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Parányi, de élő ágacska
Talán nem csak én érzem így, de egyre erősebb bennem a
felismerés, hogy csak úgy rohanok az események után. Jobban,
mint valaha, pezsgőbb lett az élet bennem és körülöttem.
Estéről estére kimondhatatlan fáradtságot érzek. Rengeteg
információ, ami „átmegy rajtam”, a sok megoldandó feladat, a
különböző tevékenységek embert próbálóan igénybe vesznek.
Eszembe jut a kilencvenes évek eleje, amikor először utaztam
Németországba. Ottélő ismerőseim kivétel nélkül mind
arról panaszkodtak, hogy nincs idejük szinte már semmire
sem, állandó stresszben
élnek. S csak úgy magamban
tűnődtem: Vajon mitől olyan
stresszesek, amikor szinte
mindenük megvan? Most
érzem csak, mennyire igazuk
volt. Az a fajta „jólét”, ha
más formában is, de minket
is utolért.
Közhelyszerűen
hangzik, de mégiscsak igaz:
rohanó világban élünk.
Időről időre megálljt kell
parancsolnunk számunkra. S
az a néhány csendes pillanat
alkalmat szolgáltat, hogy újra
rendezzük dolgainkat.
Kedves
Olvasó,
ha kezedbe veszed mostani
újságunkat, kérlek, állj meg egy kicsit, s adj időt magad
számára. Ne rohanj! Hiszen nagy nap a mai. Templomunk
felszentelésének 14. évfordulóját ünnepeljük. Kevés vagy sok
az elmúlt 14 esztendő? Döntse el mindenki saját maga. Tény,
hogy ha most megállsz egy kicsit, akkor nagyon sok emlék tör
elő a nem is annyira távoli múltból. Emlékszel még arra, hogy
milyen is volt ez a park, amikor még nem álltak a templom
falai? Emlékszel, hány órát töltöttél el itt munkád végeztével?
Hogy raktad a deszkákat, téglákat, cserepeket? Emlékszel a
szerda délutánokra, a hitvesednek ültetett rózsákra? Emlékszel
a közös sikerekre, a bizakodó reményre? Emlékszel a 14 évvel
ezelőtti novemberi Krisztus Király vasárnapra? Egy álom
vált akkor valóvá! Emlékszel hány ezren ünnepeltük azt a
csodálatos álmot? Igen, az álom valósággá lett!
Ma újból fel kell tenned a kérdést elsősorban magad
számára: Miért fontos nekem ez a templom? Vagy egyáltalán

fontos-e? Az kevés önmagában, ha csak a múlt emlékeit
hívjuk elő. Nem több ez, mint nosztalgia, amire bizonyos
keretek között szükség van. Olyan, mint amikor megfakult
fényképeket nézegetek albumomban, s emlékeimet ott
feledem a múltban.
A mai ünnep ettől sokkal több kell hogy legyen. Az
ismételt megerősödés nagy pillanata. Annak a rég felismert
igazságnak tudatosítása, hogy templomunk nem öncélú. Nem
önmagáért van. Nem azért áll itt, mert hát valahová építeni
kellett. E templom értem,
érted van. Azért van, hogy
az élettelen köveket élettel
töltsük meg, a magunk
életével. Azért van, hogy
napról napra a legszentebb
áldozatot, a szentmisét
mutassuk be. Azért van, hogy
minden vasárnap jelenvalóvá
tegyük a húsvéti titkot, hogy
a világegyház részeként itt,
a helyi egyházban éljük meg
istengyermeki
életünket.
Igaz, csak parányi ágacska
vagyunk a Világegyház nagy
fáján, mégis, ebben a kis,
apró, elenyésző részben, itt,
köztünk, bennünk jelen van
az Egyház. Itt, köztünk jelen
van Isten szava, megtöretik a kenyér és egymásnak nyújtjuk az
üdvösség kelyhét. Itt, bennünk és általunk folytatja Krisztus
megváltói művét. Mi vagyunk az Egyház! Mi vagyunk a helyi
Egyház!
Vasárnap a talentumokról szóló példabeszédet
hallhattuk. Nekem is van talentumom, s ez a magam élete.
És mindaz, ami életemhez hozzá tartozik. Annyian várják
közösségünkben magam kincseit. Hisz tudják, velem ők
is többek, gazdagabbak. Ne feledd: ettől a szent helytől,
templomtól sokat kaptál. Illő hát egy részét viszonozni.
Boldog születésnapot a Szentlélekről nevezett plébániai
közösségnek! Szeretettel és barátsággal:

