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2017. PÜNKÖSD

Szentlélek nélkül távoli az Isten, Krisztus a
múlté, az Evangélium holt betű, az Egyház
egyszerű szervezet, a tekintély uralkodás,
a misszió propaganda, az istentisztelet
emlékek fölidézése és a
keresztény cselekvés
rabszolgamorál.

A
Szentlélek
által: a koz-

mosz fölemel-
kedik és nyögve

szüli az Országot,
a feltámadott Krisztus

itt van, az Evangélium
életerő, az Egyház szentháromságos

közösség, a tekintély szabadító szolgálat,
a misszió Pünkösd, a liturgia emlék és elő-

vételezés, az emberi cselekvés megistenült.



PÜNKÖSD „A LÉLEK HÍVÓSZÁMA”

Egy valamikor roppant gazdag
ember, aki éppen szegénységé-
ben tért meg, mondotta:
„Érdekes, milyen sokan kérde
zik tőlem, hogyan tudom elvi
selni szegénységemet, régi
gazdagságom után. De még
senki sem kérdezte meg, ho
gyan tudom elviselni azt a nagy
örömet, amit a megtérésem
után kaptam?”

Az a csodája a keresztény
örömnek, hogy megmagyaráz-
hatatlan. Kis, saját termésű örö-
meink viszont mindig megokol-
hatók: Örülök, mertP
A keresztény ember örömének

okát így olvashatjuk a Bibl iában:
„Nagy örömet hirdetek nektek.”
Ez a nagy öröm pünkösdkor be
is töltötte a tanítványokat. Azt
hitték az emberek, hogy édes
bortól részegedtek meg a Jeru-
zsálemi Pünkösdkor. Valójában,
a Szentlélekisten öröme töltötte
el őket. Ez a megmagyarázha-
tatlan „csakúgyöröm” fogyha-
tatlan, mert a Szentlélekből
fakad.
Hát igen – mondod talán rezig-

náltan - ez kellene nekem is, ez
a kiapadhatatlan, ez a feltétlen,
ez a megmagyarázhatatlan
öröm! Valójában hiánycikk ez,
de hogyan jutok hozzá?

Azzal még nem sokat érek,
hogy tudom azt, hogy kis örö-
meimet nem tudom összerakni
ehhezP Azzal sem, hogy meg-
értettem, hogy mi a különbség

kis örömeim és a Nagy Öröm
közöttP Engedd meg, hogy le-
diktál jak neked egy „hívószá
mot”, ezen lehet kérni a Nagy
Örömöt. Jézus mondotta, tehát
megbízható forrásból van: „Ad a
ti Mennyei Atyátok Szentlelket
azoknak, akik Tőle kérik…” (Lk.
11:13)
Ha eddig kerested az örömet,

ezentúl kérjed! Mégpedig a
Szentlelket kel l kérni! A Szentlé-
lek és a „mégis öröm” össze
vannak kapcsolva. - I lyen egy-
szerű volna, csak kérni kel l? -
Csak! Éppen ez a nehéz ben-
ne. Mert pontosan ez az, amit
mi nem szeretünk: kérni! Úgy
egészen üres kézzel, minden
„viszonzási lehetőség” nélkül.
Ehhez büszkék és önérzetesek
vagyunk. És esetleg várni is
kel l ! Ettől nehéz ez. Mert ne-
künk minden azonnal kel l . Ha
nem kapjuk, keresünk addig kis
örömöketP. És meg is kell kö-
szönni! Lásd, éppen ez a nehéz
benne. Mi inkább megkeressük
és megfizetjük az örömeinket.
Mert ez így – hogy is mondjuk?
– emberhez méltóbb! Márpedig
a Nagy Örömhöz csak a Szent-
lelken keresztül és ingyen lehet
jutni! Mert már minden ki van
fizetve!

Ezekkel a Gyökössy Endrétől
idézett gondolatokkal kívánok
mindenkinek, az Örömben való
áldott Pünkösdi megújulást!

