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Az egyház 2ooo év óta a Szentlélek erejével közvetíti az emberiség számára Isten
csodálatos tanítását. Hogy érthető legyen ez a
tanítás, mindig meg kell újulnia. Amikor XXIII.
János pápa megnyitotta a II. Vatikáni Zsinatot,
valami csodálatos látomásban megérezte, hogy
az egyház egy új pünkösdöt fog átélni. Azt
mondta: „Az egyház ablakait szélesre kell

tárni, hogy a dohos falakat, a Szentlélek
friss szele járja át!” Ötven évvel ezelőtt egy belső

megújulás kezdődött el a katolikus egyházban.
Hazánkba a szocialista cenzúra miatt sok minden
nem érkezett el ebből a belső reformból. Az ősegyház gyakorlatához, az evangélium mércéjéhez
próbáltak visszatérni a zsinati atyák. Ötven év elteltével ez az „ isteni lehelet” ajándékozta nekünk Ferenc
pápát, aki nagy bátorsággal új utakra hív minden keresztényt. Korunk a szélsőségek kora. Soha
nem volt még ennyire szomjas az ember a
Szentlélekre, mint ma, de soha nem volt
még ennyire a világ felé forduló, mint ma. A
megélhetési problémák, a média, a családi
ellentétek, indulatok, mértéktelen szenvedélyek, a határtalan önzés már-már kiszakítja
az ember lelkét. Ezt a folyamatot le kell állítani és odafordulni Istenhez. Elengedni
azt, ami haszontalan, ami rossz, ami árt
a lelki életnek és megnyílni Isten
jövetelére. Ez a pünkösd üzenete.
Senki sem mondhatja: Jézus az Úr,
csak a Lélek által, senki sem képes
megújítani az életét, a családját, az
egyházát, csak a Lélek által. Áldott
Pünkösdöt kívánok! - Tibor atya
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Suenens
bíboros:

IMA
A
LÉLEKÉRT
Adj nekünk
Uram, látó szemet, szerető
szívet és mély lélegzetet.
Amikor látó szemet kérünk
Tőled, ezért könyörgünk:
add nekünk, hogy mint Te, úgy
lássuk a világot, az embereket
és történelmünket; és a magunk élete történetét. Add,
hogy napról napra, óráról órára olyanok legyünk, amilyennek elgondoltál. Tégy bennünket lassan-lassan azzá, amire
teremtettél.
Tégy készségessé szavad
iránt, mely megvilágosít és
átformál minden életet. Adj
nekünk szerető szívet, hogy
igazán szeressünk, megfeledkezve önmagunkról.
Kell, hogy a Te szíved ültesd
belénk a miénk helyébe, melynek verése olyan kihagyó,
amikor másokról van szó.
Uram, Te szeress általunk!

Uram, adj Lelket nekünk, hogy
ne fulladjunk ki az úton, hogy
tiszta lélegzet, hogy élet lehessen bennünk. Segíts, hogy
a holnap felé mehessünk,
vissza nem tekintve, erőfeszítésektől sosem vonakodva.
Adj Lelket, hogy remélhessünk újra, mintha ma kezdődnék az élet.
Adj reményt a viharok között
is, mert akkor is mellettünk
állsz, és mi Benned remélünk.
Hordozzuk az emberek reményét, de sok-sok gyötrelmét is.
Adj Lelket nekünk, a Te Lelkedet, aki az Atyától származik. A Te Lelkedet, aki ott
fúj, ahol akar, esőben, szélben, vagy a szelíd fuvallatban,
amellyel megérintesz minket.
Add a Te Lelkedet, hogy
mélységből is imádkozhassunk Hozzád, eljöveteledet
várva, az Úr teljessége után
vágyakozva. Amen.
*

Uram, ébreszd egyházadat,
hogy meglássa fogyatékosságait, mulasztásait és új feladatait és kezdd rajtam!
Uram, építsd egyházközségedet, adj másra figyelő, nyitott
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szívet tagjainak és kezdd velem!
Uram, békességed és jóságod örömhírét juttasd el mindenüvé a földre és kezdd
nálam!
Uram, gyújtsd meg szereteted lángját minden szívben és
kezdd bennem! Ámen

