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lat szomjanhalt, mert csak kevésnek
volt ereje kimenekülni a sivatagból. A
szárazság tovább fokozódott. Még a
legerősebb és legidősebb fák is, me-
lyeknek gyökerei mélyen a földbe ha-
toltak, elvesztették leveleiket. Minden
kút és folyó, forrás és tó kiszáradt.
Egyetlenegy virág maradt életben, mert
egy egészen kicsi forrás pár csepp vizet
adott neki. De a forrás kétségbeesett:
„Minden kiszárad, szomjan hal és el-
pusztul, és én mindezen semmit nem tu-
dok változtatni. Mi értelme van még an-
nak, hogy pár csepp vizet hozzak fel a
mélyből a felszínre?”
Egy vastag, öreg fa állt a közelben.
Hallotta a forrás panaszát, és mielőtt
meghalt, ezt mondta neki: „Senki nem
várja tőled, hogy az egész pusztaságot
felvirágoztasd. Neked csak az a felada-
tod, hogy egyetlen egy virágnak életet
adj. Semmi több.”

Afrikai mese

Reggelente…

… fogadjuk el az új napot, mint Isten
ajándékát. A hála minden hiány és ne-
gatívum ellenére pozitív beállítotságúvá
tesz.
… helyezzük a napot Isten uralma alá.
Akkor nem a félelem, a harag vagy az
irigység határoz meg minket.
… bízzuk családunkat és barátainkat
Isten gondviselésére. Így megszabadu-
lunk az aggodalmaskodástól és tudunk
örülni egymásnak.
… helyezzük Isten elé a nehéz felada-
tokat és embereket is, hogy aztán helye-
sen tudjunk bánni velük. Menj, és prófétálj népemnek! 

… tesszük egész életünket Isten kezébe.
Így lesz ez a nap is egy nappal több az
életben, egy újabb lépés a cél felé, egy
kis növekedés az érettség felé. Így kap
ez a nap különleges fényt és különös
súlyt. Így ez már nem egy szürke
hétköznap és nem egy nap a sok közül.
Egy különleges nap Isten elõtt, Istennel
és Isten felé.

Hirdetések, ünnepeink

15. szerda: SZENT BONAVENTURA 
16. csütörtök: Kármelhegyi Boldog-

asszony
18. szombat: SZENT HEDVIG

13-án, hétfőn fél hatkor rózsafüzért
imádkozunk a Fatimai Szűzanya
szándékára.
16-án, csütörtökön a szentségimá-
dást Jézus Szent Vérének hónapjá-
ban a Szent Vér tiszteletére ajánljuk
fel és természetesen köszöntjük a
Karmelhegyi Boldogasszonyt is.
Továbbra is szeretettel várunk min-
denkit a betegekért felajánlott  Irgal-
masság Rózsafüzérekre pénteken-
ként háromnegyed hatra.
A péterfillér gyűjtés során 82 680Ft-
ot adományoztak a kedves hívek,
köszönjük a nagylelkű adományo-
kat.

postán: Győr, 9024 Szentlélek tér 1
telefonon/faxon: 96/ 419-588

neten:      http://www.szentlelek.extra.hu/
http://www.gyertya.fw.hu

e-mailen: freemaker@freemail.hu

„Menjetek tehát, 
és tegyetek tanítványommá minden népet.” 

(Mt 28,19)
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Olvasmány: Ám 7,12-15
Ámoszhoz pedig így szólt Amaszja:
,,Eredj innen, próféta! Fuss Júda föld-
jére, ott edd kenyeredet, és ott prófétálj!
De Bételben ne prófétálj többé, mert ez
királyi szentély és a királyság templo-
ma!” Felelt erre Ámosz és mondta
Amaszjának: ,,Nem vagyok én próféta,
sem próféta fia; pásztor vagyok én, és
vadfügét szedegetek. De az Úr meghí-
vott engem, amikor a nyájat tereltem, és
mondta nekem az Úr: ,,Menj, prófétálj
népemnek, Izraelnek!”