Tibor Atya



Mert hiszem : Isten új arcot
ölt minden reggel, és most te-
remti a vi lágot, nem valahol az
elfelejtett múlt ködében.
Ez késztet minden percben ké-

szen állni a nagy találkozásra.
Mert a váratlan a Gondvise-
lés szabálya. Ez a kiszámítha-
tatlan Isten ment meg minket és
szabadít meg minden determi-
nizmustól ki játszva a szocio-
lógusok borúlátó jóslatait. Ez a
kiszámíthatatlan Isten szereti
gyermekeit, az embereket. Ez
reményem forrása. A remény
embere vagyok: nem emberi
érvek, nem természetes opti-
mizmus táplál ja bennem a re-
ményt, hanem egyszerűen hi-
szem, hogy a Szentlélek műkö-
dik az Egyházban és a világban,
akár tudunk róla, akár nem.
A remény embere vagyok, mert

hiszem: a Szentlélek mindörök-
ké a , aki
minden reggel új szabadságot,

örömöt és bizalmat hoz azok-
nak, akik befogadják. A remény
embere vagyok, mert tudom: az
Egyház története hosszú, s tele
a Szentlélek csodáival .
Gondoljatok a prófétákra és a

szentekre, akik döntő órákban a
kegyelem csodálatos eszközei
voltak, s fénycsóvát vetítettek
elénk az útra. Hiszek a Szentlé-
lek meglepetéseiben .
XXI I I . János pápa is egy volt kö-
zülük. A Zsinat is. Nem számí-
tottunk se az egyikre, se a má-
sikra. Miért merülne ki éppen
most Isten képzelőereje és sze-
retete? Remélni kötelesség
és nem fényűzés. A remény
nem álmodozás, el lenkezőleg:
eszköz, hogy álmunkat valóra
váltsuk. Boldogok, akik

,
s álmukért kemény pénzzel
fizetnek, hogy testet öltsön az
emberek életében.

(Suenens bíboros)

MIÉRT VAGYOK A REMÉNY EMBERE?

Az öröm tízparancsolata

1 . Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömöt.
2. Mosolyogj, és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetben is.

3. Szívből ismételgesd: „Isten, aki engem szeret, mindig jelen van.”
4. Szüntelenül törekedj arra, hogy csak a jó oldalukat lásd az embereknek.

5. Könyörtelenül űzd el magadtól a szomorúságot.
6. Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ennél semmi sem nyomasztóbb.

7. Munkádat örömmel és vidáman végezd.
8. A látogatókat mindig szívesen, jóindulattal fogadd.
9. A szenvedőket vigasztald, magadról feledkezz meg.

1 0. Ha mindenütt az örömöt terjeszted, biztos lehetsz benne, hogy magad is rátalálsz.



II. János Pál pápa elmélkedései
a Szentlélek ajándékairól

A Szentlélek első és legna-
gyobb ajándéka a BÖLCSES-
SÉG , amely a Magasságból ka-
pott fény: különleges részvétel
Isten misztikus és fenséges is-
meretében.
Ebből - a magasabb szintű böl-

csességből egy újfajta, szeretet-
tel átitatott megismerés fakad,
amelynek segítségével a lélek
közelebb kerül az isteni dol-
gokhoz.
A bölcs tudás emellett megadja

nekünk azt a különleges képes-
séget, hogy az emberi dolgokat
Isten fényességében, az ő mér-
céjével mérjük. Ez az ajándék
megvilágosítja a keresztény em-
bert, aki így beleláthat a világ
dolgaiba. A teremtés valódi érté-
keit senki más nem képes úgy
fel ismerni, mint az, aki Isten
szemével néz a világra.

Az ÉRTELEM , vagyis az in-
tel lektus szó a latin „intus lege
re” kifejezésből ered, ami azt
jelenti , beleolvasni valamibe,

vagyis valaminek a lényegébe
hatolni, tel jes mélységében
megérteni.
A Szentlélek fénye, miközben

tökéletesíti az isteni dolgok
megértését, egyre világosabbá
és mélyrehatóbbá teszi tekin-
tetünket, amellyel az emberi
dolgokat szemlél jük. Neki kö-
szönhetően jobban látjuk a te-
remtett vi lágba beleírt isteni
jeleket. Felfedezzük, hogy az
események mögött, amelyek
átszövik az emberi történelmet,
nem csupán földi indítékok áll-
nak. És végül el jutunk addig,
hogy úgy gondolkodunk a je-
lenünkről és a jövőnkről, mint a
próféták: ezek az idők jelei,
ezek Isten jelei!

A TUDOMÁNY segítségével az
ember felfedezi a teremtés teo-
lógiai értelmét, és a dolgokban
Isten, vagyis az igazság, a
szépség és a végtelen szeretet,
bár valós és igaz, mégis kor-
látozott megnyilvánulását látja.
A tudomány által megvilágoso-

dott ember megérti azt a vég-
telen távolságot, amely a terem-
tett dolgokat elválasztja Terem-
tőjüktől; fel ismeri korlátozottsá-
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gukat, és a bennük rejlő ve-
szélyt, ha bűnös módon, rosszra
használják őket. Az ember szo-
morúan döbben rá gyarlóságára.
Ezután sokkal nagyobb lendület-
tel és bizalommal fordul afelé,
aki egyedül képes oltani gyötrő
szomját a végtelen után.

