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Nem megy le a nap, nincs sötétedés, csak fény és fény 
és fény. Észre se veszem, hogy van testem, vagy 
nincsen, de napszemüvegre nincs szükségem.  
 

 
És nincs semmi kétségem, hogy én én vagyok, s anyám 
- anyám. 
 
 

*** 
 
 

GYÁSZHÍR 
 

Szomorú szívvel tudatjuk mindnyájatokkal, hogy 
szeretett Király Mártink, hosszú, példamutatóan viselt 
szenvedés után április 3-án hazatért Teremtőjéhez. 
Halála előtti napon Pio atya alábbi imáját hozta 
nyilvánosságra. Imádkozzuk mi is Mártira gondolva! 
 
Maradj velem, Uram, mert szükséges, hogy velem légy, 

hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen 
elfordulok 

tőled. 
Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem 

van a Te erődre, hogy ne essek el annyiszor. 
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem, és 

nélküled értelmetlen és reménytelen a létem. 
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én 

világosságom, és nélküled sötétségben vagyok. 
Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem a Te 

akaratodat. 
Maradj velem, Uram, hogy halljam a hangodat, és 

kövesselek. 
Maradj velem, Uram, mert még jobban akarlak 

szeretni, és mindig Veled akarok lenni. 
Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges 

legyek Hozzád. 
Maradj velem, Uram, mert bármilyen szegény is a 

lelkem, azt kívánom, a Te számodra a vigasz helye, a 
te szereteted 

fészke legyen. 
Maradj velem, Jézus, mert már késő van, és a nap 

lenyugvóban, múlik az élet. Közeledik a halál, az ítélet, 
az 

örökkévalóság. Meg kell újítanom az erőmet, hogy ne 
álljak meg útközben, ehhez szükségem van Rád. Félek 

a 
sötétségtől, a kísértésektől, a szárazságtól, a 

kereszttől, a szenvedésektől. Óh, mennyire szükségem 
van Rád, én Jézusom, 

a számkivetés éjszakáján! 
Maradj velem, Jézus, mert az élet sötétségében – 

annak minden veszedelmével – szükségem van Rád. 
Segíts, hogy felismerjelek, úgy, mint tanítványaid a 

kenyérszegéskor, hogy a szentáldozás legyen a 
világosság, amely 

eloszlatja a sötétséget, az erő, amely fenntart engem, 
és egyetlen boldogsága szívemnek. 

Maradj velem, Uram, mert halálom óráján is Veled 
akarok lenni, ha nem a szentáldozásban, legalább 

kegyelmedben és 
szeretetedben. 

Maradj velem, Jézus, nem kérem isteni 
vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, csak a te 

jelenléted ajándékát kérem. 
Óh, igen, ezt kérem Tőled! 

Maradj velem, Uram, egyedül Téged kereslek, a Te 
szeretetedet, a Te kegyelmedet, a Te akaratodat, a Te 

szívedet, a Te 
lelkedet, mert szeretlek Téged, és nem kérek más 

jutalmat, mint hogy egyre jobban szeresselek, erős, 
cselekvő szeretettel. 

Add, hogy teljes szívemből szeresselek itt a földön, 
hogy aztán tökéletesebben tovább szeresselek az 

örökkévalóságban, 
édes Jézus. 

 
*** 

 
 

KIRÁLY ANNA 
 

MEGEMLÉKEZÉS 
 

Tegnap elvesztettem a nővéremet… 
Emlékszem, amikor megtudtuk a diagnózist már több, 
mint 1 éve. Éppen házi ápolásban voltam s a konyhában 
készítettem a néni ebédjét. Elolvastam a Márti által írt 
facebookos posztot, majd csörgött is a telefonom, Anya, 
majd bátyám is hívott, hogy értelmezzem az orvosi 
szöveget. Én sem tudtam igazán értelmezni…vagy 
inkább nem akartam. Mikor sikerült felfognom a 
helyzetet, dühös voltam. Mindenre, mindenkire, 
Istenre. Emlékszem utána a szilveszterre. Ahogy a 
tűzijátékok fényét néztem zokogva, az jutott eszembe, 
vajon a következő szilvesztert megéli-e Márti? Megélte. 


