IV. évfolyam, 23. szám, 2011. június 12. Pünkösdvasárnap
fel Isten országa valóságát: „Az Isten
Az evangélium azt a fönséges húsvé- országa nem eszem-iszom, hanem
ti csodát mutatja be, melyben Jézus igazságosság, béke és öröm a Szentléazért árasztja ki a Szentlelket az aposto- lekben” (Róm 14, 17). Mi is éppen
lokra húsvét vasárnap estéjén, hogy ezekben a jelekben tapasztalhatjuk meg
folytatói legyenek az ő művének. Hogy a Szentlélek hatékony jelenlétét saját
az Atya szeretetének hírnökei legyenek, életünkben: a béke, az öröm és az újjászületés befogadása által. Jézus
a feloldozás, a megbocsátás és
művét folytatni azt jelenti, Isten
a Jézustól kapott béke megországát megjeleníteni saját élehirdetése által. Jézus arra adott
tünkben.
megbízást az apostoloknak,
Ezért fontos nem csak tudni,
hogy a kiengesztelődés szolgái
de élni is keresztény, szentségi
legyenek. Hiszen éppen ez a
életünket. Minden egyes szentSzentlélek jelenlétének legigagyónásunkban a Szentlélekkel
zabb hatása, hogy gyógyul az
és az ő gyógyító szeretetével taember a bűn okozta sebektől,
az újjáteremtő Szentlélek kiáradása ál- lálkozunk, mely az apostolok és utódaik
alázatosságot megkívánó szolgálata által.
Az evangélium a Szentlélek jelenlét- tal jut el az egyes emberhez. És éppen
ének és működésének három biztos és az az Isten bölcsessége és csodája, hogy
konkrétan megtapasztalt jelét adja: bé- nem is ismerhető fel a Szentlélek jelenke, öröm és a bűnök bocsánata. A Fel- léte és munkálkodása, csak az alázatos
támadott így köszönti övéit: „Békesség lelkület elsajátítása által.
Pünkösd ünnepe mindnyájunkban
nektek!”. A tanítványok szívét eltölti az
öröm. És az ajándékba kapott küldetés, élessze ezeket a gyümölcsöket, melyek
a Szentlélek erejében megbocsátani a hiteles tanúságunk elengedhetetlen
bűnöket. Szent Pál apostol is így fedezi mozgatói.
Antal atya
Olvasmány – ApCsel 2, 1-11 – a Szentlélek kiáradása
Olvasmányközi ének: 103. zsoltár
Válasza: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Szentlecke – 1Kor 12, 3b-7. 12-13 – „a lelki adományok különfélék, a Lélek ugyanaz”
Evangélium – Jn 20, 19-23 – Jézus feltámadása után adja a Szentlelket

Vegyétek a Szentlelket!
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Ihletre várva

Szállj le szívembe Szentlélek!
Szavamban szóljon szépséged,
Szelíd szereteted szárnyaljon,
Szentséged szikrákat szórjon!
Szaporán szakadjon a színarany szökőkút,
Színezd szavaimat, akár a szivárványút!
Születni szeretne szájamon a szavalat,
Szabadítsd ki a szívembe szorult szavakat!
Szentséges Szűzanya, szívemnek
szószólója!
Szívem szeretete szüntelenül azt szajkózza:
Szeretnék szentjeid szívében szántogatni,
És szépséges szófüzéreket szüretelni.
Szólj szívemből Szentlélek!
Szálljon színpompás szépséged!
Szelíd szereteted szárnyaljon,
Szentséged szikrákat szórjon!
Szakácsné Ujházy Mária

Júniusi tűz

Hittantanítás közben sokszor beszélek arról, hogy mennyire elszakadtunk,
mi, mai emberek, ősi szimbólumainktól, szokásainktól, amelyek az emberi
élet velejárói és éltetői.
Mit jelentett régen egy közösségnek
a tábortűz, a szent fa, amelyek köré
gyűltek, mit jelentett a közös játék, beszélgetés egy ünnep alkalmával. Mindezek a gondolatok elevenedtek fel bennem, amikor kicsiny családommal részt
vettünk a június első hétvégéjén megrendezett plébániai juniálison. Tűzgyújtásra érkeztünk. Tűz, melyen az ételt
készítettük. Tűz, melyet körülálltunk
kicsinyek és nagyok, beszélgetve, régi
emlékek közt kutatva és közben tápláltuk is, hogy ki ne aludjon. Sem ott a
bogrács alatt, sem itt a szívünkben,
hogy összetartozunk.

