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 A PÁPATESZÉRI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HAVI ÉRTESÍTŐJE 
 

A HÚSVÉTI IDŐ BEFEJEZŐ SZAKASZA 

 „Krisztus a mennybe 

fölmene, Alleluja, alleluja” 

kezdődik templomi énekünk. 

Mire föl ez az örvendezés, ez 

az ujjongás? Fölment a 

mennybe, vagyis elment 

tőlünk, itt hagyott bennünket 

e kies földgolyón, elengedte a 

kezünket, pedig mi is oda akarunk jutni, ahol ő van, ahová ő 

ment. Mi lesz velünk, mivé leszünk ilyen árván, elhagyatva? 

 Jézus azonban jelenlétének egy másik módját ígérte meg 

követőinek, az „Isten lelkét”, a „Szent Lelket”, az „Igazság 

lelkét”, a „Vigasztalót”. Szóval mégsem vagyunk egyedül? 

Van segítőnk, van újra társunk vándorutunkon? IGEN!  

 Az Úr lelke velünk marad. Ahol az Úr lelke, ott az Isten! A 

szentháromságos Isten, Atya, Fiú, Szentlélek. Az Úr lelke 

velünk: az Úr van itt velünk! Tudja Jézus, hogy nem szabad 

bennünket elhagyni, vezetni, támogatni, terelgetni kell 

mindannyiunkat, hogy megmaradjunk a jó úton, hogy 

elérjünk oda, ahová ő ment, ahol helyet készített nekünk, 

ahová bennünket vár. Mennybemenetelével emberségünket is 

fölvitte az Atya jobbjára, ezért mehetünk mi is utána, az Ő 

dicsőségébe. Ehhez, az Ő követéséhez, az Ő útjához ad erőt 

nekünk a Vigasztaló, a Szentlélek. 

 Nem hisszük? Figyeljük csak az apostolokat! Félelemmel 

telten üldögélnek együtt, elbújva a világ elől. A szívükben 

ugyan ott van a Mester feltámadásának örömhíre, de nem 

mernek vele kiállni, hogy közhírré tegyék: féltik az életüket. 

Krisztust, akit annyian követtek és ünnepeltek, zokszó nélkül 

kivégezték, mi lenne velük, egyszerű tanítványokkal, ha most 

azzal állnának elő, hogy a Mester feltámadt? Ekkor „zúgás 

kelt a magasból, tüzes nyelvek szálltak és a gyenge félőkből 

harcos hősök váltak”! Harcosok, és hősök, mert megkapták a 

Vigasztalót, Isten Lelkét, az Igazság Lelkét, az Erősség 

Lelkét! 

 Az eddig szinte bujdosó apostolok Péter vezetésével 

előállnak és hirdetik: „Tudja meg Izrael háza teljes 

bizonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre 

feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette!” Ekkor teljesedett be 

igazán a megváltás műve, hisz a Lélek megerősítette őket 

hitükben, szeretetükben. Erős hittel álltak ki az emberek elé, 

és nagy szeretettel, hogy mindenkihez eljusson az Örömhír, 

hogy megkezdődött az Úr kegyelmi ideje, éljen vele minden 

ember, oldódjon fel az isten végtelen szeretetében, melyet az 

örömhírrel hirdetnek! Erőt adott nekik a tanúságtételre, arra, 

hogy végre nekilássanak a rájuk bízott feladatnak. 

 Könnyű volt nekik, mondhatjuk, hiszen ott volt velük Jézus, 

aztán meg megkapták a Szentlelket is! Vajon nekünk nincs 

semmiféle segítségünk? Felnőtt keresztény ember volt 

bérmálkozó. Mit is kapunk a bérmálás során? Mit is mond a 

püspök? „Vedd a Szentlelket!” Mi akkor és ott vettük? Azt 

mondjuk, hogy hát hogyne! Válaszoltunk, ahogy illett és 

kellett! Felfogtuk, felfogjuk-e egyáltalán, mit is kaptunk 

akkor és ott? Igen, válaszoljuk, megkaptuk a Szentlelket! 

Ennyi. Mikor odaérünk a bérmáláshoz, elfelejtünk mindent, 

amit addig tanultunk, tanítottak, amire próbáltak bennünket 

rávezetni. Elértük a megszabott életkort, eljártunk az 

előkészítőbe, és letudtuk ezt is, felnőtt keresztények lettünk! 