Szentlecke: Ef 1,3-14
Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisz-
tusnak Istene és Atyja, aki Krisztusban
minden mennyei, lelki áldással megál-
dott minket. Mert kiválasztott minket
őbenne a világ megteremtése előtt,
hogy szentek és szeplőtelenek legyünk
előtte a szeretetben. Eleve arra rendelt
minket, hogy fiaivá fogadjon Jézus
Krisztus által, akaratának jóságos tet-
szése szerint, és magasztaljuk dicsősé-
ges kegyelmét, amellyel megajándéko-
zott minket szeretett Fiában. Benne van
számunkra a megváltás az ő vére által,
a bűnök bocsánata, kegyelme gazdag-
ságának megfelelően, amelyet igen bő-
ségesen juttatott nekünk minden böl-
csességgel és ismerettel. Megismertette
ugyanis velünk akaratának a titkát jósá-
gos tetszése szerint, amelyet elhatáro-
zott benne az idők teljességének meg-
valósításáról: hogy Krisztusban mint
Főben újra összefogjon mindent, ami az
égben és ami a földön van. Benne
részesei is lettünk az örökségnek, mi,
akik erre rendeltettünk annak végzése

szerint, aki mindent akaratának végzése
szerint cselekszik, hogy magasztaljuk
az ő dicsőségét, mi, akik már azelőtt is
reméltünk Krisztusban. Benne ti is hal-
lottátok az igazság igéjét, hittetek is
neki, és megkaptátok a megígért Szent-
lélek pecsétjét, aki foglalója öröksé-
günknek, amíg Isten teljesen meg nem
váltja tulajdonát dicsőségének magasz-
talására.

Evangélium: Mk 6,7-13
Közben magához hívta a tizenkettőt, és
elkezdte őket kettesével elküldeni. Ha-
talmat adott nekik a tisztátalan lelkek
felett. Meghagyta nekik, hogy az útra
vándorboton kívül semmit ne vigyenek;
se táskát, se kenyeret, se pénzt az övük-
ben. Sarut kössenek, de ne öltözzenek
két köntösbe. Azt mondta nekik: ,,Ha
valahol betértek egy házba, maradjatok
ott, amíg tovább nem mentek onnan. Ha
pedig valahol nem fogadnak be és nem
hallgatnak meg titeket, menjetek ki,
rázzátok le lábatokról a port is,
bizonyságul ellenük.” Azok elmentek,
és hirdették, hogy tartsanak bűnbánatot.
Sok ördögöt kiűztek, sok beteget meg-
kentek olajjal, és azok meggyógyultak.

Krisztus tanításának
ereje és hitelessége

a) Jézus magához hívta a tizenkettőt és
hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek
fölött, kettesével körútra küldte őket.
Márk beszámol arról is, hogy az apos-
tolok mit tettek útjuk során. „Azok útra
kelve bűnbánatot hirdettek, sok ördögöt
űztek ki és olajjal megkenve sok bete-

• testi betegségek.
Viszont van rá ELLENSZER! 
Korlátlan számban igényelhető, bárhol
és bármikor! 
Mivel egy személy már előre kifizette az
árát, teljes egészében INGYENES.
Ellenszer neve: kegyelem.
Igénylés módja: imádság.
Feltétele: csak az a személy kaphatja, aki
kéri.
Részletes leírás: Bibliában található.
Amennyiben további információra van
szüksége, kérem, keresse fel az Önhöz
legközelebb lévő templomot, egyház-
községet!

Credo

Hiszem, 
hogy Isten mindenből, a legrosszabból is,
jót tud és akar előhozni.
Ehhez emberekre van szüksége,
akik engedik, hogy minden a javukra
szolgáljon.
Hiszem,
Hogy Isten minden kényszerhelyzetben
annyi ellenálló erőt akar adni,
amennyire szükségünk van.
De nem adja meg előre,
hogy ne önmagunkra,
hanem egyedül Őrá hagyatkozzunk.
Az ilyen hitnek le kell győznie
minden félelmet a jövőt illetően.
Hiszem,
hogy Isten nem időtlen Végzet,
hanem őszinte imádságokra
és felelős tettekere vár és 
válaszol.
Ámen.