A ma embere a válság számos
jelével és az igazi értékek körül i
általános bizonytalansággal
szembesülve óriási szükségét
érzi annak, amit a lelki ismeret
helyreál lításának szoktak ne-
vezni. Szükségét érezzük an-
nak, hogy semlegesítsünk azo-
kat a romboló hatásokat, ame-
lyek rátelepszenek a szenvedé-
lyek dúlta emberi lélekre, s he-
lyükre egészséges, pozitív gon-
dolatokat ültessünk.

Az erkölcsi megújulásra való
törekvésben az Egyháznak élen
kell járnia.

A JÓTANÁCS ajándéka úgy
működik az ember lelki ismereté-
ben, mint egy friss szellő: meg-
súgja neki, mi szabad, mi i l lő, mi
a leginkább érdemes a lélek
számára. Így lesz a lelki ismeret
az az ép szem, amelyről az
evangélium beszél (Mt 6,22).

Korunkban oly sokan magasz-
tal ják a testi erőt, hogy akár az
erőszak legszélsőségesebb
megnyilvánulásait is elfogadják.
Valójában az ember saját gyen-
geségét tapasztal ja meg minden
nap, különösen a lelkiek és az
erkölcs terén, amikor enged
belső szenvedélyeinek, környe-
zete nyomásának.
Azért, hogy ezeknek a hatások-

nak ellen tudjunk állni , szüksé-
günk van az ERŐSSÉG erényé-
re, amely a négy sarkalatos
erény egyike. Az erősség annak
az erénye, aki nem köt kompro-
misszumot kötelessége tel je-
sítésében.
Ennek az erénynek kevés hely

jut abban a társadalomban,
amelyben az engedmények és
az egyezkedések gyakorlata, a
visszaélés és a keménység
ural ja a gazdasági, társadalmi
és politikai kapcsolatokat. A fé-
lénkség és az agresszivitás az
erősség hiányának két formája,
amelyekkel gyakran találkozunk
az emberek magatartásában, és
szomorúan tapasztal juk, hogy
aki gyönge és alázatos a hatal-
masokkal szemben, arcátlan és
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hatalmaskodó a védtelenekkel.
Az erősség erkölcsi erényének
ma talán nagyobb szüksége van
a Szentlélek támogatására, mint
eddig bármikor.

A JÁMBORSÁG ajándékával a
Szentlélek a testvérek iránti sze-
retet képességét újítja meg a hí-
vőben, szívét Krisztus Szívének
szelídségében részesíti .
A jámborság ajándéka kioltja a

szívben a feszültség és a meg-
osztottság izzó tűzfészkeit: a ke-
serűséget, a haragot, a türel-
metlenséget; s helyettük a meg-
értés, a türelem, a megbocsátás
érzéseit táplál ja. Ebben az aján-
dékban gyökerezik az az új em-
beri közösség, amely a szeretet
kultúráján alapul.

A Szentírás azt mondja: „a böl-
csesség kezdete AZ ÚR FÉ-
LELME” (Zs 111 ,1 0; Péld 1 ,7).
De miféle félelemről van itt szó?
Bizonyára nem az „Istentől való
félelemről”, amely arra késztet,
hogy meneküljünk gondolatától,

emlékétől, mint olyasvalakitől ,
akinek személye felzaklat és
nyugtalanít.

A Lélek ajándékozta félelem
valódi jelentése nem a gyáva
félelem.
A hívő ember „bűnbánó lélek-

kel” és „töredelmes szívvel” (vö.
Zs 51 ,1 9) ál l Isten elé, jól tudva,
hogy „félve–remegve” kell mun-
kálnia üdvösségét (Fil 2,1 2). Ez
azonban nem irracionális félel-
met, hanem felelősségérzetet
és a törvényhez való hűséget
jelent.
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„Amint engem küldött az Atya,
úgy küldelek én is titeket.”

