OROSHÁZI
KATOLIKUS
TUDÓSÍTÓ
XV. évfolyam 1. szám

„Üres a sír nincsen ott...”

Húsvétvasárnap Evangéliuma elmondja Mária Magdolna találkozását a Feltámadt Jézussal, majd pedig Péterről és Jánosról
hallunk, akik lélekszakadva futottak a sírhoz. Ők a feltámadás első
tanúi. Sok szép dolgot megtudunk róluk, pl. hogy Mária Magdolna kitartóan kereste Jézust, Péter és János pedig vonakodás nélkül
elindultak a sírhoz, hogy saját szemükkel bizonyosodjanak meg,
arról, amit Mária Magdolna mondott nekik. Mégsem ők ennek az
evangéliumi pillanatfelvételnek az igazi szereplői, hanem a Feltámadt Jézus. Jóllehet a feltámadás eseményének nem voltak szemtanúi, a Feltámadott Jézus szinte telehintette jelekkel azok útját,
akik keresésére indultak. Otthagyta maga mögött az üres sírt, hogy
abból olvassák ki az üzenetet, hogy Ő nem halott, hanem él; otthagyta az összehajtott kendőket, hogy abból következtessenek arra,
hogy nem lopták el a testét, hanem Ő maga lépett ki a lezárt sírból;
kertésznek álcázta magát Mária Magdolna közelében, hogy annak
hangjából olvassa ki azt a boldogító valóságot, hogy Jézus gondol
rá és név szerint ismeri őt. A későbbiekből megtudjuk majd azt is,
hogy idegenként csatlakozott a két emmauszi tanítványhoz, hogy
annak mondják el bánatukat, aki majd megvilágítja értelmüket,
hogy rádöbbenjenek arra, hogy Jézus tovább megy velük az élet
útján.
Jézus ma is így viselkedik. A világ, de a mi életünk is, tele van
jelenlétének apró jeleivel, csak meg kell azokat látnunk. Ehhez pedig ugyanazokra az erényekre van szükségünk, amelyeket megfigyelhetünk azoknál, akik elsőknek találkoztak a Feltámadt Jézussal: Mária Magdolna kitartó keresése, Péter és János készsége, hogy
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utánanézzenek a hírnek, azaz elmenjenek a sírhoz, János tiszta
látása, amely képessé tette őt arra, hogy az összehajtott kendőből
a feltámadásra következtessen. Folytathatjuk a gondolatmenetet
és emlékezhetünk a két emmauszi tanítványra is, akik útközben
Jézusról beszélgettek, vagyis szívük, lelkük Jézus után vágyódott.
Minket is az imádságos összeszedettség visz mindig közelebb Istenhez.
Figyeljünk fel azonban azokra a magatartásokra is, amelyek
útjában állhatnak annak, hogy felismerjük Istent a világban és életünkben.
Mária Magdolna nem azért ment kora hajnalban a sírhoz, hogy
a Feltámadottal találkozzon, hanem, hogy elsirassa a Halottat. Erről maga tesz tanúságot, amikor úgy fogalmaz, hogy elvitték Jézus testét a sírból, és nem pedig azt mondja, hogy feltámadt az Úr,
pedig Jézus ezt életében többször is előre megmondta. Aki csak a
tragédiákat nézi az életben, az nem láthatja meg az élő Krisztust.
Gondolhatunk a két emmauszi tanítványra, akik menekültek
Jeruzsálemből, a tragédiák városából, hogy kis falujukban találják
meg ismét lelkük nyugalmát. De egyben a kereszttől is menekültek:
aki menekül a kereszttől, nem találhatja meg Jézust.
A tanítványok félelmükben bezárkóztak: aki félelemben él, az
nem láthatja meg az élő Jézust. Tamás durcásan elvetette társainak
tanúságtételét, amikor lelkesen ismételgették, hogy látták az Urat.
Aki elzárkózik az emberektől, nem találja meg az élő Jézust.
Mi sem vagyunk mentesek attól a kísértéstől, hogy Jézust, vagy
lefordítva a mindennapi élet nyelvére: boldogságunkat téves irányban, rossz helyen, kizárólagosan az egészségben és az anyagi jólétben keressük, nem pedig Isten szent akaratában.
A húsvéti Evangélium boldogító üzenete az, hogy ha valaki
őszintén keresi Istent, egész biztosan meg is találja Őt, mert akárcsak a Feltámadott Jézus, Isten is telehintette a világot jelenlétének
számtalan jelével.
„A keresztény húsvét a mindenség legcsendesebb, s leghatalmasabb detonációja, a feltámadt Krisztus, s vele
az egész teremtett világ
dicsősége és megújulása”
– írja Pilinszky János.

