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Akinek van hova felnéznie, az
boldog lehet – Nagyböjti ráhangoló
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Nagyböjti ráhangoló videósorozat? Mi ez?

A nap kihívása

ik

Megengedem-e, hogy a Jóisten jóindulatú legyen velem? Isten kegyelmét
hogyan tudom továbbajándékozni a kapcsolataimban? A mai nap folyamán
szítsuk fel magunkban a hála lelkületét, és írjuk fel apró papírdarabokra azokat
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a kegyelmeket, ajándékokat, amelyekkel a nagyböjti szent idő kezdete óta a
Jóisten megajándékozott.

Ha szeretnéd, hogy e-mailben küldjük meg neked minden reggel a
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Nagyböjti ráhangoló napi elmélkedését, akkor a következő űrlap
segítségével tudsz feliratkozni lelkigyakorlatos listánkra.
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Vezetéknév *
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Keresztnév *
E-mail *
Régió * Tengerentúl ▼

Kérek hírlevelet is.
Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot. (Hivatkozás)
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Feliratkozás
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1971 karácsonyán születtem Temesváron. A hely és az idő meghatározó
számomra. Bánáti származásom erősíti bennem a multikulturalitást, az árral
szemben való haladást. Karácsonyi születésem pedig egyfajta személyes üzenet
számomra, hogy ajándékozzam Istennek az életemet. 1991-ben kértem
felvételemet a Szociális Testvérek Társaságába Magyarországon, 1995-től tértem
vissza Erdélybe, Csíkszeredában és később Kolozsváron kezdtem el dolgozni.
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Közösségünk küldetésének vallja a Megszentelő Szeretet küldetésében való járást,
vagyis a Szentlélek erejében a társadalom megváltoztatására és jobbá tételére
irányulnak törekvéseink. És tesszük mindezt szakmai felkészültségünkön
keresztül is. Az Isten ismerete és az önismeret összeér bennünk, csak rá kell
találnunk, el kell gördítenünk az akadályokat, és ezen az úton szeretném elkísérni
az embereket. Egzisztencia analitikusként és logeterapeutaként ezt teszem.
Nagyon fontos számomra az egészséges vallásos lelkület, mert nemcsak lelki
egészség, de vallási egészség is van. A „vallásos elburjánzások” tanulmányozása
klinikai pszichológusi munkám egyik fontos érdeklődési területe és ennek egyik
gyümölcse a 2014-ben megjelent könyvem, Evangéliumi lélektan címmel.
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Jelenleg a Szociális Testvérek Társasága erdélyi kerületének elöljárójaként is
szolgálom testvéreimet és közösen keressük, hogy itt és most ebben az egyházi és
társadalmi környezetben mire hív minket Isten, hogyan lehetünk „lélekmentők”.
Vezetői adottságaimat a Romániai Női Rendfőnöknői Konferencia keretében már
régóta gyakorlom, országszerte számos képzést tartottam szerzetesnővéreknek
életvezetési témákban, és az Élet bőségben képzési és önismereti programnak a
megálmodása Isten szép ajándéka volt számomra is.
Szeretem bátorítani az embereket a másfajta látásmódra, a sztereotípiákból és
hagyományos gondolkodásból való kilépésre, és ez az istenkapcsolatra is
vonatkozik. Annak a szabadsága ad erőt mindebben, hogy Istenért lehetek és
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szívesen vagyok bolond.
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