Merlás Tibor, plébános
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A „szentlelkes” Egyházközség
Emlékszem, milyen nagy riadalom támadt gyermekkoromban
egy vecsernyén, amikor két vadgalamb berepült a kaplonyi
templomba. Az anélkül is folyton ingerült Gajdos Vince
ferences atya (Isten nyugtassa!) egészen belevörösödött. Az
csak világos, hogy galambok nem valók a templomba, hát
még „vadgalambok”! És most mégis ott voltak. Egy darabig
körberöpködtek, majd leültek a magasan fekvő ablakpárkányra,
és fejüket minden lépésnél le-felkapkodva figyelték, hogy mi
– egyébként ügyes ministránsok! – hogyan lóbáljuk a füstölőt,
és hogyan tesszük fel a vélumot (vállkendőt) az atya vállára.

józan paraszti eszére hallgatva visszahúzódott, a galambok
megtalálták a kisablakot és boldogan elhagyták az ódon
falakat.
Nem vagyok a galambok ellen, aki ismer, az tudja, de első
megjegyzésem az kell, hogy legyen: jól tette Vince atya, hogy
őket a templomból kiakolbólította. Ott csak Istennek és az Őt
kereső embereknek van helye! És mindannak, ami Isten és az
ember kapcsolatát zavarja, gátolja ott nincs mit keresnie!

Van azonban számomra a történetnek egy másik
Több, mint valószínű, hogy a nagy meleg elől menekülhettek mondanivalója is. Templomotok felszentelésének ünnepe*
be az ódon falak közé, egy kis hűs árnyék után vágyva. közeledtével az a kérdés tevődik fel bennem, hogy valóban

1. Küldd el Uram Szentlelkedet, a Bölcsesség Lelkét!

természetessé a természetfölöttit.
Ahogy nem kell magunkon
erőszakot venni,
ha jól ismert, ízletes étel áll előttünk,
- ilyen jól ismert,
ízes valósággá légy számunkra, Uram!
Vedd el szeretetem fáradtságát,
áldozatom és helytállásom
kikényszerített-voltát,
a mindennaposság ás szokásosság közönyét,
elmém ernyedő hangulatát,
a kötelességszerűség és becsületes helytállás komorságát.
Add bőséggel, Uram a Bölcsesség Lelkét!

Oly nagy vagy Uram
oly távolinak tűnik világod, úgy riaszt fölséged,
oly idegennek látszik gondolataid útja s járása,
oly nehéz valód s kegyelmed
felfogása,
hordozása,
szolgálata!
A bölcsesség szent ajándékával
tedd ízessé számomra világodat,
hozd közelbe a távolít,
otthonivá az idegent,

Belon Gellért: Ima a Szentlélek hét ajándékáért

Mint mondtam: a vecsernye egyből elevenebb lett. Az
atya félhangosan és türelmetlenül hívatta Józsi bácsit, a
sekrestyést, ráparancsolva, hogy azonnal tessékelje ki a
templomból a „betolakodókat”, a főministráns viszont
bennünket bökött oldalba, hogy ne a galambokkal, hanem a
dolgunkkal törődjünk, a hívek pedig kiváncsian lesték, hogy
a „klérus” hogyan próbálja meg „a templomba betolakodók”
problémáját megoldani...

ki kell-e dobnunk minden „vadgalambot” a templomainkból?
Nem-e inkább még tágasabbra kellene nyitnunk templomaink
ajtaját és ablakát, hogy az újak, az első látszatra nem odaillők,
a templomainkban esetlenül, csetlő-botlóan viselkedők,
a tömjénfüstöt és orgonaszót nem ismerők is otthonra
találjanak bennük?
Mi tehát a mai Egyház, a mai „lelkes” Egyházközség, a
szatmári Szentlélek Egyházközség legfontosabb teendője?