Áldott húsvéti ünnepeket!
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Gondolatok nagyböjt idején

Fiatalok, hitoktatók keresztútja

Anya
Egyre halványuló arcoddal
beszélgetek, anya,
mely zárkózott volt ugyan és távoli,
de sohasem mostoha.
Mélabús szemeddel figyelted vágyaim,
néha elringattál életed álmain,
kiszolgáltatott voltál, de
végig álltad a sarat!
És csak egyszer volt
neked szép,
szerelmetes
nyarad.
Március 23-án fiataljaink és a hitoktatók vezették
templomunkban a keresztutat.

Ave

Fotó: Vörös Adorján

Így Húsvét szent ünnepe felé
évente születsz meg, jó anyám,
Mária, te,
ki ölelted gyermeked,
könnyeit törölted szerető kezeddel,
légy üdvöz, te drága, jó anya,
életem védelmező,
hatalmas asszonya.
Ave Maria.

Magyar vagyok
Magyar vagyok, magyar. Magyarnak születtem.
Magyar nótát dalolt a dajka felettem.
Magyarul tanított imádkozni anyám
És szeretni téged, gyönyörű szép hazám!
Lerajzolta képed szívem közepébe,
Beírta nevedet a lelkem mélyébe,
Áldja meg az Isten a keze vonását!
Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját!

Szeretettel gyógyítottad
fájó,éhes lelkem.
Most is itt vagy,
fogod kezem,
ma is te segíted
magányos életem.

Széles e világnak fénye, gazdagsága
El nem csábít innen idegen országba:
Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni!
Szép Magyarországot nem pótolja semmi!

Húsvét elé

Magyarnak születtem, magyar is maradok,
A hazáért élek, ha kell, meg is halok!
Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette,
Koporsóm fáját is magyar föld növelje!

Nagycsütörtökön
elhallgattak a harangok.
Kilehelte lelkét,
elhagyott.
Remény volt,
jóság volt és szentség,
kapaszkodó, égi sugárzáson át
mindég.
Jól tudta Ő,
hogy én - vagyok.
Nekem is hozták hírét
a csillagok.
S ez segített élni
énnekem.
fájdalmas ez a rá - gondolás
a lilába öltözött
Nagypénteken.
Gyulai Klári (2018)

Pósa Lajos
jo (1889)
(
)
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OKIK hírek 2018 első negyedévében
December végén adtunk hírt magunkról legutóbb. Szilveszteri évbúcsúztatónk az egész éves sikeres programsorozat méltó
befejezése volt. A zömében tizenéves és huszonéves fiatalok igen
jó hangulatban töltötték az estét, több mint negyvenen. Csaknem
másfél évtizedes hagyomány, hogy ilyenkor Körmöczi Zoltán és
diákzenekara teszi még vidámabbá az együttlétet. Külön örültünk
régi táborosainknak, a tiszakécskei vendégeknek, akiknek szállást
is adhattunk.
A 2018-as év első rendezvénye a január 25-i felnőtt klubunk
volt, amelyen Zsoldi Lajos hitoktató tartott színvonalas és érdekes
előadást az ökumenizmus történetéről. Ezután együtt mentünk a
katolikus templomba, az imahét aznapi állomására. Két nap múlva,
szombaton, az OKIK klubesten ismét felejthetetlen élményben volt
része a 42 résztvevőnek, amelyet a Máltai játszótér nevelői stábja
szolgáltatott. Frankó Attila előadása a történelmi lovagrend kialakulásáról felkeltette a hallgatók érdeklődését. Az általa ajándékba
itthagyott könyvek, dokumentumok azóta szinte mind „elfogytak”,
szívesen olvassák, használják őket.
Következő rendezvényünk, az OKIK karnevál február 10-én
volt, herceggel, hercegnőkkel, „emberrablással”, ötletes szép jelmezekkel, bállal. Sok finom csoki gazdára talált, különösen a „váltságdíjként” adott csokipénznek volt sikere.
Ekkor szentelte fel klubházunkat Iványi László kanonok úr.
A retró diszkót Hegyesi Tibor és Marosi Viktor szolgáltatták.
Felnőtt klubunk február 15-i összejövetelén Rózsa Zoltán
muzeológus lebilincselő előadását hallgathattuk meg, legújabb kutatásairól és szenzációs leleteiről.
Kövér csütörtökön pizza-partival és rumos teával búcsúztattuk

