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„Erôt kaptok, amikor eljön hozzátok
a Szentlélek, és tanúim lesztek.”
ApCsel 1,8

Pünkösd a Szentlélek
Isten eljövetele.
Az isteni
szeretet az ember lelkét
feltüzesítihogy ne csak
szájjal, de tettekkel
szeresse az Istent.
Bátran menjen a világba
és hirdesse Krisztust!

Ehhez kell a Szentlélek
tüze és ezt kapták
az apostolok
Pünkösd ünnepén.
Erôt és bátorítást
nyerünk a Lélek által.
Örömmel nyissuk
ki a szívünket
Pünkösd csodája felé!

Szentlélek, úgy kérünk, szállj le Ránk!
#

A Lélek eljövetele
A Szentlélek Jézus általi nekünk ajándékozása húsvét után 50 nappal történt meg. Ezt az ünnepet nevezi Egyházunk pünkösdnek (a görög pentekoszté, ötvenedik szóból). Miért is volt szükséges, hogy a Lelket megkapjuk?
„Nálam nélkül semmit sem tehettek.” – mondja Jézus az evangéliumban. Hitünk igazságaiból pedig jól tudjuk,
hogy a Lélek, a Fiú és az Atya egyek. És mivel Jézus feltámadása után nem túl sokáig tartózkodott tanítványaival,
nem akarta ôket magukra hagyni, ezért is küldte el ajándékul a Szentlelket.
„[...] hogy befejezze Krisztus mûvét a világban” – imádkozzuk a szentmise kánonjában – ezért is küldte ajándékul
a Lelket. És mi volt az Úr Jézus mûve? A kereszthalál – mondhatnánk egyszerû vállasszal. Kifejtve azonban Jézus
mûvének egy szélesebb skálája jelenik meg: élete szeretettôl megtöltött önkéntes áldozat volt, melyet az Isten akaratából vállalt el a mi üdvösségünkért. Jézus a maga személyében megtette mindazt, amire Isten küldte Ôt, de a világ
számára, azaz a mi számunkra még befejezetlen ez a mû. Még mindig van mit tennem, hiszen nem tettem meg mindent. Még mindig van mit tökéletesítenem, hiszen nem vagyok jó magam sem, és a környezetem sem tökéletes még.
Még mindig van olyan területe az életemnek, ahol képes vagyok változni a jó irányába, hiszen ezt súgja bensôm, ezt
szeretné tôlem az Isten. Ehhez azonban, bármennyire is legyek iparkodó, a magam erejébôl aligha lennék képes.
A Lélek az, aki ajándékaival mellettem áll és segít engem.
„[...] és mindent megszenteljen” – folytatódik a kánon. A Lélek tagadhatatlanul
megszenteli a világot, de rajtunk keresztül is ezt szeretné tenni. A világ teremtésekor
ott lebegett a vizek felett a Lélek, és lebeg mind a mai napig. Intenzíven jelen van,
élteti a földet. Ami a teremtés koronáját illeti, Isten sajátos, emberi erôre támaszkodó
ajándékokkal lepi meg gyermekeit. Ahogyan a jegygyûrû is két fél kezén viselendô,
és csak együtt fejezik ki a lényeget, úgy Isten Lelke is csak az emberrel együtt, vele
együttmûködve, az ô erejére is támaszkodva tudja ajándékait nekünk adni. Melyek
ezek az ajándékok? A bölcsesség, az értelem, a jó tanács, a lelki erôsség, a tudomány, a
jámborság és az istenfélelem. Ezek mind-mind szükségesek ahhoz, hogy teljes életet
éljen itt valaki a földön, és Isten kezében a megszentelés eszköze legyen.
A Lélek élteti az Egyházat. Jézus a mennybe szállt, de nem hagyott árván bennünket. Honnan tudom ezt? Nézzek életemre! Ha jelen van benne a szeretet, öröm,
békesség, türelem, béketûrés, jóság, kedvesség, szelídség, hûség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság, akkor jelen
van életemben a Lélek, a Szentlélek. 										 (SZA)
Istenünk, aki elôtt nyitva minden szív, aki ismered a szívek szándékait, és aki elôtt semmi sem marad rejtve,
a Szentlélek kiáradása által tisztítsd meg szívünket, hogy elnyerjük azt a kegyelmet,
hogy Téged tökéletesen szerethessünk és méltón dicsôíthessünk!
Uram, a Téged szeretôknek mindent javukra fordítasz. Világosítsd meg szívünket a Szentlélek
kegyelme által, és töltsd el a tökéletes szeretet örömével, a mi Urunk, Jézus Krisztus által! Ámen.