Gondoljuk mi! 

 Ez nem életkor kérdése, nem tanulás kérdése. A hité és a 

belső lelki érettségé. Akkor vagyok érett a bérmálásra, 

amikor belül, a lelkemben érzem, bár megvan bennem a 

szándék, hogy végigjárjam Krisztus útját, önmagamban, 

önmagam erejéből erre képtelen vagyok, csak az Úr kezét 

fogva tehetem ezt meg. Mert a Szentlélek: Krisztus segítő 

keze, forró, lángoló szeretete, az Atya erőssége, bátorítása, a 

Teremtő ölelése, amellyel egész valómat átfogja, átjárja, 

ellenállhatatlan erővel a Szentháromság kebelébe vonja. 

Mikor ezt megértem, akkor tudom igazán, hogy mit is kapok 

a bérmálásban. Magát az Istent, a Mindenhatót! 

 Feltétel azonban van: nekem is akarnom kell! Az Isten nem 

tolakodó, nem erőszakos. Ahová beengedik, oda bemegy, 

ahol vendégül látják, oda vendégként tér be, ahol otthonnal 

várják, oda beköltözik. Mi akkor otthont készítettünk neki, 

vagy csak vendégül láttuk néhány röpke percre, órára? 

Amennyiben csak vendéglátás volt, még nincs késő! 

Nyomban lássunk neki lelkünkben az otthonépítésnek, mert 

az Úr ajánlata az ottlakásra egészen földi életünk végéig szól. 

Emlékezzünk: az utolsó szőlőmunkás is ugyanannyit kapott, 

mint aki reggel óta dolgozott a földeken! Még jobban véssük 

azonban eszünkbe és szívünkbe: nem is merjök sem a napot, 

sem az órát! Induljon hát a lázas építkezés, amely hajlékot 

emel szívünkben a Teremtőnek! Ne féljünk attól, hogy utána 

mi lesz velünk! Az apostolok is rábízták magukat az Istenre! 

Miután beköltözött hozzánk az Úr az ő Lelkén keresztül, 

bízzuk mi is rá magunkat!  

 Mi is álljunk ki, ostorozzuk az embereket léha életük miatt, 

vándoroljunk és hirdessük az evangéliumot? Megtehetjük, de 

nekünk más feladatunk van: ott hirdetni az Úr kegyelmének 

esztendejét, ahol élünk! Szóval és tettekkel. A szeretetből 

fakadó szavakkal és tettekkel. Ez a mi küldetésünk. A 

mindennapokban, az apró, kicsi dolgokban kell először 

helytállnunk. Abban, hogy nem leszek ingerült a körülöttem 

élőkkel. Nem veszekszem. Nem akarok rosszat senkinek. 

Nem bántok meg senkit. Nem haragszom, nem tartok 

haragot, nem nyugszik le a nap haragom felett. Figyelmes 

vagyok mások iránt. Tudok lemondani bármiről a másik 

kedvéért. Örömmel végzem a rám eső szolgálatot, munkát. 

Vagyis: megélem a szeretetemet, hitemet az apró dolgokban. 

Hűséges leszek a kicsiben, hogy méltó legyek a nagyra is.  

 Nehéz. Nagyon nehéz mindezt megtenni! Annyi a kísértés, 

annyi a csábítás, olyan gyenge vagyok! Megélni a tiszta, 

őszinte, krisztusi szeretetet: lehetetlen!!!  

 Ekkor kell igazán hívnunk, befogadnunk a Szentlelket! Ő 

majd megerősíti szívünket, kitartásunkat, hitünket. Ezért 

kaptuk ajándékként Jézustól.  

 Van azonban még egy ajándékunk tőle, nem más, mint saját 

maga! Az Oltáriszentségben itt maradt velünk, testvéreivel! 

Szeretetének legnagyobb jele ez, ezt ünnepeljük Krisztus 

szent teste és vére ünnepén, vagyis Úrnapján! 

 „Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett, mert 

szerette a világot, kenyér színbe rejtezett…” énekeljük. Ezért 

    AGVETŐ 
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nem maradtunk árván ezért nem maradtunk egyedül, 

reménytelenül. Maga a Szentháromság fogja a kezünket és 

vezet bennünket az örök élet felé. 