Azonban a vadgalambok sem érezhették magukat jól az
Isten Házában, mert amikor az orgona felbúgott, megriadva
röppentek ide-oda, keresve azt a kis nyitott ablakocskát,
amelyen betévedtek. De mivel nem találták, vecsernye végéig
röpködtek ide-oda az orgonaszó, az ajtókat-ablakokat tágra
nyitogató sekrestyés, valamint a szövegét el-eltévesztő, az
incidensen méregbe guruló Vince atya és kis „klerikusai”
között.

Szerintem elsősorban egy olyan hely megteremtése, ahol Isten
találkozhat teremtményével, az emberrel és fordítva.
Másodszor pedig egy olyan hely teremtése, ahol ember
az emberrel, testvér a testvérrel találkozhat, vagyis: a
közösségteremtés, a közösségépítés. Így tekintve a dolgot, azt
mondanám tehát, hogy mind a kapuzárásnak, mind pedig a
kapuk tágra tárásának megvan a maga ideje és jelentősége. A
művészet csak az, hogy tudjuk: mikor mit kell tenni?

A dolog vége aztán az lett, hogy amikor a vecsernyéről
mindenki hazament, és Józsi bácsi is nem a klérusra, hanem
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Kapuzárás

Ahhoz, hogy egy templom, egy
„szentlelkes” egyházközség az Isten
és ember közötti találkozás helyévé váljék, arra van szükség,
hogy a kapukat alkalmakként bezárjuk.
A templom ugyanis nem átjáróház, ahol mindenki akkor jöhet
és mehet, amikor épp arra viszi a dolga vagy a kedve.
A templom nem is főpályaudvar, ahova csak röviddel a vonat
indulása előtt megy az ember, majd felül és elmegy, anélkül,
hogy visszaintene.
A templom nem is vendéglő, ahol azt rendelhet az ember, amit
szeret, közben tereferél és mustrálja a szomszéd asztaloknál
ülőket, hogy azok mit kaptak.
A templom nem mozi, ahol ha fiatal az ember, azért morog,
mert nagy a csend és mindenki rá figyel, ha idősebb, akkor
pedig azért, mert a fiatalok hangoskodnak és csókolóznak.

adunk a benne lakó Szentléleknek...
Hogy a templom ezt a sokrétű hivatását betölthesse, néha
a kapukat be kell zárni. Be kell csukni, hogy a benne lévők
lelki érését ne zavarják oda nem illő betolakodó gondolatok,
cselekmények, események és emberek. Nem hiába van híres,
nevezetes, művészi templomok előcsarnokában a szentmise
alatt egy tábla kitéve, amelyen az áll, hogy a szentmise alatt
tilos bámészkodva körbejárni...
De hogy ezt egyesek tudatlanságból vagy érzéketlenségből
nem tartják be, annak magam is tanúja voltam egy alkalommal.
És nem japán turisták voltak, akik a katolikus vallást nem
ismerték, hanem olasz katolikusok. Egy alkalommal a Gergelyegyetem történelem kara Páter Pió testi maradványainak
nyugvóhelyére, San Giovanni Rotondo-ba látogatott. A
szent sírja fölött éppen elkezdtük a szentmisét. Nemcsak

2. Az Értelem Szentlelkét oltsd belém, Uram!

Ezt a Te Értelmedet add ajándékul, hogy a fátyol mögött és a
hit sötétjében
egy benső biztonságérzéssel, a ,,majdnem látás’’
önkéntelenségével
igazodjam el szent hitünk tanításaiban, szent hitünk titkaiban.

