunk legyen abban, hogy miképpen, hol és hogyan kezdjünk hozzá a romok eltakarításához, és az új világ megteremtéséhez.”




Dec.11.	
“Mennyire kell, hogy lelkesítsen bennünket a legnagyobb, legszentebb, amit célul tűzhetünk, amelyért egyes egyedül érdemes élni: a szeretet megvalósítása!”

Dec.12.
“A mi számunkra meg van könnyítve a szentség útja. Mi a szentség? Az Úristennel való egyesültségre jutás. Akaratom az Úr akarata, életem az Úr élete, eggyé lettem az Úristennel. Erre hívattunk, elsősorban ez a hivatásunk. Aki ezt akarja, annak ez könnyű.”

Dec.13.	
“A pozitív beállítottságú ember másra és magára vonatkozólag mindig azt kérdezi, hogy mi szolgálja a több életet. A több, teljesebb élet, a gazdagabban, szebben kialakult lélek, ez az Ő vezető gondolata, és a kegyelem képesíti arra a szabadságra, hogy valósággal mindig azt cselekedje, amitől maga is, és más is jobb, több, boldogabb lesz.”
Dec.14.	
“Azt is magába foglalja tehát a pozitív irányzat, hogy mindent a lélek gazdagítására használ föl a Mennyei Atya.”

Dec.15.	
“Minden szombaton délután revíziót kellene tartanunk abban az irányban, hogy nincs-e valakivel szeretet tekintetében eligazítani valónk…” 
Dec.16.	
“Jer közelebb, jer közelebb! Előtted a végtelenség, az Isten!”
Ez a te advented és Isten-várásod!”
Dec.17.	
“Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” Tehát mások rosszakarata, minden szerencsétlenség, sőt még saját gyengeségeink is. 
“Moss a sárból aranyat, termelj a kóróból virágot, fordítsd az átkot áldássá, hívj a halálból életet.” Ez a krisztusi pozitívum legyőzhetetlensége.”
Dec.18.	
“Az Úristen az ügyes és ügyetlen, okos és ostoba, praktikus és elhibázott dolgokat mind beállítja Gondviselésének keretébe, és ha az Őbenne bízó lélek az alázat, engedelmesség és természetfölöttiség jegyében dolgozza fel, minden javára válik.”
 Dec.19.	
“El kell csendesednünk. Csendes és igénytelen lelkeknek kell lennünk.”
Dec.20.	
“Ami munkánkban a kegyelem műve, az megmarad, ami a miénk, az elvész. Fogóddzunk a kegyelembe, éljünk a kegyelemből! Mindent kegyelemmel végezzünk! Adjuk át a Jóistennek a munkát, bízzuk rá az eredményt!”
Dec.21.	
“Ajánljuk fel neki a mi lelkünket, hogy hódítsa meg egészen, és adja meg azt a kegyelmet, hogy a mi létünk, cselekedeteink az Ő Lelkét sugározzák, és így meghódíthassuk az Ő számára a világot.”
Dec.22.	
“Az Úr Jézus mindegyikünknek ad, mindegyikünket eltölt Lelkével, eláraszt kegyelmével. Adjuk tehát az Úr Jézusnak szívünk háláját, mert ő nekünk olyan sokat kegyeskedett adni, s nagyon kérjük, nehogy elpazaroljuk, amit nekünk adott.”
Dec.23.	
“Magunkat ajándékozzuk meg azzal, amit odaadunk, s főképp avval, amit a jó Istennek adunk, és legfőképpen amit lélekben és igazságban adunk oda.”


Karácsony 


 “A mi lelkünk pedig, akiket az isteni irgalom átemelt a természetes létből a kegyelmi szférába, megpihen karácsonykor az örök Ajándékozó szívében és ünnepli a belőle kiáradó isteni pazarlás nagy tényét…
Fogadjuk kitárt lélekkel a legnagyobb ajándékot, a földreszálló isteni Gyermeket. Adjunk hálát a reánk nézve másik nagy ajándékért, a hivatás kegyelméért és emeljük tekintetünket harmadsorban a magasságokba, hogy megértsük azt, hogy Ő várja az elfogadást és a kooperációt, ne hulljon hát semmi a számunkra készített ajándékokból az elvesztés és feledés tovahömpölygő áradatába.”  A Testvér 1934. VI. évf. 4. sz. : A nagy Ajándékozó
“Abban az időben, amikor Krisztusnak születnie kellett, az emberiség köz-lelkén szinte kétségbeesés vett már erőt, látva a rettenetes helyzetet, amiben a világ van. S így jár ma is mindenki, aki nem tud mit kezdeni a rossz hajlamaival… Mi ellenben abban a kimondhatatlan kegyelemben részesültünk, hogy lelkiéletet élünk, megtanultuk, hogyan kell küzdeni a saját magunkban levő sötét hatalmak ellen, főként megtanultuk, mi az isteni kegyelem.” Noviciátusi tanítás: 1927 okt. 28.

