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S Z E N T L É L E K
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„Én pedig kérni fogom az
Atyát, és más Vigasztalót ad
nektek, hogy veletek legyen
mindörökké: az igazság Lelkét,
akit a világ nem kaphat meg,
mert nem látja és nem ismeri
őt. De ti megismeritek őt, mert
nálatok marad és bennetek
lesz. A Vigasztaló pedig, a
Szentlélek, akit az Atya küld
az én nevemben, megtanít
majd benneteket mindenre, és
eszetekbe juttat mindent, amit
mondtam nektek. Amikor
pedig eljön majd a Vigasztaló,
akit elküldök majd nektek az
Atyától, az igazság Lelkét, aki
az Atyától származik, ő majd
tanúságot tesz rólam; de ti
is tanúságot tesztek, mert kezdettől fogva velem
vagytok. Ő, amikor eljön, meggyőzi a világot a
bűnről, az igazságról és az ítéletről: vagyis a bűnről,
hogy nem hisznek bennem, az igazságról, hogy
az Atyához megyek, és többé nem láttok engem;
és az ítéletről, hogy ennek a világnak a fejedelme
megítéltetett. Amikor pedig eljön az igazság Lelke,
ő elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem
magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit
hall, és az eljövendő dolgokat hirdeti nektek. Ő
majd megdicsőít engem, mert az enyémből vesz és
kijelenti azt nektek.”
(Jn 14,16k. 26; 15,26k; 16,8-11. 13-15)

1Amikor

elérkezett pünkösd
napja, ugyanazon a helyen
mindnyájan együtt voltak.
2Egyszerre olyan zúgás támadt
az égből, mintha csak heves
szélvész közeledett volna, és
egészen betöltötte a házat,
ahol ültek.
3Majd lángnyelvek jelentek
meg nekik szétoszolva, és
leereszkedtek mindegyikükre.
4Mindannyiukat
eltöltötte
a Szentlélek, és különböző
nyelveken kezdtek beszélni,
úgy, ahogy a Lélek szólásra
indította őket. 5Ez idő tájt
vallásos férﬁak tartózkodtak
Jeruzsálemben, az ég alatt
minden népből. 6Amikor
ez a zúgás támadt, nagy
tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés,
mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint
beszéltek. 7Nagy meglepetésükben csodálkozva
kérdezgették: “Hát nem mind galileaiak, akik ott
beszélnek? 8Hogyan hallja hát őket mindegyikünk
a saját anyanyelvén? 9Mi pártusok, médek, elamiták
és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának,
Pontusznak, Ázsiának, 10Frigiának, Pamﬁliának,
Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói,
a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták,
11krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön
hirdetik Isten nagy tetteit.” 12Csodálkoztak, és ezt
kérdezgették egymástól: “Mi lehet ez?” 14Mások
gúnyosan megjegyezték: “Teleitták magukat édes
borral.”
(ApCsel 2,1-8. 13)
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napján, a szentmise keretében, előadásukkal felejthetetlen
élményt nyújtottak a templom híveinek. Aki ott
volt, hiszem, hogy még sokáig fog emlékezni erre az
előadásra. Ezek a ﬁatalok, akik pár napos szabadságukat,
nem a most divatos szórakozással töltötték, hanem egy
olyan előadással lepték meg a híveket, mely könnyeket
csalt mindenki szemébe, aki jelen volt, megjelenítve
Krisztus Urunk szenvedését kezdve a virágvasárnapi
eseményekkel, egészen a keresztre feszítésig.
(szerintem a feltámadásig).
Ezek a ﬁatalok a Szentlélek templom neveltjei. Itt
kezdték, mint gyermekek Merk
atya idejében és folytatták, mint
serdülők Tibor atyával, aki nagy
szeretettel egyengette útjukat, s
most, mint felnőtt ﬁatalok elmentek
tudásukat gyarapítani, ismereteiket
gazdagítani, az életre felkészülni. A
távolban sem felejtették el honnan
indultak. Ünnepeken, vakációkban
hazajönnek, mint vándormadarak
és nem kerülik el a Szentlélek
templomot. Köszönjük ezt a
nagyon szép előadást, amit szívvel-lélekkel és őszinte
átéléssel sikerült bemutatni a templom közösségének. A
Szentlélek ereje segítsen benneteket ezután is minden jó
szándékotokban, s ha az élet vihara elsodorna benneteket
innen, ne felejtsétek, hogy a 16-os lakónegyedben a
Szentlélek templom mindig szeretettel, tárt ajtóval vár.