HOGYAN IMÁDKOZZUNK?
1.
Itt vagy, hogy imádkozz és Jézussal találkozz . Lépj most be
szíved legbensőbb szobájába,
a személyes találkozás szentélyébe! Kérd a Szentlelket,
hogy vezetőd és lelki mestered legyen. Jöjj Szentlélek, és
taníts imádkozni!
2.
Próbálj meg egészen arra figyelni, hogy most az Atya, Jézus és a Szentlélek jelenlétében vagy. Talán segíthet, ha becsukod a szemed és magad elé képzeled az égő csipkebokrot, amint Mózes előtt lobog.
(Meg lehet gyújtani egy gyertyát, vagy egy szentképet magad elé tenni!) Vagy azt is elképzelheted, amint Jézus meg-

gyógyít egy beteget, vagy ahogy a kereszten függ; vagy
ahogy vándorol a tanítványokkal, vagy a csónakban ül és
tanít. Vagy éld át bensőleg,
hogy a Szentlélek feletted lebeg szelíd szárnycsapásokkal.
A leglényegesebb az, hogy
elcsendesedj és tudatossá váljon benned: most Isten jelenlétében vagy.
3.
Amikor az isteni jelenlét egészen betölti tudatodat, kezdd
el Istent dicsérni, Neki hálát
adni és Őt magasztalni.
Engedd, hogy Isten szeretete egészen kiáradjon a szívedben, és ajándékozd meg Őt a
Te szereteteddel, mint egy kis
viszont ajándékkal. Ezután olvasd el a Szentírás üzenetét,
amely arra a napra van adva.
Olvasd el többször és engedd,
hogy a szavak beléd vésődjenek és a szívedben gyökeret
eresszenek. A szavakat úgy
tekintsd, mintha Isten személyesen Neked mondaná őket.
Fontold meg azokat a szívedben, ahogy a Szűzanya tette
(Lk 2,19) .
Ha a szentírási szöveg vala-
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melyik evangéliumból való,
képzeld el magadnak azt a jelenetet, amelyet olvastál, menj
bele a jelenetbe és éld át „magadon”, amit Jézus ott mond
és tesz. Ne akarj nagy gondolatokat kiagyalni, mert itt nem
a „fej” a döntő. Engedd meg
az Úrnak, hogy szívedben
munkálkodjon. Ott fogod megtapasztalni a jelenlétéből áradó békét és erőt.
4.
Csend kívül-belül. A külső
zajok, hangok távol kerültek,
elhalkultak. Teremtsd meg a
csendet bensődben is! A fejedben zakatolhatnak a gondolatok, a rád nehezedő gondok, félelmeid, kérdéseid,
problémáid, amelyekre megoldást keresel. Benned nyüzsöghetnek terveid, feladataid,
vágyaid, amelyeknek beteljesítésére törekszel. Önmagaddal és másokkal folytatott párbeszédektől lehet hangos belső világod. A lelkedben lévő
zsongás nem segít az imádságban. Add oda Jézusnak még ha nem is vagy kész mindent egészen őrá bízni -, legalább az imádság ideje alatt engedd, hogy kezébe vegye,
magához ölelje, őrizze, gyó-

gyítsa mindazt, aki vagy, és
ami hozzád tartozik (gondolat,
érzelem, emlék, vágy, kapcsolat). Az imádság Ideje alatt
bízd magad Istenre, aki a
Szeretet.
5.
Nézz rá Jézusra! Hagyd
most szóhoz jutni a szívedet,
és szeresd Őt, aki téged már
előbb, elsőként megszeretett.
6.
Hallgass oda minden szóra,
amelyet mondasz vagy olvasol! Nem a mennyiség fontos,
hanem az, hogy a szíved ráhangolódjon az Istennel való
párbeszédre.
Aktuális élethelyzetedhez illő
rövid imával is fordulhatsz az
Úr felé. Ismételgesd magadban, lassan, gyengéden, addig, amíg egészen a te imáddá, a te sóhajoddá, a te szívdobbanásoddá nem válik:
„Uram Jézus. Isten Fia,
könyörülj rajtam!":
„Jézus Szíve, bízom benned!";
„Atyám, a te kezedbe
helyezem magam.":
„Jézusom, a tiéd vagyok.":
„Jézus, szeretlek.”:
„Jézus, bízom benned!",
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„Jézus Krisztus": „Jézus"....

