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Fontos az imádság, minden 
alkalommal, mindenhol

„ A szívből jövő ima a leg-
értékesebb a Jóistennek. 
Mert ha mondjuk a ró-
zsafüzért és az eszünk 
egyebütt jár, az már nem 
érték, hanem szokás, 
megszoktuk s mondjuk. 
Reggel, amikor felébre-
dek, keresztet vetek, ráné-
zek a feszületre az ágyam 
fölött, s elmondom, hogy 
Jézusom, köszönöm, 
hogy felébredtem, segíts 
meg a mai napra is. S ez 
biztos, hogy imádság.

H I R D E T É S

és halálesetkor is ezt végezzük, plá-
ne ha az én társulatomban végezzük, 
mi ehhez már meg vagyunk szokva, s 
akik segítenek énekelni s imádkozni, 
azok ezt ismerik.” 

Kérdésünkre, hogy hogyan lett 
imádkoztató asszony, elmondta, 
gyermekkorában tiltották a misére 
járást, de a nagymamája és a szülei 
imádkozós természetűek voltak. Je-
nőfalván laktak, az édesanyja is tár-
sulatvezető volt. „Amikor 1970-ben 
férjhez jöttem Karcfalvára, az imád-
koztatók, akik ülnek az asztal mel-
lett, már öregek voltak. Mivel én fi a-
tal voltam és tudtam olvasni az apró 
betűket is, elég hamar odaültettek az 
asztal mellé. Amíg a nálamnál idő-
sebb asszony élt, addig csak segítség 
voltam, amikor ő 2005-ben meghalt, 
onnantól én kellett átvegyem. Ehhez 
is egy kicsi bátorság, isteni segítség 
kell. Én bízom a Jóistenben, mert az 
elején keresztet vetek, s örökké azt 
mondom, amikor a hozzátartozók 
végett nehezebb az imádkoztatás, 
hogy Jézus szíve, bízom benned. És 
akkor elhatározom magamban, hogy 
engem az Úrjézus ott segít. S tapasz-
taltam, hogy amikor ezt elmondom, 
könnyebben tudom végezni. Mert 
adott esetben, mikor más mindenki 
sír és én kell énekeljek, akkor egy 
kicsit szorongatja a torkomat, aztán 
mikor elénekeltem, akkor egy kicsit 
én is kisírom magam. Nem minden 
alkalommal, ahogy a helyzet hozza.”

Halálesetkor jobban kell 
imádkozni

Fontos, hogy a közösségben legye-
nek olyanok, akikre számítani lehet 
a bajban, s aki akkor segít, amikor 
szükség van rá. Az imádkoztató is 
egy ilyen személy, egyfajta vezető, 

vigasztaló. Mariska néni isteni ado-
mánynak véli, hogy ő ezt a tehetséget 
kapta. Úgy véli, Isten segítségét kell 
kérni minden alkalommal minden-
ben, mindennap. De amikor halál-
eset van, akkor egy kicsit jobban kell 
imádkozni. „Így hallottam nagyon 

rég, sokat jártam engesztelő imaórá-
ra Taplocára, volt éjjeli virrasztás, 
minden hónap 12-én estétől reggelig 
imádkoztunk. Ott tanultam meg sok 
mindent szentségimádásban s prédi-
kációkkor, hogy nagy szükség van az 
imára. A szívből jövő ima a legértéke-
sebb a Jóistennek. Mert ha mondjuk 
a rózsafüzért és az eszünk egyebütt 
jár, az már nem érték, hanem szo-
kás, megszoktuk s mondjuk. Reggel, 
amikor felébredek, keresztet vetek, 

ránézek a feszületre az ágyam fölött, 
s elmondom, hogy Jézusom, köszö-
nöm, hogy felébredtem, segíts meg a 
mai napra is. S ez biztos, hogy imád-
ság. Aztán mondok én még, vannak 
nekem megszokott szövegű imáim, 
s azt is tehetségem szerint, mikor 

hogy tudom végezni. Nem töltöm az 
egész napomat imádsággal, de a reg-
geli imádságom soha el nem marad, 
délharangszókor is imádkozom, az 
irgalmasság olvasóját is tehetségem 
szerint elmondom. Próbálom, hogy 
mindennap elmenjek a misére.”

