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A terápia a küldetés!
Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se
nyelveken nem beszélnek… Igaz, nem kellett a bámészkodó turistákból
hívőket faragni, hanem egy félelemtől reszkető maroknyi, kiábrándult csapatba erőt önteni. Bezárkóztak. Jézus nem légyottra, nem valami szent helyre
hívja őket, nem is a Templomba, hanem közéjük megy. Oda megy, ahol vannak! Ezentúl az lesz a szent hely, ahol együtt van a közösség, és várja őt. S
be fog lépni közéjük, és köszönteni fogja őket.
Jézus nem magyarázkodik, miért ne kelljen félniük. Szemrehányást
se tesz. Azt teszi, ami évezredek óta bevált „recept” sok-sok gyászolónál: a
gyászoló feladatot kap, hogy ne sebeivel, ne bánatával, hanem feladatával
foglalkozzon. A terápia
a küldetés! S milyen
hatalmas küldetés, mily
hatalommal! Ember ezt
nem bírná elviselni. De
amint XVI. Benedek
mondta beiktatása alkalmából: aki Krisztusban hisz, többé nincs
egyedül! Vele van a
szentek egész tábora.

Vele vannak az érte imádkozó hívek. Számunkra is vége a gyász idejének, itt
a küldetés ideje. És az imáé.
Kiss Ulrich SJ

Szent Antalról… emléknapja közeleg
Az igaztalan vád ellen megoltalmaz

Amit itt majd elmondunk, még Szent Antal életében történt. Liszszabonban, ahol Szent Antal atyja élt, történt egyszer, hogy egy éjjel meggyilkoltak egy ifjút, és a holttestet a gyilkosok általdobták a kerítésen Szent
Antal édesatyja kertjébe. Ezt csak
azért tették, hogy a gyanakodást
Szent Antal atyjára irányítsák. A
meggyilkolt ifjú családja nem volt
valami barátságos viszonyban a
Builloniakkal, vagyis Szent Antal
szüleivel. Azért is igen könnyen
hihették a bírák, hogy csakugyan
Szent Antal atyja volna a gyilkos.
Pörbe fogták tehát, be is börtönözték és ki is mondották volna fölötte
még a halálos ítéletet is, ha Szent
Antal csodálatosan nem deríti föl
atyja ártatlanságát. Szent Antal akkor Páduában tartózkodott, amely
város nagyon is messze van Lisszabontól. Amint Szent Antal buzgón
imádkozott, egyszerre fényesség
vette őt körül és ő látta lelkében édesatyját, amint a börtönben szomorkodik.
Buzgón kérte tehát Istent, hogy szabadítsa ki atyját a börtönből. Azután megkérte elüljáróit, hogy engednék haza atyja látogatására, amit meg is engedtek
neki. Útjában megint csak imádkozott, de alig ért ki Pádua városából, Isten
csodát tett vele, mert egy pillanat alatt ott találta magát Lisszabon város kapui előtt. Azonnal sietett most a törvényszék elé, s édesatyját védeni kezdette. A bírák igen csodálkoztak az ő hirtelen eljövetelén, meg hogy honnan
tudhatta meg atyja sorsát, de nem hajlottak a szavára. Ekkor Szent Antal
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bizodalommal fohászkodott
Istenhez, azután határozottan
követelte, hogy a meggyilkolt
ifjú holttestét ássák ki a sírból. Ezt meg is engedték, mert
a bírák is, meg a nép is igen
kíváncsiak voltak a halottnak
tanúskodására. Mikor kiemelték a koporsót, Szent Antal
hangos szóval parancsolá a
halottnak, hogy nyilatkozzék,
vajon Buillon Márton volt-e
a gyilkosa. Erre a halott lassan fölemelkedett félig s jobb
kezét föltartva, mindenek hallatára kimondotta azt az egy
szót, hogy: „Nem!” – Míg a
jelenlevők a legnagyobb álmélkodásba estének, a halott
visszadőlve újból elszenderült,
Szent Antal pedig észrevét-lenül eltűnt a bírák és a nép szemei elől, s erre
valameny-nyien hangosan kiáltanak föl: „Csoda, csoda, nagy csoda!” Buillon Mártont természetesen azonnal szabadon bocsátották, mert ártatlanságát
maga Isten bizonyította, s így élete és becsülete meg volt mentve. Ezen és
több hasonló csodák miatt tisztelik Szent Antalt azok, kiknek valami igazságos ügyük van a törvény előtt, s benne legjobb ügyvédjüket találják
P. Özséb, Páduai Szent Antal kis imakönyvből