7.
Jézus jelen van számodra.
Fogadd be a fényt, ami az Ő
jelenléteből sugárzik rád. A
napsütés megolvasztja a jeget, világossá teszi a sötétséget, előcsalogatja a rügyeket.
Ha megnyílsz előtte, Jézus jelenléte ugyanígy fogja átjárni
és felmelegíteni a szívedet az
élet és a szeretet hatalmával.
8.
Ha fáradt vagy, és gondolataid hulláma újra elsodor: Ne
aggódj és légy kitartó! Ahogy
észreveszed, hogy elkalandoztál - a teljesítmény kényszere nélkül -, gyengéden és
békében térj vissza a jelenlétébe. Tekints újra Jézusra, ismételd a rövid fohászod.
9.
Jézus a törékeny kenyér színe alatt rejtőzködik. Szegényen
jön hozzád, hogy megtanuld
igazságban és irgalomban befogadni a saját és testvéreid
gyengeségeit, korlátait.
1 0.
Köszönet, hála. Tanuld meg
észrevenni és megköszönni a
lelki és anyagi javakat, amelyekkel rendelkezel. lsmerd

fel, hogy rá vagy utalva másokra, és sokan segítik az életedet. Adj hálát mindezért!
11 .
A középpont Jézus. A
temlom központja Jézus
eucharisztikus jelenléte. Ő a
te életed középpontjává is
akar válni. Tekints rá, és
helyezd az ő személyét
gondolkodásod tengelyébe!
Vajon
miként
érezne,
gondolkodna, cselekedne Jézus? Gyakorold ezt, hogy egyre inkább Ő legyen döntéseid
mércéje, és megéld a „nem
én, hanem Te" lelkületét.
1 2.
Jelenlétben vagy, maradj jelen! Hivatásod, hogy az életed
Istenről beszéljen. Az ima befejeztével is maradj jelen Jézus számára. Jézus édesanyja, Mária segít felismerned
azt, hogy a Szentháromság a
szívedben lakik, és megtapasztalod, hogy élő és másokat éltető vizek forrása fakad
benned (vö. Jn.14.)
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AZ ÉLET IGÉJE

„Amit e legkisebb testvéreim
közül eggyel is tettetek, velem
tettétek.” (Mt 25,40)

Vajon miért olyan kedves
számunkra Jézusnak ez a
mondata, hogy gyakran viszszatér a hónap életigéjeként?
Talán azért, mert ez az Evangélium szíve. E szavakat intézi majd hozzánk az Úr a
végső napon, amikor ott állunk
majd Előtte. Ez lesz a tárgy
életünk legfontosabb vizsgáján, amelyre nap mint nap
készülhetünk.
Azt fogja kérdezni, hogy
adtunk-e enni és inni annak,
aki éhes volt és szomjas, hogy
befogadtuk-e a vándort, felruháztuk-e a mezítelent, meglátogattuk-e a beteget és a rabotO Apró cselekedetek ezek,
de az öröklétben értékük van.
Semmi sem kicsi, amit szeretetből teszünk, amit neki teszünk.
Jézus ugyanis nemcsak
pártját fogta a szegényeknek
és kitaszítottaknak, nemcsak
meggyógyította a betegeket
és vigasztalta a szenvedőket,
hanem kiváltságos szeretettel
szerette őket, olyannyira, hogy
testvéreinek nevezte őket,

egészen titokzatos szolidaritással azonosulva velük.
Jézus ma is jelen van azokban, akik igazságtalanságot
és erőszakot szenvednek,
akik munkát keresnek vagy
hátrányos körülmények között
élnek, akik különféle háborúk
miatt kénytelenek elhagyni hazájukat. Hányan és hányan
szenvednek körülöttünk más
okokból is, és talán kimondatlanul is a segítségünket kérik.
Jézus az, aki konkrét szeretetet kér, az új igényeknek megfelelő új „irgalmassági cselekedeteket”.
Senkit nem zár ki. S ha egy
beteg idős asszony Jézus,
akkor hogy ne segítenénk
mindazzal, ami enyhíti a körülményeit? Ha egy menekült
gyereknek nyelvet tanítok, Jézust tanítom. Ha segítek otthon anyukámnak takarítani,
akkor Jézusnak segítek. Ha
reményt viszünk egy rabnak,
és vigaszt a szomorkodónak,
vagy megbocsátunk annak,
aki megsértett, Jézussal lépünk
kapcsolatba.
Valahányszor megtesszük
ezt, a gyümölcseként nemcsak azt tapasztaljuk, hogy
örömet szereztünk a másik-
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nak, hanem bennünket is nagyobb öröm tölt el. Ha ajándékozunk, kapunk, belső teljességet tapasztalunk, boldogok
leszünk, mert akkor is, ha nem
tudtuk, Jézussal találkoztunk:
a másik az a kapu – Chiara
Lubich írása szerint –, amelyen át Istenhez juthatunk.
Lelki tapasztalatának már a
kezdetén így ír ennek az életigének a hatásáról: „A felebaráttal és a szeretettel kapcsolatos egész korábbi felfogásunk összeomlott. Ha Krisztus
valamiképpen mindenkiben ott
van, akkor nem tehetünk különbséget, nem részesíthetünk előnyben senkit. Szertefoszlottak azok az emberi elképzelések, amelyek osztályozták az embereket: honfitárs vagy külföldi, öreg vagy
fiatal, szép vagy csúnya, antipatikus vagy szimpatikus, gazdag vagy szegény. Krisztus
volt ott mindegyikük mögött,
Krisztus volt ott mindegyikükben. És valóságosan egy má-

