IV. évfolyam, 24. szám, 2011. június 19. Szentháromság Vasárnapja

„Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta oda…”

hagy magunkra bennünket, hanem
mindent odaadott értünk.
Ez a vasárnap ugyanakkor arra is
hív minket, hogy mi is gyakoroljuk
ezt a szeretetet egymás között. Elsősorban családunkban, házastársunkkal, testvérünkkel szemben, illetve
azokkal is, akiket nehezünkre
esik elviselni, hiszen a szeretettel nem jár mindig nagy belső öröm, sőt olykor kifejezetten nehezünkre eshet megtenni egy adott szeretetcselekedetet. Azonban ha azt mégis
megtesszük, az egy sokkal nagyobb szeretetre utal, hiszen abszolút
haszon nélkül teszünk jót.
Kérjük a mai ünnepen is a Boldogságos Szűz Máriát, hogy segítsen
minket minél hasonlóbbakká lenni a
Szentháromsághoz, egymás és Isten
szeretete tekintetében!
Fejes Csaba
diakónus

A mai vasárnapon Szentháromság
Vasárnapját üli az Egyház. Ez a titok
keresztény hitünk legnagyobb és egyben legfontosabb titka. Ebben a titokban tárul fel számunkra, hogy Isten
személy és Istenben élet van.
Ez a titok mutatja meg nekünk az igazi szeretet közösség legfontosabb tulajdonságait, melyek nem mások,
mint a kölcsönös szeretet,
hűség és másokért szeretetből fakadó tenni akarás.
A mai evangéliumban olvashatjuk,
hogy Isten, aki Szentháromság úgy
szereti ezt a világot, vagyis minket
embereket, hogy mindenét odaadja értük. Az Atya a Fiút és a Fiú önmagát,
azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Ennek ismerete hatalmas öröm
forrása lehet számunkra. Ezen a vasárnapon örülhetünk annak, hogy az
az Isten, aki minket teremtett, nem
Olvasmány – Kiv 34, 4b-6. 8-9 – az Atya irgalmas és könyörülő Isten
Olvasmányközi ének: Dán 3, 52. 53. 54. 55. 56
Válasza: Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.
Szentlecke – 2Kor 13, 11-13 – szentháromságos köszöntés
Evangélium – Jn 3, 16-18 – Isten Fiának küldetése
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Fejes Csabát diakónussá szentelték

Plébániánk kispapját azt hiszem,
nem kell bemutatni senkinek. Kisgyerekkora óta ministrál templomunkban,
a Don Bosco Katolikus Általános Iskolába járt és lapunkba is rendszeresen írt
elmélkedéseket. Tegnap délelőtt az esztergomi bazilikában diakónussá szentelte dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek.

Kézrátétel

Ezzel visszavonhatatlanul elkötelezte
magát Isten és az Egyház mellett és az
Egyház is őmellette. Kötelessége gyakorolni hivatását, végezni a zsolozsmát és
megtartani a cölibátust. Mától fogva vállán átvetett stólával fog asszisztálni prédikálni a szentmiséken. Gratulálunk neki és
továbbra is imádkozunk érte, hiszen a
papszentelés még előtte van!
Attila atya
A hét szentje – június 21.

Gonzága Szent Alajos szerzetes

Lombardiában született 1568-ban, a
Gonzaga olasz főúri családban. Tíz éves

korában Francesco Medici fejedelem udvarában mint apród szolgált. Feltűnt tudatos lelki élete. Hazatérve nagy lelki élményben volt része. Borromeo Szent Károly kezéből vehette először az Oltáriszentséget. Kemény önmegtagadást kezdett, éjjelente felkelt imádkozni. Ebben az
időben alakult ki szerzetesi hivatása.
1581-ben családjával Madridba költözött. II. Fülöp udvarában teljesített
apródi szolgálatot. Szerzetesi hivatását
bejelentette szüleinek. Elsőszülöttként
apja ellenezte szándékát, ezért egy éven
keresztül utaztatta Olaszországban, de
Alajos hajthatatlan maradt. 17 éves volt
amikor kijelentette apjának: „Hatalmadban vagyok, de tudd meg, ha hivatásomat ellenzed, Isten akaratának
állod útját!” Apja hosszas lelki tusa végén beleegyezett fia döntésébe.
Alajos lemondott elsőszülöttségi jogairól öccse javára és Rómába ment.
1585-ben jelentkezett a jezsuita
novíciátusba. A legalantasabb teendőket is alázattal végezte. A kisebb papi
rendek felvétele után a hittudományok
tanulásába kezdett. Tehetségét és szorgalmát látva, nagy jövőt jósoltak neki.
A Rómában kitört pestisjárvány idején részt vett a betegek ápolásában. Elkapta a pestist és bár csodálatosan
meggyógyult, a rákövetkező súlyos lázban 1591. június 21-én meghalt. Rómában a Szent Ignác templomban temették el, 1726-ban avatták szentté.
Szent Alajos a tisztaság hőse, kemény kézzel biztosította a lélek uralmát
a test felett. Tökéletes művésze volt a
szeretetnek. Órák hosszat tudott elmerülni Istenben. Példája bizonyítja, hogy
Isten országában egészen nagynak lenni akármilyen rövid élet alatt is lehet. Ő
a tanuló ifjúság védőszentje.
Godányi Ákos
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Család Éve