2011 – A Család Éve
Nincs olyan család, ahol ne fordulna elô egy-egy jó nagy veszekedés. Mivel emberek
vagyunk, esendôk, gyengék, és vannak pillanatok, amikor tényleg elpattan az utolsó
húr is. Ilyenkor persze a legkönnyebb a másikat hibáztatni, minden gyengeségét a fejéhez vágni, és elfutni saját magunk elôl. Ám ha mégis megpróbálunk uralkodni magunkon és a kialakult káoszon, elôbb-utóbb elvonul a vihar.
Az itt olvasható „szabályokat” házaspárok osztották meg egymással a saját tapasztalataik alapján azzal kapcsolatban, hogy hogyan „kell” veszekedni. Egyik-másik szabályról azonban egyesek azt mondták, hogy azt szinte lehetetlen betartani. Az itt olvasható
sorok provokatívak is egyben, ám mindenképp érdemes ôket átgondolni.
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A veszekedés szabályai
1. Amikor „kezdôdik”, tegyetek egy bátor, nehéz és váratlan lépést: egy pillanatra érintsétek meg / fogjátok meg
egymás kezét. Ha lehetséges, ne is eresszétek el még
egy darabig. Közben nézzetek olyan gyakran egymás
szemébe, amilyen gyakran az csak lehetséges.
2. E
gy kis önuralom elégséges, hogy megtanuljátok
idôzíteni a veszekedést. Egy-két példa: nem az utcán,
hanem otthon... Nem mások jelenlétében, hanem egymás közt. Nem a gyermek(ek) elôtt, hanem négyszemközt. Nem a vasárnapi mise elôtt vagy közvetlenül utána, hanem mondjuk kedd délután négy és öt között.
Nem az ebéd alatt, hanem ... stb.
3. Egyszerre csak egy beszéljen, a másik szeretettel figyeljen, hogy megérthesse társa álláspontját, érveit.
4. Ha társad beszél, még ha ellenérzést is vált ki belôled, uralkodjál magadon: hallgasd végig, ne szakítsd félbe.
5. N
 e a társad rossz oldalaival dobálózz („Te már csak ilyen vagy!” – ezt nevezzük „TE” üzenetnek), hanem saját
nevedben, a saját érzéseidrôl beszélj („Nekem fáj, hogy mindennap ilyen késôn jössz haza” – ezt nevezzük „ÉN”
üzenetnek).
6. A
 z éretlen, veszélyesen veszekedôk mindig a társaik negatív oldalát ostorozzák, s onnan el nem tágítanak.
Az érett módon vitázó-veszekedô mindent nem a saját, hanem a kapcsolat szemüvegén keresztül lát. (A kérdés
nem ez: „Vajon megértenek-e most engem? Keresztül tudom-e vinni azt az igazat, amelyrôl szentül meg vagyok
gyôzôdve?”, hanem inkább ez: „Mit jelent mindez kapcsolatunk szempontjából?”).
7. H
 a lehetséges 24, legfeljebb 168 órán belüli dolgokról veszekedjetek. A múltból visszamaradt, régi sebeket egyedül a Szentlélek tudja meggyógyítani. A régi sebek feletti állandó veszekedés egy párkapcsolat lassan ácsolt koporsója.
8. A
 krisztushívôk tudják, hogy „nélkülem (Jézus nélkül) semmire sem mehettek”. Csak az együtt imádkozó párok
szeretettel teli és lelkileg is állandóan ápolt kapcsolata lehet biztonságos medre gyakori, ámde szükségszerû veszekedéseknek. Az Isten nélkül veszekedô barátságok, házasságok nagy része válással végzôdik. Ha nem az Igazság
gyôz, akkor mindenkinek az igaza gyôz, s így a lelki egység már nem fenntartható.
9. I mádkozzatok gyakran külön egymásért és együtt magatokért, hogy a Szentlélek megtanítson a személyes konfliktusokon túljutni.
Olvassátok el még gyakran az Ef 4, 1-32-t.

