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"Vegyétek a Szentlelket”
Gondolatok a mennybemenetel és a pünkösd,
a bérmálás és az első-szentáldozás kapcsán
A földi életben minden igazi beteljesülés egyben
valamiképpen kezdet is. „Mindent tudtul adtam nektek” (Jn
20,20).
Véget ért a teológiai képzés. De ez még kevés: Isten
benső életét is közölni akarja velünk. Krisztus földi küldetésének
bevégzése, egyben az Egyház igazi kezdete.
Életünk történetében is így van ez.
Ahol a Szentlelket kapjuk, az beteljesedés: keresztségünkkel örök
életre való születésünk valósul meg. A születés egyben kezdet is.
Bérmálásunkkal
a
belső
növekedés bizonyos fokú teljességre jut. A keresztény érettség
küszöbét átlépve indulhatunk hirdetni az evangéliumot. Beteljesedés ez, de ugyanakkor „felnőttségünk” kezdete is.
Az eukarisztia vételével
beteljesedik a Krisztus életébe
való beavatottságunk. De már az
„elsőáldozás” elnevezés is jelzi,
hogy ezzel valami új veszi kezdetét
a Vele való kapcsolatunkban.
Lajos atya

2013. május 19.

Lélek és Élet

Pünkösdvasárnap
Milyen kár, hogy Karácsony és Húsvét mellett
Pünkösd csak harmadrangú ünnep az életünkben.
Az Atyaisten szemszögéből éppen, hogy Pünkösd a
legnagyobb ünnep, az igazi Karácsony, hiszen ekkor
születtünk az ő gyermekeivé, valóságos kis
Krisztusokká, s az igazi Húsvét, amikor meghalva a
bűnnek, a Szentlélekben új életre támadtunk.
„Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az
igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd
tanúságot tesz rólam.” Mi emberek szavakkal
tanúskodunk. Tanúságunk akkor igaz, ha megfelel a
valóságnak, illetve tetteinknek. A Szentléleknek nincsenek szavai: Ő úgy
tanúskodik, hogy a valósággal, az igazsággal szembesít egy sajátos,
belső, személyes megvilágosítás által. Erre a megvilágosításra utalnak a
lángnyelvek. Mindenkit külön-külön világosít meg: vagyis szembesít a végső
valósággal. Ránk bizonyítja a bűnt, élesen és fájdalmasan megnyilatkozó
evidenciával: ugyanakkor Jézusról is feltárja a végső igazságot, hogy Jézus az
Örök Isten öröktől születő Fia, aki értünk, éppen bűneink bocsánatáért halt
meg, és a jövendőt is hirdeti: nem szavakkal, hanem azzal, hogy örömteli,
tiszta, meg nem csaló reménységet ébreszt bennünk testünk feltámadása és
az örök élet iránt. A mi tanúságtételünk már kettőt jelent: tetteket és
szavakat. Egyiket sem vagyunk képesek megtenni, csak a Lélek által. A Lélek
tusakodni kezd bennünk a test ellen, vagyis az istengyermeki, tiszta,
örökkévalóságra nyitó vonzás kikezdi a bűnös önzés önmagába gravitáló
irányulását.
Az a kemény harc, amely bennünk folyik a szeretetért, mely Istentől való, a
Lélek gyümölcse, igazolja, hogy találkoztunk a Szentlélek benső, csendes, de
mindennél nagyobb bizonyosságot adó tanúságtételével.
Ha vállaljuk azt a harcot, amelyről Szent Pál ír, akkor képesek leszünk
hitelesen tanúskodni szavainkkal is, szintén a Szentlélek által, hiszen senki
sem mondhatja magától: ”Jézus az Úr, csak a Szentlélek által.”
E háromszintű tanúságtételre küld minket a Szentlélek most, hogy belépünk
az évközi idő mindennapjainak egymásutánjába. Tudatosítanunk kell, hogy a
Szentlélek küld a ránk bízottakhoz. A házasság szentségében férj és feleség
arra kapnak küldetést, hogy egymásnak és gyermekeiknek a szeretet állandó
pünkösdjét ajándékozzák. A papság lényege is pünkösdi valóság, hiszen a pap
a Szentlélektől kapja küldetését a szentelésben. S Pünkösd a szerzetes élete
is, mert fogadalmai által a Szentlélek tulajdonává válik, s prófétai odaadása
által szívében hordozza és közvetíti Pünkösd titkát.
Világban való létünk tehát nem áll ellentétben istengyermeki, szentlelkes
életünkkel. Magának a létezésnek is pünkösdi struktúrája van. A Szentlélek
az a kapocs, aki Istenhez köt bennünket, ugyanakkor őbenne
fordulhatunk tanúságtételünkkel a világ felé.
Barsi Balázs
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valahol egy dimenziójúvá, valami humanista, jóakaratú erőfeszítéssé
válik. Pedig ez az egy dimenzió csak az egyik dimenzió - a harmadik.
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Visitatio canonica – Főpásztori egyházközségi látogatás

Bérmálkozás - április 28.
Bíboros atyának a bérmálási szentmisén elhangzott
szentbeszéde (részletek)
2013. április 28-án, Húsvét 5. vasárnapján
(Jn 13,31-35)

„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!”
Főpásztorunk látogatásának több célja is volt. Egyrészt, hogy bepillantást nyerjen
plébániánk, a helyi egyház életébe, mindennapi gondjaiba, hogy felmérje a plébánia
lelkipásztori feladatainak ellátásához rendelkezésre álló fizikai és szellemi feltételeket
(az előre kitöltött kérdőív válaszai és szóbeli beszámolók alapján). Másrészt meg
erősítse munkatársait az evangelizációs feladatok ellátásában.