Ezért örvendezünk, ezért mondunk alleluját!  

 Annyi a feladatunk, hogy szállást, otthont készítsünk a 

szívünkben, és befogadjuk a Lelket, aki az Atyától és a Fiútól 

származik, akit épp úgy kell imádnunk, dicsőítenünk és 

szeretnünk, mint az Atyát és a Fiút. Az Oltáriszentségben 

rejtező Jézust pedig ne hagyjuk, hogy sóvárogva várjon arra, 

hogy magunkhoz vegyük. Eledelül adta önmagát, az örök 

életünk eledeléül. Akarjuk az örök életet.  

 „Krisztus kenyér s bor színében úr s király a föld felett”: 

engedjük, hogy úr s király legyen a lelkünkben, és akkor tud 

egybeforrni békességben és szeretetben ember az emberrel, 

ember az Istennel, Teremtő a teremtménnyel. Az Úr a 

lelkünkre, ránk, sőt személyesen rám szomjazik. Enyhítsük 

szomjúságát!!! ( ) 

Családi rovat 

 

Május hónapja van. A 

hónap első vasárnapja az 

édesanyák ünnepe. Május 

hónap a Szűzanya hónapja. 

Jó nekünk, embereknek, két 

édesanyánk van! Egy égi és 

egy földi!  

Jézus a keresztfa alatt bízott rá bennünket édesanyja 

oltalmára, és ő teszi is a dolgát, mint jó édesanyához illik. 

Figyelmeztet, int, óv bennünket, hogy le ne térjünk arról az 

útról, amelyet az ő Szent Fia mutatott nekünk! Sokszor sír 

értünk, mikor látja, hogy veszélyes utakon járunk, hívogat, 

terelget bennünket vissza a keskeny ösvényre.  

 Jézus azzal, hogy megváltott bennünket, zöldellő mezőre 

terelgetett és csendes vizekhez vezetett mindannyiunkat. 

Megmutatta azt a keskeny ösvényt, amelyen haladva 

átkelhetünk ezen a zöldellő mezőn, melyet mindenütt 

szakadék vesz körül, és elérkezhetünk a hídhoz, mely átvezet 

a túlsó partra. Saját magához mutatta meg az utat. Égi 

édesanyánk ezen az úton akar tartani bennünket, mert sokszor 

elkóborlunk a mezőn, sokunk beleesik a mély szakadékba is, 

bármennyire próbálja őt óvni a Szűzanya. Az ő intései mint 

fuvallat szaldnak végig életünk zöld mezején és gyengéden 

szétlebbentik a fűszálakat, ha már nagyon magasra nőttek, 

hogy meglássuk a kis gyalogutat, amely Krisztushoz, a 

Hídhoz, az Ajtóhoz vezet. Szeretné, ha mindannyian ide 

érkeznénk és átkelhetnénk a túlpartra, ahol az örök nyár, Isten 

közelsége vár bennünket. 

 Égi édesanyánk legnagyobb segítői ebben a földi édesanyák 

lehetnek. A belépőt az örök nyárba úgy hívják, hogy szeretet.  

Ezt pedig senki mástól nem lehet igazán megtanulni, mint az 

édesanyától. 

 Az édesanya saját testéből táplálja, szíve melegével 

melengeti gyermekét, míg édes fájdalmak közepette a világra 

hozza. Hosszú, álmatlan éjszakákat tölt el mellette, figyeli 

minden rezdülését, aggódik, ha betegség éri, boldog, ha 

vidámnak látja. Örül minden pici előrehaladásnak, melyben 

nyiladozó értelmét látja. Lemond éret minden kényelemről: 

evésről, alvásról, szórakozásról, mert számára csak egy éltető, 

szórakoztató van: gyermeke. Mindez az odaadó, önmagát 

teljesen átadó, önzetlen szeretetéből fakad. A kisgyermek is 

ekkor a legboldogabb. Édesanyja ölelő, védelmet adó 

karjaiban érzi igazán jól magát, azt sem bánná, ha ebből, 

ennyiből állna az egész világ: teljes szívből szeretve lenni, a 

szeretetben elmerülni. 