Az Imaapostolság júniusi szándékai
Általános szándék: Hogy a papok, Krisztus Szívében egyesülve, mindig igazi tanúságtevôi legyenek
Isten gondos és irgalmas szeretetének.
Missziós szándék: Hogy a Szentlélek támasszon közösségeinkbôl nagyszámú missziós hivatást, akik
készek arra, hogy teljesen Isten Országa terjesztésének szenteljék magukat.
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„Engedjétek hozzám a gyermekeket!”
Kedves Gyerekek!
Életünknek nagyon fontos feladata, hogy úgy viselkedjünk embertársainkkal,
hogy az Istennek tetszô legyen. Úgy is mondhatnánk, hogy gyümölcsöt kell teremtünk, hogy másoknak felüdítsük az életét.
Pünkösdkor Jézus elküldte Szentlelkét, hogy könnyebb dolgunk legyen. Az alábbiakban a Lélek gyümölcseivel kapcsolatban oldhattok meg egy feladatot, amelyek segítenek nekünk gyümölcsöt teremni embertársaink javára.
Próbáld meg kitalálni, hogy melyik kép melyik „gyümölcshöz” illik!

Egyházközségünk archívumából
Ne féljetek! – Egy este II. János Pállal
II. János Pál pápa boldoggá avatásának estéjén Egyházközségünk számos tagja
összegyûjt, hogy képletesen eltöltsön egy estét a már boldoggá avatott Szentatyával. Életmûvének legfontosabb pillanatait az Ifjúsági Csoport néhány tagja
igyekezett tolmácsolni, majd egy filmet nézhettünk meg együtt, amely méltóképpen összefoglalta e rendkívüli ember nagyságát.
Az Ô élete és jelenléte a legjobb tanúság amellett, hogy a mai modern társadalomban is lehet IGEN-t mondani a szentségre, arra az útra mely Isten tökéletessége felé törekszik. Wojtyła pápa a mai emberekhez szól, akik hajlamosak
a beletörôdésre, akiket magával ragad a félelem. Emlékeztet minket arra, hogy
nem elegendôek a szavak, az intézmények. Hitre van szükség, hogy újjászülessen
a remény és elmozduljanak a hegyek, amelyek eltorlaszolják az élet és a történelem útját. A Katolikus Egyház október 22-én ünnepli a liturgikus naptárban.
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Vegyétek a Szentlelket! – A bérmálkozás szentségét szolgáltatta ki dr. Bábel Balázs Érsek atya április 30-án
az Ótemplom fiataljainak és felnôtteinek.
E szentség felvétele „mérföldkônek” számít egy katolikus ember életében, hiszen ezáltal válik tudatos katolikus felnôtté, aki maga teszi le életét Krisztus tanítása mellett. A hosszú felkészülés után lelkeikben várakozással
álltak oda a bérmálandók az Úr oltára elé, hogy Érsek atya megkenje homlokukat a szent olajjal.
Mindannyiunk számára igazi ünnep volt.
A most bérmáltaknak ezúton kívánjuk, hogy napról-napra jobban érezzék a Gondviselô Isten végtelen szeretetét és ôrizzék meg a Szentlélek tüzét életüknek minden napján!