Sokszor érthetetlenek előttem titkaid,
és úgy állok meg hitünk tanítása előtt, mintha egyik titok a
másikkal rokon nem is volna,
mintha csak szeszélyesen összeválogatott
tanítás halmaza lenne.

Tedd könnyebbé, élőbbé,
szárnyalóvá hitemet
az Értelem ajándékával!

De a Te Értelmed áll minden mögött: Te tudod mindennek az
okát, Te látod mindennek a céljait, és a Te logikád biztosít
következetességet hitünkben.

Belon Gellért: Ima a Szentlélek hét ajándékáért

Végül a templom nem is partik helye, ahol csak a hangulat a az oltárnál volt számtalan pap, de a templom is dugig volt
fontos, és nem a meghívottak vagy a felhozatal...
miselátogatókkal. Egyszer csak hangoskodás hátul: egy
torinói csoport érkezett autóbusszal, és tagjai eleinte halkan,
A templom Isten szállodája, ahova nagyon gyakran be-betér, később azonban egyre zajosabban azt követelték, hogy
hogy lássa: vannak-e még vendégek, akik igénybe veszik engedjék le a kriptába, mert azért jöttek, hogy imádkozzanak
„szolgáltatásait”.
Páter Pió sírjánál. Erre a plébános, Páter Pió rendtársa, kiállt
A templom Isten áldásának forrása, csak meg kell találni ezt a mikorofonhoz és megpróbálta követelőzőket a következő
a forrást.
szavakkal jobb belátásra bírni: „Kedves Testvérek! Épp
A templom a csend lakása, benne az ember békére találhat, a most kezdtük el a legszentebb áldozatot. Jézus van itt jelen
mai hektikus, stresszes, zaklatott élet forgataga közepette.
közöttünk. A szentet utána is láthatjátok. Most ne zavarjátok
A templom szent cselekmények színhelye, amelyek összekötik mások imádságát, hanem csatlakozzatok ti is hozzánk, és
a mennyet a földdel.
mutassuk be a legszentebb imádságot.” De hiába volt minden
A templom szívünk pihenőhelye, ha alkalmat adunk neki arra, győzködési kísérlet: meg kellett szakítani a szentmisét, le
hogy megpihenjen.
kellett engedni a torinói csoportot a kriptába, és meg kellett
A templom lelkünk tankállomása, és „üzemanyagának” ára várni, amíg feljöttek.
mióta ember az ember, nem változott.
Szerintem egy biztos: hiába keresték Isten közelségét Páter
A templom lelki kincsek lelőhelye, csak a bányaaknát kellene Pió sírjánál, nem találkoztak vele!
rendszeresen felkeresni.
A templom benső örömünk felszínrehozója, ha elég időt
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Kapunyitás

Egy „szentlelkes” egyházközségnek
azonban az is a feladata, hogy
közösséget teremtsen és építsen. Ehhez tágra kell nyitnia a
kapuit, ehhez nyitottnak, befogadónak kell lennie. Egyik
Magyar Misszióban az egyik szentmise után egy miskolci
fiatalember lépett hozzám, s azt mondta nekem: nagyon
megérintette ez a közösség. Sok helyen keresett már, de
most érzi, hogy ide máskor is szívesen eljönne. Mivel én
csak helyettesítettem az épp távollévő plébánost, magamhoz
intettem az egyik egyháztanácsost és arra kértem, hogy a
fiatalembert vegye pártfogásába, vezesse be a misszióba. Az
azonban egy idő után eltűnt mellőle. Amikor a következő
vasárnapok egyikén ismét helyettesítettem és a fiatalember
után kérdeztem, szomorúan kellett hallanom, hogy nem
törődtek vele és elmaradt...