Kedves Bérmálkozók! Krisztusban Kedves Testvéreim!

Ugyanakkor a vizitáción túlmenően a bérmálás szentségében részesítette a tudásban és
lélekben felkészült fiatalokat és felnőtteket.

Szent János evangéliumából hallottuk az imént a szeretet parancsának különleges,
ünnepélyes meghirdetését. Erről a parancsról pedig azt mondja maga Jézus, hogy „új
parancsot adok nektek”. De hát mi ebben a parancsban az új?
1. Ha fellapozzuk az Ószövetséget, ott is megtaláljuk a szeretet parancsát. Magát
Jézust is arról kérdezik egy alkalommal, hogy mi a legfőbb parancs „a törvényben”
(vö.: Mt 22,36). Jézus a sok előírás közül kiemeli a legfontosabbat, az Isten és az
ember szeretetét. Ezt válaszolja: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes
lelkedből” (Mt 22,37; vö.: MTörv 6,5); majd hozzáfűzi: a második ehhez hasonló,
„szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (Mt 22,39; vö.: Lev 19,18). Tehát a szeretet
parancsát az Ószövetség is különös hangsúllyal fogalmazza meg. Másutt is
megtaláljuk egyébként az Ószövetségben a szeretet, a kölcsönös segítség, a
jótékonyság parancsát. Akkor hát mi ebben a parancsban az új?
2. Először is, biztosan új az, hogy kit értünk felebarát alatt. Hiszen maga Jézus, az
irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédben megmutatja, hogy minden ember iránt
felelősek vagyunk. Hogy mindenkire ki kell terjednie ennek a szeretetnek.
Megmutatja másutt, hogy az ellenségeinket is szeretni kell.
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A mai evangéliumban arról olvastunk, hogy „szeressétek egymást”. Erről tudják majd
meg, hogy „a tanítványaim vagytok”. Tehát az új parancs ebben a szentírási
szakaszban valójában a Krisztus tanítványai közötti kölcsönös szeretetre vonatkozik.
Nem zárja ki a többi embert. Nem zárja ki az ellenségeket sem, de az igazán nagy és
az igazán új ez a kölcsönös szeretet a Krisztusban hívők között. Már nem Izrael
népének tagjai közötti szeretetre vonatkozik, hanem az új népnek, a Krisztus köré
gyűlő tanítványoknak a kölcsönös szeretetére.
Az egész új parancs Jézus kereszthalálának, szenvedésének és a megígért
feltámadásnak az összefüggésében áll. Úgy szerette Jézus az Atyát, hogy Iránta
való szeretetből és engedelmességből még a kereszthalált is vállalta. Úgy szerette
az Atya a Fiát, hogy feltámasztotta, hogy dicsőségesen a jobbjára emelte. Így
szereti egymást az Atya és a Fiú.
Ez az a szeretet, amelyet a Krisztusban hívők kölcsönös szeretete megjelenít a
földön. Ez benne az igazi újdonság. Jézus kinyilatkoztatta az Atyaisten szeretetét.
Szeretetét a Fiú iránt és szeretetét az egész teremtett világ iránt. Erre Krisztus megadja
a választ az Atyának. Ennek az Atyai szeretetnek és a Fiúisten viszont-szeretetének a
képmása a Krisztusban hívők kölcsönös szeretete. Ez már újdonság. Mert beleállítja
ezt a szeretetet egy sokkal magasabb összefüggésbe. Megmutatja Jézus a saját
életével, halálával és feltámadásával, hogy Isten nem csupán a véghetetlenül nagy Úr,
hanem maga a szeretet. A szeretet az emberek iránt is. És válaszol erre a szeretetre. A
teljes, a maximális szeretetre. Ezt jeleníti meg a keresztények kölcsönös szeretete
egymás iránt. De nemcsak jelképezi, nemcsak kinyilatkoztatja, nemcsak megmutatja,
hanem valóban meg is jeleníti. Tehát a keresztények egymás iránti szeretetében az
Atya és a Fiú szeretete megjelenik és működik itt a földön.
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hasonlítják a bérmálást a keresztséggel. Felteszik a kérdést, hogy mi az a különleges
ajándék, amit a bérmáláskor kapunk. A keresztséggel megtisztulunk az áteredő bűntől
és minden saját, korábbi bűnünktől. Tehát „az ártatlanság állapotának” elnyerése
szempontjából a keresztség a döntő. A bérmálás nem törli el a bűneit annak, aki a
halálos bűn állapotában járul ehhez a szentséghez. Ezért is készülünk szentgyónással a
bérmálás felvételére. Ugyanakkor – és ebben jelölik meg az egyházatyák a bérmálás
legnagyobb kiválóságát – a keresztény életre, a hit jó harcának megvívására
képesítő kegyelmek gazdagságát illetően a bérmálás tűnik nagyobbnak.
Megerősítője, gyarapítója a bennünk működő kegyelemnek.
Kérjük a mai szentmisében, hogy ennek az isteni kegyelemnek, és a mindenható Isten
szeretetének legyünk a tanúságtevői, hordozói, és ezáltal elkezdődjön a világ
átalakulása és megújulása, ezáltal is készüljünk a világ közvetlen találkozására
Istennel, aki a végtelen Szeretet.
A teljes szöveg a Plébánia honlapján olvasható.