Dietrich Bonhoeffer

Az imádság

Az imádság az ember legnagyobb
lehetősége,
mégis ezzel foglalkozik a legkeveseb-
bet.
Az imádság a hívő legszebb köte-
lessége,
mégis ezt teljesíti a leghiányosabban.
Az imádság a szeretet és az odaadás
legegyszerűbb formája,
mégis a legnagyobb nehézség lesz
belőle.
Az imádságban minden ember előtt
tárva-nyitva áll az ajtó Istenhez,
mégis nagyon kevesen mennek át rajta.
Az imádság a lelki fejlődés legkézen-
fekvőbb formája,
az emberek mégis inkább a legtávolab-
bi praktikákhoz nyúlnak.
Sokkal könnyebb a munkában kitartó-
nak lenni,
mint az imádságban.
Az imádság a legbiztosabb módja
annak, hogy Isten minden ajándékában
részesüljünk,
de semmilyen téren nem vagyunk olyan
bizonytalanok, mint az imaéletben.
Isten tudja, hogy mire van szükségünk,
mielőtt kérnénk Tőle,
de akkor szeretné odaadni, mikor mi
magunk kérjük.

A te feladatod

Egyszer nagy szárazság köszöntött be a
pusztán. Először a fű barnult el és sült
ki. Aztán a bokrok és a kisebb fák is
kihaltak. Nem esett az eső, a frissülést
hozó reggeli harmat is elmaradt. Sok ál-



get gyógyítottak meg.” (12-13.v.) Mi le-
het a gyakorlati jelentése ma a démo-
nok fölötti hatalomnak? Ha ennek
konkrét megnyilvánulásait szeretnénk
keresni, akkor mire gondoljunk? Kü-
lönböző ideológiákban keressük a go-
nosz lélek megnyilvánulásait, vagy a
megszállottság különböző formáiban?
Ez a törekvés bizonytalan és távolinak
tűnő területekre vezetne bennünket. El-
sősorban arról nem szabad megfeled-
keznünk, hogy a bűnök és romboló in-
dulatok közvetítésével mindnyájan a
gonoszlélek hatása alá kerülhetünk. Így
arra kell gondolnunk, sok olyan ember-
társunk van, akik ellenségeskedést táp-
láló gondolatokat hirdetnek, romboló
indulatok működnek bennük, és úgy tű-
nik, hogy ehhez még rendkívüli hatás-
sal is rendelkeznek. Ezeknek nem sza-
bad kiszolgáltatni magunkat, ezekkel
szemben mi nem lehetünk tétlenek.
Mivel mindenki viselkedhet így alkal-
manként, rövidebb vagy hosszabb ide-
ig, ezért magunk is tartsunk lelkiisme-
retvizsgálatot, mennyire vonatkoztas-
suk magunkra ezeket a megállapításo-
kat. Krisztus tanításának erejére és böl-
csességére támaszkodó szavainkkal
szembe kell fordulnunk ezekkel a gon-
dolatokkal, indulatokkal magunkban is
és másokban is. Krisztus erőt és böl-
csességet ad nekünk is. Tanítványaihoz
intézett szavait magunkra is vonatkoz-
tathatjuk. Kegyelme nekünk is segítsé-
get nyújt a tisztátalan lelkekkel szem-
ben. Indulatra, erőszakra ezért ne ha-
sonló magatartással válaszoljunk, ha-
nem krisztusi okossággal, és az ő erejé-
ben bízva. 