Fotók: Dessewffy Mária

Az árnyas fa alatt összegyűltek az
asszonyok, hogy ételt készítsenek, hogy
gyermeket dajkáljanak, és gyermekek,
hogy önfeledten játsszanak és rajzoljanak. És ott a rendőr- és tűzoltóautó
látványától és szirénájától sem kellett
megijedni. Nem bajt és bűnt jeleztek.
Csak ott voltak, hogy megismerhessék
őket fiatalok és idősek. Lássuk, láthassuk, ők azok, akik szolgálnak minket.
Nem történtek nagy és látványos dolgok. Csak családok, emberek találkoztak, finomat ettek és ittak és nem felejtettek el egy pár percre az Oltáriszentségben Jelenlévőnek hálát adni… Hogy
van tűz mely ételt melegít és lelket táplál, van fa, amely árnyat ad, és amely az
ég felé vonzza a tekintetet. Jó volt ott
lenni!
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Köszönet Derrick séfnek, Mickó néni
„totó-mesternek” Fejes Ági „kreatív koordinátornak” és Antal atyának, hogy
ott lehettünk!
Vas Zoltán

Ministránsokkal Esztergomban

Reggel 10-kor a templom mellett
gyűltünk össze a ministránsokkal, hogy
meglátogassuk Csabit diakónussá szentelése előtt két héttel. Összesen 12 voltunk.

ban megismertünk. Kispapságára való
tekintettel ingyen lemehettünk a bazilika kriptájába is, ahol megtekintettük
Mindszenty bíboros sírját is. A kisebb
hűsölés után átmentünk még Párkányba is fagyizni, ahol különböző fagylaltkompozíciókat kaptunk.

Fotók: Majerszky Zoltán

Mivel kocsival mentünk, a már táborok alatt jól megismert Péliföldszentkeresztre is bementünk, ahol Béla atya
annak ellenére szívesen fogadott minket, hogy előzetesen nem jelentkeztünk
be. Elsétáltunk a Lourdes-i barlanghoz.
Itt ettünk, majd rövid imádkozás után
tovább indultunk Esztergomba.

Csabi már várt minket a szemináriumban. Együtt felsétáltunk a bazilikához, melyet az ő körbe vezetésével job-

Délután kispapunk szobájának megismerése után elbúcsúztunk tőle; és
miként a napkeleti bölcsek, úgy mi is
más úton tértünk haza Albertfalvára:
Visegrád irányába. Itt még egy rövid
bobozást is belesűrítettünk a programba. Ezután siettünk haza az esti misére, amire ugyan pár perc késéssel, de
megérkeztünk.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen
a tartalmas vasárnapon. Imádkozzunk
együtt Csabiért, és minden szentelendőért, hogy mindig hűségesek
tudjanak maradni hivatásukhoz!
F. Miklós
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Hirdetések

1.) Holnap, hétfőn hétköznapi rend
szerint lesznek a szentmisék. Ezen a
napon az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Karizmák Ünnepe címmel
egész napos programot szervez Máriaremetén, a kegytemplom kertjében.
Délután 3-kor ünnepi szentmisét mutat
be dr. Erdő Péter bíboros úr.
2.) Plébániánk kispapját, Fejes Csabát, június 18-án, szombaton, az esztergomi bazilikában, a délelőtt ½11 órakor kezdődő szentmisében szenteli diakónussá dr. Erdő Péter bíboros úr.
Imádkozzunk szentelésére készülő
testvérünkért, hogy a Szentlélek világosságával meghozott, elkötelezett döntésében és önátadásában mindig hűségesen kitartson!
3.) A hét jeles napjai: hétfőn Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító, szerdán pedig Árpád-házi Boldog
Jolán szerzetesnő ünnepe lesz.

Anyakönyvi hírek

Keresztelések:
Kovács Zoltán, június 12. 1000
Velencei Léna, június 12. 1100
Házasság: Eredics Kristóf – Paizs
Alexandra, június 18. 1630
Temetés: Héring Dezső, június 17.
00
10 , Budafok

Viccek

– Amikor megvettem magától ezt a
kocsit, azt mondta, hogy ez életem végéig kitart. És tessék, három hónap
után teljesen tönkrement!
– Igen, uram, de amikor ezt a kocsit
vette, ön olyan pocsékul nézett ki…
– Asszonyom, itt van a fiatalember,
aki tegnap elütötte magát. Egy csokor
virágot hozott. Bejöhet?
– Igen, de csak ha gyalog van.
– Kedvesem, beértünk már a városba? – kérdezi a feleség a férjet.
– Valószínűleg, mert egyre gyakrabban ütünk el gyalogosokat.
– Hát akkor lassíts!
– Én? Hát nem te vezetsz?
A bíró a tárgyaláson a sofőrhöz
fordul, aki elütött egy idős hölgyet.
– Miért nem dudált, amikor látta,
hogy a kocsi elé lép a néni?
– Nem akartam megijeszteni szegényt…
– Papa! Kipróbáltam az új kocsidat!
– Na, és milyen?
– Tényleg elmeséljem, vagy inkább
elolvasod holnap az újságokban?
A fuvarozó vállalatnál beszélget két
barát:
– Miért rúgták ki Kropacseket?
– Mert bement az igazgató irodájába.
– És? Más is bement már!
– De ő a kamionnal!
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