Ezt a titkot már valóban nagy újdonságnak nevezhetjük. És ez egyben megnyitja az új
ég és az új föld kialakulását, megnyitja a mennyei Jeruzsálem felé a kaput.
3. A mai Szentleckében olvastunk az új városról, amely leszáll a mennyből, a mennyei
Jeruzsálemről. Ahol mindenki közvetlenül láthatja az Istent, és a szeretetének
örvendhet. Hát ennek a mennyei, új Jeruzsálemnek az újdonsága kezd működni itt a
földön, ha Krisztus tanítványai, ha az Egyház tagjai valóban szeretik egymást. Ezért
kell áldozatok árán is, újra és újra megbocsátva, újra és újra újat kezdve
felindítanunk magunkban egymás iránt a szeretetet. Ez az, ami az Utolsó
Vacsorán, a lábmosás pillanatában Jézust arra vezette, hogy Júdásnak is megmossa a
lábát. Ez az, ami Péter háromszoros tagadása után is Péter háromszoros
szeretetvallomásához vezet. Ez az, ami képes bennünket is újra meg újra Isten és
egymás felé fordítani.

Megindító volt és nagy örömöt jelentett,
hogy főpásztorunk szolgáltatta ki a
harmadik beavató szentséget.
Köszönjük a sok-sok segítséget, amit a
felkészülés során kaptunk Éva nénitől,
Lajos atyától, és szüleinktől.
ifj. Marinovszki Sebestyén

4. A mai szentmisében a bérmálás szentségét szolgáltatjuk ki. Már az ókeresztény
korban számos egyházatya a keresztséghez hasonló súlyú és jelentőségű titoknak,
szentségnek mondja a Szentléleknek ezt a különleges közlését. Többen össze is
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Két évnyi készülődés után elérkezett életünk egyik fontos állomása, a bérmálkozás.
Felemelő érzés volt, hogy a Bíboros úr által kaptuk meg ezt a szentséget. Újabb
lendületet kaptunk hitbéli fejlődésünkhöz a Szentlélek által.
Marinovszki Sebestyén

3 éve vártam már erre a napra. Végre-valahára az Övé lettem és Ő az enyém!
Most Szent Ignác imájának szavai csengenek a fülemben.
Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.
Both Mariann

Életem egyik meghatározó és megható eseménye érkezett
el Húsvét 5. vasárnapján. Erdő Péter bíboros úr
szolgáltatta ki a bérmálkozás szentségét.
Hármas ünnep volt ez a családban, hisz férjemmel és
nagyfiunkkal járulhattam az Úr színe elé.
Köszönöm Istennek és "földi segítőinek", hogy sok időt
áldozva ránk, vezettek és kísértek ezen az úton.
Marinovszkiné Rekeny Ágnes

Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,
és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt és tökéletes
szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a te szent és igaz
akaratodat.
(Assisi Szent Ferenc)
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Elsőáldozás – Mennybemenetel ünnepén

A Szentlélek ajándékai
Mint az evező a csónak előrehaladását,
a Szentlélek ajándékai úgy könnyítik
meg az Isten felé való haladásunkat.
A BÖLCSESSÉG megnyitja az értelmünket, hogy Jézusi módon
gondolkodjunk, szeressük, ami Istentől van, az evangélium fényével világítja
meg életünket. A tudás önmagában kevés. Az emberi tudomány a lehetségesről
szól, a bölcsesség arról, hogy mi az, amit szabad.
A TUDOMÁNY ajándéka, hogy Istent jobban megismerjük, növekedjünk a
jóban, új világot építsünk, az emberiség javát szolgáljuk. Jézus ígérete alapján
„az Igazság Lelke elvezet benneteket a teljes igazságra”.
AZ
ÉRTELEM
azt
jelenti:
belül,
a
mélységekben olvasni. „Szem nem látta, fül nem
hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten
azoknak készített, akik őt szeretik.” (1Kor 2,9).
Az
értelem
ajándéka
segít
elmélkedni,
elmélyedni – imádkozni.
A TANÁCS segít a helyes utat választani,
válaszolni Isten hívására, együttműködni
Istennel, bekapcsolódni az isteni tervbe. A
Szentlélek
világosságánál
könnyebb
megtalálnunk a helyes utat.
LELKI ERŐSSÉG a nehéz helyzetek megoldásának képessége. Szükségünk
van rá, hogy bátrak lehessünk megvallani hitünket, segítsük a bátortalanokat,
legyünk állhatatosak a megpróbáltatásban.
A JÁMBORSÁG az Atya iránti fiúi szeretet. „Nem áldozat kell nekem, hanem
a szeretet, nem égőáldozat, hanem az Isten ismerete.” (Ózeás 6,6). A
jámborság szükséges, hogy higgyünk Isten szeretetében, elismerjük, hogy Isten
az egyetlen Isten, megtanuljunk szeretni. A jámborság az Istenbe vetett
bizalom ajándéka.