(Jn 20,21)
Jézus keresztre feszítése után

a tanítványok bezárkóztak, mert
meg voltak ijedve és össze vol-
tak zavarodva, annak ellenére,
hogy előtte Vele jártak-keltek Pa-
lesztina útjain, amikor mindenki-
nek hirdette, hogy Isten Atya, és
mindenkit gyengéden szeret.
Az Atya elküldte Jézust, hogy

az életével tanúságot tegyen er-
ről a nagy újdonságról, sőt mi
több, megnyissa az utat, hogy az
emberek Istennel találkozhassa-
nak: Istennel, aki háromság, ön-
magában is szeretetközösség,
és ebbe a végtelen ölelésbe
vonja be teremtményeit.
Nyilvános működése során so-

kan látták, hal lották és tapasztal-
ták jóságát, befogadó, megbo-
csátó és reményt adó szavainak
és tetteinek gyümölcsét. Aztán
elítélték és keresztre feszítették.
Ezek után írja le János evangéli-
uma, hogy Jézus harmadnapra
föltámadt, megjelent tanítványa-
inak és meghívta őket, hogy foly-
tassák küldetését:

„Amint engem küldött az Atya,
úgy küldelek én is titeket.”

Mintha azt mondaná nekik:
„Emlékeztek, mennyire mellette
tek álltam, mennyire szomjaztá
tok az igazságot és a békét, és
én hogyan oltottam szomjúságo
tokat? Hogyan gyógyítottam
meg testben és lélekben, akiket
az emberek kitaszítottak és
megvetettek? Hogyan védtem
meg a szegények, az özvegyek
és az idegenek méltóságát?
Folytassátok most már ti! Hirdes
sétek az evangéliumot, amelyet
kaptatok, hirdessétek, hogy Isten
azt szeretné, hogy mindenki
találkozzon vele! Hirdessétek,
hogy ti mindannyian testvérek
vagytok!”
Minden ember a Szeretet Isten

képére van megteremtve, ezért
a szívében vágyik arra, hogy ta-
lálkozzon Vele, valamint minden
kultúra és társadalom megpró-
bálja felépíteni az együttéléshez
szükséges kapcsolatokat. De
mennyi fáradsággal jár ez,
mennyi el lentmondás és nehéz-
ség akadályoz a célhoz vezető
úton! Ezek a legmélyebb vágya-
ink nap mint nap ellentétbe ke-
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rülnek emberi törékenységünk-
kel, bezárkózunk, félelem tölt el ,
bizalmatlanok vagyunk, és elő-
ítéletek élnek bennünk egymás
iránt. Az Úr viszont ma is nagy
bizalommal ismétl i :

„Amint engem küldött az Atya,
úgy küldelek én is titeket.”

Mit kezdjünk ebben a hónap-
ban ezzel a meghökkentő meg-
hívással? Vajon nem eleve hal-
va született gondolat testvérisé-
get építeni a többnyire megosz-
tott emberiség körében? Érde-
mes egyáltalán belekezdeni?

Egyedül valóban soha nem
lennénk képesek erre, de Jé-
zustól rendkívül i ajándékot kap-
tunk, a Szentlelket, aki segít ki-
tartanunk, hogy minden embert
szeressünk, még az ellensége-
inket is.

„A Szentlélek, akit a kereszt
ségben megkapunk […], lévén a
szeretet és az egység lelke – le
győzve a faji, kulturális és társa
dalmi hovatartozás különbségei
ből fakadó nehézségeket – min
den hívőt egyesített a Feltáma
dottal és egymással. […] Önzé
sünk építi fel azokat a falakat,
melyek elszigetelnek a többiek
től és kizárják világunkból azo

kat, akik mások, mint mi. […]
Hallgatva a Szentlélek hangjára
azon fáradozunk majd, hogy
minden téren növekedjünk eb
ben az egységben és közösség
ben […] azáltal , hogy elfojtjuk a
megosztottság csíráit, melyeket
magunkban hordozunk.”
A Szentlélek segítségével mi is

idézzük fel és él jük meg ebben
a hónapban a szeretetre indító
igéket, használjunk ki minden
kis és nagy lehetőséget a töb-
biekkel való kapcsolatban: hal-
lgassuk meg őket, érezzünk
együtt velük, folytassunk párbe-
szédet, bátorítsuk és vonjuk be
őket, törődjünk velük, bocsás-
sunk meg nekik és értékeljük
őket! Így eleget teszünk a jézusi
küldetésnek, hogy folytassuk a
küldetését, és legyünk a tőle
kapott élet közvetítői.

