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A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA LAPJA

Pünkösdi gondolatok
„Amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgy hogy tanúságot tesztek majd rólam Jeruzsálemben,
sőt egészen a föld végső határáig.” (Ap.Csel.1.8)

N

em tudom, hogy ki hogy van ezzel, de
én szeretek elgondolkodni egy-egy
bibliai jelenet elolvasásakor, mit is
tettem volna, ha ott lehettem volna Jézus és az
apostolok közvetlen közelében.
Gyakran dramatizálunk tanítványaimmal
bibliai történeteket, és ez minden esetben nagy élmény mindannyiunk számára. Ilyenkor alkalom nyílik arra, hogy jobban
átéljük az eseményt, és ne csak
az eszünkkel, hanem a szívünkkel is közeledjünk Jézushoz. Ez
mély nyomot hagy mindnyájunkban, és lelkileg is formál
minket. A mennybemenetel
után például eljátszottuk, hogy
mit is érezhettek az apostolok
immár magukra maradva. Egymás után sorjáztak a vélemények: félelem, szorongás, remény, ima, kapaszkodás Jézus
ígéreteibe és végezetül nem értették, ki az a rejtélyes Szentlélek, akiről Jézus már máskor is
beszélt.
Így Pünkösdkor nekünk is fel kell tennünk a
kérdést: ki is a Szentlélek? Jelen van-e az életemben?
Ha mindenki kicsit jobban figyelné a maga
életét, hamar rájöhetne, hogy rejtett csodák sorozatával van tele, melyek mögött a Szentlélek hatalmas, mindent éltető és megmagyarázhatatlan
ereje ég. Csoda a teremtés, a család, az élet, a közösségek létezése, a hivatások egész sora, és csoda az egész világ.
Bátran, csodálkozzunk csak rá a mindennapi kis csodákra is. Fogadjuk meg szentéletű boldog II. János Pál pápa tanácsát, aki azt mondta:
„ma nem tanítókra, hanem tanúságtevőkre van
szüksége a világnak”.

Az apostolok és a Pünkösdkor megkeresztelkedettek messze vidékekre elvitték Jézus nevét
és örömhírét. Nehéz lehetett számukra megmaradni a hitben, távol az apostolok tanításától. A
Szentlélek ereje azonban velük volt, és segítette a
kis közösségeket tanúságot tenni.
Vegyük észre, hogy
ma is számtalan pünkösdi
csoda történik. Figyelni
kell, és bátran tanúságot
tenni a hétköznapinak mondott és szemérmesen elhallgatott jóról, amivel eláraszt
minket a Lélek.
Gondoljuk el mi lett
volna, ha a pünkösdi események szemtanúi, résztvevői is hallgatnak arról, ami
történt. Ők lelkesen, bátran,
tüzes lélekkel tettek tanúságot Krisztushoz tartozásukról.
Ki nekem a Szentlélek? Mit jelent számomra
Pünkösd ünnepe?
Mindenkinek van már
rá válasza a szívében és megszülethet az elhatározás az értelmében.
Aki pedig még bizonytalan, annak ezt
mondja Jézus: „eljön az Igazság Lelke, és Ő majd
elvezet benneteket a teljes igazságra” (Jn.16.1213). Aki félénk, tudatlan, feledékeny ahhoz így
szól Jézus: „a Vígasztaló, a Szentlélek, akit majd
nevemben küld az Atya megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam
nektek” (Jn.14.26-27).
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott, vidám, lelkesítő pünkösdölést, mely
nem csupán két napig tart, hanem a világ végezetéig.
Morvay Ági

2

Szentmihályi Életünk
Jöjj Teremtő Lélek!

Nagyon sok jelképpel találkozunk életünkben. Többek között a közlekedési táblákkal és
lámpákkal, melyek megkönnyítik számunkra a
közlekedést. Villogó sárga lámpánál, mindjárt
kialakul a feszültség az autósok között. Egy másfajta szimbólum például a jegygyűrű, amely a
külvilágnak jelzi egy férfi és egy nő összetartozását. Aprócska jel - mégis két világ egy közös világgá alakult és mindig alakuló elköteleződésének
jele.
Ott van tehát a Szentlélek életünk útjain, ott
van mindenfajta kapcsolatunk, közösségünk, örömünk, kudarcaink, minden küzdelmében. Mégpedig azért, hogy legyen közbenjárónk, legyen erősítőnk, legyen vigasztalónk, támogatónk, jóra indítónk, figyelmeztetőnk, boldogságunk, boldogulásunk (majdani megboldogulásunk) egyedül ihletett vezetője.