Szívből kell jöjjön 

Rámutat, a halott hozzátartozói közül 
mindenki másként éli meg az imád-
kozót. Van, akinek segít a feldolgo-
zásban, vigasztalódást nyújt, de aki 
nem szokott imádkozni, az másképp 
fogja fel az imádság értékét, az csak 
a szokást tartja. „Fontos az imádság 
minden alkalommal, mindenütt. 
Amikor utazom, akkor megkérem 
az őrangyalomat, vigyázzon a sofőr 
őrangyalára, hogy szerencsés úton 
vezesse a járművet, és kérje a szem-
bejövő sofőrnek is az őrangyalát, 
hogy ne okozzon bajt. Ez egy olyan 
furcsa dolog, de én ezt nagyon rég 
tudom, s szoktam gyakorolni.” 

 Hozzáteszi, a Jóisten előtt az a 
kedves, ha szívesen csináljuk, szív-
ből kell jöjjön az imádság. „Van egy 
ismerősöm, biztattam, hogy üljön 
az asztal mellé, mikor halott volt s 
imádkozni kellett. Egy alkalommal 
beteggondozni voltam, s kértem, jöj-
jön, hogy nélkülem tudják elvégezni. 
Olyan orrvérzést kapott, hogy nem 
tudott az imádkozóba se eljönni. So-
ha többet az asztal mellé nem tudott 
közel ülni. Addig még odaült éne-
kelni, segített, attól a perctől kezdve 
nem tudott, úgy felstresszelte magát, 
hogy oda kell üljön. Van ilyen. De 
az az asszony annyit dolgozott az 
egész életében, hogy én még tized-
részét sem. A Jóisten így adta. Én így 
hiszem, hogy a Jóisten talentumot 
osztogat, kinek mit. Én olyan túl sok 
mindent nem valósítottam meg az 
életemben, de azért számítanak rám 
a környéken, hívnak. Szeretem segí-
teni és vigasztalni az elcsüggedte-
ket. Viszont amikor én vagyok olyan 
helyzetben, akkor én is kérek segítsé-

get. Van ilyen is. Az imádság a lélek 
éltető ereje. S mivelhogy a katolikus 
vallásunk szerint van örök élet, ezért 
úgy kell éljünk, hogy odajussunk az 
örök élet dicsőségébe. S nem mind-
egy, hogy hogyan élünk.” 

Mariska néni negyven éve öz-
vegy, s úgy véli, sokat segített neki, 
hogy Isten segítségébe kapaszkod-
hatott. Két lánya és öt unokája van, 
és nemsokára dédunoka is születik a 
családban. Mint mondja, nem azért 
imádkoztat, hogy őt értékeljék, de ha 
a Jóistennek tetszett, akkor már meg-
érte. „Legyen kedves a Jóistennek, 
hogy érje értékét az imádság a halott 
lelkéért és a családért, vigasztalás-

képp. Mikor az imádkozó végén ala-
mizsnát osztogatnak, akkor megkö-
szönik a hozzátartozók, és olyankor 
mindig a vigasztalás szavait szok-
tam mondani: »Ne búsulj, megsegít 
a Jóisten. Akkora bajt ad csak, amit 
elbírunk, ahhoz pedig erőt ad.« Ezt 
már nagyon sok mindenben megta-
pasztaltam. Isten segélje, s bízzanak 
a Jóisten segítségébe. Nem kell so-
kat mondani, csak szívből: »Uram, 
te tudod, mire vagyok képes, segíts, 
irányítsd az életemet«” – búcsúzik 
tőlünk a kapuban.




