
Imre bácsi emlékére

A szív megtervezi az ember útját, 
de a lépéseit az Úr irányítja

(Péld. 16,9)





Imre bácsi élete

„Budapesten születtem 1927-ben, kispolgári családban. 
Édesapám banktisztviselő volt, egyenes, talpig becsületes ember. 
Édesanyám elszegényedett kisnemesi családból származott. 
Nagyon szép házasságban éltek, kiegyensúlyozott, szép gyermekkorom volt.”

Fokozatosan bontakozott ki hivatása. Budán az Érseki Katolikus 
Gimnáziumban leginkább papok voltak a tanárai, akik nagy hatást 
gyakoroltak rá. 
Szemináriumi tanulmányait alatt is kiváló elöljáróknál tanulhatott.
1948 karácsony másnapján egy társával együtt ministrált Mindszenty József 
bíboros házi kápolnájában, és mint utólag kiderült, ez volt az utolsó 
szentmiséje a letartóztatása előtt a bíborosnak. Másnap reggel ők vitték a 
hírt a szemináriumba.
1952-ben szentelték fel Esztergomban.
1952-1958-ig Szécsényben káplán.
Annavölgybe 9 hónapig szolgált
1959-1960-ig Tarján adminisztrátora
Egy év csolnoki és fél év kemencei szolgálat
1966-ig Máriahalom
1966-1983-ig Nógrádmegyerbe szolgált.



1974-ben találkozott a Bokor közösséggel.
1983-től Nagyoroszi
2005-től Érsekvadkerti terület esperese
2011-től mesterkanonok
2014.V.16. - Tereskei Romtemplom címzetes apátja

 Választott papi jelmondata végigkísérte egész hivatása alatt:

„Hiszek a Szent Szívben, annak szeretetében, 
hiszek a lelkek szent közösségében, 
hiszek a Szeretet végső győzelmében!”

Október 27-én  kezdődött el számára egy szebb élet a Mennyei Atya 
színe előtt.

Isten veled, Imre bácsi!





Áldott legyen a szív, mely hordozott,
és áldott legyen a kéz, mely felnevelt, 
legyen áldott eddigi utad, 
és áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény, 
hogy másoknak is fénye lehess. 
Legyen áldott a Nap sugara, 
és melegítse fel szívedet.

Hogy lehess enyhet adó forrás 
a szeretetedre szomjazóknak,
és legyen áldott támasz karod 
a segítségre szorulóknak. 

Legyen áldott gyógyír szavad 
minden hozzád fordulónak, 
legyen áldást hozó kezed 
azoknak, kik érte nyúlnak. 

Áldott legyen a mosolyod, 
légy vigasz a szenvedőknek. 
Légy te áldott találkozás 
minden téged keresőnek. 

Legyen áldott immár 
minden hibád, bűnöd, vétked. 
Hiszen, ki megbocsátja, 
végtelenül szeret téged! 

Őrizzen hát ez az áldás, 
fájdalomban, szenvedésben, 
örömödben, bánatodban, 
bűnök közti kísértésben. 

Őrizze meg tisztaságod, 
őrizze meg kedvességed. 
Őrizzen meg önmagadnak, 
és a Téged szeretőknek

Régi magyar áldás









Biztos vagyok abban, hogy Jézus szeret engem? 
És abban, hogy én szerem Őt? 
Ez a meggyőződés olyan, mint a napsugár, 
amely a fatörzsön át 
fölszívja a nedvet és kivirágoztatja a bimbókat. 
Ez a meggyőződés a szikla, 
amelyre lelki és szellemi életünknek épülnie kell. 
Hogyan juthatunk erre a meggyőződésre? 
Ismernünk kell Jézust, 
szeretnünk kell Jézust, 
szolgálnunk kell Jézust. 
Az imádságon, az elmélkedésen át ismerjük meg Őt 
– és a hétköznapi kötelességeken keresztül. 





A fiatal pap

"Hiszek a Szent Szívben, annak szeretetében, 
hiszek a lelkek szent közösségében, 
hiszek a Szeretet végső győzelmében!" 



Önfelajánlás 

Fogadd el, Uram, szabadságomat, 
fogadd egészen, 
vedd értelmemet, akaratomat 
s emlékezésem. 

Mindazt amim van, és ami vagyok, 
Te adtad ingyen: 
visszaadok, Uram, visszaadok 
egyszerre mindent. 

Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed; 
csak egyet hagyj meg ajándékodul: 
szeretnem téged. 

Csak a szeretet maradjon enyém 
a kegyelemmel, 
s minden, de minden 
gazdagság enyém, 
más semmi nem kell.











Az Isten küld, testvéreim tinéktek,
hogy sugarai eleven tüzét,
amik arcáról a szívembe égtek,
sugározzam csendesen szerteszét
a testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak. 







Nagyoroszi
elsőáldozások
Nagyoroszi
elsőáldozók













Szeretet nélkül a kötelesség elkedvetlenít,
szeretet nélkül a felelősség kíméletlenné tesz,
szeretet nélkül az igazságosság keménnyé tesz,
szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz,
szeretet nélkül az okosság kegyetlenné tesz,
szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz,
szeretet nélkül a becsületesség kevéllyé tesz,
szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz,
szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz,
szeretet nélkül az élet értelmetlen,
ám szeretetben élni: boldogság és öröm!









