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ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!

EGYÜTT EGY AK AR ATTAL
„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a
helyen mindnyájan együtt voltak” (ApCsel. 2,1) .
Az Apostolok Cselekedete szemléletesen írja
le a tanítványok pünkösdi élményét: hatalmas
szélrohamhoz hasonló zúgás, lángnyelvek, amelyek leszálltak a tanítványokra és ők megteltek
szentlelélekkel.
Pünkösd ünnepe – az egy akarat ünnepe, a
közösség megalakulásának az ünnepe, a
szentlélek kitöltésének az ünnepe. A
Szentlélek indította el az Egyházat,
a Szentlélek az, aki a mi nagy
családunkat, az Egyházat öszszetartja és ebben a nagy családban mindannyiunknak
megszabja feladatát. Szebben
nem is tudta volna szemléltetni ezt a dolgot Szent Pál,
mikor az Egyházat az emberi
testhez hasonlította. A testben
minden tagnak megvan a maga feladata: a kéznek, a lábnak, a szemnek, a
fülnek, a szájnak és még sorolhatnánk tovább. Ezeket a feladatokat nem lehet felcserélni és nem lehet
nélkülözni. A kéz nem láthatja el a láb feladatát, a
szem a szájét, az orr a fülét. A test nem mondhatja
a kéznek, hogy nincs rád szükségem, mert akkor
nem tud fogni, a szemnek, hogy nincs rád szükségem, mert akkor nem lát, a fülnek, hogy nincs rád
szükségem, mert akkor nem hall.
Ugyanígy az Egyházban is: mindannyiunknak megvan a maga feladata, amit mi láthatunk
el és nem más.
Nem különleges feladatokról van itt szó az Egyházéletében, hanem arról, hogy mindenki – kicsik
és nagyok – ott éljenek igazi keresztényként, ahol
éppen vannak. Az édesanyák nem adhatják fel hi-

vatásukat, mert akkor ki neveli fel gyermeküket.
Nem hagyhatjuk ott munkahelyünket egyik napról
a másikra, azért mert meguntuk, különben ki keresi
meg a kenyeret a családnak. A gyerekek, nem hagyhatják abba az iskolát, mert helyettük nem fogják
mások megtanulni a leckét, és az ismeretek nélkül
nem boldogulnak a későbbiekben.
Az ünnepen gondolkozzunk el azon, hogy
mennyire engedjük működni bennünk a
Szentlelket, aki lelkünk édesanyja.
Engedjük-e hogy tápláljon, erősítsen, és az Egyház nagy családjának életképes, hasznos
tagjaivá tegyen? Ha úgy találnánk, hogy nem adtunk elég
teret neki, nem kell feladni:
Istennél mindig van újrakezdés, Isten mindig hajlandó
elfelejteni azt, ami volt. Kérjük
a Szentlelket magunkra, családunkra, és azon kis testvéreinkre,
akik első alkalommal járulnak szentáldozáshoz. Az első szentáldozás ne a befejezés, hanem
egy kezdet legyen az igazabb keresztény életben.
Jöjj, Szentlélek Úristen!
Dolgozz általam úgy, hogy hivalkodás nélküli
kovász tudjak lenni a világban!
Segíts, hogy meg tudjam szeretni a lábmosó szolga
szerepét!
Segíts, hogy a Te erődből úgy tudjak jót tenni, hogy
ne tudja a bal kezem, mit tesz a jobb. Add, hogy
tudjam hinni és továbbadni: elsősorban nem azért
vagyok keresztény, mert Veled erős vagyok és mindent kibírok, hanem azért, mert gyönge vagyok
és elismerem, hogy szükségem van Rád!

Úton mar adni és azon haladni
Minden elindulásomat és megérkezésemet
egy út köt össze. A helyes út választása, illetve
azon való magabiztos haladás egyik nagy titka
a megérkezésemnek. Az Atyához való megérkezésemet az elindulásom előzi meg, és az utam
határozza meg. Jézus azt mondja: „Én vagyok
az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az
Atyához, csak általam.” (Ján. 14.) Tehát először
Jézushoz kell, elinduljak, hozzá kell eljussak.
Hozzá való eljutásomat, imáim, hitem mellett, a
családi, baráti, munkatársi, egyházi közösségeim is segítik. Azok a közösségek, akikkel élem
földi életemet. Ezek a
közösségeim, formálhatnak és alakíthatnak
engem. De mivel én is a
közösség tagja vagyok,
ezért nem csak formálódok, hanem formálok
is. Így egymást formálva és alakítva, egymást
segítve és bátorítva, haladhatunk ezen az úton, melynek a végén Jézus
vár minket. De ahhoz, hogy ennek az útnak a
nehézségeit, kihívásait le tudjuk győzni, erősödnünk kell. Én, mint a közösségem tagja, úgy érzem, hogy ugyanazon dolgok segítségével tudok
erősödni, mint a közösségeim.
SZENTSÉGI DOLGOK
Ezek a Szentségimádások, bűnbánatok, lelkigyakorlatok, Szentségekben való elmélyülések, Házas Hétvégék, de akár Szent sír őrzése,
Keresztutak, Roráte, stb.…. Ezek a „Szentségi
dolgok” azok, amelyek megteremtik a békét a
szívekben, ami minden közösség sziklája lehet,
amire lehet aztán építkezni. „Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg,”(ApCsel ) Bűnbánat, aztán léphetünk a következő lépcsőfokra.
BÖLCS ELŐADÁSOK
Ilyenek a Vető előadások, Szentlélek hét
ajándéka előadás sorozat, Lelki wellness hétvégék, Szabadegyetem, stb… még sokáig sorol-