Pünkösd van ma. A Szentlélek kiáradásának ünnepe.
Közösségünk számára különleges ünnep, mivel
templomunk a ”Szentlélek” temploma. Szívvel-lélekkel
készültünk erre a szép ünnepre.
Pünkösd több régi búcsújáró helynek is a búcsúnapja.
Csíksomlyón minden évben több százezer ember
jön össze közelből és a messzi távolból a Szentlélek
eljövetelének köszöntésére. Sok helyen különböző
szokások alakultak ki. Ilyen a „pünkösdi királyság” vagy
a „pünkösdi királyné-járás”.
Krisztus feltámadása után még negyven napig itt
maradt a földön. Többször
megjelent a tanítványainak,
vígasztalta, bátorította őket.
Negyven nap múlva visszatért
az Atyához. A tanítványok
nagyon
elszomorodtak,
elvesztették
bátorságukat,
hitüket. Bezárkóztak és azon
tanakodtak, hogy visszatérnek
eredeti
foglalkozásukhoz.
Féltek az emberektől, látva Jézus
nagy szenvedését. Krisztus
mennybemenetele után a tizedik napon a tanítványok
ismét együtt voltak az utolsó vacsora termében, amikor
nagy szélzúgást hallottak és a szoba megtelt tüzes
nyelvekkel és mindegyikükre leszállt egy. Mindnyájan
elteltek Szentlélekkel. Krisztus már az Utolsó vacsora
alkalmával megígérte tanítványainak, hogy az Atya
elküldi a vígasztaló Szentlelket. A Szentlélek hatására
a tanítványok bátrakká váltak, kimentek az emberek
közé és különböző nyelveken kezdtek el beszélni. Péter
beszédére 3000 ember megkeresztelkedett és kezdetét
vette az egyház terjedése.
Ezen a nagyon szép ünnepen nem feledkezhetünk
meg azokról a kedves ﬁatalokról, akik Húsvét második

„Jöjj Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk kegyesen,
Mennyből fényességedet!”
NAGYON BOLDOG, ÁLDOTT PÜNKÖSDI
ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDENKINEK!

Jurka Margit
A Szentlélek segítségül hívása

Napjainkban, úgymondhatni, újból a Szentlélek
kivételes korának társai vagyunk. Újból fel akarják
őt fedezni, úgy, ahogyan a Szentírás elénk tárja.
Boldogságot ad, ha valaki az ő irányitásának engedi
át magát. Sokan csak őrá akarnak ﬁgyelni, őtőle
akarják magukat vezettetni. A Szentléleknek az egész
egyház életében döntő szerepe van, de elsősorban
az evangelizáló munkában nyilatkozik meg. Nem
ok nelkül kezdődik az evangelizáció a Szentlélek
sugallatára pünkösd hajnalán. Úgy mondhatni: a
Szentlélek az evangélium fő munkálója. Ő indít az
evangélium hirdetésére, és ő késziti fel bensőleg a
szíveket, hogy befogadják az üdvösség szavát.
(Evangelii nuntiandi 75)

Mennyei Király, Vigasztaló,
Igazságnak Lelke,
Ki mindenütt jelen vagy
és mindeneket betöltessz,
minden jónak kútfeje
és az életnek megadója,
jöjj el, és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől,
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!
(III. – IV. század, ismeretlen szerző)
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A kereszténység történetében
az egyik legjelentősebb tény
a Pünkösd, azaz a Szentlélek
eljövetele, aki új korszakot nyitott
az emberiség számára. Péter
apostol megtérésre kérte fel
azokat, akik akkor Jeruzsálemben
voltak, de a föld minden
nemzete között éltek. Ennek az
első apostoli üzenetnek óriási
visszhangja lett és megtörte a
szívek ellenállását és felismerték
az emberek tömegesen, hogy
Isten hívása mindenképpen jó
akaratú. Szívük megrendült,
és mikor megkérdezték Pétert,
hogy mit tegyenek, a válasz
mindjárt kész volt: „térjetek
meg”. Ezen a pünkösdi napon,
hallva azoknak az élő igazi bizonyságtételét,
akik találkoztak a feltámadott Jézus Krisztussal
és elteltek Szentlélekkel, 3000 ember adta át magát
azonnal Krisztusnak, hitt és megmentetett. Mindez
akkor válhatott valóra, amikor lemondtak saját
elképzeléseikről, és helyette elfogadták Istent, s
általa adott megoldást. A csoda egy szempillantás
alatt történt meg. Megértették.
Jézus világosan elmondta, miért fontos a
Szentlélek befogadása: mert „általa árad ki Isten
szeretete a szívünkbe” (Rom 5,5). Ő a legnagyobb
ajándék! De hogyan lehet elnyerni? Mit kell tennie
érte az embernek? Jézus azt mondta: „várakozzatok
az Atya ígéretére”(Apcsel 1,4). Ebben a várakozásban
benne van az Istennek szentelt élet és idő. Az
apostolok elmehettek volna halászni és rövid esti
imával befejezhették volna a napot. Vagy elmehettek
volna kereskedni, hogy „alaptőkét” gyűjtsenek az
evangelizáció kiterjeszkedéséhez. De nem ezt tették,
mert akkor nem lettek volna nyitottak Isten váratlan
közeledésére.
A mai ember nem akarja életét és idejét