a farsangot.
Még azon a héten elkezdtük húsvéti műsorunk próbáit és a városi bibliaismereti versenyre való felkészülést. (A március 13-i versenyen „táncsicsos” csapatunk második helyezést ért el.)
A hajléktalan szállóra szánt süteménysütések első lépéseként
február 26-án kezdődött a diótörés-, tisztítás, darálás, majd március
elejétől minden hétfőn délután folytatódott a finomságok készítése; a klubház kertjének rendbetétele, a műsorpróbák, később már a
TESZ-VESZ-TAVASZ karitatív diákmunkák keretein belül.
A nagyszalontai árvaház javára szervezett szokásos húsvéti gyűjtést március 1 és 20 között hirdettük meg a város általános
és középiskolásainak, de felnőttek is csatlakoztak, sok szervezet és
magánember.
Március 3-án meghitt, családias légkörben tucatnyi résztvevővel
filmklubunkon egy keresztény család történetéről szóló filmet láthattunk. Terveink szerint a további részek megnézésére április 7-i
filmklubunkon lesz lehetőség.
Húsvét előtt még két nagyobb rendezvényünk várható: március
17-én 17 órakor Adorján Anna és Farkas Károly mentőtisztek tájékoztatnak a divatos, ám ártalmas „csodaszerek” pusztító hatásáról
(plakát a honlapon).
Március 22-én felnőtt klubunkon előbb a diákok húsvéti műsorát mutatjuk be, majd a Varga Béla fafaragó művész alkotásairól
készült videofelvételeket.
Honlapunkon programtervünket is közzétettük, szeretettel várjuk az érdeklődőket, új tagokat is.
Bánkiné Borbély Mária
klubvezető
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„Éltető szeretet”
A szegedi Karolina Általános Iskola évről évre meghirdeti
intézményében az egyházmegyei szavalóversenyt, amelyre idén
2018. február 16-án, péntek délután került sor „Éltető szeretet”
címmel. A neves megmérettetésre az egyházmegye számos településéről érkeztek a szavalók, iskolánk is több tanulóval képviseltette magát. A verseny megnyitójaként egy színvonalas
néptáncbemutatót, majd egy énekes bábelőadást tekinthettünk
meg. A versenyzők előbb 1.-2. osztályos majd 3.-4. osztályos
korosztályban szavalhatták el választott versüket. A tanulók
szebbnél szebb költeményekkel kápráztatták el a közönséget,
biztos tudásukkal, határozott kiállásukkal és magabiztos előadásukkal iskolánk diákjai is méltón szerepeltek: Mrena Hanna
(2.a), Fahur Regina Viktória (2.b), Hévvízi Csenge Regina (4.a),
Pipis Zsombor István (4.a).
Köszönjük szépen a gyermekek lelkiismeretes felkészülését
és helytállását, valamint a felkészítő tanító nénik fáradhatatlan
munkáját és támogatását!
Nagyné Arany Brigitta
hitoktató

