
Jöjjön el a Te Országod! 
 

 

 

KILENCED JÉZUS SZENT SZÍVÉHEZ 

Jézus, az Isten Országának megtestesülése, és a találkozás szíve 

1. nap – június 15., szerda 

V/ Jöjj, Uram, 
H/ Alakítsd szívemet Szent Szíved szerint!  
V/ Óh, Jézus Szentséges Szíve, 
R/ Bízom benned.  
 
„Krisztus szívében Isten szeretete jelenik 
meg az egész emberiséggel való 
találkozásában” (Szent II. János Pál)  
 
Isten, az ember barátja 

Isten emberré lett Jézus Krisztusban, mint Emánuel, amely azt jelenti: velünk az Isten (Mt 1,23). Ebben a 
névben rejlik Isten titka és legmélyebb identitása. Attól a pillanattól kezdve, hogy testet öltött, Isten 
megmutatta nekem ígérete komolyságát, hogy velem lesz mindennap a világ végéig (Mt 28,20). 
Jézus Szent Szívében, amely valódi testből való hús, az emberi és az isteni egyesül. Ez a lángoló Szív Isten 
velem kötött baráti szövetsége a szeretetben. Általa láthatom Isten Szívét az irántam érzett hatalmas 
gyengédségében, jóságában és irgalmában. Jézus Krisztus „Isten szeretetének határtalan horizontjáról lépett 
be a történelem és az emberi állapot korlátai közé. Testet és szívet vett, hogy szemlélhessük és 
találkozhassunk a végtelennel a végesben, a láthatatlan és kimondhatatlan Misztériummal a Názáreti Jézus 
emberi Szívében. Ebben a találkozásban érezzük Krisztus szívének jelenlétét a szívünkben. A Szent Szív 
Krisztus szeretetét képviseli az egész emberiség iránt, és az iránta való odaadásunk az Ő irgalmába vetett 
hitünk kifejezése. (XVI. Benedek, Angelus, 2008. június 1.) 

V/ Imádkozzunk: Jézus Krisztus, add meg nekem a kegyelmet, hogy megtapasztaljam Szíved szeretetének 
teljességét! Segíts, hogy hagyjam magam általad mindig megtalálni. Tegyél képessé arra, hogy Szent 
Szívedben éljek. Meg akarok maradni Veled az egységben, hogy egy szeretetteljes, mély találkozásként éljem 
meg az életemet Veled és másokkal. 
H/Ámen. 
 
V/ Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek. 
H/ Miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen. 
 
V/ Jézus Szent Szíve, 
H/ Jöjjön el a te Országod! 



Jöjjön el a Te Országod! 
 

 

 

2. nap – június 16., csütörtök 

V/ Jöjj, Uram, 
H/ Alakítsd szívemet Szent Szíved szerint!  
V/ Óh, Jézus Szentséges Szíve,  
R/ Bízom benned.  
 
 
Az ember, Isten barátja 

A Krisztussal való találkozás kettős mozgást feltételez: Istenét, aki soha nem fárad el keresni engem, és az én 
szívemét, amely készen áll arra, hogy meghallgassa Őt és elfogadja szavát. Életem nagy feladata, hogy 
megtanuljak hallgatni Istenre, és meghozzam a döntést, hogy hagyjam magam megtalálni. Így mutatom meg, 
hogy a barátja vagyok. 
Bár időnként becsukom a fülem, bár sokszor nem fogadom be (vö. Jn 1,11), Isten - aki nem tagadhatja meg 
önmagát - mindig szívem keresője lesz. Mint a tékozló fiú apja, aki türelmetlenül várja szeretett fia 
hazatérését; mint a jó pásztor, aki vágyik megtalálni elveszett bárányát, vagy mint az asszony, aki pénzét 
keresi (vö. Lk 15). Isten szíve nyugtalan, amíg meg nem nyugszik bennem (vö. Jn 14,23). Az Ő szeretete az én 
szeretetem és a Vele való barátságom alapja. 

