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Az ima 

Teréz anya szere t te  mondani:  „Talán nem beszélem a 

nyelvüket ,  de tudok mosolyogni ”.  Hordozzuk sz ívünkben a 

mosolyá t ,  és ajándékozzuk oda mindazoknak,  akikkel  utunk 

során ta lálkozunk,  különösen a szenvedőknek.  Megnyi t juk 

ve le az öröm és a  remény hor izontját   

 

Ferenc pápa twi t ter  üzenete  

IX. évf. 1. sz. 
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… Nincs csodálatosabb nap, mint a mai, amelyet megélünk. Az emberek állandóan csak a jövőre gon-

dolnak: „ A jövő jobb életet hoz…”, de nem fogadják el a mai napot úgy, ahogy jön: a képzelet világá-

ban élnek, nem tudják a konkrét, valós életet befogadni. A mai nap a valóságos, a mai nap a konkrét. 

Az ima a mában zajlik. Jézus ma találkozik velünk, a ma megélt napon. És az ima az, ami ezt a mát 

kegyelemmé alakítja, vagy jobban mondva, ami átalakít bennünket: csillapítja a haragunkat, erősíti a 

szeretetünket, megsokszorozza örömünket, erőt ad a megbocsátáshoz. 

Némelykor úgy tűnhet, hogy már nem mi élünk, hanem az ima révén a kegyelem él és működik ben-

nünk. Hogy pedig meglep bennünket a bosszankodás, a mérgelődés gondolata, mely kesergésbe akar 

taszítani, álljunk meg, és mondjuk az Úrnak: „Hol vagy? És hová megyek én?” És az Úr ott van, és az 

Úr megadja nekünk a megfelelő szót, tanácsot ad, hogy ne a negativitás keserű ízével menjünk tovább. 

Mert az imádság – egy profán szót használva – mindig pozitív. Mindig! Előrelendít bennünket. Minden 

megkezdett napot, ha imádságban fogadjuk, bátorság kíséri, s így a felmerülő nehézségek már nem 

akadályt jelentenek boldogságunk előtt, hanem Isten szólítgatásai, alkalmak a vele való találkozásra. 

Amikor pedig az embert az Úr kíséri, bátrabbnak, szabadabbnak érzi magát, és boldogabbnak is. 

Imádkozzunk hát mindig mindenért és mindenkiért, ellenségeinkért is! Jézus ezt tanácsolja nekünk: 

„Imádkozzatok ellenségeitekért!” Imádkozzunk szeretteinkért, de azokért is, akiket nem ismerünk; sőt, 

imádkozzunk ellenségeinkért, ahogy mondtam, amire a Szentírás gyakran biztat bennünket. Az ima 

túláradó szeretetre tesz képessé bennünket. Mindenekelőtt a boldogtalan emberekért imádkozzunk, 

azokért, akik magányosan és kétségbeesve sírnak azért, hogy akadjon még egy őket szerető szív. Az 

ima csodákat tesz; és akkor a szegények Isten kegyelméből megérzik, hogy bizonytalan helyzetükben 

is egy keresztény ember imája jelenvalóvá tette számukra Jézus együttérzését: ő ugyanis végtelen gyen-

gédséggel nézett a megfáradt és elveszett emberekre, mint pásztor nélküli juhokra (vö. Mk 6,34). Az Úr 

– ne felejtsük – az együttérzés Ura, a közelség és a gyengédség Ura: három szó, melyet sosem szabad 

elfelejtenünk! Mert ilyen az Úr stílusa: együttérzés, közelség, gyengédség. 

Az ima segít, hogy szeressünk másokat, hibáik és bűneik ellenére. A személy mindig fontosabb a csele-

kedeteinél, és Jézus nem elítélte, hanem megmentette a világot… Jézus azért jött, hogy megmentsen 

bennünket: nyisd ki a szíved, bocsáss meg, mentegesd a többieket, légy megértő, te is legy közel má-

sokhoz, légy együttérző, gyengéd, mint Jézus. 