Isten éltesse! – Hatvanadik születésnapján
köszöntötte Egyházközségünk István atyát.
A Plébános atya születésnapja alkalmából
gyûlt össze Egyházközségünk számos tagja május 19-én az esti szentmisére, hogy imádságával
köszönthesse a születésnapos István atyát.
A szentmisén részt vett az esperes-kerület
valamennyi lelkipásztora, a Constantinum Intézmény vezetôsége, a képviselôtestület tagjai
és Hatvani Zsófia református lelkésznô is.
A köszöntôk sorát Seffer Attila atya kezdte,
aki személyes emlékeivel csalt mosolyt István
atya és mindannyiunk arcára. Attila atya szavai után a vendégek köszöntôje következett,
majd a szentmise után közös tortázásra és beszélgetésre volt lehetôség.
A szerkesztôségünk nevében Isten bôséges
áldását kívánjuk István atya következô 60
évére!
Feltámadási menet Kiskunfélegyházán át – Kiskunfélegyházára érkezett május 18-án este a Feltámadási
menet, amely a szervezôk szándéka szerint a Krisztusba vetett hit által köti össze a Kárpát-medence magyarságát.
A Zamárdiból induló menet Pünkösdre Csíksomylóba érkezik úgy, hogy minden nap egy másik település
látja vendégül a zarándokjelvényt.
Az Ótemplomban Seffer Attila káplán atya fogadta a kecskeméti zarándokokat, akik örömöt sugározva adták
át a jelvényt Egyházközségünk híveinek.
A Feltámadási keresztre a résztvevô közösségek egy-egy szalagot köthetnek fel, ezzel is kifejezve a közösségvállalást a magyar testvérekkel.
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A zarándokmenet útvonala egy jelképes szívet rajzol a Kárpát-medencében. A jelvény egy szárnyas kereszt, amely egy kör alakú formában
található, sugallva ezzel a teljességet és az összetartozást. A kereszt és
szárny által benne rejlik Húsvét és Pünkösd szimbolikája is. A jelvén�nyel együtt halad egy fóliás könyv, amelybe minden közösség leírhatja
könyörgéseit, kéréseit, és amelyet a kereszttel együtt a csíksomlyói oltárra helyeznek majd a Pünkösdi búcsúban.
A Csíksomlyói Pünkösdi búcsú a magyarság egyik legnagyobb búcsújáró helye, ahol együtt és egymásért fordulhat a nép a Magyarok
Nagyasszonyához.
A Feltámadási menet május 19-én este továbbindult Lakitelekre, ahová a Fény Gyermekei Ifjúsági Közösség tagjai vitték tovább, jelezve ezzel a nemzeti megújulás szándékát.