 Éppen ezért az ember kétfajta szeretetre vágyik: vissza az 

édesanya friss anyatejillatú öleléséhez, valamint a Teremtő 

bennünket létrehozó végtelen szeretetében szeretne 

feloldódni. Ez utóbbinak megtapasztalása itt a földön az 

előbbi, vagyis Isten szeretetéről, annak végtelenségéről az 

édesanyánk szeretete által alkothatunk némi fogalmat. Itt 

érhető tetten az édesanyák szerepe az örök üdvösséghez, az 

Istenhez, az Örök Szeretethez visszavezető út megtalálásában. 

Ahogy ők tudják átadni ezt a tiszta, önzetlen, sőt önfeláldozó 

szeretetet, senki más ember ezt nem tudja megtenni. Az ő 

feladatuk az, hogy megőrizzék és továbbadják a következő 

generációknak. A mi felelősségünk, hogy ezt az örökséget 

hogyan őrizzük meg és adjuk tovább. Amikor köszönetet 

mondunk nekik, ezt is köszönjük meg, sőt, ezt köszönjük meg 

igazán, hogy megtanítottak bennünket szeretni. Az anyatej, a 

tea, az orvosság azért volt édes az étel azért volt mindig jóízű, 

mert túláradó, semmihez sem fogható szeretetével adta 

nekünk, a szívével, a lelkével adta, készítette. Az igaz szeretet 

íze pedig mézédes. 

 Gondoljunk vissza erre a szeretetre, idézzük fel a szeretet ízét 

a szánkban, és próbáljuk úgy élni az életet, hogy ezt az ízt 

folyamatosan érezzük. Mert ezt csak akkor lehet érezni, ha 

önzetlen, odaadó szeretettel van dolgunk. Amilyen szeretettel 

édesanyánk szeretett, szeret bennünket, olyan szeretettel 

forduljunk minden emberhez, akit az Isten életünk során az 

utunkba küld. 

 Adjunk hálát az Istennek édesanyánkért, és azért a 

szeretetért, amelyet tőlük kaptunk, mert végső soron az 

édesanyák szeretete az Úr szeretetéből fakad. Kérjük, hogy 

sok, szeretettel teli, szeretetet átadni képes édesanyát adjon a 

világnak, és a gyermekeknek készséget arra, hogy e szeretetet 

befogadják, és édesanyjuk példáján megtanulják, milyen is az 

önzetlen szeretet. 

 Az édesanyák a család szeretettűzhelyei, ahonnan mindig 

lehet melegséget kapni. Köszönjük meg nekik. Ne csak anyák 

napján. Igaz, nem várják el. Annál sokkal nagyobb bennük a 

szeretet. De jól esik nekik. Ilyenkor látják, hogy megértettünk 

valamit abból, amit ő érez irántunk. 

 Isten áldja, a Szűzanya segítse az édesanyákat! 

 ( ) 

 

A hónap szentjei 

SZENT FLÓRIÁN  

 Egy régi legenda szerint még gyermekkorában az 

imádságával megmentett egy házat a tűzvésztől. 

Felső-Ausztriában, a Duna jobb partján szolgált, Lorch-ban 

(Laureacumban), mint egy csapat parancsnoka. 304-ben 

Diocletianus császár parancsára kegyetlen keresztényüldözés 

tört ki. Noricum tartomány székhelyén, Laureacumban is a 

kormányzó ítélőszéke elé állították a keresztényeket. Az elsők 

közt, önként jelentkezett Flórián. Megpróbált segíteni a 

hívőkön, de a kormányzó hajthatatlan volt.  

Flóriánt malomkővel a nyakában a mai Enns folyóba vetették. 

Holttestét egy Valéria nevű asszony emelte ki a folyóból, ő 

temette el nagy tisztelettel. Ereklyéi részben Rómába, részben 

(III. Lucius pápa adományozásából) Krakkóba kerültek. 
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Flóriánt a lengyelek és a tűzoltók védőszentjükként tisztelik. 

Régebben szokás volt a házakra a szent szobrát állítani, amint 

egy égő házra sajtárból önti a vizet. 

Példája: 

 Segíts a kiszolgáltatottakon, küzdj az emberi jogokért! 

 

NÉRI SZENT FÜLÖP  

Firenzében született 1515. július 21-én. Szülei előkelőek 

voltak, jól tanult, jámborsága nagyon komoly volt. 

Gyermekkorában az engedelmessége, fiatal korában a 

tisztasága volt feltűnő. Hátat fordított gazdag örökségnek, 

keményen tanult, közben böjtölt és tanított. Filippo Neri 

vidám emberke volt, szülei és társai "jó Pippó"-nak nevezték. 