Részlet: Ferenc pápa: Jézus ma is imádkozik értünk, Új Ember Kiadványok, 2022. 86-87. p. 
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Versek 

Csukás István: Őszi tücsök  

Őszi tücsök hegedül, 

cirr, cirr, 

száll a réten át. 

Őszi tücsök egyedül 

hegedül, 

keresne meleg szobát. 

Hűvösek a reggelek, 

cirr, cirr… 

deret szór az ég. 

Vadlúd, gólya elmentek, 

nem szól a kelep 

rég. 

Viráglakó tündérek, 

cirr, cirr… 

nem táncolnak már. 

Patakra se hajolnak, 

holdfényben sem dalolnak, 

elrepült a nyár! 

Gombához dönti hátát, 

cirr, cirr, 

hegedülget a tücsök, 

felszedték a szamócát, 

csak hallgatja e nótát 

a tors, az ág, a nád, 

a bürök. 

Jó volt, míg a búza közt, 

cirr, cirr, 

ugrándozott a tücsök, 

csúfolta az egeret 

meg a sánta verebet, 

varjút, mókust, gyereket… 

Jó volt, míg a búza közt, 

ugrándozott a tücsök! 

Szól a tücsök-hegedü, 

cirr, cirr, 

száll a réten át. 

Őszi tücsök egyedül 

hegedül, 

keresne meleg szobát. 

 

Zelk Zoltán: Varjú-

nóta 
 

Elmúlt a nyár, 
kár érte, kár. 
Sárgul a táj, 

kár érte, kár. 
 
Röpülni kél 
nagyszárnyú szél, 

messzire száll 
e csúf madár. 
 

A hegy mögül 
felhő röpül - 
meg-megered, 

már csepereg. 
 
Őszi eső, 

fát verdeső - 
fázik a táj, 
kár érte, kár. 

 

 

Mondókák 

Citromsárga birsalma, 

mosolyog a világra. 

Késő ősz van, hűvös idő, 

a birsalma nagyra megnő. 

 

Piros alma mosolygó, 

kis levélke sárguló. 

Lekerültek már a fáról, 

csak álmodnak ők a nyárról. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Móra Ferenc: A cinege cipője 
 

Vége van a nyárnak,  
hűvös szelek járnak, 
nagy bánata van a 
cinegemadárnak. 

  
Szeretne elmenni, 

ő is útra kelni. 
De cipőt az árva 

sehol se tud venni. 
  

Kapkod fűhöz-fához, 
szalad a vargához, 
fűzfahegyen lakó 

Varjú Varga Pálhoz. 
  

Azt mondja a varga, 
nem ér ő most arra, 

mert ő most a csizmát 
nagyuraknak varrja. 

  
Darunak, gólyának, 

a bölömbikának, 
kár, kár, kár, nem ilyen 

akárki fiának! 
  

Daru is, gólya is, 
a bölömbika is, 
útra kelt azóta 

a búbos banka is. 
  

Csak a cingének 
szomorú az ének: 

nincsen cipőcskéje 
máig se szegénynek. 

  
Keresi-kutatja, 

repül gallyrul gallyra: 
"Kis cipőt, kis cipőt!" - 
egyre csak azt hajtja. 

 

 

 

 

 

 

Mondókák 

Hamvas szilva, kék szilva, 

bekerülsz a kosárba. 

Őszre finom puha lettél, 

lekvárnak már jól megértél. 

 

Kopog már a sok dió, 

őszi napfény ragyogó. 

Dióverés ó, be jó! 

örül Palkó és Kató. 

 

 

Weöres Sándor: Gesztenye úrfi 

Hej, gesztenye úrfi 

Bundácskádból bújj ki! 

Ugorj le a fáról 

Érkezésed várom. 

Nini, itt van, koppan 

Fáról földre pottyan 

Futok zsebre dugni 

Jöjj, gesztenye úrfi! 

 

 

Csoóri Sándor: Dióbél bácsi 

Ki lakik a dióhéjban? 

Nem lakhat ott bárki, 

Csak Dióbél bácsi. 

Ha rácsapsz a dióhéjra 

Kinyílik a csontkapuja 

És cammogva előmászik 

Vén Dióbél bácsi- 

Csak a szádat 

Tátsd ki!  
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