Letizia Magri
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Az én Istenem nem egy ke-
mény, távolságtartó, érzéketlen,
sztoikus, szenvtelen isten. Az én
Istenem törékeny. Az én fajtám-
ból való, én pedig az övéből. Ő
ember, én pedig szinte Isten.
Hogy megízlelhessem az isten-
séget ő megszerette az én por-
létemet. Az én Istenemet a sze-
retet tette törékennyé. Az én Is-
tenem ismerte az emberi örö-
möt, a barátságot, a föld és a
földi dolgok örömét. Az én Iste-
nem éhezett, álmodott és elfá-
radt. Az én Istenem érzékeny
volt. Az én Istenem feldühödött,
szenvedélyes volt, és szelíd,
mint egy kisgyerek. Az én Iste-
nem rettegett a haláltól . Az én
Istenem anyai mellből táplálko-
zott, érezte és magába szívta a
női gyengédséget. [P]

Sosem szerette a fájdalmat,
sosem állt a betegség pártján.
[P] Az én Istenem szenvedett a
hontalanságtól. Üldözték és élje-
nezték. Az én Istenem gyengéd
volt a gyengékkel és szigorú az
önteltekkel.
Fiatalon halt meg: őszintesége

miatt. Megölték, mert szemükbe
mondta az igazságot. Az én Is-
tenem viszont gyűlölet nélkül
halt meg.
Az én Istenem szakított a „fo-

gat fogért” ősi elvével, a kicsi-
nyes bosszú törvényével, hogy
bevezesse egy tel jesen új szere-
tet és hallatlan erő korszakát.
Az én Istenem leköpve, földbe

döngölve, elárulva és magára
hagyva, meg nem értve, sem
szűnt meg szeretni.
Az én Istenemnek meg kellett

halnia, hogy győzhessen. Az én
Istenem egy rablót és gonosz-
tevőt tett egyháza első kanoni-
zált szentjévé.
Az én Istenem pap és próféta,

aki a történelem összes vallás-
üldözésenek első szégyeneként
szenvedte el a halált.
Az én Istenem mindenféle kí-
sértés mardosását elszenvedte.
Az én Istenem vért verítékezett
Atyja akaratának elfogadásakor.
Nehéz ez az Isten, ez az én

törékeny Istenem azoknak, akik
azt hiszik, csak úgy győzhetnek,
ha legyőznek másokat; akik azt
hiszik, az üdvösség a mi erőfe-
szítésünktől függ és nem aján-
dék; akiknek mindaz, ami em-
beri: bűnös; akik azt hiszik, hogy
a szent sztoikust jelent, Krisztus
pedig angyal. Az én törékeny
Istenem nehéz azoknak, akik
továbbra is egy olyan istenről
álmodoznak, aki nem hasonlít az
emberekhez.

JUAN ARIAS: AZ ÉN ISTENEM TÖRÉKENY



Uram , ha éhezem, adj nekem
valakit, akinek egy darab kenyér

kell ;
ha szomjazom, küldj valakit,
akinek egy pohár vízre van

szüksége;
ha fázom, küldj valakit, hogy

felmelegítsem;
ha szomorú vagyok, hozz va-
lakit, hogy megvigasztal jam;
ha keresztem nehézzé válik,

add, hogy megoszthassam va-
lakivel a sajátját;

ha szegény vagyok, vezess el
valakihez, aki nélkülözik;

ha nincs időm, adj valakit, akit
pár pil lanatig szolgálhatok;

ha megaláznak, add, hogy va-
lakinek dalolnom kell jen;

ha elbátortalanodom, küldj va-
lakit, hogy bátorítsam;

ha mások megértéséért kiál-
tok, adj valakit, akinek az
enyémre van szüksége;

ha arra vágyom, hogy törődj
velem, küldj hozzám valakit,
akiről gondoskodnom kell ;
ha csak magamra gondolok,
hívd fel figyelmemet valaki

másra.
Tégy bennünket méltóvá,

Uram, hogy azokat a testvérein-
ket szolgál juk, akik vi lágszerte,
szegényen és éhezve élnek és
halnak meg. Add meg nekik
ma, kezünk által, mindennapi
kenyerüket, és adj nekik átfogó
szeretetünk által békét és bol-

dogságot!

Mégis. . .
Az emberek esztelenek, követ-
kezetlenek és magukba fordul-

nak, mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak,

hogy önzés és hátsó gondolat
vezérl i cselekedeteidet, mégis

tégy jót!
Ha sikeres vagy, hamis baráto-
kat és igazi el lenségeket szer-

zel, mégis érj célt!
A jó, amit ma teszel, holnap

már feledésbe megy, mégis tedd
a jót!

A becsületesség s őszinteség
sebezhetővé tesz, mégis légy

becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz,

lerombolhatják egy nap alatt,
mégis építs!