Az ÚR FÉLELME a tisztelet érzelme, a megbántástól való félelem. „Akik az
Urat félik, hallgatnak szavára, s az utjain járnak, akik őt szeretik. Akik az Urat
félik, kitárják szívüket, s rábízzák magukat igaz alázattal.” (Sirák 2,15-18).
Elismerjük Istent Urunknak, tudva, hogy mi nem vagyunk istenek.
9
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Mi az Eucharisztia ünnepléséhez szükséges anyag?

AZ EUCHARISZTIA SZENTSÉGE

A búzakenyér és a szőlőbor.
Mi az Eucharisztia?

Milyen értelemben emlékezete Krisztus áldozatának az Eucharisztia?

Az Úr Jézus Testének és Vérének áldozata, melyet
azért alapított, hogy jelenvalóvá tegye az időben,
egészen az Ő eljöveteléig a Kereszt áldozatát, és
ezzel Egyházára bízta halálának és föltámadásának
emlékezetét. Az egység jele, a szeretet köteléke.
Krisztust vesszük, a lélek betelik kegyelemmel és
megkapjuk az örök élet zálogát.
Mikor alapította Jézus Krisztus az Eucharisztiát?

Az Eucharisztia emlékezet abban az értelemben, hogy jelenvalóvá és aktuálissá teszi
azt az áldozatot, melyet Krisztus a kereszten egyszer s mindenkorra ajánlott föl az
Atyának az emberiség javára. Az Eucharisztia áldozati jellege magában az alapító
szavakban nyilvánul meg: „Ez az én testem, mely értetek adatik” és „ez a kehely az új
szövetségé az én véremben, mely értetek kiontatik a bűnök bocsánatára” (Lk 22,19–
20). A keresztáldozat és az Eucharisztia áldozata egy és ugyanaz az áldozat. Azonos
az áldozat tárgya és felajánlója, a különbség csak a föláldozás módjában van: véres
áldozat a kereszten, és vérontás nélküli az Eucharisztiában.

Nagycsütörtökön alapította, miközben apostolaival ünnepelte az Utolsó Vacsorát.

Milyen tisztelet illeti meg az Eucharisztia szentségét?

Hogyan alapította Krisztus az Eucharisztiát?

Az Eucharisztia szentségét az egyedül Istent megillető imádással (cultus latriae)
tiszteljük mind az eucharisztikus ünneplésben, mind azon kívül. Az Egyház a
legnagyobb gonddal őrzi az átváltoztatott Ostyákat, elviszi a betegekhez és azokhoz,
akik képtelenek részt venni a szentmisén, kihelyezi a hívők elé imádásra,
körmenetekben hordozza.

Miután összegyűjtötte apostolait, Jézus kezébe vette a kenyeret, megtörte és odaadta
nekik, mondván: „Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely
értetek adatik.” Azután kezébe vette a borral telt kelyhet, és mondta nekik: „Vegyétek
és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé,
mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre.”
Mi a jelentősége az Eucharisztiának az Egyház életében?
Az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az Eucharisztiában éri el csúcspontját Isten
bennünket megszentelő tevékenysége és a mi iránta való tiszteletünk. Az Eucharisztia
kifejezi és létrehozza az isteni léttel való közösséget és Isten népének egységét,
elővételezzük az örök életet.
Milyen nevei vannak e szentségnek?
Sokféle neve van, melyek egy-egy sajátosságát fejezik ki. A legismertebbek:
Eucharisztia, szentmise, az Úr vacsorája, kenyértörés, szent áldozat, szent és isteni
liturgia, Oltáriszentség, szentáldozás.
Hogyan történik az Eucharisztia ünneplése?
Az Eucharisztia ünneplésének két nagy része van, melyek egyetlen istentiszteleti
cselekményt alkotnak: az igeliturgia, mely Isten Igéjének hirdetése és hallgatása; az
eucharisztikus liturgia, melynek részei a kenyér és a bor fölajánlása, az átváltoztatás
szavai és az áldozás.
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Mikor kell szentáldozáshoz járulni?
Az Egyház ajánlja híveinek, hogy akik részt vesznek a szentmisén, kellően
fölkészülten áldozzanak is. Kötelezően írja elő a szentáldozást legalább Húsvétkor.
Milyen feltételei vannak a szentáldozásnak?
A szentáldozásnak feltétele a teljes közösség a katolikus Egyházzal és a kegyelem
állapota, azaz a halálos bűntől való mentesség tudata. Aki tudja, hogy súlyos bűnt
követett el, annak meg kell gyónnia, mielőtt szentáldozáshoz járul. Fontos a lelki
összeszedettség és az imádság, és az Egyház által előírt böjt megtartása is, valamint a
megfelelő ruházat és viselkedés a Krisztus iránti tisztelet kifejezésére.
Melyek a szentáldozás gyümölcsei?
A szentáldozás erősíti egységünket Krisztussal és az Ő Egyházával, megújítja és
megőrzi a Keresztségben és a Bérmálásban kapott kegyelmet, és gyarapít a felebarát
iránti szeretetben. Mivel megerősít a szeretetben, eltörli a bocsánatos bűnöket és
megőriz a halálos bűnöktől.
Az Eucharisztiában „mi egy kenyeret törünk meg, mely a halhatatlanság
orvossága, ellenszer, hogy meg ne haljunk, hanem mindig éljünk Jézus
Krisztusban.”
(Antiochiai Szent Ignác)
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Plébániai családtábor – Szigetmonostor, július 27-31.

PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBŐL
Bemutatkozik a „SZEPBAMA”,
azaz a Szent Erzsébet Plébánia Baba-Mama közössége
Találkozóinkon nem ritka, hogy tucatnyi anyuka állja körbe a plébánia
homokozóját – vagy ahogyan a püspök atya vizitációja alkalmával neveztük: „a
missziós területet”.
Vezető társammal, Hajnival egyetértésben az eredeti koncepciónk az volt, hogy
minden alkalommal énekelünk, imádkozunk, valamint mindig készülünk lelki,
vallásos, illetve babás-mamás témákkal, s ezeket fogjuk feldolgozni az
anyukákkal, míg a csemetékkel önkéntes dadusok foglalkoznak. Azonban a
készületeink ellenére általában a spontán beszélgetések irányában alakultak a
találkozóink. Úgy látom, ez nagyon vonzó az édesanyáknak, hiszen
szimpátiánk, közös érdeklődésünk mentén mélyebb, személyesebb kapcsolatok
alakulhattak ki közöttünk, ezért ezt a vonalat mindenképpen meg szeretnénk
tartani a jövőben is.
Gyakorló édesanyaként azonban azzal is szembesültem, hogy ebben az új
életállapotban – az unatkozó csemetét igyekezvén lekötni – a Szentmisén néha
csak a testünk van jelen, valamint az egyéb lelki töltekezési lehetőségeink is
jellemzően beszűkülnek. Ezért „vezetőként” úgy gondolom, hogy a lelki
táplálék ebben a szakaszban kiemelten fontos az édesanyák számára, hiszen
szükségünk van a lelki megújulásra, hogy családunk biztos bázisai lehessünk.
Ebben kívánunk segítséget nyújtani az édesanyáknak a 2013-as tanévtől
megújult formában, mégis az eddigi közösségi szellemben.
Az elképzeléseink megvalósulásában nagy szerepet szánunk SZEP
közösségünk nagymamáinak, nagypapáinak (azoknak is, akiknek nem adatott
meg, mégis vágynak nagyszülőkké válni). Ezúton hívom mindazokat, akik

szívesen lennének dadusok foglalkozásaink alatt, hogy az édesanyák
rövid időre 100%-os figyelemmel fordulhassanak Jézus felé.
A hamarosan kezdődő nyári szünet alatt sem tétlenkedünk, hiszen az
édesanyáknak nincsen vakációjuk, így nyáron is szeretettel várjuk közösségünk
régi és újonnan csatlakozni vágyó tagjait egy kis kötetlen, felüdítő, szerda
délelőtti játékra, beszélgetésre, kávéra, köles golyóra... J
További információk: szepbama@googlegroups.com címen, a Facebook
közösségi portál SZEPBAMA csoportjában, vagy a vasárnapi hirdetések
között. J
Szeretettel a szervezők nevében:
Kutiné Bors Szilvi
13

Immár negyedik nyáron szervezzük meg a családok számára többnapos együttlétünket, ismét Szigetmonostoron. A korábbi évek gyakorlatát követve korosztályonként
és közösen is lesznek programok. Míg a szülők előadásokon és kiscsoportos
beszélgetéseken vesznek részt, lelkes fiatalok a gyermekekkel foglalkoznak. Jut idő
persze játékra, éneklésre, sőt idén először kirándulásra is.
Az eddigi táborok résztvevői szeretettel várják új családok bekapcsolódását. Az együtt
töltött napok során sok alkalom nyílik egymást jobban megismerni. A lelki építkezés
mellett a test felfrissítése is fontos szerepet kap: egy-egy focimeccs vagy a túra
segítségével.