Isten ajándéka: Szentlélek
A Szentlélek a “fölséges Isten ajándéka”, nekünk is ajándékot hoz;
élettel kedveskedik, édes, szép gyöngyélettel. A földi élet akkor édes, ha nem
üres s ha nincs telve mulandósággal. A mulandóság fájós érzéssel tölti el öntudatunkat s ez telíti a világias lelket. Nem szeret szétnézni; magaslatokra nem
emelkedik; a jövőbe nézni fél, a mélységet kerüli; ha pedig tényleg a mélybe
néz, borzad s elváltozik arca. Amily mértékben nőnek rajta a mulandóság öreg
estéjének árnyai, abban a mértékben vigasztalan. Van-e szomorúbb látvány,
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mint egy ledér
öreg embernek
arca? Ellenben
a Szentlélek a
legmélyebb, a
legerőteljesebb,
a
legöntudatosabb
életnek lelke... Ő
is édes élettel
kedveskedik,
de ajándékai az
élet teljét hozzák: életet ad az Isten s megeleveníti; egészséget ad; erő megy
ki belőle s a vérfolyásos lelkek, kiknek életük szétfolyik, meggyógyulnak;
tiszta vért ad; szemvilágot ad: “respice”, nézz rám s ismerj föl. Hitet ad, erőt,
megindulást, megolvadást, ad könnyeket, lelkesülést, halhatatlan reményt.
Tűzzel jön a világ szelleme is; de tüze emészt; füstös és sötét;
szenvedélyes; energiát ébreszt; erőlködéseket végez; nagy port ver föl; nagy
lármát csap. Az emberek dolgoznak, lótnak-futnak, de 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 érdeknek él, s
miután kiadták erejüket, nem marad nekik más, mint a bánat s blazírtság.
Szegény, leperzselt lelkek. Ellenben a Szentlélek tüze, a bensőség melege, a
lelkesülés helye, az élet jótékony melege kiégeti a salakot, a rosszat! Emészti
azt, amit a Szentírás rossz értelemben testnek mond: mert ahol az uralkodik,
ott meg nem marad; nem marad meg lelkem az emberben -- mondja az Úr
-- mert test; de ezt a testi embert elpusztítom majd s kiöntöm lelkemet a nehézkes, érzékies emberekre s prófétákat nevelek; kidörzsölöm szemeikből az
álmot s mámort. Ez a tűz ég bennünk, belénk ég s nem akarunk szabadulni
jótékony melegétől. Ez az élet melege!
A világ lelke is akar világot teremteni, megújítani, átváltoztatni s nagy
kultúrmunkát végezni, nagy intézményeket teremteni; de a földbe növeszti
őket, “és elfordítják elméjöket és lesütik szemeiket, hogy ne lássák az eget”
(Dán 13,9). Ellenben az Isten lelke a világot belülről, belső elveiből, a jóságs igazságból akarja kialakítani, s azért aztán szépségbe fejleszti. Lelkeket
szabadít föl szabadságra, melyek kevéssel beérik, s a világot, a munkát, az
észt s vívmányait csak arra használják, hogy a lélek élete szépen, nemesen
kifejlődjék. Méltóságot, lázas önemésztést sehol, soha. Így kell járni a világ4				
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ban istenszerető, igénytelen lélekkel: úgy kell nézni minden virág szemébe,
hogy mondja: azért vagyok, hogy én is ilyen szép legyek; úgy kell leülni a
forrás mellé az árnyékos pázsitra s szeretettel gondolni az isteni mélységek
forrásaira, melyek bennünk mint gondolatok s érzések fakadnak.
(Prohászka: Ottokár)

