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PÜNKÖSD
Pünkösd a Hit Évében
A mi Urunk Jézus Krisztus mondja:
„Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én
pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad
majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek
marad… S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és
eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek”
(Jn 14,15-16. 23b-26)
Kedves Testvérek!

„Minden kereszténynek el kell jutnia Pünkösdig!” –
figyelmeztet bennünket a kedves ferences atyánk. Az ember számára „életbevágó” kérdés: Merre tart
az életem? Van-e iránya az életemnek, vagy csak (fásultan-bágyadtan) sodródom, valahogy „meg akarom úszni” az életet??
Aki kereszténynek vallja-tartja magát, annak számára a fő vezérelv (parancs):
Szeresd az Istent, és szeresd embertársadat!
Jézus Krisztus követelményként tanította, hogy legyünk tökéletesek, mert a mennyei Atyánk is az. Ez
az jelenti, hogy törekednünk, küzdenünk kell a Jézus Krisztus által bemutatott Isten-álmodta emberségünk kialakításáért. Tehát: Akarnom kell, hogy a szeretet élete bennem tökéletesedjék! De ehhez feltétel, hogy a hitem és a reményem is egyre tökéletesebb legyen. A tökéletesedés útján állandó lelkiismeretvizsgálat (önismeret!) szükséges, hogy miben vagyok lelkileg (még) éretlen.
A lelki éretlenség jelei
1. Az Evangélium követelményeit és annak teljességét
nem képes elfogadni.
2. A „test” irányít.
3. Hiúság, alázat helyett.
4. Önelégültség (hiánycikk a lelki gyermekség: a
kegyelem befogadásának öröme, a nagylelkűség, az,
egyszerűség, az alázat, az őszinteség).
5. Önző önszeretet.
6. Szabadosság („védősorompók” áttörése)
7. Látható karizmákra (csoda, csodás jelek mutatására)
sóvárgás.
8. Ingadozó hit, szellemi divathullámok hatása.
9. Tanúságtételt hitéről, Jézus Krisztusról nem vállal.

A lelki érettség jelei
1. Hitbeli szilárd meggyőződés - meghitt kapcsolatra
törekvés Istennel.
2. Megújuló személyiség (értelem és szív).
Következmény: a szellemek megkülönböztetésének
képessége, és a jobb választása.
3. Engedelmesség a Szentléleknek – gyümölcsök!
4. Lelki képesség Krisztus misztériumait elfogadni
(Egyház, szentségek). Párbeszédkészség.
5. Elköteleződés Istennek („Én Uram, én Istenem!”).
6. Állandó megtérés.
7. Hitből fakadó élet – Krisztusban találja meg személyiségének egységét.
8. Szabad elkötelezettség vállalás – teremtő kapcsolat
másokkal.
9. Tanúságétel: apostolkodás, erkölcsös élet.
Példa: Szűz Mária, Jézus Anyja, aki Fia szavait „szívébe zárta”, ezeken „el-elgondolkodott” és Isten kezéből mindent elfogadott.
(felh. irodalom: Katona I.-Kunszabó Z. : Meghívás az életre )

A Szentlélek tanít minket a helyes imádságra, sőt bennünk imádkozik - ahogy Szent Pál apostol mondta. Istenhez a Szentlélek által tudunk igazán dicsérő, dicsőítő, hálaadó és kérő imával fordulni és jó, ha
ezt a sorrendet tartjuk. Jézus Krisztus tanítása szerint az Isten szíve szerinti kérőima valahogy így
hangzik:
„Istenem, először gyógyíts ki a lelki éretlenségeimből, és utána, ha jónak látod, add meg, hogy ép
szervekkel szolgálhassak neked, Uram, Istenem!” Mert bizony csökevényes hittel általában csak testi
gyógyulást kérünk, azt sem igazán, csak egy kis enyhülést szeretnénk, mert félünk átadni a megszokott
„langyos” életünket Jézus Krisztusnak, aki a teljes lényünket akarja meggyógyítani, áttüzesíteni Szentlelkével. A Szentlélek megszabadít bennünket a küszöb-keresztény életformától, ami azt jelenti, hogy
ha az Isten Országának, mint „menedékháznak” a küszöbén billegünk: se bent, se kint nem vagyunk
igazán, és a küszöbön bizony meg is lehet „fagyni”. (Gy.E.)
Éljünk a nagy lehetőséggel, és fogadjuk el az Egyház Jézus Krisztus adta bűnbocsátó, feloldozó szolgálatát (hatalmát), hogy szabad utat adjunk a minket éltetni akaró Szentléleknek!
„…Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket…Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer
bocsánatot.” (Jn 20, 19-23)
Jöjj Szentlélek Úristen, újítsd meg az életem, az életünk! Kérünk Téged, Szentlélek Mátkája, Boldogasszony anyánk, járj közben érettünk, családunkért, Egyházunkért, nemzetünkért, világunkért, hogy
életünk Szentlelkes élet legyen!