Dec.24.	
“Ha a lélek mindent megtesz, hogy az Úristen birtokba vehesse, bekövetkezik a lelki újjászületés… A régi ember leválik rólam, érzésben, akarásban szabad vagyok önmagamtól, boldogan, készségesen, kitárt karokkal, kitárt lélekkel. Uram, végy el mindent, amit akarsz! – Ez a lelki újjászületés. Másnak lenni, mint ami voltam.”
Dec.25.	
“A mi lelkünk, akiket az isteni irgalom átemelt a természetes létből a kegyelmi szférába, megpihen karácsonykor az örök Ajándékozó szívében és ünnepli a belőle kiáradó isteni pazarlás nagy tényét.”
Dec.26.	
“Krisztus sziklabarlangban született, hidegben, jászolban, városon kívül, szóval keményen, nem puhán. A Szentlélek az acélosság Lelke. Tehát a Szentlélek lelkének az acélosságában köszöntelek titeket itt, a Társulat új reggelén, az élő Szentlélek jelenlétében.”
 Dec.27.	
“Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért… Természetfölötti vonalon ott a szentek élete, lépten-nyomon megmutatja, hogy milyen az, amikor a Krisztus szerelme arra késztet, hogy valaki az életét odaadja felebarátjáért. De ha nem az életét, az életéből – az élet apránként elviselésében, türelemben, áldozathozatalban, méltatlanságok vállalásában… Aki ezekkel szereti Krisztus szerelméért a felebarátot, az is jobban szereti azt az életénél. Hogyha a testvéri szeretet ilyen kegyelmileg valósul meg és él a közösségben, ez lehozza ebbe a közösségbe a mennyországot.”
Dec.28.	
“Mondjuk el a Szentlélek Úristennek, hogy meg szeretnénk valósítani rólunk és általunk való gondolatát, küldetését… Ehhez erő és bátorság kell. A Szentlélek Úristen el tud árasztani bennünket szent erővel.”
Dec.29.	
“Én pedig elválaszthatatlanul, visszavonhatatlanul, boldogan, hálásan, a magam kicsinységében megalázkodva, mindenkorra a Jóistenhez állottam, az Ő lábához tettem le mindenemet, és örömben vagy fájdalomban mellette állandóan ott maradok, mert ki olyan, mint az Isten?!”


Dec.30.	
“Hogy szétáraszthassuk magunk körül az ima és a szeretet szellemét – ez a mi első és legnagyobb hivatásunk. A Krisztus által kiválasztott léleknek az a nagy feladat jut osztályrészül, hogy szavak nélkül is lehelje, árassza az imádság, a szeretet szellemét, és hívogassa a lelkeket arra az ösvényre, melyet bűneikkel elvesztettek, és amely ösvény a Mennyországba vezet.”
Dec.31.	
“Az Úristen művei soha nem tévesztenek célt. Ő ugyan meghagyja az embernek egyszer odaadott szabad akaratát, mellyel látszólag bele is ronthat terveibe, de a végső kibontakozásnál az Ő fölséges gondolatai valósulnak, bármily kitérések, megszakítások, sőt derékba törések jelzik is útirányát. Végleg nem győzhet senki sem Ellene, csak Vele.”
Jan. 1.	
“Ezzel kezdjük az Újévet: keresni a békét, és követni azt, őrizni a békét, árasztani a békét és szolgálni azt.”
 Jan. 2.	
“Az új évben kérjük, hogy bizalmunk  még a poklok felett is világító, betlehemi csillag legyen… Legyen az Úr Jézusba vetett bizalmunk erős, és úgy hasson át bennünket, hogy még öntudatlan állapotban is ez legyen bennünk a cselekvő erő, ami által Tőle soha el nem szakadhatunk.”
Jan. 3.	
“Kezdjünk mindig új lendülettel, és ha nem sikerül százszor, mondjuk százegyedszer is, hogy újrakezdünk.”
Jan. 4.	
“A lelki életben a folytonos újrakezdés az élet titka.”
Jan. 5.	
“Az Isten, aki van, akiben nincs elmúlás, megadhatja a kegyelmet, hogy örökké fiatal legyen a mi lelkünk, és perzselő fagyok után is tudjon új tavaszt hozni, és újra virágba borulni.”

Vízkereszt 




 Jan. 6.	

“Úgy, mint a szent királyoknál, mindig a Gondviselés rendezi az utunkat, az életünket, de nekem úgy látszik, hogy mikor az a legbizonytalanabb, akkor nyilatkozik legjobban az isteni Gondviselés. A csillag a Gondviselés. Ne vegyétek le tekinteteteket erről a fénysugárról, hogy a Gondviselés küldöttei vagytok mindenki számára.”



Nagyböjt
 


“Az Egyház… minden nagyhéten felemeli előttünk az oltárról a kereszten Krisztus meggyötört, szétszaggatott, halott szent testét és így kiált felénk: Nézzétek a bűnnek erejét, éhségét és munkáját. Rombol, perzsel és gyilkol. És miután egyedeket, családokat és nemzeteket szétmorzsolt, megölte az Isten Fiát! …” A Lélek Szava 1941. VIII. évf. 4. sz.: A virág és gyökér
Hamvazószerda
“Adjunk hálát Istennek szeretett Testvéreim, hogy Társaságunkat eddigi fennállásában mindenkor a negyvennapi böjt megtartására kegyelmesen kényszerítette. Ha visszatekintünk a kezdetnek már elviselt nehézségeire, ha mérlegeljük a jelennek még mindig válltörő terheit és gondjait, ha számbavesszük az Úristentől kegyelemmel ránk kényszeríttet lemondásainkat, önmegtagadásainkat, nazarethi egyszerűségben folyó életmódunkat: nem kell-e bevallanunk és hálával elismernünk, hogy a Társaság keletkezése, fejlődése, a tagok erényei és érdemei, a bűnnek a rendetlen hajlamoknak bennük való összemorzsolódása, lelkük szárnyalása ennek a mindenkor vállalt és megtartott negyvennapi böjt szellemének eredménye.” Mázy Engelbert OSB - A Testvér, 1931. II. évf. 7. sz. 1-2.
csütörtök
“Vigyázzunk nagyon, hogy lelkünket semmi se foglalja le, úgy hogy beteljék vele, szabadságát és készségét elveszítse.” Megszentelő Szeretet Küldetésében - Morum conversio
 