V/ Imádkozzunk: Jézus Krisztus, add meg nekem a kegyelmet, hogy megtapasztaljam Szíved szeretetének 
teljességét! Segíts, hogy hagyjam magam általad mindig megtalálni. Tegyél képessé arra, hogy Szent 
Szívedben éljek. Meg akarok maradni Veled az egységben, hogy egy szeretetteljes, mély találkozásként éljem 
meg az életemet Veled és másokkal. 
H/Ámen. 
 

V/ Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek. 
H/ Miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen. 
 

V/ Jézus Szent Szíve, 
H/ Jöjjön el a te Országod! 

  



Jöjjön el a Te Országod! 
 

 

 

 

3. nap – június 17., péntek 

V/ Jöjj, Uram, 
H/ Alakítsd szívemet Szent Szíved szerint!  
V/ Óh, Jézus Szentséges Szíve,  
R/ Bízom benned.  
 
A keresztény lét kezdetén nem egy etikai 
döntés vagy egy nagy eszme áll, hanem a 
találkozás egy eseménnyel, egy személlyel, aki életünknek új horizontot s ezáltal meghatározott irányt ad. 
(XVI. Benedek: Deus Caritas est nr. 1.)  

Találkozás Krisztussal 

Az életem arra hivatott, hogy mindenekelőtt Jézus Krisztussal való találkozás legyen. Egy találkozás, amely 
személyes, valódi, szenvedélyes és hűséges szeretetének megtapasztalását jelenti irántam és mások iránt. A 
Szentlélek tevékenysége által felfedezem magam a Fiúban, és Krisztus lesz számomra életem középpontja, 
kritériuma és modellje. A Krisztus Szívével való találkozásom kiváltságos helyei: az Evangélium, az 
Eucharisztia, a kereszt és a felebarátaim. 
Ez a találkozás Isten szeretetével Krisztus Szívében nem csak lehetővé teszi számomra, hogy 
megtapasztaljam, mi is a szeretet valójában, hanem egyúttal megtapasztalom, hogy nagy szükségem van Rá. 
Ez egy olyan találkozás, amely a szív és a gondolkodás megtéréséhez vezet, egyre inkább Krisztus és az ő 
szeretete él bennem. Ily módon a Krisztussal való találkozás lehetővé teszi számomra, hogy egyre jobban 
felfedezzem, ki vagyok, és mire kaptam meghívást. 

V/ Imádkozzunk: Jézus Krisztus, add meg nekem a kegyelmet, hogy megtapasztaljam Szíved szeretetének 
teljességét! Segíts, hogy hagyjam magam általad mindig megtalálni. Tegyél képessé arra, hogy Szent 
Szívedben éljek. Meg akarok maradni Veled az egységben, hogy egy szeretetteljes, mély találkozásként éljem 
meg az életemet Veled és másokkal. 
H/Ámen. 
 

V/ Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek. 
H/ Miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen. 
 

V/ Jézus Szent Szíve, 
H/ Jöjjön el a te Országod! 

  



Jöjjön el a Te Országod! 
 

 

 

 

4. nap – június 18., szombat 

V/ Jöjj, Uram, 
H/ Alakítsd szívemet Szent Szíved szerint!  
V/ Óh, Jézus Szentséges Szíve,  
R/ Bízom benned.  
 
Krisztussal a közösségben találkozunk, és a 
találkozás Krisztussal elvezet minket a 
közösségre.  

A Krisztussal való találkozás közösségi dimenziója 

Krisztusban, aki meghalt és feltámadt, és az Ő Szentlelke kiáradásában, aki mérték nélkül adatott nekem (vö. 
Jn 3,34), részese vagyok az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti isteni bensőséges kapcsolatnak. Isten, aki a 
szeretet tökéletes közössége, arra hív, hogy felfedezzem fel Őt a közösségben az Ige és az Eucharisztia 
kenyerének megtörésével (Lk 24, 13-35). Mert ahol „ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott 
vagyok közöttük” (Mt 18, 15-20). 
A megélt hit megszabadít az elszigeteltségtől, mert közösségre vezet. Ez a találkozás a Szentháromság egy 
Istennel az összegyűjtés, az egyesülés és egyben a mások iránti felelősség aktusa. Annak az Istennek a 
megtapasztalásában, aki szegénnyé tette magát értem, hogy szegénységemben is egyesüljön velem (2Kor 8, 
9). Felfedezem a hívást, hogy hozzá hasonlóan én is közösséget vállaljak másokkal különféle 
szükségleteikben. Ez a személyes találkozás Istennel felszabadítja az önmagába zárt szívemet, irányt és 
értelmet ad neki egy hívő közösségben, amelyen keresztül találkozhatok az emberré lett Istennel. 