szükségességére az Egyház is rájött. Egy nap az évben,
szeptember vége táján (évközi 25. vasárnap), amikor a
templomok felszentelése napjára emlékezünk, üdvös szokás
kerületenként legalább egyet egész nap és egész éjszaka nyitva
tartani, hogy az emberek bemehessenek, ismerkedhessenek
vele, imádkozhassanak benne. Stuttgartban a mi, Bruder Klaus
templomunk nem volt nyitva, de nyitva volt a Sankt Eberhard
társ-székesegyház. Rengeteg látogató találta meg ajtaját. Nem
véletlenül. A St. Eberhard forgalmas helyen van. Ott ver
Stuttgart város szíve. Ott zajlik az élet. És, ami a legfontosabb:
egyébként is mindig nyitva van. Gyakran megyek el arra, és ha
betérek, mindig meglepően sokan imádkoznak benne. A St.
Eberhard-templom – vendéghívogató és vendégmarasztaló
templom. És ez jelzésértékű!
Ugyancsak egy ilyen templomra bukkantam Münchenben,
amikor legutóbb barátomat, Horváth János atyát

Egy közösségnek nyitottnak kell lennie ahhoz, hogy

3. A Tudomány ajándékáért
Uram, igazíts el vele a világ dolgaiban!
Lássam át világosan,
hogy gyökerében minden esemény, tünékeny,
múlékony, hiábavaló:
fények is, árnyak is.
Nem érdemes hát csak rájuk építeni sem szeretetünket, sem
gyűlöletünket.
Kár csak belőlünk forrásoztatni örömeinket vagy bánatainkat.
Ha tünékeny is a világ,
egy rendeltetése mégis van:
takartan hordozni Téged, igazságaidat, szándékaidat.
terveidet.
Taníts meg, Tudomány Szentlelke,
hogy észrevegyem minden mélyén
az Istent!
Hiszen ott él mindenek alján,
mindenek függönye mögül
Ő jelentkezik,
Ő hív:
a természet és
a történelem mindenféle fajtájú
függönye mögül.
A múlékony világ mögött téged keresni,
Téged megragadni tanítson meg
a Tudomány Szentlelke!
Belon Gellért: Ima a Szentlélek hét ajándékáért

növekedjék. Új kihívásokat kell keresnie, fel kell ismernie meglátogattam. Ő hívta fel a figyelmemet a müncheni
azt, hogy az új tagok csak gazdagítják őt. Ellenkező esetben templomokra, és azok közül is az egyik legújabbra, a MünchenNeuhausen-i „Jézus Szíve” templomra. Ennek a templomnak
bezárkózik, és előbb-utóbb elhal...
az a sajátossága, hogy különleges alkalmakkor nemcsak a
Nekünk otthon, Kaplonyban második otthonunk volt a főbejáraton lehet belépni, hanem üvegből készült oldalai
templom. Emlékszem, soha nem volt bezárva. És mindig közül az egyik – gombnyomásra – egészen kinyilik, hogy a
volt benne látogató, imádkozó. Ugyanez volt a jellemző a be- vagy kifelé áramló híveket be- vagy kibocsáthassa. Így
plébániára is. Nem volt órarend, nem volt szabadnap, nem volt lettek a templom ajtajai a világ legnagyobb templombejáratai.
zárt ajtó. Stuttgartban, ahol most lelkipásztorkodom - német (Képeket l. a www.herzjesu-muenchen.de internetcím alatt
házigazdáinkra való tekintettel - templomunk és missziónk találni). Ez sem véletlen!
ajtaja többször van zárva, mint nyitva. Azt mondjuk, sokszor
jogosan: tekintettel kell lenni a tolvajokra... Vajon nem csak Ez ugyanis számomra azt mutatja, hogy milyennek is kell
kifogás ez? Mögötte nem az húzódik-e meg, hogy elfelejtettük: lennie a mai idők „szentlelkes” egyházközségének: soha ne
maradjon „zárva”, ezért az ajtaját mindig tágra kell nyitnia,
miért épültek valójában ezek a templomok?
szüksége van találkozásokra, kommunikációra, jövésreEnnek a világ és az emberek felé való nyitásnak a menésre… Hogy benne a levegő ne áporodjon meg, hogy
új impulzusokkal, ötletekkel találkozzék. Ne forduljon befelé.
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Ne öregedjen meg. Ne öregedjen ki. Hisz akkor minek van?
Úgy, ahogyan azt a II. Vatikáni Zsinatot összehívó XXIII.
János pápa tette híres szavával, az „aggiornamento”-val
(megújulás), akitől mikor megkérdezték, mit ért e szó alatt, azt
válaszolta: „Tágasra tárni az Egyház ablakait, és friss levegőt
kell beengedni az Egyház áporodott, több évszázados falai
közé.”