péntek
“A természetfeletti életnek egyik legnagyobb értéke a szabadság… milyen fejedelmi érzés tudatosan felszabadulni a természeti törvények bilincseiből, és szabadon akarni a jót.”  A Testvér, 1938. 7-8. sz. 51.
szombat
“Milyen Isten-gyermeki érzés tudni szeretni, mikor azt a szeretetet nem meríthetem emberi jóakaratból, hanem csak egyedül Krisztus szeretetéből, mely forrás számunkra mindig buzog, mely kincseskamra számunkra mindig nyitva áll.” A Testvér, 1938. 7-8. sz. 51.
Nagyböjt I. vasárnapja
“Aki az Úristent akarja mindig jobban szeretni, készségesen elfogad mindent, semmi más nem fontos neki… Egész lelkén érezni, hogy az Úristentől van irányítva és sem sikertelenség, sem siker, sem elítélés, sem méltánytalanság nem érinti: Az egyik nem olyan fontos, a másik nem olyan meglepő - egy a fontos: Isten.” Megszentelő Szeretet Küldetésében  - Morum conversio

hétfő
“Morum conversio: haladni a jó Isten szeretetében és a magunktól való eltávolodásban. Ne nyugodjunk addig, amíg nem érezzük, hogy készek vagyunk arra is, hogy ránktapossanak, csak üresítsük ki magunkat teljesen, hogy betölthessen a jó Isten.” Megszentelő Szeretet Küldetésében - Morum conversio
kedd
“Aki a morum conversiot az Isten szeretetében keresi, az így imádkozik: ‘Ó, Uram, Te vagy a jóság, szépség, tökéletesség! Vágyom utánad, szolgálni akarlak Téged!’ - Nézi, nézi az Úristent és akarná jobban szeretni. Ha elesik, azon nem csodálkozik. Felkel, s mikor letörli magáról a port, mindig azt mondja: “Istenem, add, hogy jobban szeresselek!”Megszentelő Szeretet Küldetésében - Morum conversio
szerda
“Ha kilép az ember saját életének szűk határaiból, csak akkor ébred rá Isten világának szépségeire, akkor ismeri fel annak értékeit.” A Testvér, 1938. X. 3-4. sz. 3.
 csütörtök
“Az élet boldogság problémája abban nyer megoldást, ha ki tudunk lépni a magunk szűk köréből és belépünk az isteni lét mennyországába.” A Testvér, 1938. X. 3-4. sz. 3.
péntek
“Az emberi lélek mélységeinek csalhatatlan mértéke, hogy milyen mélyen éli át a testvériséget s az önigenlés választó falai és saját érdekeinek védelmi bástyái leomlottak-e már lelkében. Ha igen, akkor igaz közösségbe jut mindenkivel.” A Testvér, 1938. IX. 9. sz. 62.
szombat
“Kutassuk azt, hogy mi a jó Istennek egyszeri gondolata rólunk. Önmagában véve ugyan nem érdemünk, hogy a jó Istennek egyszeri gondolatát hordozzuk, de érdemünkké lehet, hogyha valósítjuk.” A Testvér, 1938. VI. sz. 42.
 Nagyböjt II. vasárnapja
“Társaságunk egyetlenegyre irányítja törekvését, - bár el tudnók érni - arra, hogy a világiak látván életmódunkat, mondhassák: ez olyan társaság, melyben a Szentlélek fészket rakott, itt szeretik az Úristent. Ez az egy valósulás lehet ambíciónk. Semmi más.” Megszentelő Szeretet Küldetésében - Morum conversio
hétfő
“Át kell élnünk: a Társaság bennem él. Egészen bennem. Az ilyen szeretet a lelket kiemeli önmagából. Az ilyen szeretet lángol és el nem ég, mozdulatlan és mégis él. Át és át kell élnünk: mindnyájunk hivatása csak bennem, egyedül bennem van biztosítva. A szeretetnek ezzel a természetes elragadtatásával kell gondolnunk hivatásunkra. Az én lelkemben éljen a Szociális Testvérek Társasága úgy, hogyha egyedül maradnék is, betölteném hivatásomat.” Részlet Margit tv. lelkigyakorlatos tanításából: 1924. V. 30-VI. 8.

kedd
“Ha nem jönnék vissza, mit kérnék a Társulattól, és mi volna az utolsó, amit kérnék? Ez: vezessük be, gyakoroljuk be lelkünkben az egymás elviselését természetfölötti alapon, hogy kapaszkodjunk meg a szeretetben. Éljünk úgy, mint akiket Krisztus, akiket a Szentlélek a hivatás egységében összekötött, éljünk úgy, mint akiket egymás teherviselésére, egymás keresztjének a viselésére összehozott…” 1927. IX. 13.
szerda
“Mi egymásnak áldása és keresztje is vagyunk. Azokat a kereszteket, amelyeket egymásnak a vállaira teszünk, a legnagyobb szeretettel, a legnagyobb alkutlansággal öleljük magunkhoz.” 1929. VI. 14.
csütörtök
“A másik különbözősége, gyarlósága, esetleg bűnei arra vannak hivatva, hogy számomra áldások forrásaivá legyenek a megszentelt kereszt által. Arra valók, hogy azokon gyakoroljam a testvéri szeretetet, a nagylelkűséget.” 1929. VI. 14.
péntek
“A másiknak a gyarlósága az én harci eszközeimnek köszörűköve. Az én tőröm élei élesednek, csiszolódnak, ha nem szeretem magamat jobban, mint a testvéreimet, ha kész vagyok irgalmasan szerető testvér lenni, ha kész vagyok elviselni, ha nem lököm vissza, amikor ő meglökött. És akkor nem keserűség, lázadás, kritika támad bennem, hanem feltámad lelkemben a szeretet, az irgalom, a béke.” 1929. VI. 14.)
szombat
“Ha nem szeretjük egymást, hogyan végezzük el feladatunkat kint a világban? Itt a  gyakorlótér… A közösségben úgy lángoljon a szeretet, hogy áldozatot is tudjunk hozni egymásért.” 1930. pünkösdi lelkigyakorlat.
Nagyböjt III. vasárnapja
 “A legnagyobb kegyelme a Jóistennek, ha fúr, farag, cizellál… Milyen nagy dolog az: megérni az isteni kegyelem napsugarában, megérni a fájdalomban… elhagyni az én kicsike kis köreimet és kilépni az isteni égalj távlatai alá.” 1931. nyári testvér-kurzus
hétfő
“A fogadalmas élet mártíromságra való vállalkozás… Elmélkedésünk oda irányítson, hogy a picike tűszúrásokat fogadjuk szívesen, boldogan, hálásan… Minden apróságot öleljünk magunkhoz.”  1927. X. 10.

