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Elöljáróban

Ennek a könyvnek félig elkészült kéziratát Isten-
ben boldogult Ágfay Antal plébános atya (1956–

2005) hagyatékában találtam, és bátorkodtam az ő 
szellemében kiegészíteni.

Amellett, hogy Antal atya Kiadónk szeretett 
szerzője, nekem kedves barátom volt. No de hogy-
hogy nem szerepel az Ágfay Antal név egyetlen 
Szent Gellért kiadású könyvön sem? Szerzőként 
– érzésem szerint igazi szelíd szerénységből – a 
Faághy Richárd nevet használta. Így már bizonyára 
ismerős sok-sok olvasójának, hiszen mind az Ad-

venti hajnalokon, mind Az öregkor reménysége című 
könyvét több tízezer példányban jelentettük meg. 
Főleg az utóbbi, az idős korról írt könyve nagy si-
kerű – pedig szerzője még nem volt ötven éves, 
amikor az örökkévalóságba költözött…

Nagy Alexandra
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Kedves Testvérünk!

Könyvecskénk katolikus Egyházunk nagyböjti szent-

miséinek olvasmányaira épül. Ezek bibliai lelőhelyét 
mindig az adott nap alatt közöljük. Szeretettel javasol-

juk, hogy keresse ki és olvassa el a Szentírásból ezeket 
a részeket, hogy még jobban el tudjon mélyülni a szent 

negyven nap misztériumaiban.

(A bibliai helyek rövidítésében az első szó mindig az 
adott könyvet jelenti, az első szám a fejezetet, a vessző 
után pedig a vers sorszáma következik.)

Lélekkalauz_3.indd   6 2019.02.07.   19:28:25



7

Hamvazószerda

Joel 2,12-18; 2. Korintusi levél 5,20–6,2;  

Máté ev. 6,1-6. 16-18

Jézus arra tanít, hogy jócselekedeteimért egyedül 
Istentől várjak jutalmat.

Uram, Jézusom! Nyilvános működésed elején a pusz-

tába vonultál. Vezess mindenkit magába szállásra! Ez 

a megtérés az üdvösség kezdete. Vezess bennünket is a 

Jordán vizéhez! Ott óhajtunk találkozni Veled, hogy 

megvalljuk bűneinket és megtisztulhassunk! (XXIII. 
János pápa)

Megteremtem azokat a külső és belső feltételeket, 
amelyek nagyböjt minden napjára megfelelő időt 
biztosítanak a lelki elmélyedésre.

Uram, Jézusom! Látod jó szándékomat, amel�-

lyel e szent időszakra készülődöm. Szeretném ezt 
a nagyböjtöt Neked tetszően eltölteni, s lelkemet 
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Nagyböjt első napjai

minél több kegyelemmel feltölteni. Kérlek, erősítsd 
meg hitemet és akaratomat, hog� elhatározáso-

mat valóra tudjam váltani, hogy környezetem is 
megértéssel fogadja törekvésemet, ne engedje, hogy 
egyedül induljak el ezen a nehéz úton. De segítsé-
gedet is kérem, hogy irántad való hűségemet imád-

ságokkal és jócselekedetekkel is bizonyíthassam 
– ámen.

Csütörtök

Második Törvénykönyv 30,15-20;  

Lukács ev. 9,22-25

Nincs miért féltenem földi életemet, ha Krisztus 
keresztjével megnyerhetem örök életemet.

Istenünk, Tőled elválni egyenlő az eleséssel, Hozzád 
fordulni annyi, mint újból fölkelni. Ha Benned mara-

dunk, biztonságos lesz életünk.
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