Milyen mély az ember lelkivilága?
(Bevezetésképpen, a további folytatás „előzetese”-ként)
Tudatunk kiterjedése megdöbbentően kicsi: annak, ami a
lelkünkben végbemegy, legnagyobb része a tudattalan réteghez
kapcsolódik.
Benső énünk legjobban a jéghegyhez hasonlít, melynek csak
kis része látható. Van bennünk nagyrészt sok tudatalatti, hozzá
nem férhető emlék. Azután, tudat előtti felidézhető emlék, továbbá tudatkísérő tájékozódás (aki vagyok, amit csinálok), jön
végül a tudat, a tudatosulás pillanata, amit most érzek, gondolok, beszélek.
Rettentő érdekes és fontos átgondolni: Mi határozza meg
mindazt, ami bennünk, a személyiségünkben van? Ennek teljes
felsorolása lehetetlen. Nagyjából így lehet összefoglalni: A gének, amit öröklünk szüleinktől. Ki tudja, hány ősünk tulajdonsága, hajlama rejlik bennünk?
Jön a fogantatás csodálatos eseménye: már akkor eldőlnek
életünk fontos adottságai.
Azután a magzati életünk. Milyen szeretettel vártak? Hogyan vigyáztak ránk? Énekelt-e nekünk édesanyánk?
Újszülöttkor. Hogyan éreztük édesanyánk testének a melegét, simogatását?
Kisgyermekkor. Kicsi kortól a vallásos nevelés. Többen azt
nyilatkozzák, hogy már négyéves korára kész az ember beállítottsága.
Jön a kamaszkor. Életkörülmények. Ezer benyomás a média
részéről. Ekkor jönnek az ember legfőbb képességei: az értelem
és az akarat. Tanulni, és magunknak parancsolni tudni.
Ehhez jön a legfontosabb: Isten kegyelme, a természetfölötti
segítség!
Amit itt leírtam, annak igen nagy részére nem is emlékszünk,
de bennünk van a tudatalattiban, hatással van viselkedésünkre.
Így alakul ki az ember karaktere (személyiségünk rögzült, alapvető szerkezete), vérmérsékletünk (temperamentumunk).
Mindezen változtatni lehetséges, de csak korlátozott mértékben.
Fontos mindezt tudni.
MéG

Valódi segítség, néhány gombnyomással
A 1353-as adományvonalon
gyorsan és egyszerűen lehet támogatni az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját. Minden 1353-as
számra indított hívás vagy sms 250
forint adományt jelent.
Sok kicsi sokra megy
A hívások díja azért ilyen kis
összegben határoztuk meg, hogy
valóban mindenki csatlakozhasson
meghirdetett céljainkhoz. Ha lehetőséged van többel is segíteni, ne
feledd, az adományvonal többször is
hívható!
Minden hívás segít
A 1353-as adományvonal egész évben, éjjel-nappal hívható.
A beérkező adományok a Segélyszervezet hazai szegénység elleni
küzdelmét támogatják. Céljainkról és eredményeinkről itt olvashatsz többet.
Közös célokért
Évente több alkalommal indítunk tervezett, célzott adománygyűjtéseket, illetve krízis helyzetekben rendkívüli gyűjtést hirdetünk a bajbajutottak megsegítésére. Mindkét esetben a kijelölt
időszakban az adományvonalon keresztül beérkező adományokat
a meghatározott célokra fordítjuk.
Az idén is támogatja a rászorult
családokat – ennek a hitünk alapjait megteremtő ünnep – emlékezetes
megünneplésében, közösségünk.
A hívők – Szt. Rita oltárhoz letett
- adományaiból és a csoport saját
összegéből vásárolt, tartós élelmiszer csomagokat – megközelítőleg
40 család részére - állított össze.
A hittanárok és a pedagógusok
javaslata alapján került összeállításra a kedvezményezettek listája, mely
szerint történt az írásos kiértesítés.
Ezeket március 26-án kapták
meg a családok, templomunk hittan
termében.
Ezen felül a csoport minden héten, csütörtöki napokon 15.00–
18.00 óra között ingyen, használt ruha választási és leadási lehetőséget biztosít a volt parókia helyén, felekezettől függetlenül.
Természetesen, igénybejelentésre, minden rászorulót – lehetőségeinkhez mérten – támogatunk.
Elérhetőségünk, a parókián keresztül.
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Mácz István:

Találkoztam a szeretettel

Az Oltáriszentség arcunk Veronika kendője
Szombat este. Hátul térdeltem a templomban. Az oltár egyszerű
trónusán a Fehér Szentség. Rózsafüzért imádkozik a pap. „Aki a
Szentlelket elküldötte.” Azután az egyhangú ismétlések: üdvözlégy,
üdvözlégy…
Hátul térdelek. Előttem a védőrács. Egyedül nézem az Oltáriszentséget. A hajóban néhány hívő.
Hirtelen mellém térdel valaki. Testközelben. Érzem. Lám itt
nincs férfi és nő, nincs dohányos vagy nem dohányos (áradt ruhájából a cigarettafüst). Hallani mély lélegzetét. Aztán sír. Félszegen
feléje nézek. Könny mossa arcát. Rázza a zokogás. Mellettem.
Előttünk a Szentség. Fehéren.
„Uram, némaságod vigasztalja. Fájdalmának balzsama legyen
hallgatásod” – imádkoztam az ismeretlen mellett. A sírás elcsöndesedett.
Vajon nem az történt, ami a keresztúton, amikor a szenvedő
Jézusnak Veronika kendőjét nyújtotta? Most fordítva: Jézus Lelkét
adja fehér jelenlétében az előtte sírónak, amelybe arcát beletemetheti, s engedi, könnyeit Ő törülje le…
Fölálltam. Térdet hajtottam. Helyemre egy férfi térdelt a nő
mellé.
Uram, találkoztam szereteteddel.
Költők kérik, adj nevet a pusztulásnak, párnát a halálnak.
Én azt kérem, hogy légy Veronika-kendője a keresztúton síróknak.
Töröld le könnyeinket, csókold le vércseppjeinket, öleld át szívünket.
Uram, Oltáriszentség! Lelkünk Veronika-kendője!

Szeretem a Földet
mert Jézus Krisztus kisded lépései érintették,
mert kamaszos kószálásai ösvényeit taposta,
mert útjainak pora lába nyomát őrizte,
mert testéből folyó vér megöntözte,
mert halott testét három napig magában rejtette,
mert negyven napon át és azóta
feltámadt testének otthona…
Szeretem a Földet,
az Ég mellett a Föld is hazám nekem.

A szeretetet nem lehet eltemetni
Koporsóban az Öregasszony meg a jó szíve. Koporsó körül némaság. Nagyon csendben fekszik a halott, mintha figyelne. Vajon
látja-e, hogy körülötte állnak azok, akiket még életében szíve körül
egymáshoz akart édesgetni? Meg kellett halnia, hogy egy családként vegyék körül. Most és itt érzik, közük van a halotthoz és egymáshoz.
Koporsóban vagy, Rózsika néni. A szívedet is odazárták. Szeretetedet nem! Az él és melenget egymáshoz bennünket. Lám, nemcsak élni volt érdemes, de meghalnod is. Békélten állunk egymás
mellett és melletted. Győztél. Együtt akartál minket látni. Sikerült.
Őrzöm ezt halálomig.

Itt vagyunk már a sírnál. Föld alatt a Jóasszony áldott szíve. Jaj
de durva a rögök paplanja! Jaj, csupa könny a szemfödő, amelyet
tavaszi eső sír rája. És a síron a szegfű, a tulipán, a jácint halni készül Vele.
Virágok, virágok irigyellek titeket. Azzal haltok, akit szeretek.
Piros szegfű, fehér tulipán, illatos jácint, majd meghalok én is. A
Mindenség ölén porként ölelkezünk, de csak veletek.
Vele Isten színe előtt fogunk kezet és szeretünk…
Mi mindent és mindenkit eltemetünk, de soha nem felejtem: a
szeretetet eltemetni nem lehet!