kedd
“El lehet jutni oda, hogy a szenvedések… elvesztik felettünk hatalmukat, illetőleg az Úristen kezében, aki a vizet borrá tudja változtatni, és a bort átlényegíti az Ő vérévé, a szenvedések a boldogság forrásává lesznek.” 1927. X. 10.
szerda
“Mindenből, amiről le kell mondanunk, először a magunk akaratát emeljük ki, mint olyant, amiről legelsősorban le kell mondani. Nem akarok lemondani magamról, azért nehéz nekem a másik.”  1929. VI. 14.
csütörtök
“Egy adott pillanatban mindenről le kell mondanunk. És kell, hogy ez a lemondás különösen a testvéri szeretetben érvényesüljön.” 1929. VI. 14.
péntek
“…úgy találhatjuk meg önmagunkat, ha magunknak teljesen meghalva a közösséget szolgáljuk.”  1929. VI. 14.
szombat
“Kérni kell, hogy tüzes lángocskáival töltse be szívünket a Szentlélek Úristen, még akkor is, ha közben ez fájdalmat is jelent nekünk. Mert fájdalom nélkül nem lehetünk valóban élően keresztényekké.”. 1947. III. 25

Nagyböjt IV. vasárnap
“Egymás iránti szeretetünk nagy legyen, hogy ne csak a régi tanítványokat ismerjék fel az egymás iránti szeretetről, hanem bennünket is, kik követői akarunk lenni Krisztusnak, s nagyon szeretjük egymást.”  1930. pünkösdi lelkigyakorlat
hétfő
“Sajátosan krisztusi parancs, amely mindenkire vonatkozik, mindenkit kötelez: az ellenségszeretet, úgy szeretni a Jóistent, hogy érette megbocsátani tudni, jót kívánni, jót tenni, ha reá szorul az ellenségnek, megbántóimnak is. A szentek speciális ereje az Úr nyomában, aki utolsó órájában is így imádkozott: “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek!” 1927. A szeretetről
kedd
“A kegyelemtől éltetett jóság, lelkiség, erő más, mint ugyanezek az erények természetes alapon. Óriási és egyben megrendítő gondolat, hogy a lelkemben élő valóságként, mint egy élő fényt hordozom a kegyelemtől éltetett látást, értést, erőt, örömöt, bánatot…” 1948. I. 2.
szerda
“Krisztus uralmának teljessége lelkünkben csak a kegyelem erejével lehetséges, mert meghaladja emberi képességeinket. Valahányszor kiszabadul akaratunk kegyelmi énünk kezéből, önzőkké, türelmetlenekké, lustákká válunk, mert megfogyatkozik bennünk a kegyelem, nem adunk ilyenkor lehetőséget, hogy természetfelettivé válásunk, vagyis Krisztus uralma bennünk teljesen megvalósuljon.”  1948. I. 2.
csütörtök
“Krisztus uralmával természetesen együtt jár az isteni jelenlét. Kigyulladnak bennem jelenlétének jelzőlámpái, melyeket Szent Pál a Lélek gyümölcsei néven felsorol…” 1948. I. 2.)
péntek
“Ki milyen fokban hárítja el az akadályokat Krisztus uralma előtt, olyan fokban érvényesül benne Krisztus hatalma is. Krisztus uralma meghozza nekünk az értelem világosságát, az akarat erősségét, a Szentlélek gyümölcseit Ennek a gazdagságnak lényege, hogy Krisztus hatalmába veszi a lelket, otthont vesz nála, benne lakozik…” 1948. I. 2.
szombat
“Ha nekem Krisztus a kincsem, az én Jegyesem, Ő minden nehézség fölé emel.” Természetfölöttiség, XI. fejezet

Nagyböjt V. vasárnapja
“Mindenek felett… az emel minket a természetfelettiségbe, ha azon igyekszünk, hogy Krisztust, a mi Jegyesünket, igazán lángolóan szeressük, és önmagunkat egészen elfelejtsük.” Természetfölöttiség, XXI. fejezet
hétfő
“Tudatosítanunk kell Isten-jegyesi mivoltunkat, és ezt a tudatot állandósítanunk kell.” Természetfölöttiség, XV. fejezet
kedd
“Ha jegyes vagyok, boldogan fogadom az áldozatot, akár kicsinyek, akár nagyok.” Természetfölöttiség, XV. fejezet
szerda
“Mi annak az Úr Jézusnak akarunk jegyesei lenni, aki vérző szívvel, vérző lábbal függött a kereszten… Kezdjük mindig a legkisebbtől kezdve köszönni a nehézségeket.” 1927. X. 10.
 csütörtök
“A szerzetesi életben az engedelmesség fő célja, hogy önmagamat az engedelmesség által a Jegyesnek adva, akarategységbe jussak Vele.” Természetfölöttiség, XVI. fejezet
péntek
“Ránk nézve fontosabb ebben az életben nincs, mint átadni életünket és nem venni vissza!” Természetfölöttiség, XVII. fejezet
szombat
“Ne nyugodjunk abba bele, hogy a jegyesi szeretetünk valami lappangó, pislákoló érzés legyen. Annak természeténél fogva szenvedélyesnek kell lennie.” Természetfölöttiség, XIV. fejezet