sik Krisztus volt minden embertárs (O).
Így élve felfedeztük, hogy
számunkra az embertárs az
út, amelyen eljuthatunk Istenhez. Sőt, úgy tűnt számunkra,
hogy a testvér olyan, mint egy
kapu, amelyen át kell haladnunk, hogy Istennel találkozhassunk.
Ezt megtapasztaltuk az első
napoktól kezdve. Micsoda
egységre találtunk Istennel
este az imában vagy az öszszeszedettségben, miután az
egész nap folyamán szerettük
Őt a testvérekben! Ki más adta volna nekünk a vigasztalást, ezt az olyannyira új, oly
mennyei élményt, ha nem
Krisztus, aki élte evangéliumának szavait: »adjatok és
adnak majd nektek is« (Lk 6,38) .

Mi szerettük Őt
egész nap a testvérekben, és íme,
most Ő szeretett
bennünket.”
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HOGYAN ÉLJÜK AZ IGÉT? a választott igét, látjuk, hogy
A szentírás ismételten visszatérő gondolata az, hogy Isten igéje nem elméleti tanítás, hanem az élet
igéje. Az élet igéje
nemcsak azért, mert
folytonosan
életre
váltandó feladat, hanem még inkább azért, mert az igéből
élő ember részese az
Életnek, Isten élő Igéje testesül meg benne. Az igének, amelyet Krisztus, a Magvető elvet, százszorosan termést kell hoznia életünkben, mert
ha csak hallgatjuk az
igét, de tettekre nem
váltjuk, olyanok vagyunk, mint az az
ember, aki homokra
építette házát (Mt 7,
24-27).

a) Hogyan kezdjük?
A reggeli imában elmélkedjük át, hogy ez
az ige, hogyan lesz
„nagyszerű lámpás
lábam elé” a nap különböző helyzeteiben,
sajátosan a nehézségekben. Ha kicsit mélyebben átgondoljuk

majdnem minden ige képes
életem minden cselekedetéhez fényt adni – az Istennel való egyesülésre (a Vele
egyesült cselekvésre) hívni.
Napi megállásainkban, egyegy cselekedet előtt vagy ima
közben igyekezzünk átgondolni: vajon ez az ige most mit
jelent számomra, milyen fényt
ad következő órámhoz, cselekedetemhez?
b) Mi az új mindebben? Valaki azt mondhatja: én rendes
keresztény vagyok, az evangélium alapján élek: mi újat
mondanak nekem a mondottak: Tégy minden nap valami
többet, mint amit szoktál! Tégy
minden nap valamit külön szeretettel és szeretetből. (Ha a
cserkész-parancsok között is
szerepel, hogy minden nap
tégy legalább egyszer jót, ez
is azt jelenti: tégy valami
„több” jót, mint szoktál!). Sokszor közepessé váló kereszténységüknek tüzet adhat egy
ilyen elhatározás – és az erre
motiváló indítások. - Az igeélésének fontos „próba”- kérdése: mit tettél ma (valami
többet, mint szoktál), az ige
indítására?
Mit tettél Isten iránti szeretetből, s mit tettél a felebarát
iránti szeretetből? Ez össze-
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függ az elhatározás konkrét- latunkat más(ok) számára
ságával is. „Legyetek megva- ajándékként mondjuk el: tehát
lósítói az igének, ne csak hall- azt mondjuk el, amiről úgy
gatói!” (Jk 1,22).
érezzük, hogy most az ő számára ajándék, biztatás (és ne
c) Hogyan gyakorolhatjuk mondjuk el azt, ami nem ajánmagunkat az Ige élésében? dék számára). Általában akkor
Először annyit határozzunk el, lesz leginkább ajándék a tahogy minden nap (pl. a reggeli pasztalatunk, ha nemcsak
imában) törekszünk átimád- nagy sikereimet mondjuk el,
kozni, hogy az adott ige ma hanem említem botladozásahogyan alakíthatja át életünket inkat és újrakezdésünket (az
– Az elhatározás legyen konk- elesésből való felkelést), mert
rét (ne általános), pozitív ez biztosan közel áll a legtöb(nem azt határozzuk el, hogy bekhez (és a legközelebb áll a
mit nem teszek);
valósághoz is). - A tapasztalatokban elmondhatjuk azt is, ha
d) Tapasztalat megosztás – az igéből fakadó cselekedet
Egyrészt elmondjuk, hogy Is- önmagunkban vagy másban
ten igéje (maga a Lélek) mi- valamilyen isteni gyümölcsöt
lyen tettre indított. Mit tettem termett. Ez is hálaadás Istenaz Ige szellemében, az Ige nek, azért mert a szeretet, aindítására? Mit tettem a fele- melyet (az ige indítására) mi
barát iránti szeretetben? Hol közvetítettünk mások felé,
találkoztam Istennel azáltal, gyümölcsöt hozott. És ezt kühogy Neki tettem valamit – az lönös hálaadással mondhatjuk
Ige indítására?- Nem válhat el: mert tudjuk – hogy az igazi
ez öndicséretté? – Ha helye- cselekvő, maga Isten.
sen alakul a beszélgetés: akkor Isten-dicséretté, hálaadássá válik. Hálaadássá azért,
hogy Isten, és az Ő igéje, működött bennünk; pl. oly módon, hogy hívott, ne csak hallgatója legyünk, hanem tettekre váltója. Arról teszünk
tanúságot, hogy Isten igéje
élő-cselekvő! És szól bennünk, és irányít. – Tapaszta-