GONDOLATOK – fiataloknak
Két komoly témáról lesz most szó
1. Közös liturgia kialakítása
A párkapcsolat során egyrészt arra törekszünk, hogy minél jobban megismerjük a
másikat, hogy ezáltal dönteni tudjunk. A másik feladat az, hogy felkészüljünk a
leghosszabb távú kapcsolatra, a házasságra. Nekünk, keresztényeknek igen fontos
Istennel való kapcsolatunk, és a házasságban is törekszünk közösen is Őhozzá
fordulni.
Legkésőbb akkor, amikor a kapcsolatotok már annyira komoly, hogy a házasságra is
gondoltok, célszerű kialakítani valamilyen közös liturgiát. (Persze ez nem rossz dolog
egy laza kapcsolat esetében sem!) A liturgia alatt itt Istenhez fordulást értek.
A hangsúly a rendszerességen van. Szinte teljesen mindegy,
hogyan fordultok Istenhez, a lényeg, hogy az rendszeres
legyen. Pl. megbeszélitek, hogy minden hónap első
csütörtökén beültök együtt egy templomba és egy negyed
órát együtt imádkoztok, akár csak magatokban. Vagy adott
hétköznapon együtt vesztek részt egy reggeli szentmisén,
stb. Fontos, hogy olyan formát, rendszerességet
határozzatok meg, amelyet meg is tudtok valósítani. A túl
nagy elhatározásokkal az a baj, hogy csak ideig-óráig sikerül betartani.
A lényeg: amit elhatároztatok, azt rendszeresen csináljátok is! Nagyon nagy segítséget
jelent a házasságban, ha az ifjú férj és feleség közös „hozományként” jól begyakorolt,
megszokott, közös liturgiát visz a családba. A házasság első szakaszában sok új dolog
adódik az ember életében, sok mindent meg kell szokni, ki kell alakítani a közös élet
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Plébániai családtábor – Szigetmonostor, július 27-31.
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szokás-rendszerét, stb. Ez nem mindig könnyű. Az előre kialakított közös liturgia segít
azt a veszélyt elhárítani, hogy nem marad idő, energia az Istenhez fordulás családi
formáinak kialakítására.
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látták, hogy még egy jöhet, akkor meg is született a kis csöppség. Ez a módszer
nagyon tetszik nekem, és nem azért, mert nekik sok gyerekük van.
Sok jó beszélgetést, és igazi lelki élményt nyújtó közös liturgiát kívánok.
Szeretettel: Samu bácsi

2. A beszélgetés
Többször beszéltünk már róla, de néhány sort külön is
megérdemel ez a téma. A házasságban is az egyik
igen fontos dolog, hogy a férj és feleség beszélgessen
egymással. Nemcsak a családi élethez feltétlenül
fontos dolgokról (mennyibe kerül a hús, mit csinált
már megint az a büdös kölyök, stb.), hanem más
témákról is. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, sokat kell
beszélgetni a párkapcsolat során is.
A kezdeti nehézségeket leszámítva, az együtt töltött idő alatt általában nem szokott
nagy nehézséget okozni a beszélgetés. Hiszen annyi minden történik… Mégis úgy
gondolom, vannak feladatok ezen a téren is.
Keresni kell azokat a témákat, amelyek nem szorosan a mindennapi élethez
kapcsolódnak. Könnyű a helyzet, ha a két félnek van valami közös hobbija. Ez
azonban ritka. Sokat segít, ha tudatosan szereztek olyan élményeket, amelyekről
azután jókat lehet beszélgetni.
Elmentek pl. moziba, színházba vagy elolvassátok ugyanazt a könyvet. Utána meg
lehet beszélni, ki, mit, hogyan értett a látottakból, olvasottakból. Természetesen
nemcsak az ilyen „kulturális” jellegű témákról lehet jókat beszélgetni. Minden
esemény, élmény, amelyet közösen éltetek át, téma lehet. Jó lenne, ha megszoknátok,
hogy nem csak arról beszélgettek, mi történt, hanem elmondanátok egymásnak, mikor,
mit éreztetek.
Szokásos téma egy idő után (néha már korábban, mint kellene) a közös jövő
tervezgetése. Ezzel nincs is különösebben baj, de egy dologról szeretnélek lebeszélni.
Igaz ugyan, hogy tudni kell, melyiktek kb. hány gyermeket szeretne majd. Azt
azonban semmiképpen ne határozzátok el, hogy hány gyereketek lesz később
pontosan. A családban annyi gyerek lehet, amennyit fel tudnak normálisan nevelni. Ez
nem csupán anyagi kérdés! Vannak egyéb szempontok is: az egészség, a fizikai-idegi
tűrőképesség, stb. Ezek nem mindig egyértelmű szempontok. Lehet, hogy az egyik
házasfél úgy gondolja, vállalhatnának még gyereket, a másik pedig
elképzelhetetlennek tartja. Ha előre megállapodtok abban, hogy hány gyermeketek
lesz, ebből később komoly feszültségek támadhatnak, amelyek feleslegesek.
Ha már itt tartok, tovább adom nektek azt a gyermekszám-tervezési módszert, amit
Gézáéktól hallottam (amúgy 9 gyermekük van). Ők azt mondták, hogy sohasem
tervezték el, hogy majd hány gyermekük lesz összesen. Mindig azt a kérdést
vizsgálták csak meg, hogy az adott helyzetben tudnak-e még vállalni egyet. Ha úgy
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Filmklub
Péterffy András: A leghosszabb film
2013. május 3-án 18.45 órakor Péterffy András „A leghosszabb film” c. alkotását
tekintettük meg. A leghosszabb film – egy ember élete, Szőts István Kossuth-díjas
magyar filmrendező, forgatókönyvíró megkapó, egyben elgondolkodtató portréja.
Körünkben üdvözölhettük a rendezőt, aki elmondta, hogy a film 1987-2012, - 25 évig
készült, apránként újabb interjúval, háttéranyaggal kiegészülve, hogy méltó emléket
állíthasson az általa (is) oly nagyra tartott, nemzetközileg elismert, ugyanakkor hosszú
évtizedekig alaptalanul fekete-listára helyezett rendezőnek.
Szőts István 1912. június 30-án született Erdélyben. 1939-ben a
Hunnia Filmgyárban kezdte pályáját. A portréfilm alapján egy
emberszerető, melegszívű, ugyanakkor céltudatos, elveitől
eltántoríthatatlan ember rajzolódott ki előttünk. Az addig divatos
műtermi, beállított, sokszor sablonok alapján készült, szirupos
filmek világába új stílust hozott, kis költségvetésből az emberre
koncentráló, a való életből merített történeteket valóságos
helyszíneken forgatva mutatott be a filmvásznon. Már első
játékfilmjétől, az 1942-ben, Velencében díjat nyert „Emberek a
havason” c. korszakalkotó műtől kezdve élete politikai meghurcoltatások,
tanúságtételek sora volt. A filmet támadták mély katolicizmusa, népiessége miatt.
1947-ben forgatott másik remekművét, az „Ének a búzamezőkről”-t klerikálisnak
bélyegezve betiltották. Szőts tervei politikai, ideológiai okok miatt rendre
meghiúsultak. 1956 tragédiája után, amelynek filmes megörökítésében is részt vett, az
emigráció mellett döntött. 1957-ben nem térhetett vissza Velencéből, ahol „Melyiket
a kilenc közül?” c. filmjével díjat nyert. 1957-től Bécsben élt. Kultúrfilmeket
készített, filmrendezést tanított. Gustav Klimt és Egon Schiele életművét mutatta be
egy-egy kisfilmben. Az 1970-es évek óta sokat tartózkodott Magyarországon.
Jó lenne ezeket a filmeket is megtekinteni.
Köszönjük a szép élményt!
FA
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FA
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Tervek szerint a nyári hónapok 3. péntek estéjén tartunk filmklubot.
Május 31-én 18.45-kor Nyikita Mihalkov Etüdök gépzongorára
(Неоконченная пьеса для механического пианино) című filmjét
vetítik. Csehov elbeszéléséből készített 97 perces, színes, magyarul beszélő
filmdráma.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk !

FILMAJÁNLÓ

2013. május 19.
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Juan Manuel Cotelo: Az utolsó hegycsúcs
Május 10-én, péntek este néztük meg „Az utolsó hegycsúcs” című spanyol
dokumentumfilmet a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Tavaly ősztől visszatérően az
Uránia Filmszínházban láthatjuk a 80 perces lebilincselő filmet, egy olyan spanyol
rendezőtől (Juan Manuel Cotelo), aki először és utoljára találkozott Pablo Dominquez-zel,
egy fantasztikus pappal. Miután megtudta, hogy Pablo atya 42 évesen, hegymászás közben
meghalt, úgy döntött, hogy nyomozásba kezd és filmet készít életéről. Végül közel 50
szereplővel – akik mind ismerték Pablo-t -, elkészítette kis költségvetésű, ám annál magával
ragadóbb filmjét.

Az utolsó hegycsúcs című film hódít a spanyol mozikban IMBD – David
P. „Davinine” (2010. június 7.)
Bár nincs a birtokunkban minden adat Spanyolország hétvégi
jegybevételeivel kapcsolatban, mégis örömmel tölt el minket és meglep,
hogyan üti ki a nyereg-ből egy spanyol film, a La última cima (Az utolsó
hegycsúcs) – egyfajta „kisebbségi” premiert követően – a nagyobb
produkciókat, és hogy hogyan terjed ki a vetítése 4-ről 50 mozira egész
Spanyolország területén, méghozzá egy héten belül.
A film már a premier hétvégéjén, ráadásul mindössze 4 kópiával elérte az első
helyet a spanyol mozikra eső nézettséget illetően. Közel hatezer ember látta
Juan Manuel Cotelo filmjét már akkor, amikor még csak 4 moziban ment a
vetítés egész Spanyolország területén. Kétszeres nézőszámmal előzte meg a
második helyen álló Szex és New York 2-t, és háromszor körözte le
nézettségben a Perzsia hercegét és a Robin Hood-ot.
Díjak:
- Legjobb dokumentumfilm ("Filmírók köre" - Círculo de Escritores
Cinematográficos, Spanyolország)
- Legjobb dokumentumfilm (Mirabile Dictu Nemzetközi Katolikus
Filmfesztivál, Vatikán)
- Legjobb film (mozis ¡Bravo! díj, Spanyolország)
- Legnagyobb társadalmi hatást kiváltó dokumentumfilm (Nemzetközi
Filmfesztivál, Castilla La Mancha - Spanyolország)