Virágvasárnap
“…ha az Úristen jelenlétét érzem, az harmóniát, otthont, békességet jelent. Az Úristennel való együttlét életemnek célja, ebben kezdődik az örökkévalóság, a mennyország.” Természetfelettiség, V. fejezet
hétfő
“A szenvedés titka abban áll, hogy a keresztet magunkhoz öleljük, mint egy égből reánk szállt áldást.”  1949. I. 1.
kedd
“A szenvedés hozzátartozik az emberi élet realitásához, de éppen ezzel a realitással nem tudtak az emberek mit kezdeni évezredeken keresztül, az Úr Jézus eljöveteléig csak roskadoztak alatta… A kereszt több kegyelmet jelent, mint az Úr Isten nélküli boldogság. A kegyelem után a legnagyobb kegyelem maga a szenvedés…” 1949. I. 1.
 szerda
“A lélek nem akarja a keresztet. De a magunkhoz ölelt kereszt megtanít minket a kereszt titkára, amely abban áll, hogy a szenvedéssel párhuzamosan boldogok tudunk lenni. Ez a kegyelmi élet legnagyobb csodája: hogy lehet súlyosan szenvedni, és ugyanakkor boldognak lenni.” 1929. VI. 14.

Húsvéti Szent Három Nap

 

“Krisztus, Krisztus, mi Urunk! – Itt függvén ég és föld közt a mai ember poklának tornácában, kiáltsd, kiáltsd a keresztről szent titkaidat! 
Kiáltsd oly hangosan, hogy meghalljuk és megértsük és meginduljunk nyomdokaidban felszabadítani a bűn alól az embert.” A Lélek Szava 1941. VIII. évf. 4 sz.: Két misztérium Nagycsütörtök
“Az Úr Jézussal egész életünkben együtt kell lennünk, természetes, hogy életének fájdalmas szakaszaiban még szorosabban kell Vele együtt lennünk.” Természetfölöttiség, XVIII. fejezet
Nagypéntek 
“Krisztus, Krisztus, mi Urunk! - Itt függvén ég és föld közt a mai ember poklának tornácában, kiáltsd, kiáltsd a keresztről szent titkaidat! Kiáltsd oly hangosan, hogy meghalljuk és megértsük és meginduljunk nyomdokaidban felszabadítani a bűn hatalma alól az embert.” A Lélek Szava, 1941. VIII. évf. 4. sz. 27. o.
Nagyszombat
“Nem értem a létet, de minek is érteném. Nem értem a szenvedést, de minek is érteném. Én értésnél többre szomjazom. Én élni akarom a létet, élni akarom a szenvedést és élni akarlak mindenek felett Téged, jóságos Istenem.” A Testvér, 1936. május

Húsvét

 

“Feltámadás csak isteni erőkkel lehetséges. Gyöngeségeink, bűneink sírjából is csak a Szentlélek segítségével támadhatunk fel. De ezt meg kell előznie a hajnalhasadás világosságának, annak az értének, hogy sötétségben, halálban vagyunk. Másként hogyan akarnánk szabadulni belőle?” A Lélek Szava 1944. IX. évf. 8. sz.: Feltámadás

Húsvéthétfő
“Finomaknak, érzékenyeknek kell lelkileg maradnunk, s úgy kell járnunk a Szentlélek Úristen fényében, mint akik magukban hordják az erősítő és másokat is megváltó kegyelmeket.”
kedd 
“A Szentlélek-kultusznak a mosogatásig, az ajtóbecsukásig kell megmutatkoznia, át kell hatnia életemet. ... 
Mi szociális és szentlelkes Társaság vagyunk, amely azért dolgozik, hogy a lélek, amely eltávolodott a világból, kegyeskedjék újra visszajönni.”
szerda 
“A mi kialakítottságunkat jellemezni fogja, hogy a teljes aktivitást össze fogjuk tudni kapcsolni a lehetőleg teljes Istenhez kapcsoltsággal. Nekünk tevékenynek kell lenni szétszórtság nélkül és Istenben elmerültnek az aktivitás kára nélkül. Mi erőt adna a világnak a szociális testvér, aki viharban is nyugodt és tevékeny tudna lenni.” 
 csütörtök
“Az Úr Isten az örök tavasz, örök lendület, örök fiatalság. Benne folyton megvan a kezdési frissesség. A mi boldogító szellemünkben kitűzöm magamnak az örökké kész, harmatos, üde újrakezdési készséget. Kész vagyok-e mindig újra kezdeni? Kész vagyok-e a szeretetnek az aktivitására? Mikor újra kezdhetek, akkor újra tavasz van. Minden, ami a múltban fájó, kínzó volt, megerősít engem az életbe vetett nagy szeretetemben, hitemben.”
péntek
“Hogyan fogja levonni közénk a Szentlélek nemcsak ajándékait, de magát az élő, éltető Szentlelket! Nekünk égnünk kell azért, hogy Társaságunkban éljen a szeretet, hogy Társaságunk a szeretettől éltetett legyen! És ha én nem vagyok egyik égő tűzcsóvája, ennek a szeretet-tűzhelynek, akkor vétkezem a Társaságom, a hivatásom ellen, mert nem növelem azt S a lángot, amely társulati hivatásunk lényege.”
szombat
“Ha a lélek egyszerűen, alázatosan és kedvesen meg tudja magát hajtani, akkor a jó Isten átvágja a múltnak őt kísérő átkát. Az isten, aki van, akiben nincs elmúlás, megadhatja a kegyelmet, hogy örökké fiatal legyen a mi lelkünk is, és perzselő fagyok után is tudjon új tavaszt hozni, és újra virágba borulni.”