A keresztény család feladatai

Az élet szolgálata – az élet továbbadása
(Familiaris Consortio 5. rész)
A Jóisten az ember
megteremtésével teszi tökéletessé a teremtés művét. Meghívja őket arra,
hogy részesei legyenek az ő alkotó
munkájának – szabadon és tudatosan
vállalják az élet ajándékának továbbadását. Így válnak a házastársak szerelmük
gyakorlása által a Teremtő Isten munkatársaivá. Az Egyház isteni küldetéséből
adódóan feladatának tekinti, hogy oltalmazza a családot - a házasság méltóságát, és az élet továbbadásának feladatát. Elveti a természettudományok és a
technika fejlődése által felvetett nézeteket az emberi jövő kilátástalanságáról,
viszont meggyőződése, hogy az emberi
élet bármilyen törékeny és keserves,
mindig az Isteni Jóság nagyszerű ajándéka. (30.)
VI. Pál pápa hangsúlyozza, hogy „az
Egyház tanítása azon az Isten által
alapított felbonthatatlan kapcsolaton
nyugszik, melyet az ember saját kezdeményezése alapján nem szakíthat
szét; s ez az egység a házasélet aktusában az egyesülés és a gyermeknemzés
között áll fenn.” (Humanae Vitae 7.)
Az Egyház újabb és határozottabb
eszközöket és módszereket alkalmaz,
hogy hangsúlyozza azt az keresztény
erkölcsi értékrendet, miszerint az élet az
Atyaisten ajándéka, csak ő rendelkezhet
fölötte.
Ugyanakkor azt is tudnunk és hirdetnünk kell, hogy Egyházunk anyaként

áll a családok mellett: nem bírájuk, hanem segítőjük akar lenni.

A betyár

Vidéken, egy derűs öregúrtól hallottam. Egy betyár jött a paplakba éjnek
évadján. Mert ma is akad még betyár
vidéken. Az újságok ma inkább betörőnek hívják, de a lovon járó betörő is
csak betyár.
A plébános füle olyan éles volt, mint
a vadászkutyáé. Ahogy csendesen feküdt az ágyban, tisztán hallotta, hogy
kint egy ló áll meg a kert alatt, ember
lopódzik az ablakhoz, ronggyal benyomja, roppant óvatosan bemászik és
elkezd motoszkálni az íróasztal körül.
Lábán posztóval becsavargatott csizma.
Az atya sötétséghez szokott szeme még
az alakot is megismerte, nem volt az
más, mint Gyurka, a betyárrá vedlett
szolgalegény. Nem szólt semmit az
öregúr, nagy lelki nyugalommal feküdt
az ágyban, meg se moccant. A betyár
igen óvatosan a fiók körül motoszkált.
Végre az öreg mégis megszólalt:
– Nagy marha vagy te, édes Gyurka
fiam!
A motoszkáló hirtelen mozdulatlanná vált. Az folytatta:
– Igen nagy marha vagy, mert sötétben akarsz találni valamit ott, ahol
én világosban sem találok semmit.
A betyár odasomfordált az ablakhoz
és kimászott rajta. Kintről aztán szépen
beköszönt:
– Adjon Isten jó éjszakát!
– Adjon Isten neked is, Gyurka fiam!
Pár pillanat múlva lódobogás, ami
hamar elveszett az éjszakában.
a 80 éves Szabó néni

IV./24.

Hirdetések

1.) Szombaton reggel 9 órától a
templom takarítása lesz. Minden segíteni szándékozót szeretettel hívunk!
2.) Jövő vasárnap lesz Úrnapja, az
Oltáriszentség ünnepe. Az úrnapi körmenetet a délelőtt ½9 órai szentmise végén végezzük. Ezen a napon 10 órai
szentmise nem lesz templomunkban!
Szeretettel kérjük, legyenek segítségünkre a jövő vasárnap az úrnapi oltárok elkészítésében! A körmenethez virágszirmokat gyűjtünk a hét második felében a sekrestyében.
3.) Dr. Verbényi István atya június
21-én ünnepli pappá szentelésének 50.
évfordulóját. Itt a mi templomunkban
július 2-án, szombaton délelőtt ½11kor tartja ünnepi aranymiséjét, amelyre
már most mindenkit nagy szeretettel hívunk!
4.) A hét jeles napjai: kedden
Gonzága Szent Alajos szerzetes, pénteken pedig Keresztelő Szent János születésének ünnepe lesz.
5.) A
legközelebb szeptember első vasárnapján (szept. 4.) jelenik
meg. Köszönjük minden olvasónknak a
figyelmet, az adományokat, szerzőinknek és közreműködőinknek pedig a
munkáját!

Anyakönyvi hírek

Keresztelés: Homics Benedek, június
19. 1100
Béres Zalán István, június 25. 1100

Juhász viccek

Két juhász beszélget:
– Amikor együtt őriztük Szutyok Palkóval a nyájat, ráparancsoltam, hogy
minden reggel húzzon tiszta kapcát.
– És betartotta az utasítást?
– Igen, de egy hét múlva már nem
ment fel a lábára a csizma.
Turisták tesznek látogatást a pusztán. Leszállnak a buszról, nézik a legelésző birkákat. Azt kérdezi az egyikük
a birkapásztortól:
– Ezek egész nap esznek?
– Nincs más dóguk – dörmögi a juhász.
– És mondja, sokat is esznek?
– Nem egyformán – hunyorít az
öreg. – A fehérek például kétszer annyit,
mint a feketék.
– Hát ez meg hogy lehet?
– Hát csak úgy, hogy kétszer annyian
vannak…
A rendőr odamegy a juhászhoz:
– Ha megmondom hány juha van
magának, odaadja az egyiket?
– Igen.
– 123.
– Ez fantasztikus, egy a magáé.
A rendőr felkapja az egyik jószágot,
éppen indulna, amikor megszólal a juhász:
– Ha megmondom mi a foglalkozása,
visszaadja?
– Igen.
– Maga rendőr.
– Honnan tudta?
– A pulit akarta elvinni.
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