ÉLETÜNKBŐL

„KRISZTUS
TESTÉNEK
ÉPÍTÉSÉRE”
A II. Vatikáni zsinat dokumentumában olvashatjuk:
„A Szentlélek tetszése szerint
osztja adományait a hívők
minden fokozatának. Ezek
által az ajándékok által alkalmassá és készségessé teszi
őket arra, hogy vállalják a különböző feladatokat, amelyek
hozzá járulnak az egyház
megújulásához. Napjainkban
a zsinat szellemében új lelkiségi mozgalmak bontakoznak
ki az egyházban.

tot szerveztek a Regőci Kápolnában. A Bartha Angéla
szociális nővér vezette csapat
Budapestről, Balassagyarmatról, Vácról érkezett szolgálni a
30 résztvevőnek. A teljes odaadással, szeretettel végzett
szolgálat eredménye egy sikeres, meghitt légkörben lezajlott lelkigyakorlat volt. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez imával,
munkával.
A lelkigyakorlaton a keresztségre, elsőáldozásra, bérmálkozára készülő felnőtt katekumenek és házasságra készülő
jegyespárok vettek részt. A lelkigyakorlat záró szentmiséjén
a katekumenek is, a jegyesek
is áldást kaptak az előttük álló
útra.

IMÁDSÁG A VÁROSÉRT
A Szentlélek életre hívja a
„Krisztuskövetésnek” a mai
kor, a mai ember stílusának
megfelelő módjait, útjait.
A lelkiségi mozgalmak egymást segítve válhatnak a helyi
egyházakban, a plébániákon
az új pünkösd eszközeivé.
Plébániánkon az elmúlt hónapban a karizmatikus megújulás képviselői lelkigyakorla-

Első alkalommal rendeztük
Nagypénteken délelőtt keresztutat a Naszály hegy
oldalában. A Szentmihály
kápolnától indultunk, a laktanya melletti kereszt volt a
második állomás. A Spinyéri
kápolna irányában haladt az
egyre gyarapodó zarándok
csoport, énekelve,
imádkozva. A legfiatalabb résztvevő
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még nem volt egy éves, a
legidősebb testvérünk 75
éves elmúlt. A zarándoklat
fő célja volt a közös imádság Vácért, és a környékbeli emberekért. Ezzel a
békés, jókedvű, imádságos
együttléttel egy lépést tettünk egymásért és a világért.
A fő cél mellett a keresztút járással eltöltött délelőtt
a résztvevők lelki épülését,
gazdagodását is szolgálta.
Alkalmat adott egymás
jobb megismerésére, keresztény közösségben való
együttlétre, az Egyház sokszínűségének megtapasztalására.
Öröm volt látni, ahogy
napközben egyre nőtt a
zarándokok létszáma. Jó
volt végignézni a lelkes, örömtől csillogó arcokon, üdvözölni
a kedves, régi ismerősöket.
Hála Istennek az ifjúság is
nagy szerepet vállalt a
keresztút szervezésében. Fantasztikus volt megtapasztalni,
hogy a nap folyamán egy
nagycsaládként imádkoztunk,
énekeltünk együtt.
Így jártuk a keresztutat Vácon
201 6-ban. Köszönet és hála
neked
Urunk!
/Tibor atya