Húsvét II. vasárnapja
“A természetfeletti élet legnagyobb áldása, hogy általa az Úristen csodálatosan közel engedi magához a lelket. Amikor ezt átéljük, akkor nagyon mellékessé válik számunkra, hogy mások mit mondanak rólunk, hogyan bánnak velünk, hogy szeretnek vagy elismernek-e vagy sem. Csak egy lesz fontos számunkra: az Úristen és a lelkünk közötti bensőséges kapcsolat. Ez az átélés harmóniát, békességet, otthont jelent. Jelenti, hogy az Úristen egyedül boldogító központja lett életemnek. Boldogíthat fényes csillagként sok minden, de életünk napja Ő lesz.”
hétfő
“Szeress és tégy aszerint. De ezt csak úgy tudjuk, ha két kézzel fogózunk a Lélekbe. Kell tudnunk, hogy a Szentlélek világosságának egy sugara beragyoghatja a világot. Mi a Szentlélek köré koncentráljuk életünket, ezért külön kérjük a kegyelmet, hogy, mi átadjuk magunkat, Neki.”
kedd
“A lelki haladásra vonatkozó igyekezetünk legyen állandóan feszült. Olyan lelkületre kell törekednünk, hogy Isten dolgozzék általunk. Az Úristen és a lelkem között szeretet viszony van, melyet nagyon finoman ki lehet dolgozni a lélek mélységében. Hogyan akarom ezt a kapcsolatot ápolni, hogy az nagyon gyöngéd és bensőséges legyen?”
szerda
“A szerzetesi állapot szeretetegységre törekvés az Istennel. A lángoló, gyöngéd szeretetet kell magunkban fejleszteni. A lélek törvénye a szeretet, s ahol ezt teljesítik, ott öröm fakad. Ahhoz nem kell szeretet, hogy valakit meg ne öljünk, de aki a kis dolgokban mutatja meg szeretetét, az nagyon szeret.”
csütörtök
“Annál nagyobb művészet a lélekkelteltség, minél inkább bele tudom vinni a legközönségesebb dolgokba. Ha lélekkeltelt vagyok, akkor szokatlan körülmények között is eltalálom, hogy másokat hogyan örvendeztethetek meg. Mindig adok, mindig öröm forrásozik belőlem, átváltoztatom a halált életre. A kereszténység eredménye nem az, hogy nincs szenvedés a földön, hanem az, hogy a szenvedésnek nincs hatalma a boldogságon. Ha tehát lélekkeltelt vagyok, eredményezni tudom azt a csodát, hogy a rossz is több élet forrásává lesz.”
péntek
“Aki csendben tud lenni, abban a kegyelmek úgy tükröznek, mint a nap a tengerszem csendes, sima, tiszta tükrében. Az eget nem tudja tükrözni a hullámzó víz, csak a sima felület. Ha ehhez szoktatom lelkemet, tükrözöm az Istent, be tudom fogadni a kegyelmeket. Meg tudom hallani, mit mond az Úr.”

szombat
“Akkor fogunk tudni embertársaink lelkére hatni, ha csendes, igénytelen lelkek vagyunk. Csak az ilyen lelkek tudnak gyógyítani. Az emberek betegek az igényességtől és a komplikáltságtól. Kimondhatatlanul jólesik nekik, ha egy lélek a hegyi levegőt hozza magával.”
Húsvét III. vasárnapja
“Mint ahogy a mennyországba jutáshoz igazságon kívül irgalomra is szükség van, a földi boldogság valósításához és eléréséhez sem elegendő kizárólagosan az igazság; szükségünk van krisztusi szeretetre. Nem vágyó szeretetre, mely a maga szeretetvágyának kielégítését várja a körülötte levőktől, vagy a saját jóságának viszonzását. Krisztusi szeretetre, mely a jó Isten szeretetét képviseli, vagyis amely ad, ad, ad és mindig adni kíván.”
hétfő
“Krisztus sziklabarlangban született, hidegben, jászolban, városon kívül, szóval keményen, nem puhán. A Szentlélek az acélosság Lelke. Tehát a Szentlélek lelkének az acélosságában köszöntelek titeket itt, a Társulat új reggelén, az élő Szentlélek jelenlétében.”
kedd
“Nekem olyan lángoló szeretettel kell átkarolnom hivatásomat, hogy nem dicsekedve, de merjem elmélyedve magamban mondanom az Úr Jézus előtt, hogy Uram Jézus, a Te kegyelmedben remélem, hogyha az egész Társaság semmivé lesz, énbennem újra élni fog.”
szerda
“Nem lehet megmagyarázni, hogy miért van az, hogy a közösségben a lélek másképp nyilatkozik, hogy nagyobb, gazdagabb és forrásozóbb, de hogy így van, az bizonyos. Akik tehát a közösségben részt vesznek, jobban, gazdagabban tudnak meríteni, mint akik elzárják attól magukat. Ezért fel kell használni az alkalmakat, ha jöhetünk, mert ebből épül az énünk, és ennek folytán forr össze minden távollevő testvér szerves egységbe.”
csütörtök
“‘Ahol ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük.’ Egész Társaságunk élete, fejlődése iránt érdeklődéssel kell viseltetnem. Onnan kapom az életáramokat. Az egyesekből is jön a Társaságba, de több jön a közösből az egyeseknek. Mindenki, aki a közösségben él, belead valamit, és mindez megsokszorozódva hull az egyesek lelkébe vissza.”
péntek
“Megvan-e bennem, mint állandó állapot, ténylegesen, hogy Istenért teszem, amit teszek?”