A domonkos atyáknál tanult, tőlük tanulta meg az 

evangéliumi szegénység szeretetét. A család kereskedőnek 

szerette volna nevelni. Nagybátyjához San Germanóba 

(Nápoly mellé) került, ő azonban nem vonzódott a várható 

gazdagodás felé. Sokat vívódott, mert nem tudta eldönteni, mi 

az igazi hivatása. 

Sokat imádkozott, majd 18 évesen Rómába ment. Nevelőnek 

állt be, miközben őmaga szorgalmasan tanult. Maga köré 

gyűjtötte a fiatalokat, ácsorgókat, csavargókat. Merész 

elhatározással 25 éves korában nagyon aktívan és hatásosan 

kezdett Rómában téríteni, sokan megtértek hatására.  

Gyóntatója tanácsára, sőt parancsára 1551-ben pappá 

szenteltette magát. Papokból és világiakból közösséget 

gyűjtött maga köré, ez volt első oratóriumuk a Római San 

Girolamo della Caritá templom mellett. A fiatalok itt hittant, 

zenét, éneket és imádságot tanultak.  

Igen sok önmegtagadást vállalt, sokat imádkozott. Mivel mise 

közben rendszeresen többórás elragadtatásba esett, engedélyt 

kapott, hogy magán kápolnában misézzen. Lelki gyermekeit a 

templom melletti papi házba gyűjtötte össze imára, lelki 

olvasásra, énekre, zenére. Mindig jókedvű, vidám ember volt, 

ifjaival rendszeresen játszott. Jelszava volt: megvetni a 

világot, de közben senkit sem vetni meg, csak önmagunkat és 

a megvettetést.  

Mérhetetlenül alázatos volt. Pápai felszólításra megalapította 

az oratoriánusok papi társulatát, akik igehirdetéssel, 

neveléssel foglalkoztak. Mindenkinek őszintén megmondta 

véleményét, sokakat nevelt. Pápák és szentek lelki atyja volt. 

Halálát előre megjövendölte. 1595. május 25-én, 

áldozócsütörtökön éjszaka megáldotta még fiait, majd hajnali 

háromkor csendesen lehunyta szemeit. Halála után már két 

hónappal megkezdődött a szentté avatási eljárása, 1622. 

május 14-én szentté avatták. 

Példája: 

 Vidáman, játékosan, szentül haladj Isten Országa felé! 

 

SZENT RITA 
Ünnepe: május 22  

Az Atya szeret minket. Ez a kinyilatkoztatás megszünteti az 

ember és az Isten közti távolságot. Jézus az az Isten, aki eljön, 

hogy tanúságot tegyen az Atya szeretetéről, és minket a 

szeretetre hívjon. Jézus az az ember, aki megmutatja nekünk, 

hogyan kell helyesen szeretnünk az Atyát.  

SZENT RITA Olaszországban, az umbriai kis hegyi faluban 

Rocca Porenában született 1380-ban. Szülei jómódú, 

tekintélyes emberek voltak. Gyermeküket taníttatni akarták, 

de a kisgyermek Rita másra vágyott. Az evangélium alapján a 

szegényebb életet kívánta, fontos volt számára az imádság és 

a szeretet különböző gyakorlatai. Sokat imádkozott, kereste 

Jézus akaratát, Isten kedvét. 

Mikor eladósorba került, szülei sokáig győzködték, mert egy 

jómódú, de heves és meggondolatlan fiatalemberhez akarták 

férjhez adni. Sok imával készült a házasságára, elhatározta, 

hogy férjét megváltoztatja. Ez a következetes szeretetével 

sikerült is. 18 évig éltek békében és két fiuk született. A 

szomszédjával egyszer aztán mégis csak összeverekedett a 

férj és a verekedésben a szomszéd meggyilkolta Rita férjét. 

Fiai ekkor a helyi szokás szerint vérbosszút esküdtek. Rita 

élete legnagyobb feladatát kellett, hogy megoldja: 

megbocsátani férje gyilkosának és fiait is rávenni a 

megbocsátásra. Sikerült neki. A vérbosszú elől menekülő 

szomszédot ő vezette biztonságba, fiait is lecsillapította. 