Pünkösdi himnusz (Beata nobis gaudia)
Boldog örömre visszatért
az évköre nagy ünnepért!
Midőn a Lélek vígasza
suhant le tanítványira.
A Tűz lobogó lángokon
titkos jelt: nyelvet rájuk ont.
Hogy szívük áradó legyen,
szeretve égjen tüzesen!
Mindenki nyelvén szólának;
riadva hallja pogányhad!
Hiszi: hívőket bor hevít, -de lelkük Lélektől telik!
Küld ezzel Isten titkos jelt,
hogy Húsvét szentidő letelt.
Nagy Ötvenes -- lejárt körén
Sínáról fénylik új Törvény*...
Most, -- kegyárasztó Istenünk -arcúl borulva esdeklünk:
Égből még egyre ránk bocsásd
Szentlelked, kincs-kiáradást...
Egykor, megszentelt szíveket
Jóság malaszttal töltetett...
Bocsáss meg minden bűnt nekünk,
békélt szív ülje ünnepünk!
(Szent Hiláriusnak tulajdonított himnusz)
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Hirdetések
Csütörtökön, 9:30 órai kezdettel, rekollekciós szentmise lesz a körzet
papjai részvételével a Szent Anna-kápolnában.
A péntek esti szentmise – a Szent András-templomban – a CSALÁDMISÉK keretében lesz bemutatva. Kérjük az iskolás gyermekeket,
hogy lehetőségük szerint vegyenek részt azon a szentmisén, ugyanis akkor
lesz kiértékelve az iskolaév alatti szentmiséken való jelenlétük a SZENTMISENAPLÓ alapján. Ezért kérjük a gyermekeket, hogy a Pünkösdvasárnapi, azaz a mai szentmisén, adják le SZENTMISENAPLÓJUKAT a szentmise
végén. Hét közben is még le lehet adni a szentmiséknél.
Kérjük a családokat, akik egész év folyamán bekapcsolódtak a CSALÁDMISÉKBE, hogy jöjjenek, és más családokat is hívjanak a szentmisére.
Azért lesz a Szent András-templomban, hogy többen is beférjünk, s babakocsikkal is tudjanak jönni a fiatal családok.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 250.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 5 633.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
Tudatjuk a kedves érdeklődőkkel, hogy a MARIANUM Egyházi
Iskolaközpont diákjai jótékonysági évzáró műsort adnak elő a helyi református templomban, 2014. június 13-án – pénteken – 16:30 órai kezdettel.
Mindenkit szeretettel várnak!
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Heti liturgikus naptár
8. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
(Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd)
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
9. hétfő
(Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz)
1Kir 17,1-6; Zs 120; Mt 5,1-12
Illés az Úr igéje szerint járt el
10. kedd
1Kir 17,7-16; Zs 4; Mt 5,13-16
Az asszony elment, és Illés szava szerint járt el
11. szerda: SZENT BARNABÁS APOSTOL
ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zs 97; Mt 10,7-13
Barnabás derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel
12. csütörtök
1Kir 18,41-46; Zs 64; Mt 5,20-26
Az Úr keze Illéssel volt
13. péntek: PÁDUAI SZENT ANTAL
1Kir 19,9a.11-16; Zs 26; Mt 5,27-32
Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé
14. szombat
(Szent Elizeus)
1Kir 19,19-21; Zs 15; Mt 5,33-37
Elizeus követte Illést, és szolgálatába állt
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A szentmisék rendje
2014. június 9 – 15.
VI.
15.

VI.
14.

VI.
13.

VI.
12.

VI.
11.

VI.
10.

VI.
9.

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE

Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

Štvrtok – Csütörtök

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

SZENTHÁROMSÁG
VASÁRNAPJA

7:00
8:00
18:00
8:00
10:00
17:00
7:00
8:00
18:00

8:00
9:30
18:00
7:00
8:00
18:00

8:00
18:00
18:00

8:00
9:00
11:00
18:00
18:00

† Filip a rod. príslušníci
Élő Róbert
Élő Margit

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Margit
Élő Mária
Za kňazov a kňaz. a reh. povol.

slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna

Za obrátenie hriešnikov
† Szakál Erzsébet
† Margit, Imre és lányuk Margit

magyar
magyar
slovenská

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Berkes Imre esperes-plébános
Za uzdravenie
† Csicsay Sándor és családtagok

† János
Rekolekcia – Rekollekció
† Členovia rodiny Hríbikovej

slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália
Szent Anna
Sv. Anna

† Milan a Oľga
Papi vétkek kiengeszteléséért
† Slančík Zsolt

magyar
magyar
slovenská

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent András
slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

† Pál és Erzsébet
† Anna
Miséző pap szándékára
† Rodičia a st. rodičia
Miséző pap szándékára

magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej
Szent Anna
magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar
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