Mert Ő az, akit a Mindenekfölött való elküldött az Ígéretet tévő nevében. Mert így lehet
csak teljes a megváltás műve, mert aki elment - itt
maradt - nem akart árván hagyni bennünket. Soha, soha többé. Hogy érezze a gyarló ember, mekkora nagy is az Isten szeretete. Tényleg nem
győzzük hangsúlyozni saját méltatlanságunkat.
Szívesen meakulpázunk. Helyesen. Ahelyett,
hogy csodálkozva de kitörő lelkesedéssel tudnánk
örvendezni ennek az isteni gesztusnak. Ami felfoghatatlan vagy érthetetlen az azért a miénk.
Nem, 'mert megérdemlem' - hanem mert
ilyen jó az Isten. A Szentháromság titkát nem tudjuk megérteni spekulációs, filozófiai következtetéssel, bár értelemmel is sokat megsejthetünk belőle Aquinói Szent Tamás célja szerint. De megtapasztaljuk Isten gondoskodó szeretetét, irgalmas, hűséges és mindig igaz voltát. Ennyi talán
elég is erre az árnyékvilágra. Jeruzsálemi Szent
Cirill püspök így ír: "Az a víz, amelyet én adok,

örök életre szökellő vízforrás lesz benne „ (Jn
4,14).
Új fajtája ez a víznek: él és szökell, és azokra árad ki, akik méltók rá. Miért nevezte Krisztus
víznek a Szentlélek kegyelmi adományát? Azért,
mert minden a víz által áll fenn; mert a víz hozza
létre a növényeket és állatokat; mert a víz esőként
az égből hull alá; mert egy és ugyanazon formában hull alá, de sokféle formában fejti ki hatását:
másképpen a pálmafában, másképpen a szőlőben;
és ott van, mint valami, ami ugyanaz mindenben;
noha mindig egyforma, és nem változtatja magát.
Nem változik ugyanis az eső, amikor egyik
vízcsepp a másik után hull alá, de alkalmazkodik
mindazoknak a természetéhez, amik befogadják,
és mindegyik számára az lesz, ami annak pontosan megfelel. Így van ez közöttünk is. Különféle
talentumaink kibontakoztatásában segítségünkre
siet a Lélek. Felnőttek és gyerekek közt egyaránt.
S mindezért hálát adhatunk a háromságos
Istennek. Mert hármójuk műve a Lélek-kiáradás,
a Lélek-küldés, a Lélek örökkön velünk maradása. Sok kedves félrehallás történik énekben, liturgikus szövegben, imádságban.
Egy mostanában hallott tündéri gyerekszáj:
Egy kisgyereknek a Dicsértessék a Jézus Krisztus! nem értelmezhető, ezért sokkal jobb neki így
mondani, (egyébként páratlanul tökéletes hangutánzással megformálva) amit ő így hall:
„Dicsérd testvér a Jézus Krisztust!„ (az Atyával
és a Szentlélekkel együtt)!
Hernád Sándor diakónus

Szentmihályi Életünk
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Egy hétvége hármasban – csak a hitvesemmel és az Úrral
7 perc. Ennyi időt tölt egy átlagos magyar
házaspár egymás közötti beszélgetéssel naponta.
És ebben benne van a szükséges megbeszélés
arról, hogy milyen ruhába menjen a gyerek az
adott iskolai rendezvényre, vagy hogy nagyi ráér
e vajon vigyázni a gyerkőcre a jövő héten szerdán
este…
Rohanó világban élünk. Egy házaspár találóan említette, hogy a felek egy sövény két oldalán futnak az életben (jó esetben egy irányba), és
csak időnként, a sövény résein át,
pillanatokra látják meg egymást, és
tudnak szót váltani. Amikor a sövény sűrű, csak reménykednek,
hogy a másik is halad a túloldalon.
Nem hiszem, hogy bárki komolyan
azt gondolná, hogy jól van ez így.
Különösen, hogy az említett hét
perc többszörösét töltjük a TV előtt
nap mint nap.
A Házas Hétvége (HH) mozgalom – több más kezdeményezés
mellett – ennek a szomorú tendenciának a megtörésére vállalkozott. Hogy végre figyeljünk egymásra, figyeljünk Istenre, figyeljünk arra, ami
tényleg számít és fontos.
Sok barátunk mesélt a Házas Hétvégéről,
biztatgatott, hogy vegyünk részt, végül tavaly
ilyen tájban jelentkeztünk is a párommal, Tündével, Horváth Csabánál és Timinél, akik régóta
szerveznek hasonló alkalmakat.
Egy hétvége, amikor nem kell a sövény
mellett szaladni, amikor nem kell e-mailt olvasni,
gyerekek ellátásával törődni, amikor nem csörög
a mobil. Amikor csak Ő és én vagyunk. Ponto-