„Minden út...”
Ahogy a közmondásunk is tartja, minden út Rómába vezet. Az azonban változó, hogy kinek milyen hosszú ez az út.
Egyházközségünk néhány tagja számára egyhetes zarándokút
formájában valósult meg az álom, eljutottunk az „Örök Városba”.
Hétfô reggel indultunk útnak egy zarándokcsoporttal,
Budapestrôl, hogy kétnapnyi buszozás után megérkezhessünk. Az oda-út nem volt persze eseménymentes, hiszen István atya vezetésével és ájtatos lélekkel imádkoztunk útközben. Néhány óra utazás után megnéztük a csodás Miramare
kastélyt, majd Triest fôterét, hogy estére kellôképpen fáradtak legyünk a jesoloi szálláson.
Másnap Padova volt a célpont, Szent Antal szülôvárosa. A
hatalmas bazilikában ôrzik Szent Antal ereklyéit, vagyis nyelvét és hangképzô szerveit. Érdekesség, hogy található a templomban egy oldalkápolna, amely nekünk magyaroknak van
ajánlva, pontosabban a magyar szenteknek. Este egy újabb
szálláshely elfoglalása következett, ami már Róma külvárosában volt.
Az út fénypontjai még csak most érkeztek el; elôször részt
vettünk a pápai audiencián, ahol a Szentatya minket is köszöntött, méghozzá szinte tökéletes magyar kiejtéssel, és
apostoli áldásában részesített bennünket. Ezután a Vatikáni
Múzeum mûremekeit tekintettük meg, ahol a Sixtus kápolna is megtalálható. A Múzeum mûkincseinek mennyisége
mindenkit elkápráztatott, hiszen a Reneszánsz legnagyobb
mûvészei közül többen is készítettek itt freskókat. A Szent
Péter bazilikát belülrôl is megcsodálhattuk. Azt hiszem, hogy
nem csak engem ragadott el ez a fenséges épület, ami nem
csak gyönyörû, de hatalmas is. A pápai oltár feletti baldachin
olyan nagy, mint egy tízemeletes ház, és felette még van közel
százméternyi hely a mennyezetig. Végül az Angyalvár megtekintésével hangolódtunk a másnapi megpróbáltatásokra.
A Pápai Állam után jöhetett Róma felfedezése, elôször a falakon kívüli Szent Pál Bazilika, majd az antik Róma, vagyis
a Colosseum, a Forum Romanum és Hadrianus Diadalíve.
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Ezután a Lateráni bazilikát látogattuk meg, amely az avignoni fogságig az Egyház legfontosabb temploma
volt, és még most is a „pápa plébániája”. Az Altare della Patria, vagyis az olasz egységesítés monumentális
emlékmûve után érkeztünk meg a Pantheonhoz, ami a görög isteneknek emelt templomból avanzsált katolikus
templommá a múltban. A Trevi-kútnál és a Spanyol lépcsônél álltunk meg pihenni egy kicsit, majd a Santa
Maria Maggiore bazilika zárta a városnézést.
A szállásról való távozás után Assisi felé vettük az irányt, ahol a Szent Ferenc által alapított szerzetesrend
kolostorát, és a bazilikát tekintettük meg. A szerzetesek által ma is lakott hegy tetei hatalmas kolostor igazán élmény számba ment. A világon egyedüli tövis nélküli rózsák megtekintése után leróhattuk tiszteletünket Szent
Ferenc sírja mellett, majd egy újabb jesoloi éjszaka után indulhattunk haza.
Az út bizonyára komoly lelki élményt jelentett mindannyiunk számára, ami biztos, hogy elômozdítja a lelki
életünket. Azt hiszem több zarándoktársam szeme elôtt is lebeg egy másik mondás is: Rómába nem elég egyszer eljutni.
(CP)

Sürgôs hívószámok
Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15 -öt!
Ha bûnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6:19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erôsítésre van szüksége, hívd a Zsid 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserû és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11:25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tûnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzôek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1 -et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tûnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!
Figyelem! Ezeket a számokat személyesen hívd, ne valamelyik asszisztenseddel!
Minden vonal 0-24 óráig hívható!
KATOLIKUS HÍRMONDÓ
A KISKUNFÉLEGYHÁZI SARLÓS BOLDOGASSZONY EGYHÁZKÖZSÉG HAVILAPJA
katolikushirmondo@gmail.com
http://katolikushirmondo.mindenkilapja.hu
Kiadja: Római Katolikus Plébánia I.