Egyház, amely nem erkölcscsősz.
Egyház, amely nem kér és nem is állít ki magaviseleti
bizonyítványt.
Egyház, amely a kisemberek, a szegények és szerencsétlenek,
a megfáradottak és a megterheltek, az elesettek és az elbotlók
Egyháza.
A méltók és méltatlanok, a szentek és a bűnösök Egyháza.
Olyan, amely nem a jámbor szövegek és szövegelések, hanem
a csendes és segítő tettek Egyháza.
Krisztus Egyháza – Isten Népének az Egyháza.”

Ezzel kapcsolatban hadd idézzem a nemrég elhunyt König
bécsi bíborosnak az írását, amely – bár az Egyházról szól –
átvitt értelemben pontosan megmondja, hogy milyen legyen
a ma „szentlelkes” egyházközsége:

A mi – történetünk elején említett – vadgalambjainkat
utána még sokszor láttuk. Viszont tanultunk az esetből.
Elővigyázatosabbak lettünk. Az incidens utáni vecsernyék
alkalmával nem nyitottuk ki többé a fenti ablakokat, csak
az ajtókat. Többet nem is repültek be. Mi is megszoktuk és

„Milyen kell, hogy legyen Krisztus Egyháza?
Hivogató Egyház.
Olyan, amelynek ajtaja mindig nyitva áll.
4. A Tanács Lelkéért
Add nekem a Tanács Szentlelkét!
Milyen bonyolultnak látszanak
emberekkel való kapcsolataim,
mindennapi feladataim,
az életben való eligazodásom!
Hányszor kell megállnom
és magamtól kérdenem:
mit tegyek,
hogy üdvöm biztosítva legyen,
hogy senkinek ne vétsek
és Neked is tessem?!
Sokszor azonban még kételyem sincs!
Ó, Tanács Szentlelke,
oltsd belém ezeket az üdvös kételyeket
tetteim előtt!
Állj mindjárt mellém eligazító jobboddal!
Azt válasszam
- a test bölcsességét,
a földi okosságot távoztatva ami szent Fölséged szándéka és akarata!
Tedd találékonnyá szívemet és határozottá
szavad követésére!
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Meleg, anyai Egyház,
Nemzedékek Egyháza.
Az élők, a holtak és a még meg-nem-születettek Egyháza.
A megértés, az együttérzés, az együttgondolkodás, az együtt
örvendezés és az együtt szenvedés Egyháza.
Olyan, amely együtt nevet és együtt sír az emberekkel.
Olyan, amely számára semmi sem idegen, és amely nem
idegenít el.
Emberi Egyház, Egyház, amely értünk van.
Egyház, amely gyermekeit megkeresi, és utánuk megy.
Egyház, amely az embereket ott keresi meg, ahol élnek:
a munkahelyen, szórakozás közben, a gyárak kapuiban, a
labdarúgópályán és a lakások négy fala között.
Az ünnepnapok és a szürke hétköznapok Egyháza.
Olyan, amely nem alkuszik, de nem is állít magas mércét, nem
a teljesítmény szerint ítél.
Egyház, amely nem avatkozik a politikába.