AZ ÖRÖM ÚTJA
Az örömút egy katolikus
ájtatosság, melyet általában a húsvét és pünkösd
közötti időszakban gyakorolnak. A keresztúthoz hasonlóan stációkból áll,
amelyek a föltámadás
utáni újszövetségi eseményeket, és a föltámadt
Krisztus tanítványaival való egy-egy találkozását
örökítik meg. Ezeken az
újszövetségi jeleneteken a
keresztény hívek elmélkedhetnek.
Április második hétvégéjén, a hűvös idő ellenére,
többen elindultunk Zebegényből
Nagymarosra,
hogy kicsik és nagyok
együtt járjuk ezt a titokzatos
utat Jézussal. Megtapasztaltuk az Úr jelenlétét, a megváltás örömét és azt, hogy
nem vagyunk egyedül, hiszen
az Úr mindig velünk van. Jó
hinni ebben a szürke hétköznapokon is.
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JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA JEGYESEKKÖZÖS KÉSZÜLETE
Április 24.-én 1 6 jegyespárral
közösen készültünk a házasság szentségére. Örömmel
számoltak be a befogadó
családoknál tett látogatásukról. Nagy élményt jelentett
sokaknak a a jegyesek megálés a Tüzálló c. film köÁprilis 1 7.-én Jó pásztor va- dása
zös
átélése.
A következő tésárnapján, -Tomka Ferenc a- máról beszélgettünk
velük a
tya a káposztásmegyeri plé- mostani alkalommal:
bánia alapítója, Regőczi atya
Építsünk házat, vagy
tanítványa, egyetemi tanár,
főzzünk házasságot?!
hittankönyvek szerzője- volt Egy alkalommal így tanított
vendégünk a Regőczi kápol- Jézus: “Két ember házassága
nában, annak első búcsújnapján. hasonlatos
a
házhoz”
A szentmise előtt szentségi- Gondoljatok csak bele: A ház
alapját képezik a szülők, akikmádásra gyűltünk össze.
Szentmise után szeretetven- nek a példájához, nevelésédégségben éltük meg: Isten hez - tudatosan vagy tudattacsaládja vagyunk. Ez a vasár- lanul lgazítjuk későbbi élenap, a hivatások világnapja. tünket. Az épület négy fala a
a hűség, a felelősKérjük az Úrtól, hogy minden szerelem,
ségérzet,
és
Eembernek, aki hivatása útját jár- zek hordozzáka éskapcsolat.
védik
a
hája, adjon mély ragaszkodást az zasságot. Az ajtók és az ablaEgyházhoz; valamint hogy a kok a kommunikáció és a beSzentlélek erősítse meg a lelki- szélgetés egymással és mápásztorokban és minden hívő- sokkal.
ben a közösséget, a megkülön- A kert pedig az atmoszféra, aböztetés adományát, a lelki a- mely jellemzi a kapcsolatototyaságot és lelki anyaságot. kat. Végül a tető, amely nélkül
a legjobban épített ház is az
időjárás martaléka lenne, nem
más, mint az Istennel való
kapcsolat.
Nosza tehát építsetek házat:
Az alábbiakban felsoroljuk az
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építő köveket. Rangsoroljátok
őket a fontosságuk szerint,
hasonlítsátok össze a sorrendet, majd építsétek meg belőle közös házatokat:
Önmegvalósítás
Egymás elviselése
Vallásosság
Foglalkozás
Anyagi biztonság
Gyengédség, szerelem
Hogy mindenünk megvan
Szabadidő, hobby
Hűség, megbízhatóság
Barátok
Ez pedig a főzőcske, avagy
hozzávalók a jó házassághoz.
Vigyázat! Mielőtt beszélgetni
kezdtek az alábbiakról, tisztázzátok azt, hogy ki mit ért a
felsorolt fogalmak alatt. Minden beszélgetés zátonyra futhat azon, hogy bizonyos dolgokat eltérően értelmezünk.
Tehát akkor végy:
1.
Önállóságot
2.
Együtt élési képességet
3.
Reális elvárásokat
4.
Erőtartalékot és segítséget a nehéz napokra
5.
Megfelelő partnert
6.
Őszinte megbeszélő
készséget elvárások helyett
7.
Szerelmet, gyengédséget és szexualitást
8.
Kiegyensúlyozott
munkahelyi körülményeket
9.
Hűséget
1 0. Hitet
11 . Egészséget