Kiskunfélegyháza, Béke tér 1.,

http://otemplom.gportal.hu

Felelôs kiadó: Talapka István c. apát, plébános
Fôszerkesztô: Dr. Hevér Tibor

drhevertibor@gmail.com

A szerkesztôség tagjai: Barna-Pap Rozália, Hevér Nóra, Keresztesi Gréta, Papp Alexandra, Sárkány Bence, Tarjányi Attila
E havi számunk további munkatársa: Czombos Péter, Szécsényi Attila

Nyomda: Pressman Nyomdaipari Bt. (Dabas)

29/365-564, 30/210-5644
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Ima Boldog II. János Pál pápa közbenjárásáért
Boldog János Pál, a mennyek ablakából add ránk áldásodat! Áldd meg az egyházat, amelyet annyira szerettél, amelyet
szolgáltál és vezettél. Bátran ösztönözted, hogy haladjon elôbbre a világ útjain, hogy elvigye Jézust mindenkihez és
mindenkit elvezessen Jézushoz. Áldd meg a fiatalokat, akiket szenvedélyesen szerettél. Eszközöld ki, hogy ismét
álmodjanak, hogy ismét feltekintsenek az égre, hogy megtalálják a fényt, amely megvilágítja itt lent az élet ösvényeit.
Áldd meg a családokat, áldj meg minden családot! Te megérezted a sátán támadását ez ellen az értékes és
nélkülözhetetlen égi szikra ellen, amelyet Isten gyújtott meg a földön. János Pál, imáiddal oltalmazd a családot!
Imádkozz az egész világért, amelyet még mindig feszültségek, háborúk és igazságtalanságok sújtanak. Te küzdöttél
a háború ellen, szorgalmaztad a párbeszédet és elhintetted a szeretet magvait: imádkozz értünk,
hogy mi is fáradhatatlanul a béke munkásai lehessünk.
Boldog János Pál, a mennyek ablakából áraszd ránk mindnyájunkra Isten áldását. Ámen.

Liturgikus naptár – Június
Dátum

#

1.

Sze

2.

Cs

3.

P

4.

Szo

5.

V

6.

H

7.

K

8.

Sze

9.

Cs

10.

P

11.

Szo

12.

V

13.

H

14.

K

15.

Sze

16.

Cs

17.

P

18.

Szo

19.

V

20.

H

21.

K

22.

Sze

23.

Cs

24.

P

25.

Szo

26.

V

27.

H

28.

K

29.

Sze

30.

Cs

Liturgikus esemény, ünnep / Miseruha színe
Szent Jusztínusz vértanú
Urunk mennybemenetele
Lwanga Szent Károly és társai, ugandai vértanúk
köznap
Húsvét 7. vasárnapja
köznap
Szent Norbert püspök
köznap
köznap
Prágai Szent Ágnes szûz
köznap
Szent Efrém diakónus és egyháztanító
köznap
Szent Barnabás apostol
Pünkösdvasárnap
Páduai Szent Antal
Pünkösdhétfô
áldozópap és egyháztanító
köznap
Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnô
köznap
köznap
köznap
Szûz Mária szombatja
Szentháromság vasárnapja
köznap
Gonzága Szent Alajos szerzetes
Fisher Szent János
Nolai Szent Paulínusz
püspök és Morus Szent
köznap
püspök
Tamás vértanúk
Krisztus Szent Teste és Vére. Úrnapja
Keresztelô Szent János születése
köznap
Szûz Mária szombatja
Évközi 13. vasárnap
Szent László király
Szent Iréneusz püspök és vértanú
Szent Péter és Szent Pál apostolok
köznap
A római Egyház elsô szent vértanúi

Evangélium
Jn 16,12-15
Mt 28,16-20
Jn 16,20-23a
Jn 16,23b-28
Jn 16,16-20
Jn 16,29-33
Jn 17,1-11a
Jn 17,11b-19
Jn 17,20-26
Jn 21,15-19
Mt 10,7-13
Jn 20,19-23
Mt 5,38-42
Mt 5,43-48
Mt 6,16.16-18
Mt 6,7-15
Mt 6,19-23
Mt 6,24-34
Jn 3,16-18
Mt 7,1-5
Mt 7,6.12-14
Mt 7,15-20
Jn 6,51-59
Lk 1,57-66.80
Mt 8,5-17
Mt 7,21-29
Mt 22,34-40
Mt 8,23-27
Mt 16,13-19
Mt 9,1-8