Sz.Im.
Szeretettel kívánjuk, hogy az Atya (Abba) és a Fiú (Jézus Krisztus) Küldötte, a Szentlélek töltse be
kedves Olvasónk lelkét, legyen igazi Pünkösdje!
Kovács Károly
c. esperes-plébános,
és munkatársai

Reviczky Gyula
Pünkösd ünnepére
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':
Világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

A Szentháromság kápolna 170 éves harangja
Szentháromság vasárnapjához, a szigligeti szőlőhegyi (rókarántói) kápolna búcsúnapjához
érkezvén ismerjük meg a kápolna tornyában lakó harangot.
A tavalyi év során Miklós Márton jegyezte fel a harangszöveget, és készített fényképeket a
kápolna harangjáról. A délben, este és péntek három órakor megszólaló harangot Mendel János harangöntő készítette 1843-ban, Győrben. Szerencsére a harang átvészelte a világháborúkat, és nem rekvirálták el a toronyból, így a százhetven éves harang ritkaságnak, és különösen
értékesnek számít. A harang füles koronája a mai napig megvan. Alsó átmérője 48,8 cm, súlya 115 font, azaz 64,5 kg. Felirata a felső pártázaton: "MENDEL JÁNOS ÖNTÖTT
GYÖRÖTT". Az alsó pártázat felirata: "GROF ESZTERHÁZY JOSEF ÉS KÁROLY KÉSZÍTETTÉK 1843 ESZTEИDŐBEN”

Idézet a Hit évére
"Éppen ezért minden igyekezetetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudást, a tudás a magatok fölötti uralmat, a
magatok fölötti uralom a jóban való kitartást, a jóban való kitartás a
vallásos érzületet, a vallásos érzület a testvériességet, a testvériesség
pedig a szeretetet."
2 Péter 1,5-7

Puszta Sándor
A Szentlélek himnusza
A Lelket várom, a Nagyszerűt,
Mi Szépségekben szíven üt.
A Lelket, ki az Atyától lett
S a vizek felett lebegett.
A Lelket, akiben élet forr,
És rózsáival teleszór…
A Lelket, mely gyújt, csodát mível,
És betölt kegyelmeivel.
Mi föntről, egekből árad át,
Az örök élet áramát.
Mi telít, ürít és újra tölt
És újjászületik a Föld!
A Lelket várom, az Ihletőt,
Ki megvigasztal szenvedőt,
Ki megihleti az alkotót,
Akartat velünk minden jót!
Ő áll mögötted, ha verset írsz,
Ha víg vagy és ha sírva sírsz.
És rádcsorog, mint hű, szende fény,
Mint piros szárnyú költemény.
A Lélekre várok, lesem én,
Mely örök ifjú, sose vén.
Ifjabb, akár e zengő tavasz
És szirmaival behavaz.
A Lelket várom, dús égi Szél,
Ott fú, hol akar és beszél.
Mond kimondhatatlan szavakat

HIRDETMÉNYEK
Pünkösd vasárnapján és pünkösdhétfőn a
szentmisék Szigligeten délelőtt 10 órakor kezdődnek.
Szentháromság vasárnapján, május 26-án a
búcsúi szentmise a rókarántói kápolnában délelőtt fél 12 órakor kezdődik. Ezen a napon a faluban nincs szentmise.
Úrnapján, június 2-án, jó idő esetén megtartjuk
az úrnapi körmenetet a templom körül. A szentmise ekkor már a faluban, délelőtt 10 órakor kezdődik.

És kormányoz világokat.
Mint Isten zord villáma repül,
Pápák szavára települ.
Zúgó Vihar, mi úgy rohan át,
Hogy elgörbülnek a koronák.
Mint irgalmas szellő lengedez,
Békéjével simít, legyez.
Megkérem, mondjon majd értem szót,
Védje az egyedülvalót.
Velem, veled, és vele legyen,
Hogy minden ember szent legyen!
Legyen, aki víg s ki bús, az is,
S legyenek mind a holtak is…
A Lelket várom, Vigasztalót,
Hogy szóljon és mondja azt a Szót,
Mi tisztán a Lélekből való,
S egyedül örökkévaló!
Amely minden szóba beleszól,
Melyre a cédrus meghajol,
Amely száll a Libanon felett,
És Kérdés is, meg Felelet!
Amely zengve zúg és zúgva zeng,
Magasságban s a mélyben lent!
Ki az Infernókban s Poklokon,
Az egyedüli Hatalom!
És ki egyedüli Úr csupán,
Pecsét, az Isten trónusán!