Istennek szentelni. Zárt marad Isten
előtt. Az emberek dolgoznak, lótnakfutnak, kiélik magukat, s minden
ilyen élet olyan, mint a pásztortűz
helye a virágzó rét közepén. Másnak
juttatják életük erejét: az ifjúkor a
gyönyörnek, a férﬁkor az érdekeknek
él, s miután kiadták erejüket, nem
marad nekik más, mint a bánat s a
blazírtság. Szegény leperzselt lelkek,
eltávolodtak Istentől, mert nem volt
idejük arra, akitől az életet és az
„időt” kapták. Ebben a helyzetben
viszont nem szabad belenyugodni.
Újra és újra meg kell keresnünk az
utat az Isten felé, s rá kell jönnünk
arra, hogy a kínzó problémákból csak
a Lélek képes kiemelni az embert.
A Szentlélek tüze az élet jótékony
melege, és kiégeti a salakot, a rosszat, kidörzsöli
szemünkből az álmot és a mámort.
A Szentlélek szabadságot ad az emberi léleknek, hogy
kevéssel is megelégedjék, és a munkát a világot, s az
észt csak arra használják, hogy a „lelki” élete szép
legyen és nemesen kifejlődjék. Így kell járni a világban
istenszerető, igénytelen lélekkel.
Korunk, sajnos, a szélsőségek kora. Soha nem volt még
ennyire szomjas az ember a Szentlélekre, mint ma, de
soha nem volt még ennyire a világ felé forduló, mint
ma. A megélhetési problémák, a televízió, a családi
ellentétek, indulatok, mértéktelen szenvedélyek, a
határtalan önzés, már-már kiszakítja az ember lelkét.
Ez így nem mehet tovább. Ezt a folyamatot le kell
állítani és oda kell fordulni Istenhez. Elengedni azt
ami haszontalan, ami rossz, ami árt a lelki életnek és
megnyílni a Szentlélek eljövetelére.
Aki elnyerte a Lelket, azt a Lélek megtanítja a Jézusban
való életre, elvezeti az Atyához. Ez az Újszövetség
nagy misztériuma: a szentháromsági élet.
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Márkász Livia

Kínában egy vízhordozónak volt két cserépedénye.
Annak a botnak egyik-egyik végén lógtak, amit a
nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy repedés,
míg a másik tökéletes volt, és mindig egy teljes adag
vizet szállított. A pataktól a házig tartó hosszú séta
végén a megrepedt edény már csak félig volt tele vízzel.
Két teljes évig ez így ment,
minden nap. A vízhordozó
már csak másfél edény vizet
szállított vissza a házába. Természetesen a tökéletes
edény büszke volt teljesítményére, hisz tökéletesen
csinálta. De a szegény törött cserép szégyellte a
tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, hogy
csak feleannyit tudott teljesíteni.
Két év keserűség után, egyik nap megszólította a
pataknél a vízhordót:
-Szégyellem magam, mert belőlem szivárog ki a víz

egész úton hazafelé.
A vízhordozó így válaszolt:
-Észrevetted, hogy a virágok az ösvényen csak a te
oldaladon nyílnak, és nem a másik cserép oldalán?
Ez azért van így, mert én tudtam a hibádról, és
virágmagot szórtam az ösvénynek ezen oldalára.
Minden nap te locsoltad őket,
amíg visszasétáltunk. Két éve
leszedem ezeket a gyönyörű
virágokat, hogy az asztalt díszítsem velük. Ha nem
lennél olyan, amilyen vagy, ez a gyönyörűség nem
ragyogná be a házamat.
Tanulság: Mindannyiunknak megvan a saját, különleges
hibája. Mi mindannyian törött cserépedények vagyunk.
De ezek a törések és hibák teszik életünket olyan
érdekessé és értékessé, csak el kell fogadnunk mindenkit
olyannak, amilyen, és meglátni a jót másokban!

A vízhordó edénye
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A Nemzetközi Kolping Szövetség
alsópáhoki közgyűlése
ott felmerülő kérdések sajnos még Európa térségeiben is
időszerűek. Csak egyet említsek meg: a fekete munkának
kérdése, igazságos bér, munkanélküliség, s az ehhez
kapcsolódó kérdések. A munka teológiájának ismételt
kiemelése a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat tanításának
tükrében. Megrendítőek voltak azok a személyes
vallomások, tanúságtételek, amelyekben beszámoltak
arról, hogy milyen formában működik a Kolping
Szervezet Dél-Afrikában, Indiában, Dél-Amerikában.
Ilyen értelemben idehaza még hatalmas tartalékokkal
rendelkezünk. Feladatunk éppen ezen tartalékok
kiaknázása lesz az elkövetkező időben.
5. Ki tud- e emelni olyan országokat, ahol különösen erős
ez a mozgalom, és milyen tevékenységekben nyilvánul
meg a Kolping ereje?
Nem szeretnék elhamarkodott ítéletet megfogalmazni.
Annyi azonban világossá vált számomra, hogy a
ﬁatalok képzése hangsúlyos elem minden Kolping
család számára. Jól működnek a Kolping szállók,
a szakmunkás képző intézmények. A Nemzetközi
Kolping Szövetségnek van egy alapítványa is, amely
egyfajta vállalkozásként működik. A jövedelmet szociális
projektek ﬁnanszírozásához használják fel. Mindezt
pedig úgy teszik, hogy benne a keresztény szolidaritás
elve érvényesüljön. Megkapó a német, osztrák, svájci
kolpingosok empátiája és segítőkészsége. Igazi keresztény
szolidaritás.