„Szeretet az Isten”
Ancilla a Nővér szokott aggodalmával ment be a plébániára.
Kereste a plébánost és a káplánt. Éppen reggeliztek.
– Nagy gondom van. Hetek óta járok a családhoz. Sándor bácsi
súlyos beteg. Tetszenek tudni, már jeleztem. Senki kérésére nem
akar gyónni, áldozni. Néhány napja van hátra.
Kérem, tessenek hozzá mégis kimenni.
A plébános káplánjára nézett.
– Kisatya, neked kell menned, nekem hittanóráim vannak
egész nap.
A káplán magához vette az Oltáriszentséget és Ancilla nővérrel
indultak.
A házban készséggel fogadták őket.
– Meg ne tessék ijeszteni – kérte a feleség –, és ne haragudjon
meg, ha elutasítja.
Vendégként a házban voltam én is. Éppen Sándor bácsival beszélgettem. A káplán belépett. Udvarias köszöntés kölcsönösen.
Hármasban beszélgettünk tovább.
A Kisatya a háborúra terelte a szót. Sándor bácsi több évet töltött a fronton, majd fogságban. Mesélni is kezdett, mennyit szenvedett.
– És soha nem érezte, hogy szereti Sándor bátyámat az Isten? –
kérdezte a káplán.
– Óh dehogynem! – mondta hosszú csönd után a beteg. – Elgondolni sem tudják, mi az, életveszély napokon, heteken át, fagy
és éhezés, és nincs fekhely. Aztán a fogság, a bizonytalanság. Éreztem-e, hogy szeret az Isten? – Könnyezni kezdett.
Megtörölte a szemét. Olyanra gondolt, amiről már nem lehet
beszélni. Nagyon éreztem, nagyon.
– Sándor bátyám – vette át a szót a káplán. – Ha akkor Isten
szerette, akkor most Sándor bátyám mutassa meg, hogy szereti őt.
– Hogyan, fiam? már megbocsásson, hogy így szólítom.
– Nálam van az Oltáriszentség. Kérem, áldozzon meg. Gyónásban megbánja bűneit. Az áldozásban viszontszereti Istenét.
– Jól van, de segítsen, mert nagyon régen áldoztam.
Ekkor én kimentem. Amikor a pap szólt, az egész család a szobába ment és együtt imádkozott Sándor bácsival, akit szeretett az
Isten és mielőtt ő a nagy útra indult, megölelte az áldozás szeretetében…

„Örök szeretettel szeretlek téged,
ezért őrizlek meg téged szeretetemben.”
(Jer 31,3)
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A szenteltvíz, a lelki gazdagság eszköze
A
szenteltvíz
szentelmény, s a
hozzá kapcsolódó
áldások miatt az
Egyház
szorgalmazza használatát
hívei számára.
Minden katolikus otthonában
kellene lennie egy
tartóban, szenteltvíznek.
Nem használjuk
ki a szenteltvízben
rejlő javakat. Kimondhatatlan lelki
gazdagság összpontosul minden egyes
cseppjében, és mi
olyan keveset törődünk vele! Ha már most fölismernénk a szenteltvízből származó javakat, ahogy majd halálunk után, sokkal gyakrabban, nagyobb hittel és tisztelettel használnánk.
A szenteltvíz az Egyház vízszentelő imájából meríti nagy erejét
és hatását, mert minden jó szándékú imát meghallgat az Isten.
Íme néhány könyörgés az Egyház hagyományából, melyeket
a pap mond Istennek a víz megáldása alatt: „ Istenem, add, hogy
teremtményed a víz, isteni kegyelemmel teljen meg, hogy elűzze
az ördögöt, elvigye a betegséget, hogy amit a hívők házában vagy
birtokában meghintesz ezzel a vízzel, megszabaduljon minden tisztátalanságtól, és megmeneküljön minden káros dologtól. Űzzön el
a szenteltvízzel való meghintés mindent, ami a benne lakók biztonságát vagy békéjét fenyegeti, hogy szent neved segítségül hívása
óvja meg őket minden támadástól!”
Hatékony imák ezek, felszállnak a mennybe. Valahányszor
szenteltvízzel meghinti valaki magát, vagy másokat, Isten áldása
leszáll testünkre és lelkünkre.
Elűzi az ördögöt. A hagyomány szerint az ördög gyűlöli a szenteltvizet, mert annak hatalma van felette. Nem marad azon a helyen, vagy amellett a személy mellett, aki gyakran hinti meg magát
szenteltvízzel.
Messze élnek tőled szeretteid? Amikor hittel és jámborsággal
hintjük meg őket szenteltvízzel, az megindítja a Szentséges Szívet,
hogy áldja meg és védje meg őket minden lelki és testi bántalomtól.
Amikor bánat és félelem keríti hatalmába szívedet miattuk, siess a
szenteltvíztartóhoz, és add meg szeretteidnek az Egyház imádságának segítségét.
A szenvedő lelkek vágynak utána. Csak a tisztítótűzben érti meg
a lélek, mennyire vágyakoznak a szegény lelkek a szenteltvíz után.
Használjuk buzgón és alázatos lélekkel az Egyház e szentelményét. Tartsuk tisztán Isten előtt lelkünket, vessünk keresztet gyakran magunkra szenteltvízzel, miközben ezt mondjuk: „E szenteltvízzel és drága Véred által mosd le bűneimet, ó, Uram!”
(MéG)
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FELHÍVÁS!
A katolikus temetők (Alvégi katolikus része,
Laposi és templomi) nyilvántartási rendszerének korszerűsítése folyamatban van. Kérjük,
adategyeztetés céljából szíveskedjenek felkeresni a Temető Gondnokságot a rendelkezésre álló dokumentumokkal együtt, rövid határidőn belül.
Érdeklődni: 06-30/442-2827 telefonszámon
a temetőgondnoknál lehet.