Feladat: Rangsoroljátok a
fentieket fontosságuk szerint:
A jó házassághoz nélkülözhetetlen az, hogy képes legyél
a saját életedet önállóan élni.
Aki meg akar házasodni, annak előbb meg kell tanulni
egyedül élni. Ehhez ismerned
kell a gyöngéidet és az erősségeidet.
FELNŐTT

KERESZTELÉS

Május 1 .-én két felnőtt
testvérünk és négy iskolás
diák részesült a keresztség
szentségében templomunkban. A felnőttek a katekumen
csoportban készültek fel a
szentség felvételére.

ELSŐÁLDOZÁS

Május 8.-án 26 gyermek először vehette magához az Élet
kenyerét. Nagy várakozás, készület előzte meg az ünnepet.
Imádkozunk közösségünk új
tagjaiért akik megújították keresztségi fogadalmukat, hogy
ahhoz hűségesek maradjanak
egész életükben.
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Reményik Sándor:
Kicsi menyasszonyok

BÉRMÁLÁS

Május 22.-én 1 2 felnőtt testvérünk részesül a Szentlélek
ajándékaiban. Két éve készülKicsi lányok: kicsi
nek erre a találkozásra. A bérmenyasszonyok
Jöttek ma itt is, ott is szembe vélem, málás szentsége által bekapcsolódnak a keresztény köFátylasan, koszorúsan, nagyosan, zösség életébe, jövőre ők
Tiszta fehérben.
lesznek a befogadó közösséCsupa-csupa kicsi fehér
ge a szentségekre készülő
menyasszony...
felnőtteknek. (Szeptembertől
Jártak az utcákon, a tereken,
várjuk azokat akik elsőáldoFehér volt tőlük város és világ, - zásra, bérmálkozásra szeretDe valamennyi: vőlegénytelen. nének
készülni).

"Újuljatok meg gondolkodásVagy talán mégsem... mert a
tok szellemében" /Ef4,23
vőlegény
Láthatatlanul köztük lebegett,
*
Mint egy májusi mély lélekzetvétel,
Ha
lassan
baktatsz,
Mint egy pünkösd előtti lehelet.
A
többiek
megállnak!
A templom előtt áhítattal álltak,
Ha te leülsz,
S oly furcsa áhítattal néztem én:
Ők lefekszenek!
Bérmáló lánykák, első áldozók,
Ha te elfáradsz,
Mennyi menyasszony, - s csak
Ők álomba merülnek!
egy vőlegény.
Ha te kételkedsz,
Ezen az egyen nem lehet vitázni,
Ők kétségbeesnek!
Ez az egy mindíg, mindenkire vár,
A Tavasz ő, a Szentlélek maga,
De:
Ha te felébredsz,
Örök ifjúság, mennyből jött sugár.
Ők is kinyitják szemük!
Zenghet aztán Énekek éneke:
Ha te előttük haladsz,
Valódi nászok bíbor kardala,
Ők eléd fognak futni!
Ily üveg-hangon nem zeng
Ha te kezedet nyújtod,
semmi már,
Ők életüket adják!
Mint ez a májusi litánia.
S
ha te imádkozol,
És jöhet aztán a tündérkirályfi,
Ők szentek lesznek!
Akkor sem lesztek ilyen boldogok,
Fehér virágok, első áldozók,
/Charles de Foucauld /
Vőlegénytelen kis menyasszonyok.
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ANYÁK NAPJÁRA:
AVAGY MÉRT SZERETEM
AZ ANYÁKAT...

