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zokog a szívünk. 

Ahogy a Mester tanította: Boldogok, akik sírnak. 

Köszönet a sírásért, a fájdalomért, és ami mögöttük áll 

- a szeretetért. 

Áldunk és magasztalunk, Égi Apácskánk, hogy Tádét 

ismerhettük, hogy oly gyakran az ő szaván vagy élete 

példáján keresztül szólítottál meg bennünket, sokszor 

prófétai szavával, eredeti gondolatai mélységével. 

Számtalanszor az ő hangján, példáján keresztül 

figyelmeztettél, hogy a mi hitünk ne sekélyesedjék el, 

hogy ne legyünk közömbösek, hogy lássuk meg a testi-

lelki rászorulókat, hogy ne zárkózzunk be a mi 

felekezeteink, vagy nemzeti korlátaink közé. 

Hiányozni fog ez a figyelmeztető hang és példa 

közöttünk. Hiányozni fog Tádé. 

Égi Apácskánk, köszönjük őt! 

Add, hogy méltóképpen folytassuk Tádé munkáját! 

Te adj vigasztalást és megújult életerőt az ő 

családjának, szeretteinek, azaz nekünk, 

mindnyájunknak! 

A te Fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében 

kérünk! Ámen. 
 

2019. június 21.,  

 

*** 

 

KIRÁLY IGNÁCZ 

 

EGYETEMES KÖNYÖRGÉS TÁDÉ 

MISÉJÉN 
Mennyei Atyánk! 

 

Tádé testvérbarátunkra imádságos szeretettel gondolva 

terjesztjük eléd imába és ígéretbe foglalt szándékainkat: 

1. / Tádé mondta 1996-ban: ”Az ésszerűségnek, a 

rákérdezés jogának, a szabadság levegőjének és az 

egymás ajnározása nélküli megbecsülésnek van 

közösséget éltető ereje.” Köszönjük, hogy jó példával 

járt ezekben! Szeretnénk folytatni ezt a lelkületet. 

Hallgass meg Urunk! 

2. / Tádé írta 2003-ban: „Apácskánknak a 

messzire futott, s az otthon puffogó gyerek egyaránt 

édes magzatja.” Ezzel az ősbizalommal élt és ennek 

erejében talált rá kanyargós életforma kereséseiben a 

jézusi tájékozódás fix kötelékére. Szeretnénk eltanulni 

céltudatosságát, hogy hibáink beismerései erős 

Jézushoz és egymáshoz tartozást gyümölcsözzenek. 

Hallgass meg Urunk! 

3. / Tádé kérdezte 2009-ben: „Mennyire vagyok 

tudatában annak, hogy honnan jutottam idáig?” Hívő 

katolikus indítékok vonzották a papság felé, alkati 

adottságok ösztönözték keresésre, hogy az elvek szerint 

alakítsa életét. Mindannyian valahonnan, valahová 

jutunk. Szeretnénk Jézus Istenének/Apácskájának 

tetszően alakítani személyes életünket! Hallgass meg 

Urunk! 

4. / Tádé írta 2012-ben: „Azt hiszem, a Szent 

Szellem pont az önállóság szelleme.” Az erények 

dialektikája című dolgozata alapján (1978) is világos az 

önállóság és az önfejűség közötti különbség. Küzdött is 

ezzel eleget, ő is és szerettei is ővele. Szeretnénk mi is 

a Szent Szellem erejében jól szeretni egymást! Hallgass 

meg Urunk! 

5. / Tádé mondta 2014-ben: „Mikor egyik 

gyermekem megszólalt, hogy apa, nem akarsz nekünk 

csoportot csinálni? - bőgtem az örömtől!" Boldog az az 

apa, az az anya, kinek gyermekei követésre méltónak 

találják szüleik Istennek tetsző útját! Adassék meg 

mindannyiunknak ez a boldogság! Hallgass meg 

Urunk! 

Mennyei Atyánk! 

Öled magadhoz Tádé fiacskádat, hogy megélhesse 

Apácskájába vetett bizalma igaz voltát! Aki élsz és 

szeretsz mindörökkön örökké! Amen. 

2019. június 21. 
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 Tekintsünk máris az evangélium nagyon súlyos 

kérdésére, amit Jézus fogalmaz meg a 12 tanítványának, 

de rajtuk keresztül számunkra is. Ez az a jézusi kérdés, 

amelynek megválaszolását nem lehet kikerülni, ha 

követni akarjuk Őt. Talán ezért is került bele a 

szinoptikus evangéliumokba. Ez az érdeklődés nem 

hiúságból fakad Jézus részéről, hanem valóban tudni 

akarja, hogy mit gondolnak a személye felől, mit vár 

tőle a nép, illetve tanítványi köre.  Egyébként 

valamennyien így vagyunk: érdekel a mások által 

rólunk felállított diagnózis, mert hozzá segít az 

önismerethez. Közösségi körökben értékeljük is ha 

visszajelzéseket kapunk a barátainktól. Az igeliturgia 