Az embereknek szükségük van
segítségedre, de ha segítesz,
támadás érhet, mégis segíts!
A legjobbat add a világnak,
amid csak van, s ha verést

kapsz cserébe, mégis a legjob-
bat add a világnak, amid csak

van!
Felirat az egyik kalkuttai, a

Szeretet Misszionáriusai által
fenntartott gyermekotthon falán.
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1 . Egymásra találtunk – életre
szólóan Tegyél a szívedre pe-
csétnekP /Én 8,6/ Elevenítsük
fel egymásra találásunk él-
ményét!
2. Az otthonunk a mi birodal-
munk Ha az Úr nem építi a há-
zat, az építők hiába fáradnak.
/Zsolt 1 27,1 / Mit tehetünk, hogy
otthonunkhoz még jobban kö-
tődjünk?
3. Életet adunk, életet kapunk
Aki befogad egy gyermeket az
én nevemben, engem fogad be.
/Mk 9,32/ Gondoljunk testi , lelki
gyermekünkre: Befogadlak a
szívembe!
4. A szeretet fájhat Szeretetetek
mindjobban gazdagodjék helyes
ismeretben és tel jes megértés-
ben! /Fi l 1 ,9/ Idézzük fel egy ki-
békülésünk örömét!
5. A nehézségek által növek-
szünk Tudjuk, hogy az Istent
szeretőknek minden a javukra
válik. /Róm 8,28/ Gondoljunk egy
nehézségre, amely jót hozott
nekünk!
6. Erős gyermekeket nevelünk
Bensejükbe adom törvényemet,
és a szívükbe írom. /Jer 31 ,33/
Hol ismerek magamra gyerme-
kem neveletlenségében?

7. Másokkal együtt erősebbek
vagyunk Ahol ketten vagy hár-
man összegyűlnek az én nevem-
ben, ott vagyok közöttük. /Mt
1 8,20/ Mit köszönhetünk azok-
nak, akikkel közösségben va-
gyunk?
8. Az emberélet útjának felén
Fussuk meg kitartással az előt-
tünk lévő pályát. /Zsid 1 2, ,1 / Mi
ad erőt válságok idején?
9. Küldetésünk van! A ti vi lá-
gosságotok is vi lágítson az em-
bereknek, hogy jótetteiteket látva
dicsőítsék Mennyei Atyátokat.
Kiért tehetnél valamit tágabb
környezetedben?
1 0. Hűek maradunk I rgalmas-
ság és hűség összetalálkoznak.
/Zsolt 85,1 1 / Kérdezzük meg
társunkat, mivel szerezhetnénk
örömet neki!
11 . Elengedjük gyermekeinket
Óvd meg őket a gonosztólP
Szenteld meg őket az igazság-
ban. /Jn 1 7,1 5.1 7/ Mivel kötöm
gyermekemet a szükségesnél
jobban magamhoz?
1 2. Együtt időseinkkel Az ag-
gok koszorúja a gazdag tapasz-
talat, dicsőségük az Úrnak félel-
me. Idézzünk fel egy szép em-
léket róluk!
1 3. Megöregszünk, aratunk
Maradj velünk Uram, mert este-
ledik! /Lk 24,29/ Mi a mi gazdag-
ságunk?
1 4. Hálát adunk Áldjad lelkem
az Urat és emlékezzél minden
jótettére. /Zsolt 1 03,2/
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Hivatásvasárnap
Budapestről Ondi Alex 3. éves

kispap jött el plébániai közössé-
günkbe hogy megossza velünk
hivatásának történetét. Alex Hat-
vanban született. Az érettségi
után Kismaroson az előkészítő
szemináriumban a Kafaranaum
házban készült hivatására. So-
kat segített itt a plébániánkon is.
Imában hordozzuk. Az Ő látoga-
tása kapcsán találtam meg saját
kispap koromból egy írást, amit
most olvashatunk:
A Jerikóba igyekvő pap este,

akit az irgalmas szamaritánus
példája gondolkodóba ejtett1
(A következő írás 31 évvel eze
lőtt, a papszentelésem előtt szü
letett.)
"Jerikóba igyekszem, mert kül

detésem van. Érzem, hogy pap
nak küld az Isten. Ó mennyi min
den vár rám, nincs időm megáll
ni... Azt mondták ott van az el
rejtett kincs, amiért eladtam
mindent. Nincs időm megállni,
küldetésem van, tömegek vár
nak rám, pap leszek. Kész van
nak már a meghívók az újmisé
re, itt van a teológia szigorlat,
tanulni kell, nincs időm meg
állni . . .
Arra ment egy szamaritánus