Anya és Apa tévét néznek, mikor
anyu mondja: későre jár, fáradt
vagyok, megyek, lefekszem.
Bement a konyhába megcsinálta
a szendvicseket másnapra, elöblítette a popcornos tálat, húst vett
ki a fagyasztóból a másnapi ebédhez, leellenőrizte a müzlis
dobozokat, feltöltötte a cukortartót, tányért, kanalat tett az asztalra, bekészítette a kávéskannát
másnap reggelre. Néhány nedves ruhát betett a szárítóba egy
adag ruhát tett mosógépbe, kivasalt egy pólót. Felvarrta a lelógó
gombot. Felvett néhány ottfelejtett játékdarabot az asztalról,
visszatette a telefont a töltőre, a
telefonkönyvet pedig a fiókba.
Megöntözte a növényeket, kiürítette a szemetest és felakasztotta a törülközőt száradni. Ásítozva
és nyújtózva egyenesen bement
a hálóba. Megállt az asztalnál, írt
néhány sort a tanárnak, kiszámolt egy kis pénzt a túrára, előhúzta a szék alá rejtett munkafüzetet. Aláírta, megcímezte és
felbélyegezte barátainak a születésnapi képeslapot és írt egy rövid listát a fűszeresnek. Mindkettőt a táskája mellé tette.
Aztán Anyu megmosta az arcát
3:1 lemosóval majd éjszakai krémet tett rá, megmosta a fogát, lereszelte a körmeit. Apa kikiáltott:

Azt hittem, hogy lefekszel!
Már megyek! - feleli. Vizet öntött
a kutya táljába, kiengedte a
macskát, majd meggyőződött
róla hogy az ajtók zárva vannak
és az udvari lámpa ég. Mindegyik gyerekénél lekapcsolta az
ágy melletti éjjeli lámpát és a tévét, felakasztott egy inget, bedobott néhány koszos zoknit a
szennyes tartóba, majd volt egy
rövid beszélgetése a még fönt
lévővel, aki még mindig a háziját
csinálta. A szobájában beállította
az ébresztőt, kitette a másnapi
ruháit, sámfát tett a cipőjébe.
Még 3 dolgot írt a 6 legfontosabb
listájához. Elmondta az imáját és
elképzelte a befejezését a jövőbéli terveinek.
Ez alatt az idő alatt Apa lekapcsolta a tévét, megállapította,
hogy nincs semmi különös tennivaló. Megyek aludni. Van itt
bármi különleges?
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HÍREK:

A FÜLETLEN BÖGRE

- Májustól szeptember végéig
1. Ma elmosogattam éppen a Regőczi kápolnában a szenteste nyolcra,
misék 1 7.00-kor kezdődnek.
2. Rakosgatom fel a
- Máj. 1 4.1 8.00: Pünkösdi virbögréket a polcra.
rasztás a Rókus kápolnában,
3. Kettő van fületlen, de
szeretetvendégség a plébánián.
elölről szépek,
Máj. 1 6. Pünkösdhétfő: za4. Egészen olyanok, mint a -rándoklat:
Kútvölgyi kápolna.
többi épek.
- Máj. 22. 1 7.00: felnőtt elsőál5. Csak a fületlen részt
dozás,bérmálás.
hátulra kell tenni,
6. S nem kell azt a hibát úgy - Máj. 27. 1 9.00: Egyházzenei
hangverseny: Gemma kórus.
szemügyre venni!
- Máj. 29. Úrnapja: 8.30-as mi7. Mert hiszen töretlen
se végén körmenet, du. 1 6.00:
használhatóságuk,
8. És csak szépséghiba ez a Jegyes oktatás.
- Jún. 4. Szombat juniális a
kis hibájuk.
9. Most az jut eszembe: sok Spinyéri kápolnánál. Gyalofelebarátom,
gosoknak 8.30-kor indulás a
10. Hogyha képletesen
Szent Mihály kápolnától.
fületleneknek látom,
1 0.00-kor szentmise, játék,
11. Úgy teszem-e őket
szeretetvendégség.
életem polcára,
- Jún. 1 7-23. Napközis tábor
12. Hogy ne lássak mindig - Jún. 27-29. Ministráns tábor
arra a hibára?
13. Hanem csak a szépre, Balatonalmádi.
- Júl. 1 - 2. 1 7.00 - 1 9.30 Bibhanem csak a jóra,
14. Mert csak ha így térek liaszeminárium (Kisvác).
- Júl. 4-8. Hittanos tábor
egykor nyugovóra,
(Dömös).
15. Akkor tesz el úgy az
- Aug. 1 8-20 Felnőtt lelkigyaigazságos Isten,
korlat Mátraszentimre (Stella).
16. Ahogy a bögréket
rakosgattam itten:
- Irodai idő a plébánián: Hétfő:
17. A mennyei polcra
1 5.00-1 7.00, Kedd: 9.00-1 2.00,
nagyirgalmú szemmel,
18. Hátrafelé az én letörött 1 5.00-1 7.00, szerda: 9.00-1 2.00,
1 5.00-1 7.00, péntek: 8.00-1 0.00,
fülemmel.

Máriássyné Szemere
Katinka

1 5.00-1 7.00
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