szombat
“A szeretet képesít a legtöbb megérésre....Kicsi a szeretetem, tehát kicsi az összefogó erőm, kicsi a tárgyilagosságom, kicsi a magamból kilépési erőm, és azért nem tudok érni. Nekünk ebből a szempontból is nagyon meg kell ragadnunk a kegyelemnek az ösztönzéseit, hogy evezzünk a mélyre, kapcsolódjunk jobban a Jóistenhez, amit küld, azt temészetfeletti szemmel nézzük, természetfeletti szívvel tegyük.”
Húsvét IV. vasárnapja
“Ténylegesen külső újjászületés belső újjászületés nélkül nem létezik. A belülről való újjászületésnél egy belső erővel rendelkező világ születik, és ez a Szentlélektől való.”
hétfő
“Szalézi Szent Ferenc mondja: ‘Lelkemnek szeretete által, élettevékenységem folytán el vagyok ragadtatva Krisztusban.’ Krisztusban élek, és a szemem rajta pihen. Erre eljutni hivatásbeli kötelességünk, ezt mint égő fáklyát állítsuk szemünk elé.”
kedd
“Úgy, mint a szent királyoknál, mindig a Gondviselés rendezi az utunkat, az életünket, de nekem úgy látszik, hogy mikor az a legbizonytalanabb, akkor nyilatkozik legjobban az isteni Gondviselés. A csillag a Gondviselés. Ne vegyétek le tekinteteteket erről a fénysugárról, hogy a Gondviselés küldöttei vagytok mindenki számára.”
szerda
“A mi missziónk a lelkek felébresztése, Istenhez vezetése.”
csütörtök
“Az, aki nem szereti jegyestestvérét, akit az istengyermekség, a krisztusi elhívás és irgalom, a Szentlélek felavatása hozzákapcsolt, az hogy merészkedik apostoli munkát vállalni, mások között szeretetet kiépíteni? Hivatva vagyok a Megszentelő Szeretet tükrözője lenni, a Szentlelket vinni testvéreim közé.”
péntek
“A társulati családban a kegyelemben való születéstől kezdve utolsó leheletig, sőt, az egész örökkévalóságban kötelezve vagyunk az életközösségre, összeköt bennünket az elhivatás közössége, az életút közössége.”
szombat
“A lélek eltompulásának folyamatából, a lelki alvásból, a dolgok ostoba magától értetődőnek tartásából emel ki minden alkalommal a liturgikus imádság. Minden alkalommal beemel minket az Isten világosságába, és valósítja bennünk az éberséget.”

Húsvét V. vasárnapja
“A lélek szerint való járásnak legmagasabbrendű kifejezése, mikor a körülöttünk lévő rossz már nem minket vonz és sodor magával, hanem jóra tudjuk azt fordítani. Mikor a másik gyengesége nem tesz minket gyöngévé, ellenkezőleg, meg tudjuk erősíteni az illetőt.”
hétfő
“Mi ki akarunk alakítani egy olyan típust, amely a maga létében tanúságot tesz a Szentlélekről, és evvel a lelket, szeretetet és igazságot árasztó típussal akarunk belemenni oda, ahonnan most annyi hazugsággal és Isten-tagadással irányítják népeknek és nemzeteknek a sorsát.”
kedd
“Mi szociális téren társadalmi reformokért és egy jobb világért küzdünk. A szociális bajok oka a léleknélküliség. Dolgozni akarunk azon, hogy jöjjön el a Szentlélek... Mi szociális és szentlelkes Társaság vagyunk, amely azért dolgozik, hogy a lélek, amely eltávolodott a világból, kegyeskedjék újra visszajönni.”
szerda
“Mennyire kell, hogy lelkesítsen bennünket a legnagyobb, a legszentebb, amit célul tűzhetünk, amelyért egyesegyedül érdemes élni: a szeretet megvalósítása. Isten akarja, hogy a Társaság legyen, és hogy a szeretet tűzhelye legyen.”
 csütörtök	
“Tényleges újjászületés belső újjászületés nélkül nem létezik. A belülről való újjászületésnél, mely nem erőszak, de belső megépítés nyomában jár, egy belső erővel rendelkező világ születik, és ez a Szentlélektől való. Mert csak a Szentlélek kegyelmével épülhet új világ. A mi programunk, hogy a Szentlélek Úristen segítségével egy új, belülről táplálkozó, erőktől duzzadó új világot építsünk. Mennyire szükséges tudatosítanom, hogy kicsiny és nagy dologban egyaránt csakis a Szentlélek Úristen jelenléte, valósága, kegyelme adhatja meg, hogy valóban új világ épülhessen belülről kifelé.”
péntek
“‘Élek, de már nem én, hanem a Krisztus él bennem.’ Krisztust hordozom, szememből Krisztus néz, Krisztussal telített vagyok. A mi életfeladatunk nem is áll másból, mint kilépni az énből, és Isten felé fordulni.”
szombat
“Szorongatja lelkemet az a vágy, hogy betöltsük Társulatunk hivatását....Egyik évben ez volt a mottónk: ‘Csak addig éljen Társaságunk, amíg a szeretet hordozója.’ Ugyanígy mondhatnánk: ‘Csak addig éljen Társaságunk, amíg hivatását teljesíti.’....Életem lényeges feladatának betöltése az egyedül fontos.”

Húsvét VI. vasárnapja
“Mondjuk el a Szentlélek Úristennek, hogy meg szeretnénk valósítani rólunk és általunk való gondolatát, küldetését... Ehhez erő és bátorság kell. A Szentlélek Úristen el tud árasztani bennünket szent erővel.”
hétfő
“‘Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért.’ Igen vannak alkalmak, mikor az életet is kockára kell tenni a felebarátért. Volt erre példánk a mi életünkben is. De ha nem az életét, az élet apránként elviselésében, türelemben, áldozathozatalban, méltatlanságok vállalásában. Aki ezekkel szereti Krisztus szerelméért a felebarátot, az is jobban szereti azt a saját életénél. Hogyha a testvéri szeretet ilyen kegyelmileg valósul meg és él a közösségben, ez lehozza ebbe a közösségbe a mennyországot.”
kedd
A szeretettel szemben nem létezik semmi. A szeretet a legnagyobb áldozatokra képesíti az embert.
szerda
“‘Élek én, de már nem én, hanem a Krisztus él bennem’ Krisztust hordozom, szememből Krisztus néz, Krisztussal telített vagyok. A mi életfeladatunk nem is áll másból, mint kilépni az énből, és Isten felé fordulni.”
 csütörtök
“Átéltük az evangélium sok isteni mondását, mint pl. ‘Angyalainak parancsolt felőled s ők kezeiken hordoznak téged, netán kőbe üssed lábadat.’  Mi minden történhetett volna, és nem történt? Hogyan igazított el az Úristen ügyeket és dolgokat, hogyan oldott meg problémákat. Hányszor tett harmonikussá közöttünk önmagunkkal küszködő, vergődő lelkeket. Aztán: ‘Keressétek az Isten országát és a többi mind hozzá adatik nektek.’ Ezt mi mind átélésből és nemcsak az evangéliumból tudjuk.”