Április 21-én Brassóban Ft. Merlás Tibort a szatmárnémeti
Szentlélek templom plébánosát választottak meg a romániai
Kolping családok fő elöljárójává (prézesévé). Ilyen minőségében
vett részt 2007. május 14. és 19-e között, a Nemzetközi
Kolping Szövetség 31. közgyűlésén, amely a Balaton térségében
lévő alsópáhoki Kolping Hotelben zajlott . A Kolping Szövetség
hatvanegy országban több mint félmillió tagot tömörítő katolikus
szervezet, melynek tagszervezete a plébániánkon működő Szent
Sebestyén Kolping Család is. Ft. Merlás Tibor főprézest ezúttal
a Nemzetközi Kolping Szövetség alsópáhoki közgyűléséről
kérdezzük.
1. A Nemzetközi Kolping Szövetség alsópáhoki
közgyűlése beilleszkedik a szövetség rendes találkozói
sorába? Mi a célja ezeknek a találkozóknak? Az
Alsópáhokon megtartott közgyűlésnek mi volt a
feladata?
A több mint 150 esztendős múlttal rendelkező
Nemzetközi Kolping Szövetség 31. találkozója volt
ez. Ötévente rendezik meg a találkozót. Az idén ismét
Európa, pontosabban a magyarországi Alsópáhok adott
helyet a közgyűlésnek. „Kolping szellemében - Ültessük
el a reménység magját” volt a vezérgondolat. Nagyon
gazdag program fogadott bennünket. Ennek keretében
részben visszatekintettünk az elmúlt öt esztendőre,
tisztújítást eszközöltünk, továbbá előadások hangzottak
el, amelyeket kiscsoportos beszélgetések követtek. Mind
emellett alkalom nyílt az ismerkedésre, kapcsolatok
ápolására. A munkafüzet segítségével egy öt esztendőre
megtervezett feladatsor alapjait is körvonalaztuk.
Nagyon izgalmas és érdekes megbeszélések voltak,
amellyel sikerült egy kicsit betekinteni a környező
országok életébe és tevékenységébe is.
3. Az alsópáhoki találkozó után van–e rátekintése
a nemzetközi Kolping mozgalom helyzetére
napjainkban?
Első alkalommal vettem részt ilyen jellegű találkozón,
amely mindenképpen az újdonság erejével hatott. Sikerült
jobban betekintést nyernem a Szövetség működésébe,
hiszen tagja vagyok a Szövetség vezetői testületének is.
Továbbá azt is megtapasztaltam ebben a néhány napban,
hogy a Nemzetközi Kolping Szövetség nagyon világos
képet vázolt fel arról, hogy milyen irányban kell folytatnia
tevékenységét az elkövetkező öt esztendőben.
4. Tapasztalatai szerint 2007-ben melyek azok a
tevékenységek, amelyek a Kolping mozgalmat leginkább
jellemzik világszerte?
A tevékenység több irányú. Fő szempont az Egyház
szociális témákat érintő tanítása. Mindezt pedig a DélAfrikai Kolping családokban tapasztalható kérdések
tükrében tettük. Bár itt szeretném megjegyezni, hogy az

6. Romániát hányan és kik képviselték Alsópáhokon?
Összesen kilencen képviseltük országunkat: Dobre
Eduard, Kolping főtitkár, Ft. Roca Ernest és Cobzaru
Catalin a Moldovai régió képviseletében, Pál Csaba és
Szántó Árpád a Gyulafehérvári Kolping képviseletében,
Ft. Moldoveanu Emil, a Brassói „Ep. Dr. Ioan Suciu”
Kolping család képviseletében, Ft. Lőrincz Ottó,
Nagyváradi Kolping képviseletében, Ft. Sas Daniel,
görög katolikus lelkész, Kolping Országos Prézese
(görög katolikus részleg)és jómagam.
7. A szatmárnémeti Szentlélek plébánia Szent Sebestyén
Kolping csoportja elsősorban ausztriai és németországi
kapcsolatokat ápol. Szándékoznak - e Magyarország
vagy más ország Kolping családjai felé is nyitni?
Igen. A hivatalos programok mellett alkalom adódott
a személyes találkozásokra is. Konkrét elhatározás is
született. A Magyar Kolping Szövetség világi elnökével,
Kovács Lászlóval egyeztettem. Szeretnénk, ha minden
itteni Kolping családnak lenne testvérkapcsolata
magyarországi Kolping családdal. Ebben szeretnénk
segítséget nyújtani. Másrészt a vajdasági Kolpinggal is
felvettük a kapcsolatot Pozsár Ottó, országos elnök
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személyében. Célunk a három ország számára közös
projekt kidolgozása és ehhez a szükséges források
előteremtése is.
8. Volt-e vezetőségváltás a Nemzetközi Kolping
Szövetség élén? Kik a szervezet nemzetközi tekintélyei
2007-ben?
Az általános prézes (Msgr. Axel Werner) és főtitkár
(Huber Tintellot) kivételével öten kerültek be az általános
vezetői tanácsba (Generalpresidium):
Bernhard Burger, Svájc, Msgr. Alois Schröder,
Németország,Roland Pasensie, Dél-Afrika, Agustín
Aishemberg, Paraguay, Otto von Dellemann, Dél-Tirol.