Rita jóságáról és szeretetéről sok legenda született, a 

"lehetetlen ügyek pártfogójának" nevezték el. Fiai halála után 

szerzetbe vonult, a casciai Ágostonrendi apácákhoz. Mintakép 

volt a szeretet, fegyelem, engedelmesség területén. A 

szenvedéseket, amit betegsége okozott, óriási türelemmel 

viselte. 1457. május 22-én halt meg. (Más forrás szerint 1434-

ben.) A casciai kolostor templomában van a sírja, 

zarándokhely. Hivatalosan 1900-ban avatták Ritát szentté. 

Példája: 

 Sok imával készülj minden feladatodra! 

 

 

Mit jelent az Úr napja? 

 
Az ünnep teljes neve: Az Úr 

Testének és Vérének ünnepe. Az 

egyházi évben - a Húsvéti időt 

lezáró - Pünkösdvasárnap után két 

héttel tartjuk. Az ünnep eredete a 

XII. századi eukarisztia-kultusszal 

áll kapcsolatban. Jézus 

eukarisztikus jelenlétét hangsúlyozza. A szentmisében az 

"átváltoztatástól" kezdve Jézus teste és vére jelen van a 

kenyér és a bor "színében". Ez a jelenlét megmarad, ezért 

őrizzük a Szentostyát a Tabernákulumban, és az örökmécs 

jelzi, hogy itt van Jézus velünk. Az Oltáriszentségben 

jelenlévő Jézusnak térdhajtással adunk tiszteletet. 

 

Szt. X. Pius 

 
 Egy angol mama magával vitte a kisfiát magánkihallgatásra, 

hogy a Szentatya áldja meg a gyermeket. ,,Mennyi idôs?'' -- 

kérdezte a pápa. ,,Négy éves -- válaszolta az édesanya --, és 

remélem, hogy két vagy három év múlva elsôáldozó lehet.'' 

Akkor a pápa komolyan a kicsi szemébe nézett, és 

megkérdezte tôle: ,,Kit fogadsz a szívedbe, amikor áldozol?'' 

Gyorsan jött a válasz: ,,Jézus Krisztust!'' -- ,,És kicsoda Jézus 

Krisztus?'' -- kérdezte újra a pápa. ,,Jézus Krisztus Isten'' -- 

mondta a kisfiú. Akkor a pápa az édesanyához fordult: 

,,Hozza el holnap reggel a gyermeket. Én magam fogom 

megáldoztatni.'' 

 

Szülői áldás elsőáldozásra 

 Örök Atyaisten te adtad nekem gyermekemet hogy a te szent 

akaratod szerint felneveljem. Te felhatalmaztál engem hogy a 

te szent nevedben megáldjam őt. Ebben a szent órában szülői 

áldásomat adom gyermekemre: áldás szálljon fejére és kísérje 

lépteit. 

Áldjon meg kedves gyermekem a mindenható Isten, az Atya a 

Fiú és a Szentlélek. Szálljon rád az ő áldása most és egész 

életeden keresztül. Amen.
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Révész Ágnes:Anyák napi ima 

Mindenható Istenem! Köszönöm, hogy olyan édesanyát adtál nekem, aki 

megtanított engem legelőször is imádkozni. Áldd meg őt, és áldj meg 

minden édesanyát, akik az anyai méltóságban részesültek, és vállalták 

mindazokat a fáradalmakat, amelyeket értünk tűrni és szenvedni kellett. Óvd 

meg őket, ahogyan ők óvtak bennünket minden veszélytől, lemondva 

minden kényelemről. Add, ó Istenünk, hogy minden édesanya a Te Szíved 

szerint nevelje gyermekeit! És áldd meg kérünk, a nagymamákat is, akik 

nekünk szüleinket felnevelték. 

 Végül, boldogságos Szűzanyánk, Hozzád fordulunk, Fogadj minden 

édesanyát anyai palástod alá, segítsd őket, hogy olyan szeretettel gondozzák 

gyermekeiket, amint Te gondoztad egyszülött Szent Fiadat. Növeld az 

édesanyákban is bennünk is a hitet, a reményt és a szeretetet, segíts hogy 

soha el ne veszítsük ezt. Taníts meg arra, hogy Istenben bízva boldogok 

legyünk minden veszélyben, s hogy egykor a fényes égi hazában Veled 

együtt dicsőíthessük a teljes Szentháromságot. Ámen. 