hatnám. Ezek fontosak, hogy a látóköröm szélesedjen, tudásom bővüljön. Esetleg magamra
ismerhetek egy előadás során, vagy felismerem
magamban esetleges hiányosságaimat.
EMBERSÉGES BESZÉLGETÉSEK
Ide tartoznak, az előadások utáni fórumok,
minden emberi találkozások. Lelki beszélgetések, kirándulások, közös sporttevékenységek,
csoportok, sütögetések, családi nap. Szentmise
után a plébánia udvaron zajló beszélgetések,
közös táborozások, tánctanulás, nyárra tervezett „Csak úgy
vagyunk” nevű beszélgetések, stb.
A FELADATOK
VÁLLALÁSA
Szentmisén
való
szolgálatok,
kerítésépítés, trambulin összerakás,
templomkert takarítás, kertészkedés,
fenyőfadíszítés stb.
Minél több feladatot mer vállalni egy ember a
közösségért, annál jobban a közösség szerves
tagjává válhat, akárcsak egy gyermek a családban. Mint legkisebb tagnak neki is vannak
feladatai, melyek fontosak lelki fejlődéséhez.
Régebbi időkre gondolva, a gyereket odatették
kaszálni is a forró napsütésbe, még akkor is,
ha esetleg tizenéves volt. Pedig akkor is vágott
a kasza éle, pedig talán akkor is volt napszúrás,
délibábot táncoltató kánikula, akkor is volt UV.
Igaz, hogy jéghideg Coca-Cola az nem volt, de
helyette volt az izzadás. Talán most ez az izzadás
hiányzik, ahhoz, hogy felnőjünk, magunk és közösségeink javára. Tudjuk, hogy izzadságunkat
mindig van, ki letörölje, mégis talán félünk megizzadni, félünk a feladatoktól. Mindent elkövetünk, csak ne izzadjunk. Persze a feladatok kibúvására, mi emberek hajlamosak vagyunk. Mai
világ jól bevált kifogása, hogy nincs időm nekem
erre. Én a mindennapi életemben, miután meg

tanultam bizonyos dolgokra nemet mondani,
ezt nem érzem. Ha viszont belegondolok, hogy
39 év kellett ahhoz, hogy eddig elvánszorogjak
ahol most tartok, és hogy hová szeretnék eljutni,
akkor azt kell mondjam, hogy nincs időm. Talán egyszerűbb feladni. De nem! Én nem akarom feladni! Én, ha kell izzadni, harcolni fogok
közösségeimért, hogy ha majd eljön a számadás
órája, Szent Pállal elmondhassam „A jó harcot
megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet
megtartottam”.
Pécsi József

Szent Lélek szállj alá:
erő, kincs, égi fény...
A világ oly gazdag,
és mégis oly szegény!
Hatalmasoknak, kik
vezetik a népet,
s fegyver van kezükben,
adj nagy bölcsességet.
Űzz el szívekből
vad haragot, sértést,
népek s egyesek közt
teremts egyetértést.
Annyi még az önzés,

a gyűlölet: - vedd el!
tölts be minden szívet
emberszeretettel.
Krisztus indulatját
vidd a földre szerte,
Te uralkodj bennünk
békességnek Lelke.
Élni vágyunk, mégis
veszni készül minden,
mentsd meg a világot
Szentlélek Úr Isten!
Bódás János:
Szentlélek, szállj alá!

Isten hívó szava
Amikor húsvét szombatján megkaptam a keresztséget, és elszorult torokkal, könnyes szemmel
visszaültem a padsorba katekumen társaim közé,
nem voltak megfogalmazható szavak bennem,
csak érzések. A sírás fojtogatott és eltöltött a hála,
amiért Isten hívó szava elért. Megértettem, mi a
szándéka, és megtettem azokat a nagyon nehéz,
súlyos, első lépéseket a templom, a plébánia felé
több mint egy éve.