Részlet a Merlás Tibor Kolping prézessel készült interjúból.
(megjelent a Szatmári Magyar Hírlap, 2007 május 3.-i,
csütörtöki lapszámában )
Bizonyára van egy hosszú távú tervei. Szóljon a legelső
és legsürgősebb teendőiről.
Hosszútávú terveim:
- közösségi élmények biztosítása.
- segítséget nyújtani a családoknak, hogy megtalálják és
tudatosítsák karizmájukat.
- keresztény képzés hangsúlyossá tétele.
- világos értékek közvetítése.
- az Egyház társadalomban betöltött szerepvállalásának
megerősítése.
- keresztény politikai elittel való kapcsolattartás. Meghívott
előadókra gondolok, vitafórumokra. Közérdekű témák
megvitatására.
- ifjúság képzése. Nagy hiányosságunk, hogy nincsenek
ifjúsági szervezeteink. A Kolping ifjúsági szárnyának
megerősítése az egyik legfontosabb és legsürgősebb
feladat. Vonzó és egészséges programokra van szükség.
- a külföldi Kolping családokkal való kapcsolatok
elmélyítése és kiszélesítése egyaránt fontos. Ez tapasztalat
szerzést is jelent. Előrébb vannak már ezen az úton.
Mellette azonban a helyi családokkal való kapcsolatok
elmélyítése is fontos. Rengeteg a tennivalónk.

Nagyon fontosak számunkra ezek az ismeretek, hiszen
a romániai kereszténység – és talán az egyetemes
kereszténység – sorsának alakulását hathatósan
befolyásolhatják jó irányba azok a nemzetközi kapcsolatok,
tapasztalatok, amelyek egy ilyen találkozó alkalmával
felszínre kerülnek. De nem csak ismeretterjesztésnek,
hanem bátorításnak is szánjuk a Romániai Kolping
Szövetség tevékenységéről, lehetőségeiről szóló
tudósításokat. A nemzetközi tapasztalatok úgy
tartják, hogy akkor nevezhető civilizáltnak egy nép,
ha tagjai legalább egy civil szervezet közösségi életébe
bekapcsolódnak.
Magyarországon
államelnököt
választottak meg egy civil szervezet ajánlására, feleselve
ezzel a politika és a gazdaság mindent uralni akaró
szándékéra..

A beszélgetéseket készítette: Csirák Csaba

DÁTUM

ÓRA PROGRAM

HELYSZÍN

FELELŐS(ÖK)

június 3., vasárnap
június 17., vasárnap

15,00 Szentháromság búcsú
10,00 Jézus Szíve búcsú

Nagykároly
Szatmárnémeti

Bodnár Imre
Lupcsa András

Mühldorf

Maskulik Tünde

Szamos-part

Mares Sándor

augusztus
Nagyszebeni látogatás
augusztus 12., vasárnap 11,00 Családi nap
szeptember 14., péntek
Szent Kereszt Felmagasztalása
október 8., hétfő
Mária búcsú

Nagyszeben
Plébánia/ Madarász
Rónaszék
Máriaradna

Bodnár Imre
Maskulik Tünde
Bodnár Éva
Boór Béla

november 18.

Templombúcsú

Plébánia

Merlás Tibor

december

Mikulás, Karácsony, szilveszter Plébánia

július 6. - 9.
július 8., vasárnap

Mühldorﬁ látogatás
15,00 gyalogtúra
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P R O G R A M J AVA S L AT O K

Szent Sebestyén Kolping Család

Elmélkedés

Csütörtök
4. Az erősség
A
Szentlélektől
kapott
erősség
legteljesebb
megnyilatkozása az, hogy az embert képessé teszi arra,
hogy belépjen egy felsőbb világba. Mégis mindannyian
tapasztaljuk, hogy ettől visszariadunk. Milyen hívásokat
kapunk a szentbeszédek által! Vagy a mélységes csönd,
esetleg a csöndben felhangzó hegedűszó által. Mind e
mögött a Szentlélek van, aki hív bennünket. Érezzük,
hogy meg tudnánk tenni, mégsem tesszük meg. Ott
állunk a nyitott ajtó előtt, és nem lépünk be. Hiányzik az
erő, hogy átlépjük a küszöböt.
És ez min múlik? Apró kényelmességeken, kötődéseken.
Hát nem a vértanúk ereje kell a keresztény élethez?
Magához az emberré váláshoz?
Jöjj el, Szentlélek Úristen, bocsásd ránk a magasságból a
te erődet, hogy megszülethessünk Isten gyermekeként!