Pablo atya szenvedélye volt a hegymászás. A hegyekben Istennel találkozott, úgy érezte,
mintha a mennyország előszobájában lenne. Emellett viszont minden emberhez kedves volt,
mindenkit, akivel találkozott felvidított, egyszóval életét Istennek adta, mások
szolgálatának szentelte. Soha senkiről nem nyilatkozott negatívan, és mindenki életébe
vidámságot lehelt. Nem csoda, hogy legtöbb barátja hatalmas veszteségnek élte meg
halálát. Volt értelme akkor életének, ha „otthagyta” őket? Pablo nem félt a haláltól, mert
tudta, hogy Isten hatalmasabb nála és hogy az Ő kezében van. A sok róla derűsen
nyilatkozó szereplőből pedig áradt a feléje sugárzó szeretet.
Kinek szól ez a film? Aki elhiszi a média által a papságról kialakított sztereotípiákat, vagy
egy-két negatív tapasztalatból von le végső következtetést.
Azt hiszem, nekünk hívőknek feladatunk elmondani a világnak, hogy a pap is ugyanolyan
ember, mint mi, és követhet el hibákat, de attól még lehet jó és elhivatott lelkipásztor. Egy
hívő társamnak könnyű elmondani mindezeket, mert ugyanazt hiszi, mint én. De egy olyan
embernek, aki nem találkozott még Jézussal? Ehhez kívánok mindannyiunknak bátorságot
és állhatatosságot a mindennapokra! Ezért lehet ajánlani nem hívő barátainknak is ezt a
csodálatos filmet.
Korusecz László
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Plébániai programok és eseménynaptár

Nagymarosi ifjúsági találkozó
2013. május 25-én, szombaton
Máj. 22.
Máj. 25.
Máj. 26.
Máj. 27.

Főbb programok:
Reggel és délelőtt:
Közös reggeli ima, Pál Feri atya előadása;
Don Bosco ereklyéjének fogadása; Keresők Kerényi
Lajos SchP-val; Kérdezz-felelek Brückner Ákos
Előd OCist-tel; Szentségimádások…

9-11 óráig Baba-mama kör (hetenként)
9.30 Cursillo-s találkozó (a következő szeptemberben)
16 órától Nyugdíjas találkozó (júniusban, utána szeptemberben)
10 órától Szent Erzsébet imacsoport kéthetenként (jún.10-ig, utána
szeptemberben)
18.45-től felnőtt hittan (jún. 9-ig)
18.45-től Filmklub (havonta)
16.30-tól házas hittan (következő szeptemberben)
8.30-tól Te Deum (tanévzáró szentmise)

Máj. 31.
Jún. 1.
Jún. 9.

Délután
16.00 órakor szentmise - főcelebráns: Seregély
István, az Egri Főegyházmegye nyugalmazott érseke;
Közös éneklés Sillye Jenővel, Táncház a Jászok Együttessel…
Részletesebben: www.nagymarosi-talalkozo.hu

Nyári táboraink

*******************

Közösség társkeresőknek, akik szeretnék egymással
megosztani hitüket és értékeiket.
Az élet fontos kérdéseire nagyon különböző válaszok születnek. Meggyőződéses
katolikusokkal sem találkozunk mindenhol. Az Internet életünk része lett, és a
társkeresésben is fontos szerepe van. Nem, mint utolsó lehetőség – hanem, mint jó
kiegészítés. Isten útjai kifürkészhetetlenek.

jún. 24-28.
júl. 1-7.
júl. 27-31.
aug. 5-11.

Napközis tábor a Plébánián
Szentjánosbogár ifjúsági tábor
Családtábor Szigetmonostoron
Hőscincér és Ájtatos manó kisközösségek tábora

Ministráns tábort és kenutúrát is szervezünk.
Lehet még jelentkezni: napközis táborra Agárdiné Kálnási Éva
hitoktatónál és családtáborra (Szigetmonostor) Péterné Molnár Gizinél
5.000 Ft előleggel.
MISEREND:

katolikus - anonim - megbízható - profi

VASÁRNAP: 8.30, 10 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: 18 órakor; szombaton 8 órakor

A Gondviselés eszközei

Szentségimádás: kedden és csütörtökön 17-18 óráig és
szombaton a szentmise után fél óra
Gyónási lehetőség a szentségimádások alatt és egyeztetett időpontban.

Már Goethe is megmondta: “Isten adja a diót, ám nem Ő töri fel”. Az Istenbe vetett
bizalom és az egyéni kezdeményezések nem állnak ellentétben egymással, hiszen Isten
is számít a mi közreműködésünkre, hogy az általunk vágyott életcélt elérjük. Egy
honlap egy, a sok ismerkedési lehetőségből. Isten hatása az egész világra kiterjed, még
az Internetre is. Használd ki te is a lehetőséget, amelyet egy katolikus, anonim és
azonos értékeket valló közösség nyújt.

Zsolozsmát imádkozunk hétköznaponként reggel 7 órától a templomban.

Az újság önköltségi ára 100 Ft, szívesen fogadjuk a hozzájárulást.

www.parkatt.hu

Nyomdai kivitelezés:
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