Ma már számomra is érthetetlen, miért volt ez
olyan nehéz és miért nem tettem meg sokkal
hamarabb. A katekumen foglalkozás kéthetente
Laci atyával mindannyiunk számára nagy élményt jelentett, mindenki szeretett járni, alig volt
hiányzás, és általában tovább tartott az eredetileg
megszabott időtartamhoz képest. Elmélkedtünk,
kérdeztünk, sokat tanultunk és még többet akartunk tudni. Máskor viszont mindenki némán,
magába mélyedve hallgatta Laci atyát. Társaimmal együtt jártuk végig az utat, ki-ki a magáét,

amelyre Isten meghívta. Mindenki más és más
okkal, de ugyanolyan céllal érkezett a csoportba:
a keresztény életet megismerni, megélni, a hittel
megismerkedni és megtanulni, hogyan érthetjük
meg Urunk szándékát. Megismerkedni azzal, ami
eddig hiányzott az életünkből, a mindennapjainkból, a gondolatainkból, az érzéseink közül, a
kérdéseinkre megtalálni a választ. Hogyan lehetek boldogabb? Hogyan adhatok többet? Ki segíthet? Merre tartsak? Hol találom meg a válaszokat?
Felnőttként választottuk a keresztény életet, a
katolikus egyházat, vannak köztünk huszonévesek és nagyobb élettapasztalattal rendelkezők.
Az idősebbekhez tartozva sokáig küzdöttem azzal a kétellyel, vajon nem késő számomra Isten
keresése? Mire eljutottam a keresztelésig, már
tudtam, hogy nem késő, és talán még erősebb,
mélyebb hittel kell bírnom, ha ebben hiszek. Hála
és köszönet mindenkinek, aki ebben segített. A
katekumenek bemutatásakor és a keresztelés után
is megható volt a sok kedves visszajelzés a közösség részéről, hiszen a rendszeresen templomba járók hite is megerősödött, látva minket, új társaikat. Szeretettel és bátor szívvel, alázattal fogadom,
erős hittel várom, milyen feladatokat kapok a jövőben, hogyan szolgálhatok, és merre vezet az Úr.
„Taníts engem utaidra, Uram,
hogy igazságod szerint járjak,
és teljes szívvel féljem nevedet.”
(Zsoltárok könyve 86:11)
Dr. Bene Edit

Jegyesoktatás
Mivel gyermekkorom óta vallásos nevelésben részesültem, ezért számomra a házasságkötés mit sem ér templomi esküvő nélkül. Függetlenül attól, hogy a vőlegényem nem keresztény, a
közösen töltött öt év során megtapasztalta, hogy
számomra és a családom számára milyen fontos
a hit és a vallás gyakorlása. Így amikor eldöntöttük, hogy összeházasodunk, magától értetődő volt, hogy részt veszünk a jegyesoktatáson.
Mindketten nagy várakozással tekintettünk
a kurzus elé, s elfogultság nélkül állíthatjuk,
hogy Laci atya és az általa szervezett oktatás
felülmúlta minden elképzelésünket. Számunkra a legfontosabb üzenet, amit az előadássorozat közvetített felénk, hogy abban a társadalmi
szintű önámításban, amelyben a világ szenved
– úgy, mint a világi hívságok, a karrier, a pénz
és a pillanatnyi boldogság hajszolása, valamint
a túlzott fogyasztás a követendő norma és a boldogság áhított vagy vélt forrása –, oly sok ember
boldogtalan. Ebben az értékzavaros világban az
egyetlen reális alternatíva a keresztény házasság, a házasság szentsége, hiszen olyan értékekkel vértezi fel a kapcsolatot, amire hosszú távon
is építkezni tudnak a házastársak és az utódaik
egyaránt. Laci atyától ezzel kapcsolatban számtalan hasznos útmutatást kaptunk, a konﬂik-

tuskezeléstől a gyermeknevelésen át a családi
boldogság és harmónia megteremtéséig. Lényegében minden olyan fontos területét érintette a
házasságnak, mely esetleges probléma forrása
lehet, s amellyel foglalkozni kell. Csak ajánlani
tudjuk a jegyeseknek és leendő jegyeseknek ezt
az oktatást. Úgy véljük, hogy minden házasságot kötő párnak javára válna egy ilyen kurzuson
való részvétel ahhoz, hogy valóban holtomiglanholtodiglan legyen a fogadalmuk.
Tóbiás Zsuzsa és Dr. Mikle Róbert
Köszönöm neked a boldogságot, Uram,
amit nekünk ajándékoztál.
Te vezettél bennünket egymáshoz.
Segíts, hogy egymás mellett maradhassunk,
és segíthessük egymást a házasság felé vezető úton.
A szeretet megbocsátásból él.
Add, hogy meg tudjunk egymásnak bocsátani,
hogy növekedjünk egymás szeretetében.
Minél inkább megkedveljük egymást,
annál inkább növekszünk az irántad való szeretetben is.
Add, hogy egymást mindinkább megismerjük,
mind bensőségesebben szeressük,
s minden gyöngédségünkkel, szívünk dobbanásával
s élőszóval is elmondhassuk egymásnak
a boldogító vallomást: Szeretlek!
Fernand Lelotte SJ, Beszélgetés a Mesterrel
című könyvéből (OMC, Wien, 1988)

A Szentmisék időpontjai
MEGTESTESÜLÉS TEMPLOM
vasárnap:

9.00-kor görög katolikus liturgia
11.00-kor ünnepi szentmise
hétköznap: 18.00-kor szentmise
Gyóntatás, lelkibeszélgetés minden szombaton
szentmise után.

JÓZSAI SZENT CSALÁD TEMPLOM
vasárnap:
szerda:

9.00-kor ünnepi szentmise
18.00-kor szentmise
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