 

Ima a Szűzanyához nehéz időkben 

Hozzád menekülök irgalomnak édesanyja, szomorúaknak vigasztalója, 

keresztények segítsége, nálad keresek vigasztalást ezen aggodalmas órában. 

Nézd, mily bánatos az én lelkem, fájdalom tölti el szívemet, mert a 

szenvedések és viszontagságok meglátogattak engem. Mint aggódó gyermek 

édesanyjának, neked panaszolom el könnyes szemmel bánatomat. Tekints le 

rám kegyesen és végy anyai pártfogásodba, míg a vihar le nem csendesül, 

míg az isteni irgalomnak napja fel nem derül számomra. Te tudod, jó anyám, 

mily fájdalmasan érint ez a megpróbáltatás, csepegtesd meg sebzett 

szívemben anyai szereteted gyógyító balzsamát és erősítsd meg, hogy Isten 

szent akaratán gyermeki türelemmel és megadással megnyugodhassam. Ne 

késsél segítségemre jönni, ne hagyj magamra ebben a nehéz helyzetben. Oh, 

tenger csillaga, világosítsd meg lelkemet, szende sugaraddal oszlasd el a 

sötétséget és mutasd meg hatalmad erejét, hogy minél előbb derült kedéllyel 

jelenhessem meg előtted, elrebegni szívem hálaszózatát, addig pedig 

Szűzanyám, kezedbe helyezem egészségemet, biztosan számítok hatalmas 

közbenjárásodra és Istennek végtelen irgalmára.  

Bár vészes felhők tornyosulnak fejem felett, de a Te anyai oltalmad alatt 

nyugodtan akarok élni és meghalni. Amen. 

 

IMA A SZENTLÉLEKHEZ 
Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és 

mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és 

lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, 

Jóságos, a mi lelkünket! 

Görögkatolikus liturgiából. 
 

Májusi programok: 

- Rózsafüzér társulat titokcsere: május 3. 

szombat este 7 óra. 

 

- Fatimai nap: május 13. kedd, este 7 óra. 

 

- Minden hétköznap este 7 órakor májusi 

litánia a templomban. 

Vidám sorok 
 

A nagyi kérdezősködik: 

- Mit játszotok, gyerekek? 

- Templomosdit. 

- De hát a templomba járók nem sugdolóznak és nevetgélnek! 

- Te azt nem érted, nagyi! Mi most a kóruson vagyunk! 

 

 

 Esti sétája alatt az atya a beriáriumát mondta. Fáradt volt már és 

ezt illő áldozatnak érezte. Egyszerre lehűlt a levegő, szál támadt és 

elhajtott egy-két lapot az imakönyvében. Mire a pap alázatosan: 

- Ahogy Te akarod, Uram! Én nem mertem volna…. 

Kun Erzsébet: Családmesék 

- A szeretet tankönyve 
 

- Tulajdonképpen hogy terem a 

szeretet?- kérdeztem egyszer anyát. 

- Magról vetik. – nevetett rám. 

- És honnan szerzik a magot? 

- Nem kell azt szerezni. Belőlünk 

magunkból pereg. S megfogan a 

tenyér simogatásában, a szem 

pillantásában, minden ölelésben. 

- Öntözni nem is kell? 

- Dehogynem. Jó szóval. 

- Nem könnyel? 

- Ments ég. A könny sós, és a só 

kimarja a kis szeretetpalánta hajtásait. 

- Hát palántázni kell a szeretetet? 

- Palántázni, bizony. Elültetni még a 

szikes talajba is. Mert ha nem terem 

szeretet, kihűl a föld. 

- Úgy érted, hasztalan a nap heve, ha 

belülről nem fűt semmi sem? 

- Igen, így értem, mert 

emberközpontú világban élek, és 

emberként gondolkodom. 

- Mi hát a szeretet? 

- Biztonság. Ha szeretnek és szeretsz, 

mindig van szövetségesed. 

- Szeretni mégsem mindig boldogság. 

Néha gyötrelem. 

- Az élet már ilyen. A mohamedán 

szőnyegszövők, ha elvétik a mintát, 

meg sem kísérlik kijavítani a hibát, 

mert tudják, hogy csak Allah 

tökéletes. 

- Mégis érdemes szeretni? 

- Csak azt érdemes. 