Rá vagyunk oltva Isten belső életére. A Szentlelket kaptuk,
aki maga a Szeretet. Ezért minden megkeresztelt, még a
csecsemő is megkapta a hit, remény és a szeretet csíráját.
És megkapja a hét ajándékot is, ahogy szent hitünk
tanítja, mert mind a hét ajándék a szeretet megvalósulása
és kibontakozása...

Hétfő
1. A jótanács adománya
Mit kell tenni, hogy növeljük ezt az isteni ajándékot?
Elsősorban imádkozni. Foucould atya azzal kezdte
napját, hogy segítségül hívta a Szentlelket: “Teremtő
Lélek, jöjj közénk...”
Figyelni kell a sugallatokra, a mint a ﬁatal Salamon
királyt tette. Ezt kérte királysága kezdetén az Úrtól:
“Téged hallgató szívet adj nekem.” És Istenbe merült,
szemlélődő életre kell törekedni. Az Egyház történelme Péntek
folyamán azok voltak a legjobb tanácsadók, akik igazi 5. A tudomány
A Szentlélek a tudomány ajándékával az értelemnek
szemlélődők voltak és visszavonult életet éltek.
azt a szerepét erősíti, emeli föl önmaga fölé, amellyel
rácsodálkozik a létezésre. Most már nem keresi, mert
Kedd
megtalálta a létezés értelmét. Minden dolgot, minden
2. A jámborság adománya
A jámborság ajándékára minden hívőnek szüksége eseményt Istennel, a végső okkal való kapcsolatában
van. Enélkül csupán kötelesség lenne az Istennel való szemlél. És nemcsak így szemlél, de így ítél is meg
kapcsolat. Így viszont élet, öröm, felüdülés, boldogság. mindent. Ezt nevezik a szentek tudományának.
Mit tegyünk, hogy ez az adomány kibontakozzék
bennünk, hogy el ne szemtelenedjünk a végtelenül Szombat
jóságos Istennel szemben? Gondoljunk bűneinkre s 6. Az értelem
arra, hogy honnét emelt ki bennünket Isten irgalma. Hogyan ápoljuk ezt az ajándékot? A kezdők olvassák a
Vagy idézzük fel a vele való első találkozás élményét?. Szentírást, tanulják a hittant, naponta elmélkedjenek, és
Azután végezzük Isten jelenlétében leghétköznapibb, vezesse őket a szeretet.
A haladók élete már az isteni titok világának medrében
legközönségesebb cselekedeteinket is.
Próbáljuk egyszerűen istentiszteletté alakítani egyszerű, folyik. Nem az a fontos számára, ami külsőleg: testileg,
pszichikailag, egyénileg vagy közösségileg történik vele,
szegényes életünk valamennyi mozzanatát.
jóllelhet kötelességét mintaszerűen elvégzi, hanem az
Úr egy szava, amely világosságot gyújt lelkében. Nem
Szerda
3. Az istenfélelem Péter apostolban a szeretetre való a profán időben él, amely változások egymásutánja,
méltatlanságának tudata megmaradt élete végéig. Ez bár mindig nagyon pontos, hanem a liturgikus időben,
fejeződik ki a hagyományban, amely szerint nem tartja amelyet az Úr ünnepei, a szent időszakok tagolnak.
magát méltónak arra, hogy halálának módjában utánozza
a Mestert, ezért azt kéri, hogy fejjel lefelé szögezzék a Vasárnap
7. A bölcsesség
keresztre.
Fordítsuk ezt a két keresztet egymás felé: Jézus feje A bölcsesség ajándéka képessé tesz arra, hogy az egyszer
fönt és lába lent; Péter vele szemben, lába fönt és megtapasztalt édesség ízével egész földi életünkre
feje lent. Egymásra néznek. Íme a tökéletes szeretet jóllakjunk. Az birtokolja a bölcsesség ajándékát, aki
megnyilatkozása az ember részéről. Ebben a szeretetben megízlelte Isten szeretetének édességét, s aki ennek
nincs rettegés, de ott van az istenfélelem: Uram, nem emlékét újra és újra felidézi magában. A bölcsesség
vagyok méltó, de mégis szeress tovább a te szent megingathatatlanná teszi a hitet, mert mintegy tapasztalati
keresztedről, és én is szeretlek téged az én keresztemről, ismeretet ad az isteni dolgokról.
hiszen ez a két kereszt egy. Én felnézek rád, te lenézel Isten éppen azért adja meg nekünk az eljövendő
rám, de eszembe jut, hogy az utolsó vacsorán fordítva dicsőség megízlelésének örömét, hogy ebből merítsünk
erőt mindennapi kereszthordozásunkhoz, a jó harc
volt: a lábamtól te néztél felfelé énrám.
megharcolásához.

