
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.15 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

19.00 Fiatal házas 

Kedd  14.30 7-8. osztályosok közössége 

18.00 Haladó katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

Hirdetés 

1. A második éve elsőáldozásra készülők gyóntatása május 26-án, 

pénteken 16.30-tól lesz a templomban. Ne automatikusan jöjjön erre 

mindenki, hanem csak azok, akik a hitoktatójukkal egyeztették, hogy 

a rendszeres templomba járás, a felkészítőkön való részvétellel 

alkalmassá tették magukat a bűnbocsánat szentségének vételére. 

2. Május 28-án, tehát jövő hét vasárnap lesz Urunk 

mennybemenetelének ünnepe, amely egyben a csemői templom 

búcsúja is. 

Ferenc pápa májusi imaszándéka, hogy Afrikáért imádkozzunk 

Afrika földgolyónk legnagyobb földrésze, és lakosainak állandóan növekvő 

száma napjainkban meghaladta az 1,2 milliárdot. Sokféle nép él Afrikában: 

élnek ott arabok, berberek, bantuk, busmanok, pigmeusok, szudaníták, 

valamint európai bevándorlók. Afrikát a legvallásosabb földrésznek szokták 

mondani, mert elenyészően kevés köztük az ateista. Az ősi politeista, 

animista törzsi vallások hívei is találhatók még Afrikában, de a népesség 

túlnyomó része Észak-Afrikában iszlám vallású, a kontinensnek a Szaharától 

délre fekvő területein viszont a lakosság túlnyomó része keresztény. 
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Húsvét 6. vasárnapja 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 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. A 

világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, 

mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket: 

visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban 

láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, 

hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és 

teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is 

szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.  

 

Útravaló  

Mindannyian rengeteg félelemmel és aggodalommal küszködünk, még ha le 

is tagadjuk ezeket. Jézus képes egyedül bennünket megszabadítani, valóban 

szabaddá tenni. 

Félünk, hogy senki sem szeret bennünket, s bizonyítani akarjuk szüntelen, 

érdemesek vagyunk a szeretetre. Sokszor egymást is a hasznosság 
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szempontjából közelítjük meg, nem az Isten oldaláról. Nem merjük 

kiengedni kezünkből az irányítást, mindig mindent az ellenőrzésünk alatt 

akarunk tartani, félünk kiszolgáltatni magunkat másoknak, félünk a bizalom 

útján járni. Emiatt van az, hogy gyengeségeinket, hibáinkat takargatjuk, nem 

merjük felvállalni, mert sebezhetőnek és gyarlónak érezzük magunkat. 

Kialakítjuk életünk szokásrendszerét, s merev ragaszkodásaink is azt 

tükrözik, hogy mozdulatlanná akarjuk tenni a valóságot, félünk bármiféle 

változástól, nem tudunk kilépni a komfortzónánkból. Embertársaink felé sem 

hidakat, hanem falakat építünk, húzunk, ami elválaszt bennünket.  

Szeretjük magabiztosnak feltüntetni magunkat, mégis legbelül kisgyermekek 

vagyunk, mert alapvetően függővé tettük magunkat mások véleményétől, 

megítélésétől. „Mit gondolnak rólam? Elég jó vagyok? Nem tettem-e olyat, 

amivel megbántottam a másikat?” – hosszasan sorolhatnánk még a belső 

szorongásainkat. Különlegesnek szeretnénk látszani mások szemében, 

aminek az ára szabadságunk elvesztése, mert nem az Atya tekintetétől 

függünk, aki végtelenül szeret és tisztel minket.  

Félünk a szenvedés és a halál erejétől, nem hiszünk a feltámadásban és az 

örök életben, ezért mindent megteszünk, hogy az életünk fájdalommentes 

legyen. Ha valahol fájni kezd, nem a hit oldaláról közelítjük meg, hanem 

fájdalomcsillapítókért rohanunk. Élményekre vágyunk, belemenekülünk a 

virtuális álomvilágba, mert az nem fáj, nem kell gondolkodni, s saját magunk 

nyomorúságával szembesülni. Észre sem vesszük, hogy a problémát csak 

odébb toltuk, nem oldottuk meg. Jézus az egyetlen út, aki képes bennünket 

ezekből kivezetni, semmi más. Ő azért jött el, hogy Orvos és gyógyszer is 

legyen a megsebzett ember számára. Hiszem-e, hogy nemcsak az a valóság, 

amit tapasztalni tudok? Mit jelent számomra, hogy Jézus az én örök életem? 

Május 26 – Néri Szent Fülöp áldozópap 

1515. július 21-én született Firenzében. A kis „Pippo buono” mindenki 

kedvence volt, közvetlenség, dús fantázia és nagy lelkesedni tudás 

jellemezte. Rendkívüli érzéke volt a tréfákhoz. Alakján valamiféle sugárzó 

tisztaság ömlött el. 1551-ben szentelték pappá. Papsága kezdetén 

megalapította az Oratóriumot, azt a helyet, ahol imádkoztak, találkozókat 

szerveztek. Goethe csodálta és „humoros szentnek” nevezte Néri Szent 

Fülöpöt, akinek életéből sok történet maradt ránk. 

Rómában az utca-apostolkodásnak szentelte napjait. Nem tartott az 

embereknek dorgáló beszédeket, jobban szeretett vidám beszélgetést 

kezdeményezni az utcán csavargó ifjakkal, a firenzei kereskedőkkel, az apró 

üzletek tulajdonosaival és a szegény művészekkel. Szellemesen és népies 

szókimondással kezdte, hogy azután – megnyílt szívük láttán – hirtelen 

megkérdezze: „Mikor szedjük össze végre bátorságunkat, hogy elkezdjünk 

valami jót tenni? Nem késlekedhetünk vele, mert a halál sem késlekedik!” 

A szentmise bemutatása közben órákat elragadtatásban töltött. Rendkívüli 

látomásokban is részesült, közülük a legnevezetesebb volt, amikor 1544-ben 

bensőséges imába mélyedve azt látta, hogy valami nagy fényesség, egy 

tűzgolyó közeledik feléje, és ajkait perzselve szívéig hatol. A földre zuhant, 

és föl kellett tépnie a ruhát a mellén a tűz heve miatt. Közben ezt dadogta: 

„Hagyd abba, Uram, túl sok ez!” Egész teste reszketett, és amikor kezét a 

szívére tette, ökölnyi dudorodást érzett, amely többé nem múlt el. Ettől 

kezdve a legkisebb Istenre irányuló gondolat olyan szívdobogást váltott ki 

Fülöpben, hogy a körülötte lévők is hallották. Halála után a mindenre 

kiterjedő orvosi vizsgálat jegyzőkönyvben rögzítette, hogy szíve erősen 

megnagyobbodott: „szíve olyan nagy, amilyent még soha egyetlen embernél 

sem láttak”. 