Tíz törvény a lelki nyugalom eléréséhez

1. Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem aka-

rom egyszerre megoldani életem összes problémáját.

2. Ma igen nagy figyelmet fordítok a fellépésemre:
senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy
másokat helyreigazítsak, vagy kiigazítsak… csak
magamat.

3. Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldog-

ságra születtem… nem csak a másvilági, hanem az
evilági boldogságra is.

4. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül,

hogy megkívánnám: a körülmények alkalmazkodjanak az én kívánságaimhoz.

5. Ma tíz percet szánok az időmből egy jó olvasmány-

ra, amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a
lelki élethez szükséges.

6. Ma elvégzem a napi jótettet, és senkinek sem dicsekszem vele.
7. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen,

ha gondolataimban sértődöttnek érezném magam,
gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre.

8. Ma új, részletes programot állítok össze. Talán nem

ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom.
És két rossztól tartózkodom: a hajszától és a határozatlanságtól.

9. Szilárdan hiszek – akkor is, ha a tények az ellenkezőjét mutatják – abban, hogy az isteni Gondviselés
úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világon.

10.Ma sem félek, és különösen örülök mindennek,
ami szép, és hiszek a jóságban, nekem adatott meg,
hogy tizenkét órán át jót tegyek.

(Szent XXIII. János pápa)

Magyar Katolikus Rádió Orosházán és környékén - FM sáv 88,6 MHz
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ÉRZÉS ÉS ÉRTELEM
Emberi kicsinységünkben gyengék,
szegények, gyarlók vagyunk.
A végtelen mindenségben, földgolyónkon történések, érzelmi hullámzások
kereszttüzében állunk. Annyi érzés lakik
bennünk, ahány csillag ragyog az égen.
Vannak pillanatok, amikor jobban hiszünk
az érzéseinknek, mint az értelmünk okoskodásainak. Ez a kettős harc folyamatos
a lelkünk csataterén. Keressük a célt, az
értelmet, amelyek gyakran egymásnak
feszülnek. Kérdések zuhatagával állunk
szemben.
Beszéltük legutóbbi bibliaóránkon is.
A honnan, hová, miért… kérdésekre próbálunk válaszokat találni.
Érdekes, hogy keresésünk többnyire
csendben történik… A csendnek szakrális ereje van, súlya és súlytalansága van.
Üzenet tud lenni a hangtalanság is, amely
sokszor a hangon túl hat különféle lelkiállapotokban… Mást mond naponta, napszakonként, mégis hatékony tartalommal
bír, amelyet éppen akkor keresünk.
Keressük a Föntről-bentről jövő üzenetet: a tiszta, igazi válasz kérdéseinkre a
jézusi példabeszédek megértése, amelyben bölcsességek, tanítások, intelmek,
fellelt igazságok vannak. Szimbólumok
világítanak bennük, sőt Titkok sejthetőek,