Barsi Balázs OFM
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Akiken átragyog az Isten
PADOVAI
SZENT ANTAL
Lisszabon, 1195. augusztus 15. (?) Arcella (Padova mellett), 1231.
június 13.

Hatalmas pártfogónk, Szent Antal!
Tekinst az emberi társadalomra, mely most
is sok bajjal küszködik. Tudjuk, hogy mint annak idején - most is szíveden viseled
a bajba jutottak sorsát. Emelj gátat a téves
eszmék ellen, melyek elsősorban a keresztény családok életét veszéjeztetik. Indísd az
embereket Isten félelmére, ami a bölcsesség
kezdete. Eszközöld ki, hogy az emberek
visszatérjenek Jézushoz, és testvériesen szeressék egymást. Kérd Istent velünk együtt a
szegényekért, a munkanélküliekért, az éhség és betegség áldozataiért.
Mennyei Atyánk! Adj nekik vigaszt, segitséget, s növeld bennünk a gondviselésedbe
vetett bizalmat. Világosisd meg a népek
vezetőit, ismerjék fel felelősségüket, és segitsenek az elesetteken Jézus tanítása szerint:
„amit egynek a legkissebbek közül tettetek,
nekem tettétek.”

A 13. század egyháza, annak ellenére, hogy oly sok híres szentet adott, mint Szent
Domonkos, Aquinói Szent Tamás, Assisi Szent Ferenc, Szent Bonaventura, Assisi
Szent Klára és Árpádházi Szent Erzsébet, sok bajjal küszködött. Felső-Itáliában és DélFranciaországban már a 12. században támadtak olyan vallásos mozgalmak, amelyek
legfőbb célul Krisztus és az apostolok életmódjának szigorú követését tűzték ki. Jézus
és apostolai vándor, tanító életét utánozva, új életet akartak vinni koruk megkövült
kereszténységébe. III. Ince pápa azonban eléggé előrelátó volt ahhoz, hogy fölismerje
és megkülönböztesse a tévedésektől azt, ami jó volt ebben az új mozgalomban. Ezért
kettős célként kitűzte, hogy az új eszméket és erőket hasznosítani kell a vallásos életben,
s az elidegenülteket vissza kell vezetni az Egyházba. Ezzel szabaddá tette az utat többek
között Assisi Szent Ferenc előtt, aki önmaga és első társai számára a szegénység és
vándor apostolkodás jóváhagyását kérve katolikus szegénységi mozgalmat teremtett,
amely nemcsak hű maradt az Egyházhoz, hanem sok eltévelyedettet is visszavezetett.
Padovai Antal 1195-ben előkelő és vallásos szülők gyermekeként született
Lisszabonban. Fernando (Ferdinánd) névre keresztelték. Tizenöt éves korában belépett
szülővárosának Sao Vincente de Fora nevű ágostonos kanonokrendi kolostorába.
Szilárdan elhatározta, hogy meghal a világnak, és csak Istennek él. Amikor azonban
kolostora belesodródott a II. Alfonz portugál király és a portói püspök közti viszályba,
s kortársai sokat zaklatták politikai terveikkel, már két év után elhagyta szülővárosát,
és áttelepült a coimbrai Santa Cruz kanonoki kolostorba, ahol zavartalan békességet
keresett a teológiai tanulmányokhoz és a papságra való fölkészüléshez. Fernando
életének két esemény adott útkeresésében végleges fordulatot. Az egyik: épp a Santa
Cruz konventbe hozták az első ferences vértanúk holttestét, akik Marokkóban lelték
halálukat. A másik: találkozott azokkal a közeli -- Santo Antonio dos Olivais nevű - kicsiny rendházból való testvérekkel, akik a kolostor ajtajánál alamizsnát koldultak.
Megszületett benne a vágy, hogy a szegények közösségében éljen. Fernando még 1220
nyarán csatlakozott hozzájuk. Fölvette szegény ruhájukat, keresztnevét templomuk
védőszentje, Remete Szent Antal nevére cserélte. Így jött el 1222 nyara, amikor a
mécsest, amely addig rejtekben volt, maga Isten emelte lámpatartóra, hogy másoknak
is világítson. Történt ugyanis, hogy tartományfőnöke néhány társával együtt Forliba
küldte, hogy pappá szenteljék őket. Ott az ünnep alkalmából valakinek beszédet
kellett volna mondania váratlanul, mivel megbetegedett az, akinek ez lett volna a
dolga. Készületlenül senki sem merte vállalni, s akkor megparancsolták Antalnak,
hogy beszéljen. A csendes, mindaddig rejtettségben élő és ﬁgyelemre alig méltatott
Antal megmondta, hogy gyakorlottabb a konyhai edények mosogatásában, mint Isten
igéjének hirdetésében. A püspök azonban maga bátorította, míg végül mégis beszélni
kezdett egészen egyszerűen. Minél tovább beszélt azonban, szavai annál élénkebbek és
melegebbek lettek, láthatóan teljesen eltöltötte a Szentlélek tüze. Hallgatói nem tudós
értekezést hallottak a papság mivoltáról, hanem a legszebb hasonlatokat és a legtalálóbb
szentírási idézeteket, valamint a mélységes megtapasztalások szavait a szív bőségéből.
Amikor befejezte, társai örömmel vették körül, Grácián testvér pedig áldotta a napot,
amikor ez a vándor, rongyos barát segélykérően a köpenyébe kapaszkodott.
Mint ,,Szent Ferenc hűséges ﬁa’’ és az assisibeli Szegény tanítványa, Antal először
önmaga vállalta az Úr és apostolai életkörülményeit, másoknak csak ezután kezdett
beszélni a szegénység türelmes elviseléséről és vallási értékéről. Amikor szegény
vándorprédikátorként faluról falura, városról városra járt és a katolikus tanítást hirdette
a szegénységről és a birtoklásról, szavait a saját élete hitelesítette hallgatói előtt: ,,A
szabadon vállalt szegénység erőt ad az embernek, a gazdagság viszont elgyöngíti.
Mert az ember hamarosan vagyonának szolgája lesz, ahelyett hogy uralkodna rajta.
Ha ugyanis valakit veszteség ér, és emiatt szomorkodik, ez megmutatja, hogy rabja
lett annak, amit előbb, a szerencséje idején birtokolt.’’ Antal még ágostonos kanonok
korában Lisszabonban és Coimbrában fáradhatatlan buzgalommal egészen rendkívüli
jártasságot szerzett a Szentírásban. A magányban és az elmélkedő imádság csöndes
óráiban ezt a gazdagságot annyira kiművelte magában, hogy mindenkit bámulatba
ejtett. IX. Gergely pápa -- csodálattal eltelve Antal egyik beszéde után -- ,,a Szentírás
szekrényének’’ nevezte. Szent Ferenctől Antal megbízatást kapott a tanításra. ,,Azt
akarom -- írta Ferenc Antalnak --, hogy a testvéreknek tanítsd a szent teológiát, de
úgy, hogy sem benned, sem bennük ki ne aludjék az imádság szelleme, azoknak a
szabályoknak megfelelően, amelyeket adunk.’’ Megbízatásával Antal megalapította
rendjének első tanulmányi házát Bolognában, ahol ő lett a teológia első tanára. A sok
munka teljesen felőrölte egyébként is gyenge egészségét, úgyhogy 1231 június 13-án,
alig harminchat éves korában meghalt.
A sírjánál történt számos imameghallgatás, gyógyulás és csoda következményeként IX.
Gergely pápa alig tíz hónappal halála után szentté avatta. Csodatevő híre a hívő nép
tudatában háttérbe szorította az evangélium hirdetőjének és a segítő szeretet apostolának
alakját, jóllehet későbbi legendája szívesen foglalkozott ezzel a tevékenységével.