és irgalmazott neki1
Itt szenvedsz a mindennapja

im országútján Uram, szólítasz

testvéreimben, kiraboltan, re
ménytelenül, becsapva és elha
gyottan. Kiáltasz nekem minden
fájdalomban, és én az újmisés
képeket számolgatom, gyűjtöm
a hittankönyveket, a módszere
ket. Csoportdinamikát tanulok,
meg héber nyelvet, mert ki tudja
mikor lesz rá szükségem...
Tanulom, hogy milyen lesz majd

a mennyország és nincs időm
számodra. Én pap akarok lenni,
menteni ami menthető. Szere
tem az egyházat, küldetésem
van, ezt meg kell hogy értsd
Uram…

Milyen dermesztő, rideg tud
lenni a magány. Milyen távol
vannak a barátok, milyen üres
lett hirtelen minden. Itt marad
tunk ketten az út szélén, kirabol
va és elhagyottan, együtt, Te
meg én. Nézlek és forró öröm jár
át. Nézlek és tudom, hogy már
semmire másra nincs szüksé
gem. Köszönöm, hogy még az
utolsó pillanatban megállítasz a
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rohanásban. Ne engedd, hogy
elhagyjalak, vagy megkesered
jek egy életre a hálátlanság és a
bűn zivatarában. Itt ülünk egy
más mellett és a boldogság
reménye szakad fel szívemből.

Lehetséges a boldogság…
Lehetséges átölelni az abszurdi
tást anélkül, hogy belerokkan
nánk. Lehetséges, mert Te itt
vagy. Mert Te vagy az. Szótlanul
vársz, hogy észre vegyelek,
hogy átöleljelek. Te betöltesz
minden űrt, és értelmet adsz újra
mindennek. Ne engedd hogy ha
zug ábrándokban éljek a „nagy
papi életről,” ahol már én vagyok
a főszereplő és nem Te, anélkül,
hogy bevallanám magamnak.
Tudom, hogy vársz rám az egy
ház sebeiben, tudom, hogy nem
mehetek tovább, míg föl nem is
merlek a jelen nehézségeiben,
hogy a szamaritánus módjára
szeresselek...

Nem megyek nélküled Jerikó
ba, mint a példázatbeli pap, hi
szen üres prédikációkat eleget
mondtak már a nevedben. Nem
akarok semmi mást, csak Érted
élni. Hamarosan bemutatom el
ső szentmisémet. Téged foglak
magasba emelni, világ teremtő
je, kenyérré lett Isten. Add hogy
magam is áldozattá legyek ve
led."

 Tibor atya -

Zarándoklat
"Életünk legna

gyobb utazását nem
a külvilágban, ha
nem a szívünkben
tesszük. Egy em
beröltőnyi vándor
lás és felfedező rá
csodálkozások vé
gén lassan megismerjük önma
gunkat." (Simon András)
Aki rohan, azt az idő szorítja,

aki zarándokol, azt az idő tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut,
aki zarándokol, önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik,
aki zarándokol, saját ritmusára
jár. Aki túrázik, tel jesít, aki zarán-
dokol, tel jessé lesz. Aki kirándul,
kikapcsolódik, aki zarándokol,
bekapcsolódik. Aki sétál, né-
zelődik, aki zarándokol, befelé
figyel. Aki bóklászik, céltalan, aki
zarándokol, célra talál. Aki za-
rándokol, úton van. Aki zarándo-
kol, jó úton van.
A zarándoklat egy olyan „kirán-

dulás”, melyet az Isten tölt meg
tartalommal. Ebben az évben
pünkösdkor plébániánkról negy-
venhatan Csíksomlyóra zarán-
dokoltunk.
Csíksomlyó búcsújáró hely jel-

legét az adja meg, hogy már a
XV. században virágzott a Bol-
dogságos Szűz Mária tisztelete
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a székely nép körében. 1 567-
ben fordulat következett be a
búcsújárásban. A hitújítás korá-
ban János Zsigmond, erdélyi fe-
jedelem, haddal akarta a szín-
tiszta katol ikus Csík, Gyergyó
és Kászon népét az unitárius
vallás felvételére kényszeríteni,
de ők fegyvert ragadtak hitük
védelmére. A gyülekező Csík-
somlyón volt, pünkösd szombat-
ján. Isten kegyelmébe ajánlották
magukat, és Szűz Mária segít-
ségéért esedeztek, majd el indul-
tak a Hargitára. Ezalatt az idő-
sek, az asszonyok és a gyerme-
kek Somlyón maradtak és győ-
zelemért imádkoztak. A csata
diadallal végződött. Az emberek
együtt köszönték meg a Szent
Szűz segítségét. Ennek a törté-
nelmi eseménynek emlékére
fogadalmat tettek, hogy ezután
minden évben, pünkösd szom-
batján elzarándokolnak Csík-
somlyóra. Ezt az ősi hagyo-
mányt őrzi és folytatja a mai
napig Mária népe.