sabban hárman, Ő, én, és a szeretet, azaz az Isten.
Ilyen hétvége ritkán adatik meg, nem magától értetődő, némi erőfeszítéssel azonban megszervezhető.
A HH jóvoltából egy áprilisi hétvégét töltöttünk 19 másik házaspárral Leányfalun egy lelkigyakorlatos házban. Különböző korú, eltérő vidékről, akár az országhatárokon túlról érkező párok, akikben közös, hogy a házasságuk jobbításáért tenni akarnak, és szívükben Istent hordozzák.
Három gyakorló, tapasztalt házas hétvégés, egy kedves, közvetlen,
lelkes atya – Tóni – Kárpátaljáról, és
6-7 “hátterező”, azaz a háttérben csendesen, ismeretlenül, szeretettel dolgozó régi “hétvégés” házaspár tett meg
azért mindent, hogy nekünk tényleg
csak a párunkkal kelljen törődnünk.
Isten áldja meg őket az önzetlen munkáért, figyelemért, kedvességükért.
Mindannyiunknak nagyon szép és
megható volt ez a bő két nap.
Sok kérdést kaptunk, sok beszélgetés zajlott
a hitvesek között (és éppen ez a lényeg, a kommunikáció elmélyítése, minőségének javítása, a
figyelmességünk felszítása, és a közös imádságok
erősítése), és rengeteg bátorítást, példát, figyelmet, őszinte gondolatot kaptunk. Megerősítettek
minket is. És ezáltal, reméljük, mi is erősíthetünk
másokat majd.
Köszönjük a HH szervezőinek, tagjainak és
a Szentléleknek ezt a hétvégét!

A Szentmihályi Esték

A rendezvény során Szentmihályi Szabó Péter
egyik szép verse is elhangzik
dr. Kratofil Ottóné
tolmácsolásában

legújabb meghívott vendége

Szentmihályi Szabó Péter

Baczó Tamás és Tünde

közíró

Időpont: 2013. június 8. szombat 16 óra

Az előadás témája:
A kereszténység és magyarság jövője

Helyszín: Rákosszentmihályi Plébánia
1161 Budapest Templom tér 3.

A rendezvény szervezői: a Fidesz Rákosszentmihályi Városrészi Csoportja, a KDNP helyi szervezete,az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség XVI. kerületi szervezete, a Hittel a Nemzetért Alapítván a Rákosszentmihályi Plébánia és a Kovász Egyesület

Szentmihályi Életünk
Csángó gyermekek nyaraltatása
Csángó magyar, csángó magyar
Mivé lettél csángó magyar
Ágról szakadt madár vagy te
Elfeledve, elfeledve.
(Csángó Himnusz)
Nem feledjük el csángó testvéreinket!
Idén 10. alkalommal szeretnénk moldvai
csángó gyermekeket nyaraltatni Budapest XVI.
kerületében!
Befogadó családok jelentkezését várjuk,
akik megnyitják otthonukat a tőlünk 1000 km-re,
Moldvában élő csángó gyermekek előtt. Ők nehéz
körülmények között őrzik ősi nyelvüket és kultúrájukat. Iskolán kívül vállalják a magyar nyelv
tanulását.

Időpont: 2013.augusztus 14-21.
A programokról a Kovász Egyesület
gondoskodik. Szép énekeikkel és népviseletükkel
a Csángó-esten találkozhatunk.
Jelentkezés: Petrovics Sándornál 06 30 655 92 71

Események, rendezvények Pünkösd ünnepkörében.
május 19. Pünkösdvasárnap
szentmisék a vasárnapi miserend szerint de. 9, 11 és este 6 órakor.

május 20. hétfő – köznap
szentmise este 6 órakor
Központi rendezvény:
Karizmák Ünnepe a Máriaremetei Kegytemplomban
és környezetében az egész nap folyamán.

május 26. Szentháromság vasárnapja
szentmisék a vasárnapi miserend szerint de. 9, 11 és este 6 órakor.
Elsőáldozás a 9 órás szentmisében.

június 2. vasárnap Krisztus szent teste és vére. Úrnapja.
Ünnepi szentmise és körmenet délelőtt 10 órakor.
szentmise este 6 órakor.
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