ismerősként fogadtuk őket. Többé nem kellett kihessenteni
őket. Ráébredtünk arra is, hogy mi vagyunk a házigazdák.
Tőlünk függ az, hogy hogyan érzik magukat a közelünkben.
Vágynak-e közénk? Milyen a hangulat? Ők is megszoktak
bennünket. A templom melletti fenyőfák egyikére rakták a
fészküket. Egy idő után nem is volt számukra olyan fülsértő
az orgona hangja, olyan elviselhetetlen a tömjénfüst, olyan
vörös Vince atya arca... A templom közelsége az ő otthonuk
is lett. És ez így volt rendjén...
Tempfli Imre atya

*Imre atyától kedves ajándékként Pünkösd előtt kaptuk a cikket. Üzenetét
időszerűbbnek tartjuk mint valaha, ezért újságunk pünkösdi számának meg
nem jelenése nem akadályoz meg minket abban, hogy Imre atya szíves
elnézését kérve a késésért, az anyagot apró változtatásokkal időszerűvé
téve, mindannyiunk gazdagodására közöljük az írást.
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5. Jámborság Lelkéért
A Kegyelet,
az Áhítat,
a Jámborság Szentlelke!
Hogyan is hívjunk, hogyan is nevezzünk,
hogy csak kissé is megsejtsünk?!
Szent Tapintat!
Szent Megilletődöttség! Szent Ihletettség!
Mely mindenen megérzi az istengyermekség
kegyelmeit és távlatait, sőt feladatait.
Ezért adj serénységet az emberekkel szemben való
kötelmeim teljesítésében,
hiszen tudom, hogy Isten gyermekeit szolgálom,
bennük és általuk az Istent.
Ha pedig ők hibáznak vagy mulasztanak velem szemben,
dehogy török be senki emberfia világába
durva, kemény, megtorló kezekkel.
Hisz fölöttünk is ott lebeg az isteni kinyilatkoztatás, kiválasztás
és kegyelem titka:
Isten tudja, ki mit, miért tesz vagy nem tesz meg nekem!
A Kegyelet Szentlelke tegye látóvá szívemet!
6. Az Erősség Lelkéért
Gyönge vagyok,
az Erősség ajándékára várok és vágyom!
Ha
számbaveszem
feladataimat,
kötelezettségeimet,
küldetésemet,
kétségbe kell esnem
erőtlenségem láttán,
kitartásom hiányán,
állhatatlanságomon.
Szenvedélyek,
erők sűrűsödnek lelkem peremén,
mikkel nem tudok leszámolni.
Áldozatokat kell hoznom Istenemért, Egyházamért,
magam és mások üdvéért,
- és én töprengek
és félek az áldozatoktól!
Rettegek az emberektől, kiket elviselni

az erősek is alig tudnak!
Óh, Uram, tölts el az Erősség ajándékával!
Legyek bátor, tetterős, áldozatokat örömmel hozni tudó hős,
de ha kell, vállaljam a Te erőtlenségeidet,
- mely emberileg ugyan gyöngeségnek, alulmaradásnak látszik,
de tudom, hogy ,,Istennek a ‘gyöngesége’
erősebb az embereknél’’ (1Kor 1,25)
7. Az Úr félelméért
szent és üdvös félelmet olts belém!
Nem a kárhozatra vivő félelmet, mely sorvaszt,
zsugorít, kétségbe, aggályba sodor,
nem is a szolgai félelmet, mely bátortalan és sötét egű.
De azt a félelmet,
amit Te akarsz, amit Te kívánsz, ami üdvös nekünk,
ami fölemel, ami lendít, sodor Feléd.
Te magad akartad, hogy elrémüljünk,
hiszen a pokol borzalmait különben nem mondtad volna.
Te akartad, hogy elrémüljünk a bűn súlyosságától.
Te mondogattad, hogy milyen hatalmas Isten keze,
az Isten hatalma és ereje!
Ezzel azt akartad,
hogy szavaid nyomán
a lélek megrendülésének sötét felhői
gondatlanságunk és felelőtlenségünk
bárányfelhős egének aljára húzódjanak.
A kárhozat itt van elrejtve az előttünk levő világban,
a velünk élő emberekben.
Szent Fölséged semmibe-vevése húzódik meg és fenyeget
bennünket.
Rémíts meg, borzalommal tölts el,
hogy üdvös félelemmel nyúljunk e világ dolgaihoz,
nehogy kárhozatunkra váljanak!
De add, hogy ne bénítson, ne sújtson, ne sötétítsen,
de emeljen,
és irgalmad világával fényt derítsen szegény lelkemben.
Ámen.
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L A P, A M E L Y M E G J E L E N I K É S ( F ) E LT Ű N I K ? ? ?