Nagyoroszi
bérmálkozások
Nagyoroszi
bérmálkozók



A legszebb hivatás

A legszebb hivatás a világon;
Istent szolgálni a szent oltáron.
Lehívni Krisztust, halkan, nesztelen
S szemébe nézni: Ez a Végtelen...
Törölni a könnyet, elhinteni a békét,
s kigyújtani az örök-út mécsét.
Emelni porból, sárból magasba,
iszapból gyöngyöt hozni a partra.
Megérteni, s ha kell, halni érte,
amit a lélek súg a lelkébe.
Emberi testben, mint angyal élni,
a lélek szárnyán az égben időzni.
A pap hivatása legszebb a világon:
Önmagát áldozza az égi oltáron.











Nagyoroszi









Egy meghallgatott imádság

Erőt kértem az Úrtól,
s Ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.

Bölcsességért imádkoztam,
és problémákat adott,
melyeket megtanultam 
megoldani.

Előmenetelt óhajtottam,
gondolkodó agyat adott,
és testi erőt kaptam, hogy 
dolgozzam.

Kértem bátorságot,
és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.

Áhítottam, hogy szeretni tudjak,
és kaptam az Úrtól bajbajutott 

embereket,
akiken segítsek.

Kegyes jóindulata helyett
alkalmat kaptam a jóra.

Semmit sem kaptam, amit kértem -
és mindent megkaptam,
amire szükségem volt!
Imádságom meghallgatásra talált. 















Vágysz megértésre? Próbálj megérteni másokat!
Vágysz dicséretre? Dicsérj meg másokat!
Vágysz kedvességre? Légy kedves!















BokorBokorBokor közösség



MEGKÖTÖM MAGAMAT

Megkötöm magamat Isten kötelével,
megtöltöm szívemet Ország igéjével,
szabadságom, Uram, Néked visszaadom,
csak a szeretetre formáld át tudatom!

Magamat megkötni gyenge vagyok, Uram,
segítő kéz nélkül nehéz járnom utam.
Atyám erősítsd meg testvéred a hitben,
életem példázza: Szeretet az Isten.

Megkötöm magamat baráti kötéllel,
testvéri közösség tartó erejével.
Testvér, ha eloldnám kettős kötelékem,
szembesíts magammal, légy felelős értem!





























Aranymise



Kérdések felelet nélkül

Aranymisémig kisfiú koromtól 
bűneimet meggyóntam számtalanszor, 
papok térdére, angyalok fülébe, 
az Isten irgalmának tengerébe. 
    Látszik-e vajon emberi valómon, 
    hogy ötven éve mind ugyanazt gyónom? 

Polcaimon a könyvek százai, 
ó ifjú olvasások lázai! 
Sok költőm, szentem, mesterem, 
Titeket iszlak most is szüntelen 
    meglátszik-e viseltes arcomon, 
    hogy én is a családhoz tartozom? 

Mint gyümölcsfákra májusi eső 
zúgtak le rám a dallamkereső 
élni akaró gondolatcsírák, 
s én nekiültem, mint szorgos diák, 
    írtam, daloltam a tőlem telőt. 
    Egy pohár vizet ért-e más előtt? 

Egy volt minden második szó a számban: 
a szeretetet oly nagyon kívántam, 
mint édesanyja emlejét a kisded. 
Mindent vágytam szeretni, mint az Isten. 
    Akartam mindent szeretetből tenni, – 
    Amit tettem, több volt-e, mint a semmi? 

De minek ez a sok mihaszna kérdés? 
A tett a fontos, nem a szürke értés. 
Zárlatig úgyis elkészül a mérleg. 
Csak egy a fontos: égjek s el ne égjek. 
    Mint a pusztai vadrózsabokor. 
    A nap is legszebb naplementekor. 











Patak



A jó öreg kút csendesen ontja vizét 
így telik minden napja. 
Áldott élet ez, fontolgatom: 
csak adni, adni minden napon. 
Ilyen kúttá kellene lennem. 
Csak adni teljes életemben. 
Mindig csak adni? 
Ez terhet is jelenthet! 
Jó kút, nem érzed ezt a terhet? 
Belenézek, tükre rám ragyog, 
de hiszen a forrás nem én vagyok! 
Árad belém, csak továbbadom, 
Vidáman, csendben és szabadon. 
Hadd éljek ilyen kút-életet, 
Osszak áldást és sok-sok szeretetet! 
Nem az enyém, Krisztustól kapom, 
egyszerűen csak továbbadom. 
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A vándor



Kő az úton

Gondolod, kerül életed útjába
egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
s lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
beszélgetni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott,
utadban minden kő áldást hozott.



















II. János Pál pápa imája

Uram, 
köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem 
minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a 
korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik 
mellettem állnak és szeretnek.
Uram, 
kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, 
hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre.
Uram, 
adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a hálára, 
mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a
mindent-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól,
hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házsártos,
barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent
elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől.
Uram,
adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a
feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi
erőm hanyatlását.



Uram, 
adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről 
odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy 
hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj alázatot, 
hogy belássam, hogy egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az 
imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól 
lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, 
hogy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak 
panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted 
melegét.
Uram, 
maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson 
arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt 
legyek a köszönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a 
dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet.

Szólj Uram, még hallja a Te szolgád.

Ámen.











Videó: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MRKQpbRQfGc#t=608

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MRKQpbRQfGc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MRKQpbRQfGc
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