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Lelkigyakorlatos feladatok egy hétre:
Kezdjük minden reggelünket azzal, hogy hitet, bátorságot és bölcsességet kérünk a hozzánk szóló
Isten hangjának felismeréséhez, majd zárjuk minden egyes napunkat azoknak a tevékenységeknek a
felidézésével, amelyekben időtlenül el tudtunk merülni az alábbi bontásban és imádságok
formájában.
Fontos! Egy héten át minden reggel keljünk fel a lehető legkorábban, amikor még hallható,
tapintható a csend!

1. 
Az első három nap reggelén, az alábbi elmélkedéseink és kötött imáink után, mintegy zárásként
mondjuk el az alábbi fohászt:

„Kérlek Uram, add meg elmémnek a bölcsesség és szívemnek a tisztánlátás (gnózis) kegyelmi
ajándékait, hogy fel tudjam ismerni szándékaidat, hogy meg tudjam érteni akaratodat, Ámen!”

2. 
A hét második három napjának reggelén, az alábbi elmélkedéseink és kötött imáink után, mintegy
zárásként mondjuk el az alábbi fohászt:

„Kérlek Uram, add meg elmémnek a tudás és szívemnek a szeretet kegyelmét, hogy fel tudjam
fedezni a bennem elültetett tehetségcsírákat, Ámen!”

3. A hét utolsó napjának reggelén, az alábbi elmélkedés és a szokásos kötött imáink után, kérjünk
bátorságot ahhoz, hogy fel tudjuk vállalni önmagunkat, egyéni körülményeinket és felelősségünket!
Az esti záróima után mondjuk el az alábbi fohászt:

„Kérlek Uram, segíts megélnem a teremtés időtlenségét, a pillanat örökkévalóságát és az
együtt-teremtés örömét, Ámen!”
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„Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok.” (Mt 21.22)



Kérdések a reggeli elmélkedéshez:
1. nap:

- Van-e olyan tevékenység, aktivitás az életemben, amelynek végzése közben úgy érzem,
megáll az idő?

2. nap:
- Melyek azok a tevékenységek, amelyek örömet okoznak?
- Keresem-e Isten hangját a csendben, elég figyelmes vagyok-e ahhoz, hogy felismerjem
szándékait, hogy felfedezzem a lelkembe elültetetett tehetségcsírákat, talentumokat?

3. nap:
- Hajlandó vagyok-e lemondani a kényelmemről és a szokásaimról annak érdekében, hogy
megkeressem önmagamban az isteni adományokat?

4. nap
- Meg tudok-e állni azért, hogy át tudjon hatni a jelenvalóság és az időtlenség?
- Keresem-e Isten hangját a csendben, elég figyelmes vagyok-e ahhoz, hogy felismerjem
szándékait, hogy felfedezzem a lelkembe elültetetett tehetségcsírákat, talentumokat?

5. nap
- Van-e olyan tevékenység, aktivitás az életemben, amelynek végzése közben azt érzem, hogy
Istennek kedve telik bennem?

6. nap
- Keresem-e Isten hangját a csendben, elég figyelmes vagyok-e ahhoz, hogy felismerjem
szándékait, hogy felfedezzem a lelkemben elültetetett tehetségcsírákat, talentumokat?

7. nap
- Milyen tevékenység végzéséhez kötődik életem eddigi legörömtelibb élménye?
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