Még egyetemista koromban láttam egy újság fejlécén: „lap,
amely megjelenik és időnként eltűnik”. Hoppá, mondom
magamban, milyen frappáns kis újság ez, vidám csapat állhat
mögötte, amely örül, amikor megszületik a kiadvány és
elfogadja azt is, amikor nem. Őszintén megvallva azonban, az
én ízlésemnek túl laza volt a fejlécnek eme szövege.
Az „Ajándék”-ot tekintve, én egy ideig csak úgy írogattam
plébániai kis újságunkba, aztán lassan-lassan „csinálni”
kezdtem a lapot. Nagyobb ünnepekhez kapcsolódóan
jelentünk meg és ha valaki figyelt, akkor nem volt nehéz
felismernie, hogy milyen logika lapján történik a megjelenés.
És talán az is feltűnhetett egyikőtöknek-másikótoknak, hogy
egyre kevesebb a gyűjtött, innen-onnan összeszedett írás és
egyre színesebben írunk mi, magunknak. A megjelenést nézve
azonban, mégis volt egy-egy csúszás, botlás, megtorpanás,
fellendülés. Hullámzó Ajándék? Á nem, ezt nem igazán
szerettem volna hosszútávon. Ezért a tavalyi évtől kezdődően
leírtuk, hogy hányszor jelenjen meg az újságunk egy évben.
Láthatjátok, ha megnézitek, hogy hétszer, el is mondom
mikor: Karácsony, farsang-nagyböjt, Húsvét, Pünkösd, nyár
(június), ősz (szeptember vége), templomunk felszentelésének
ünnepe. Úgy gondoltam és úgy gondolom, hogy ez egy jó
szám és az átlag másfél hónapos előkészítést, megjelentetést
megbírjuk.

No, ehhez képest az idei évet máris nagyon elbuktuk. Egy
nagyszerű (mondom én) Kolping kiadás és egy szép húsvéti
szám után, templomunk névadóját, a Szentlelket nem tudtuk
megtisztelni Pünkösdkor egy ünnepi számmal, bár, higgyétek
el, már megfogant: Jurka Margit néni hűségesen írt újra, Zitával
az interneten készítettük el „A mi emberünk” beszélgetést,
Ginál Eszter megírta „Az én dalom” –at, a Szent László anyag
össze volt állítva. Tibor atya buzdító, Szentlélkek-hívogató
sorai is megérkeztek Bolíviából, sajnos, kicsit későn. Akkor
valahogyan megtört a ritmus, elszállt az akarat és a napi
tennivalók is egyre sűrűsödtek. Lelki szemeimmel pedig egyre
nehezebben néztem a Ti szemetekbe, azokéba, akik tettetek
érte, mégsem lett eredménye és gyümölcse...
Bocsáss meg Istenem, hogy ezt a talentumot - egy időre
legalábbis - betettem a fiókba. Ti pedig, akik ott belül
a szívetek tájékán bizsergést éreztek, ha kézbe fogjátok
újságunkat, ugyancsak bocsássatok meg, hogy megvontam
tőletek az örömnek ezt a lehetőségét.
Újrakezdjük., írjatok hát! Legyen a mi lapunk az, amely
megjelenik és nem el-, hanem feltűnik, mert egyszerű és
szép lapjain, soraiban és sorai között ott dobog „lelkesen” a
szívünk.


Az Ajándék olvasható a www.szentlelek.catholic.ro
internetes honlapon is.

Mares Sándor