péntek
“‘Miként a szőlővessző magától nem terem gyümölcsöt, ha nem marad a szőlőtőn: úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a vesszők. Aki bennem marad s én őbenne, az bő termést hoz: mert nálam nélkül semmit sem tehettek.’ Akármit dolgozunk egész életünkön keresztül, akármilyen nagy nagy eredménnyel produkálunk, akárhogyan ragyogtatjuk képességeinket és kápráztatjuk azokkal a világot, ez mind semmi, ha nem Krisztusból nő ki. … Mindaz a cselekvés, mely bennem nem Isten-emberi, nem mehet be a mennyek országába, nem mehet be az Úristenbe – és itt a földön sem áld meg engem úgy, mintha bennem volna az isteni szőlőtő vérkeringése. Bennünk, akik előtt a Szentlélek kegyelmei annyira fölfedeztetnek, ennek az alapvető keresztény tételnek nemcsak az értelemben kell kivilágosodnia, hanem a lelkünkben kell átélt ténnyé lennie.”
Szombat
“‘Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent!’
Ez évben legfőbb törekvésünk, hogy mindent eltávolítsunk, ami a jó Istent, az igazságot eltakarja előlünk. Mi azok a boldogok akarunk lenni, akiket az élet nem vezethet félre, és nem húzhat le magához semmiféle földi hatalommal, mert mi látjuk a jó Istent… Az örök igazságok megértése csak a kegyelem erejével lehetséges.”
 Húsvét VII. vasárnapja - Mennybemenetel
“’Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek.’ Ezzel kezdjük az új évet: keresni a békét és követni azt, őrizni a békét, árasztani a békét és szolgálni azt… Tehát lelki szárnyakkal, lelki reflektorokkal és lelki energiákkal Krisztus tanítása nyomán ragadjuk meg a békét és nyugalmat.”
hétfő
“Kezdjünk hozzá rögtön, nagy lendülettel mindennapi kis feladataink pontos, lelkiismeretes és hiánytalan teljesítéséhez. A Szentlélek Úristen vigye végbe, amit elkezdett bennünk.”
kedd
“Mi ki akarunk alakítani egy olyan típust, amely a maga létében tanúságot tesz a Szentlélekről, és evvel a lelket, szeretetet és igazságot árasztó típussal akarunk belemenni oda, ahonnan most annyi hazugsággal és Isten-tagadással irányítják népeknek és nemzeteknek a sorsát.”
szerda
“Mi szociális téren társadalmi reformokért és egy jobb világért küzdünk. A szociális bajok oka a léleknélküliség. Dolgozni akarunk azon, hogy jöjjön el a Szentlélek.”

csütörtök
“Mennyire kell, hogy lelkesítsen bennünket a legnagyobb, a legszentebb, amit célul tűzhetünk, amelyért egyesegyedül érdemes élni: a szeretet megvalósítása. Isten akarja, hogy a Társaság legyen, és hogy a szeretet tűzhelye legyen.”
péntek
Átéltük, hogy Társaságunk munkaereje és hatóképessége belső lelki egészségével és kegyelmi állapotával a legszorosabban összefügg. Értékelve és féltve Társaságunknak belső egységét, békéjét, lelkiségét, nem lehet nagyobb feladatunk és fontosabb kötelességünk, mint ennek a lelki egészségnek védelme, tudatos ápolása, mélyítése. Mindenkinek saját körét kell ápolnia és védenie, hogy a kegyelem áldása rajta pihenjen és onnan el ne húzódjék. Akkor lesz erős, boldog és eredményes az egész Társaság.”
 szombat
“Tényleges újjászületés belső újjászületés nélkül nem létezik. A belülről való újjá-születésnél, mely nem erőszak, de belső megépítés nyomában jár, egy belső erővel rendelkező világ születik, és ez a Szentlélektől való. Mert csak a Szentlélek kegyelmével épülhet új világ.”



Pünkösd 
 
“Testvérek!!
	Magyarok!!

Aki hegygerincen jár és nem csúszik le a lejtőn, az erős. Aki lecsúszott és zuhantában visszakapaszkodik, az erősebb.

Aki járvány idején meg nem betegszik, az egészséges. De aki megbetegedvén, legyőzi a pestist, abban nagyobbak az életenergiák.

Akit ellensége félre nem vezet, az okos. De aki nem volt okos és az ellenség csapdájába esett és ki tud szabadulni, az bölcs.

Testvérek! 
Magyarok! 

Ha jól imádkozunk, megkapjuk a Szentlélek pünkösdi ajándékául 
a nagyobb erőt
	a több életenergiát
		és a mélyebb bölcsességet.” A Lélek Szava 1942. IX. évf. 5 sz.: Pünkösdi kiáltás!
 Pünkösd
“A mi programunk, hogy a Szentlélek Úristen segítségével egy új, belülről táplálkozó, erőktől duzzadó új világot építsünk. Mennyire szükséges tudatosítanom, hogy kicsiny és nagy dologban egyaránt csakis a Szentlélek Úristen jelenléte, valósága, kegyelme adhatja meg, hogy valóban új világ épülhessen belülről kifelé.”
pünkösdhétfő
“Mi a lényege a KRISZTUSI VILÁGNAK?   
A krisztusi világban az Úristen az uralkodó. Krisztus a Király, és ennek az új világnak, krisztusi világnak lelke a SZENTLÉLEK.”6