V/ Imádkozzunk: Jézus Krisztus, add meg nekem a kegyelmet, hogy megtapasztaljam Szíved szeretetének 
teljességét! Segíts, hogy hagyjam magam általad mindig megtalálni. Tegyél képessé arra, hogy Szent 
Szívedben éljek. Meg akarok maradni Veled az egységben, hogy egy szeretetteljes, mély találkozásként éljem 
meg az életemet Veled és másokkal. 
H/Ámen. 
 

V/ Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek. 
H/ Miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen. 
 

V/ Jézus Szent Szíve, 
H/ Jöjjön el a te Országod! 

  



Jöjjön el a Te Országod! 
 

 

 

 

5. nap – június 19., vasárnap 

V/ Jöjj, Uram, 
H/ Alakítsd szívemet Szent Szíved szerint!  
V/ Óh, Jézus Szentséges Szíve,  
R/ Bízom benned.  
 
Isten szavának a szívemben visszhangzó élménye képes megváltoztatni az életemet, és bánatomat örömre 
változtatja, és az evangélium misszionárius tanítványává tesz. 

Az Ige misszionáriusai,  Krisztus Országának apostolai 

„Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?” (Lk 24,32). Akárcsak az 
emmauszi tanítványok esetében, Isten Igéjének megtapasztalása, amely a szívemben visszhangzik, képes 
átalakítani az életemet, olyannyira, hogy szomorúságomat örömmé változtatja, és az evangélium 
misszionárius tanítványává tesz: „Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe” (Lk 24,33). 
 
Jézus Krisztus, egy emberi és isteni személy, a végső Ige, amely által az Atya szól hozzánk. Az evangéliumi 
szövegek olvasása, elmélkedése és megosztása különleges módon teszi lehetővé a találkozást ezzel az Igével, 
az Élő Krisztussal, aki hív, hogy kövessem őt. A közösségben figyelmesen meghallgatott Igéje ráállít 
bennünket az ösvényre, mert ez is szól másoknak, mindenki másnak. Megkeresztelkedettként az Élő Ige 
hírnöke leszek az összes többi megkeresztelt emberrel együtt, hogy ez az Ige az egész világon hallható legyen. 

 

V/ Imádkozzunk: Jézus Krisztus, add meg nekem a kegyelmet, hogy megtapasztaljam Szíved szeretetének 
teljességét! Segíts, hogy hagyjam magam általad mindig megtalálni. Tegyél képessé arra, hogy Szent 
Szívedben éljek. Meg akarok maradni Veled az egységben, hogy egy szeretetteljes, mély találkozásként éljem 
meg az életemet Veled és másokkal. 
H/Ámen. 
 

V/ Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek. 
H/ Miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen. 
 

V/ Jézus Szent Szíve, 
H/ Jöjjön el a te Országod! 

  



Jöjjön el a Te Országod! 
 

 

 

6. nap – június 20., hétfő 

V/ Jöjj, Uram, 
H/ Alakítsd szívemet Szent Szíved szerint!  
V/ Óh, Jézus Szentséges Szíve,  
R/ Bízom benned.  
 
Add, hogy lássam arcodat, Uram, így, amikor 
találkozom a Szíved dobbanásával, képes leszek önmagamra és másokra is a Te Szíved szerető és irgalmas 
tekintetével nézni.  
 

Láss Jézus Szívével! 

2Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem! Érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkadt, 
kiaszott föld. 3Téged keres tekintetem a szent sátorban, hogy erődet és dicsőségedet megláthassam. 4Mert 
kegyelmed többet ér, mint az élet, ajkam dicséretet zeng neked.” (Zsolt 63,2-4). Az Úr napról napra jelen van 
az életemben szeretettel teli Szívével, és ha kinyitom a hit szemeit magamban, képes leszek szemlélni az 
arcát. Az eseményeken keresztül maga Isten szól hozzám, és hív, hogy működjek együtt vele, hiszen Ő mindig 
jelen van gondviselésével. Még ott is növekszik Országa, ahol úgy tűnhet, hogy nincs jelen (vö. Mk 4,26-29). 
Ahhoz, hogy lássam Őt, meg kell figyelni a valóságot, amelyben élek, az élő hitnek azzal a vágyával, hogy 
felfedezzem az arcát. Ez a megkülönböztetésnek az a módja, amikor a Szentlélekre hallgatva találom meg a 
körülöttem lévő világban az Úr dobogó, élő  Szívét. Hol vagy Uram? Hol laksz? (Jn 1,38). Ezek az Úrnak feltett 
kérdések lehetővé teszik, hogy a hit szemével úgy lássam az élet eseményeit, ahogyan Ő látja, és úgy 
szeressek az eseményeken keresztül, ahogyan Ő szeret. Ily módon mindig Vele tudok maradni, még életem 
éjszakáin is. 

V/ Imádkozzunk: Jézus Krisztus, add meg nekem a kegyelmet, hogy megtapasztaljam Szíved szeretetének 
teljességét! Segíts, hogy hagyjam magam általad mindig megtalálni. Tegyél képessé arra, hogy Szent 
Szívedben éljek. Meg akarok maradni Veled az egységben, hogy egy szeretetteljes, mély találkozásként éljem 
meg az életemet Veled és másokkal. 
H/Ámen. 
 

V/ Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek. 
H/ Miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen. 
 

V/ Jézus Szent Szíve, 
H/ Jöjjön el a te Országod! 

 



Jöjjön el a Te Országod! 
 

 

 

7. nap – június 21., kedd 

V/ Jöjj, Uram,  
H/ Alakítsd szívemet Szent Szíved szerint!  
V/ Óh, Jézus Szentséges Szíve,  
R/ Bízom benned.  
 
A Jézus szívéhez való közeledés nemcsak 
lehetővé teszi számomra, hogy másként lássam 
az életemet, hanem megváltoztatja a dolgokkal kapcsolatos megítélésemet is. 

Ítélj úgy, mint Jézus Szíve – ítéleteink legyenek összhangban Jézuséval 

Az én életemben is van búza és van konkoly (vö. Mt 13 24-52). Nem minden jó, nem minden rossz. Néha az 
irigység, a gyanakvás és a negatív látásmód olyan mélyen gyökeret vernek a szívemben, hogy rabságukba 
vetnek, amelyben felkiáltok: „Ki vált meg e halálra szánt testtől?” (Róm 7,24). A Jézus Szívéhez való közeledés 
nemcsak lehetővé teszi számomra, hogy másként lássam az életemet, hanem megváltoztatja a dolgokról 
alkotott ítéletemet is. 
Csak Jézus Szent Szíve teszi lehetővé számomra, hogy helyesen tegyek különbséget a jó és a rossz között, a 
mindennapi életemben jelenlévő élet és halál között, hogy kiválaszthassam, mi vezet el az élethez. Szent 
Jánoshoz hasonlóan én is a Mester keblére hajtom a fejemet, hogy hallgassam szívverését, és szívemet az 
övéhez igazítsam, hogy megtapasztaljam a velünk lévő Istent: hogy Ő velem van a hétköznapi életem minden 
napján. Megtapasztalom, hogy az Örömhír kincse már az enyém! (vö. Mt 13,44-45) 

V/ Imádkozzunk: Jézus Krisztus, add meg nekem a kegyelmet, hogy megtapasztaljam Szíved szeretetének 
teljességét! Segíts, hogy hagyjam magam általad mindig megtalálni. Tegyél képessé arra, hogy Szent 
Szívedben éljek. Meg akarok maradni Veled az egységben, hogy egy szeretetteljes, mély találkozásként éljem 
meg az életemet Veled és másokkal. 
H/Ámen. 
 

V/ Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek. 
H/ Miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen. 
 

V/ Jézus Szent Szíve, 
H/ Jöjjön el a te Országod! 

  



Jöjjön el a Te Országod! 
 