2 x 1%

amelyekre kíváncsiak vagyunk. Ezekre a
lélekemelő, megvilágosító magyarázatokra, elmélkedésekre vágyunk, melyek
nem a felszínen vannak, hanem a mélyben. Ez biztos!
Hogyan lehet megközelíteni? Akkor,
ha többször elolvasunk egy-egy Igerészt,
egyre mélyebbre ásunk a szívünkkel, értelmünkkel egyaránt. Nem könnyű ez,
mert mást mond az érzés és az értelem.
Mégis így kell „dolgoznunk”, hogy rádöbbenjünk: Istené vagyunk!
Ezt először akarnunk kell! Így megtaláljuk Őt, hogy az Ő kegyelmi élete éljen
bennünk!
Ám ezt öntöznünk kell, mint az elültetett fát.
Milyen éltető víz legyen az öntözőkannánkban?
- a Krisztustól osztott ajándékok mértéke szerinti kegyelem, amely mindegyikünknek adatott. (Ef. 4,7)
- a Szent-Lélek gyümölcsei: „szeretet,
öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség”. (Gal. 5, 22)
Ezen gyümölcsök arányukban, keveredésükben minden emberben mások.
Ettől vagyunk egyediek. Isten nem akar
tőlünk elgépiesedést.

Ha belenézünk bátran lelki tükrünkbe, belesimulva, mélybe látva, keresve a
szimbólumokat, titkokat, megpróbálunk
ráérezni az igei mondanivalókra!
- A Lélek kardja, melyet kapunk a
Teremtő titokzatos testéből megismerni, a gyakran számunkra kibogozhatatlan gondolatokat.
Hogyan tudunk belépni a Mindenható szent közelségébe?
- szentségek gyakorlásával,
- imával, amely határátlépési engedély a titkos természetfölötti világba.
Isten elárulja magát annak, aki Őt
keresi. Ha hagyjuk az evangélium mondanivalóját, a Lélek kardját szántani a
szívünkben, magyarázatot, békességet
kaphatunk. Ki nem vágyik erre?
Segítség számunkra a Szentmise, a
prédikáció, az elmélkedések, a lelki gyakorlatok, a bibliaórák, a keresztúti ájtatosságok…
Tökéletes példaképünk az Úr Jézus,
kinek a kereszthalálig való engedelmessége és feltámadása tette lehetővé, hogy
megérinthetjük az Oltáriszentségben, átölelhetjük a megragadhatatlant és boldogan mondhatjuk: Velünk az Isten!
Dr. Bertók Éva

KÖ S Z Ö N E T A TÁ M O G ATÁ S É R T !
Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Orosháza Katolikus Templomért Alapítvány: 18372922-1-04

Dícsértessék a Jézus Krisztus!

Kiadja: Jézus Szíve Plébánia
5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 18.
www.oroshaziplebania.hu
Felelős kiadó:
Iványi László tb. kanonok,
esperes, plébános
Szerkesztő:
Mészáros Géza
Tördelés:
Iványi László
Nyomtatás:
MMD TEAM

A pszichológia szerint az ember személyiségét döntően meghatározzák a veleszületett tulajdonságok. Az ókori görög tudós, Empedoklész
e szerint négy csoportra osztotta az embereket:
szangvinikus, kolerikus, melankolikus és flegmatikus. Mindegyik személyiség-típusnak vannak
jó és rossz tulajdonságai, de hogy végül milyenné
válunk, az rajtunk múlik. Hiszen a legrosszabb
örökséggel is lehet jól gazdálkodni.
Ehhez próbálunk segítséget nyújtani, az elkövetkező számokban, mindegyikben egy-egy
személyiség típusról fogjuk a tisztelt olvasót tájékoztatni.
(Gordon. W. Allport: A személyiség alakulása c. könyv alapján – Gondolat Kiadó.)