Jótékonysági hangver-
seny az új orgona javára.
Május 27.-én a Vox Humana

kórus csodálatos hangversenyt
adott templomunkban. Az orgo-
nára hónapok óta gyűjtünk.
Több mint egy mil l ió Forintot
adtak össze a közösség tagjai.
Ezt egészítette ki a hangverseny
bevétele. Az új orgona több mint
hét mil l ió Forintba kerül. A Püs-
pökség három mil l ió forinttal
támogatta az orgonaépítést.
Köszönünk minden adományt.
Az új orgona megáldása

jún.1 8-án a 11 -es szentmisén
lesz.

Elsőáldozás
Május 1 4 -én 26 gyermek talál-

kozott először a Szentségi Jé-
zussal templomunkban. Hárman
a Karolina iskolából, ketten a Ju-
hász Gyula iskolából, ketten a
Petőfiből, a többiek az Árpád
iskolából. A felkészülés folya-
mán a szülőkkel is próbáltunk
tanulni. Annyi marad meg a
gyermekekben, amennyit a szü-
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leiktől jó példaként látnak. Imá-
ban hordozzuk őket.
Május 28 -án 2 felnőtt keresz-

telkedett, és három felnőtt test-
vérünk járult először szentáldo-
záshoz közösségünkből. Az ala-
pozó hittanon, a katekumen cso-
port tagjaiként készültek a Jé-
zussal való szentségi találko-
zásra. A húsvét utáni szombaton
lelkigyakorlaton vettünk részt,
amelyet Bartha Angéla Szociál is
testvér és munkatársai vezettek.
Segítettek készülni erre a nagy
találkozásra. Minden katekumen
egy igét választott a szentírás-
ból, mintegy vezetőül (lámpásul)
az előttük álló útra.
Útjuk a szentségi találkozással

nem ért véget. Készülünk közö-
sen a bérmálkozásra. Kérjük
számukra Isten áldását.

Harangtorony épült a
temetőben

Urunk Mennybemenetelének
ünnepén áldottuk meg az új ha-
rangtornyot a Kisváci temetőben.
Régi vágya volt a közösségnek,
hogy halottaikat harang szava
kísérje utolsó útjukon. A harang-
tornyot Urbán Péter vállalkozó
munkatársai készítették. A ha-
rangot Farkas Titusz szerelte. A
lélekharangot a Regőczi kápol-
nából hoztuk a temetőbe. A Re-
gőczi kápolna tornyába a lélek-
harang helyett a Fehérek temp-
lomának tornyából vittünk egy
használaton kívül i harangot. Az
új harangtorony avatásakor
hangzott el a következő vers,
egy angol költőtől:

"Senki sem különálló sziget;
minden ember a kontinens

része, a szárazföld egy darabja;
ha egy göröngyöt mos el a

tenger, Európa lesz kevesebb,
éppúgy, mintha egy hegyfokot
mosna el, vagy barátaid házát,

vagy a te birtokod; minden
halállal én leszek kevesebb,

mert egy vagyok az
emberiséggel; ezért hát sose
kérdezd, kiért szól a harang:

érted szól."
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Programok
- jún. 2-5. Pünkösdi zarándoklat

Csíksomlyóra.
- jún.1 8. Úrnapja
- jún.1 9-24. Napközis tábor
- jún. 26-27. Elsőáldozók tábora
- jun.28-júl .2. Hittanos tábor

Dömös
- júl . 4-5. 1 6.00-20.00 Bibl iasze-
minárium a Regőczi kápolnában
- júl . 28-30. Családos tábor

Kemencén
- aug. 9-1 2. Ministráns tábor

Zamárdiban
- aug. 1 8-20. Egyházközségi

lelkigyakorlat Eger
- aug. 25-26. Bérmálkozók
lelkigyakorlata Spinyéri kápolna
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A Felsővárosi Plébánia
számlaszáma:

11 742094-201 22841

Irodai idő a plébánián:
hétfő: 1 5.00 - 1 7.00
kedd: 1 5.00 - 1 7.00
szerda: 9.00 - 1 2.00

1 5.00 - 1 7.00
péntek: 8.00 - 1 2.00

A plébánia honlapja:
www.feherektemploma.hu

e-mail :
vacfelsovaros@gmail .com




