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PÜNKÖSD

Pünkösd 2011.
1./ Pünkösd = a Szentlélek kiáradása akkor és most.
Jézus Krisztus által Isten nemcsak a vétkeinkért járó (Isten a tökéletes Igazság
is!) büntetést vállalta helyettünk, azaz megváltott minket, hanem meg is akar
szabadítani életünket „megkötöző” bűneinktől, bűnbe ragadt állapotunktól.
Jézus Krisztus a Szentlélek által akar élni bennünk, hogy Krisztus arcú
tanítványai legyünk. Amit nekünk kell ehhez tenni: át kell adni életünket Őneki:
„Nézd, az ajtó előtt állok, és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót
nyit,
bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” (Jel 3,20)
A Krisztus-követő embernek tiszta lelki táplálékon kell élnie. Megszívlelendő –
különösen a mai média-zuhatagban - szeretett ferences atyánk figyelmeztetése:
„Ne tápláld a lelkedet „moslékkal”!”
Legyen bátorságunk, elszántságunk kérni az Atya és Jézus Krisztus Lelkét
minden életmozzanatunkban, méghozzá azzal a bizalommal, hogy megkapjuk és
az Ő szokása szerint általában nem előre, hanem „menet közben”.
Igazi életünk meditáció. Aktív és passzív keresztény meditáció.
Aktív meditáció: életünk minden gondolata, szava és cselekedete a Szentlélek
jelenlétének tudatában történjék.
Passzív meditáció: életünk minden napján adjunk csendes időt az Istennek:
„Én nézem Őt, Ő néz engem.”
Ő adhat lelki-testi gyógyulást és gondolatokat (sugallatokat).
Kedves megbérmált Felnőttek és serdülő Gyermekek!
A bérmáláskor kapott Ajándék talán még kibontatlan csomagként lapul életünk
„polcán”.
Itt az idő – Pünkösd - , hogy kibontsuk ezt a csomagot: adjuk át életünket Jézus
Krisztusnak és így megelevenednek a Szentlélek értelmünkre, érzelmeinkre és
akaratunkra ható Ajándékai, amelyek meghozzák a Gyümölcseit: a szeretetet,
örömet, békességet, türelmet, jóságot, kedvességet, hűséget, szelídséget és az
önmegtartóztatást.

2./ A közelmúltban bérmálás volt Szigligeten.
Szerenka Miklós prépost atya szentbeszédében a sok remény és bíztatás mellett
elhangzott egy fajsúlyos figyelmeztetés is: nehogy a bérmálkozás „kibérmálkozás”
legyen az Egyházból!
Szomorú tény, hogy általában a megbérmáltak zöme „eltűnik” a templomi
közösségből. Most itt Szigligeten vajon mit tapasztalunk? Hol vannak a
megbérmáltak? Hol vannak a szülők (bérmaszülők), akik felelősek a megbérmáltak
hitéért, életéért? Miért bérmáltatják meg a gyermeket, ha ők sem gondolják „életbe- és
lélekbevágóan” fontosnak?
Mert a felelősség azt jelenti, hogy számadással tartozom magamért és a
rámbízottakért Valakinek.
A Valaki: az Isten.
Nem jó félvállról venni az Isten dolgait, mert minden visszaüt az emberre. Isten a
Szeretet, nem bosszúálló, de az ember saját szerencsétlensége, ha nem fogadja el a
szeretetét, ha nem hallgat Isten szavára, ha életét önző önfejűséggel anyagias,
kényelemközpontú, "kincs, hír, gyönyör" vezérelv szerint rendezi be.
A bérmálási szentmise az Isten-jelenlét „sűrített” voltát adta a Szentlélek által - a
hívőknek.
Hálát adunk ezért Istennek, és megköszönjük a bérmáló Miklós atyának és
papjainknak, akik szolgálatukkal lehívták a Szentlelket, hogy áradjon ki a
bérmáltakra, és minden jelenlévő testvérünkre.
És köszönjük mindazoknak, akik életükből szeretetettel áldoztak időt, fáradságot az
énekkarban, az oltárszolgálatban, a templomgondozásban, díszítésben, és imádságban.
Sz. Im.
Áldott Pünkösd-tüzet, boldog, igaz lelki megújulást,
Szentlelkes életet kívánnak szeretettel:

Kovács Károly Ferenc
c.esp. plébános
és munkatársai
Túrmezei Erzsébet
Pünkösd után
Pünkösdig hallgattak. Vártak. Hallgattak.
Szívükben szunnyadt a húsvéti hír.
Nem mentek vele. Egy helyben maradtak.
Aztán pünkösd lett, és ütött az óra.
Zendült a szó: Lélek volt és erő.

És háromezren állottak
egyetlen prédikációra.
És egyház született.
Ma is megmozdul ezer és ezer szív
hogyha a szó Lélektől ihletett.
Lélektelen mennyit beszéltünk már mi...
Tanuljunk csendben a Lélekre várni.

Dsida Jenő

Pünkösdi várakozás
Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.
Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...
És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!

Babits Mihály
Reggeli templom
(részlet)
Hadd építek most egy templomot.
Napkeletre nyúl a nagyhajó,
s ha az első napfény ráragyog,
jó.
Kívül fehér, mint a tisztaság;
belül tarka, mint a képzelet,
pedig rajta semmi cifraság gyermeklelkű épület!
…
Közepén a mennyezet falát
kép borítja el:
feltámadás, mennybemenetel
zengi a Fiú diadalát.
Legmesszebb, az oltár szent csucsán
fellegek közt látható
őszfehéren ülve trónusán
Isten, a Mindenható.
S azt hiszem, hogy másról ne legyen
a Háromság neve után szó:
itt ha zárom jámbor énekem,
jó.

Torjay Valter festménye

HIRDETÉSEK

Pünkösdhétfőn (ajánlott ünnep) a szentmise a szigligeti templomban
délelőtt 10 órakor kezdődik.
Szentháromság vasárnapján (június 19.), a Szőlőhegyi Kápolna
búcsúnapján a búcsúi szentmise délelőtt fél 12 órakor kezdődik a
Kápolnában. Ezen a napon a faluban nincs szentmise.
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