 

 

 

8. nap – június 22., szerda 

V/ Jöjj, Uram,  
H/ Alakítsd szívemet Szent Szíved szerint!  
V/ Óh, Jézus Szentséges Szíve,  
R/ Bízom benned.  
 
Uram, lobbantsd lángra bennem szereteted tüzét, hogy életem minden napján jelenvalóvá tegyelek Téged a 
világban! 

Jézus Szíve vezesse cselekedeteidet! 

A szeretettől lángoló Jézus Szívével való találkozás csak arra késztethet, hogy figyelmesen szolgáljak másokat 
szükségleteikben. Ha Krisztus annyira szeretett engem, hogyan lehetséges, hogy én nem szeretek úgy, ahogy 
Ő szeretett? (Jn 13,34) 
Ha engedem, hogy szeretetének Lelke megvilágítson, életem Krisztus jelenlétének jele lesz a mai világban. Az 
arcomon az Ő arca tükröződik, a kezemen keresztül az Ő a keze tevékenykedik, a tetteimben az Ő tettei 
nyilvánulnak meg. Isten munkatársaivá válunk azáltal, hogy Országát jelenvalóvá tesszük.  A „Krisztus, a mi 
Királyunk - Jöjjön el a Te országod!”  felkiáltásunk egyre jobban megvalósul az életünkben és az életünkön 
keresztül!  

V/ Imádkozzunk: Jézus Krisztus, add meg nekem a kegyelmet, hogy megtapasztaljam Szíved szeretetének 
teljességét! Segíts, hogy hagyjam magam általad mindig megtalálni. Tegyél képessé arra, hogy Szent 
Szívedben éljek. Meg akarok maradni Veled az egységben, hogy egy szeretetteljes, mély találkozásként éljem 
meg az életemet Veled és másokkal. 
H/Ámen. 
 

V/ Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek. 
H/ Miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen. 
 

V/ Jézus Szent Szíve, 
H/ Jöjjön el a te Országod! 

  



Jöjjön el a Te Országod! 
 

 

 

 

9. nap június 23., csütörtök 

V/ Jöjj, Uram,  
H/ Alakítsd szívemet Szent Szíved szerint!  
V/ Óh, Jézus Szentséges Szíve,  
R/ Bízom benned.  
 
A Krisztussal való találkozás szentélye az én szívem; az 
a hely, ahol az Ő szíve és az enyém egyesül; a lakhely, 
amelyet Isten alkotott és megformált bennem. A szívemet hívja, hogy jelenvalóvá tegyem az Ő országát a 
világban. 

A Szent Szív, a Krisztussal való találkozás helye 

Néha Isten utáni nagy vágyat tapasztalok meg a szívemben. Ahelyett, hogy bűntudatot éreznék, amiért 
eltévedtem, ilyenkor az a feladatom, hogy ebben a mély vágyban felfedezzem a meghívást, és üdvözöljem 
Isten bennem élő jelenlétét. A találkozásnak ez a szentélye pontosan az én szívem, ahol a szabadság és az 
értelem találkozik Krisztussal és az ő Szívével. 
Annak felismerése, hogy az a hely, ahol Krisztussal találkozom, pontosan az Ő Szíve és az én szívem közötti 
egységben van, egy komoly felismerés. Ez az a hajlék, amelyet Isten teremtett bennem (Jn 14,23), és 
ahonnan elhív, hogy jelenvalóvá tegyem Országát a világban. Ekkor lényem legmélyéből előtör az egyszerű és 
mély ima: „Alakítsd szívemet a te Szíved szerint!” 

V/ Imádkozzunk: Jézus Krisztus, add meg nekem a kegyelmet, hogy megtapasztaljam Szíved szeretetének 
teljességét! Segíts, hogy hagyjam magam általad mindig megtalálni. Tegyél képessé arra, hogy Szent 
Szívedben éljek. Meg akarok maradni Veled az egységben, hogy egy szeretetteljes, mély találkozásként éljem 
meg az életemet Veled és másokkal. 
H/Ámen. 
 

V/ Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek. 
H/ Miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen. 
 

V/ Jézus Szent Szíve, 
H/ Jöjjön el a te Országod! 

 

 