Forrás : Szentek élete (katolikus.hu)
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S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!

Pünkösdi várakozás
Dsida Jenő
Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.

Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...

Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!

És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!

A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,

felébredve elhatározzák, hogy
A Szentírást mindenkinek Szövetség
önkéntesei vállalják, hogy házról Egy kis vidámság… :) golfoznak egy kicsit. Szent Péter
kezd, megüti a labdát, az szép ívben
házra járva Bibliát fognak árusítani.
Egy hónap múlva mindenki beszámol a sikereiről. átrepül a tó felett, földet ér gurul nyílegyenesen a lyuk
Ki öt Szentírást, ki tizet adott el. Ám a legmeglepőbb irányába, egészen a lyukig, de a szélénél pont megáll. A
eredményt a dadogós érte el: több mint kétszáz Bibliát Jóisten jön: ő is odaáll a labdához, beleüt. A labda magasra
értékesített! Amikor megkérdik tőle, hogyan csinálta, így száll, és lám a levegőben, bekapja egy arra repülő madár.
A madárra lecsap egy sas és bekapja. Repül tovább a sas,
válaszol:
- Na...naa....gyon egy...egysze......rűen... Mmeg....kkér..... mikor egyszer csak belecsap egy villám. A sas lezuhan,
de....deztem, hhogy fe.....fel.....olva...va...ssam, vaaa.... kimúlva fekszik a réten. Arra jön egy róka meg akarja
enni, de a labdát nem tudja lenyelni, kiköpi, a labda
vaaagy megve......veeeszi?...
pedig begurul a cél-lyukba. Szent Péter ránéz Jóistenre
A Jóisten és Szent Péter vasárnap délután a pihenésből és megszólal: Most játszunk, vagy bolondozunk?
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