b) A tanítványok teljesen üres kézzel
indulnak el missziós útjukra. Milyen
tanulságokat jelenthet ez számunkra? A
kérdés azért is fontos, mert ma igen sok
segítőeszközzel rendelkezünk az ige-
hirdetésben a diaképektől a rádióig,
televízióig. Az „üres kéz” képe arra
hívja fel a figyelmünket: az igehirdetés-
ben ma is az a legfontosabb, hogy ez hi-
telt érdemlő módon történjen. Mire
gondoljunk ezzel kapcsolatban? Első-
sorban a példaadó keresztény életre.
Legyünk az eucharisztikus közösségek-
nek aktív tagjai, gyakoroljuk tudatosan
a szeretetet, legyen bennünk folyama-
tos igény hitünk elmélyítésére. Amikor
hitünkről beszélünk, a hitelesség köve-
telményeit itt sem szabad figyelmen kí-
vül hagynunk. Ez is hozzátartozik a pél-
daadó keresztény élethez. Próbáljunk
meg néhány szempontot felidézni ezzel
kapcsolatban. Elsősorban Jézus szemé-
lyét illetően fontos a hitelt érdemlő be-
széd. Mitől lesz ez érdekes? Magunk
számára is ez azzal függ össze, hogy Jé-
zus személyében az Isten Fia élt közöt-
tünk. Isten tevékeny szeretetét hozta
közénk, segíteni akar minket, hogy
megszabaduljunk bűneinktől, szegény-
ségtől, hogy erősek tudjunk lenni a jó-
tettekben. Ezeket a célokat olyan ko-
molyan vette, hogy még életét is felál-
dozta értünk. Így tudunk általa meg-
szabadulni bűneinktől, így tudunk az
örök élet útján járni. Jézus ugyanis első-
sorban azért jött közénk, hogy minket
elvezessen a mennyei Atyához az örök
életbe. A hiteles beszédhez Krisztusról,
életünkről hozzátartoznak a szent írá-
sok, főleg az evangéliumok szeretete,

csaptak.” Aztán a feleség észrevett né-
hány francia szót a játékautó oldalán.
Elvitte egyik barátjához, aki ismerte a
nyelvet és elolvasta neki az utasítá-
sokat: „Ha azt akarod, hogy éjszaka is
világítsak, tarts egész nap a napfény-
ben.” Ezért másnap odatette az ajándé-
kot a déli ablakba. Azon az estén, ami-
kor kikapcsolta a villanyt, a kis játék-
autó ragyogó fényt árasztott. Az asz-
szony férje meglepve kérdezte: „Mit
csináltál vele?” Ezt válaszolta: „Ó, rá-
jöttem a titokra. Mielőtt az autó világí-
tana a sötétben, ki kell tennem a vilá-
gosságnak.” Mint ahogy ez a játékautó
a napfény hatására magába veszi az
energiát, és ragyogni kezd a sötétben, a
kereszténynek is állandóan a lelki nap-
fény, Jézus Krisztus fényébe kell tennie
magát, hogy természetévé váljék az ő
fénye és ragyogjon a sötét világban.

Világosság

Ahogy a Hold éjjel felveszi magába a
Nap fényét, úgy kell az egyháznak a vi-
lág éjjelében magába szívnia és tovább
árasztania Krisztus világosságát. A
Hold azonban erre csak úgy képes, ha
az idő ritmusának engedve újra meghal,
a telihold állapotából belefogyatkozik a
sötétségbe, hogy azután megújulva is-
mét sugárzásra képesen fejtse ki hatását
a világban. Ugyanígy kell az egyháznak
is újra meg újra elfogyatkoznia és min-
denkori történeti formáját elveszítve
meghalnia, hogy a maga idejében nagy
erővel legyen képes Krisztus világos-
ságát a világba árasztani.

Klaus Douglass

Vasárnap

Egy kínai keresztény beszélt arról az
emberről, aki elment a piacra, kezében
hét pénzdarabbal, amit zsinórra fűzve
tartott magánál. Amikor látott egy kol-
dust, aki szegényebb volt tőle, odaadott
hat pénzdarabot a kéregetőnek. A kol-
dus ahelyett, hogy hálás lett volna érte,
nyomába szegődött az embernek, amíg
végre lehetőséget látott rá, hogy ellopja
tőle a hetedik pénzdarabot is.
A kínai keresztények ezt az esetet alkal-
mazva illusztrálják azt a tényt, hogy mi-
után Isten hat napot adott az embernek,
az ember ellopta azt az egy napot is,
amit Isten magának tartott fenn.

Halálos vírus

Egy halálos vírus azonosítottunk,
amely megtámadta az emberi fajt, és az
egész emberiséget kipusztulásal fenye-
geti. 
A rövidített elnevezése: BŰN!
A világon talált legveszélyesebb vírus,
amely valaha létezett.
Emberről-emberre terjed, minden
elképzelhető formában, és örökletes is. 
Minden korosztály veszélyeztetett! 
Nem csak a testet rombolja, hanem a
lelket is!
Néhány tünet:
• depresszió 
• nyugtalanság 
• érzéketlenség 
• káros szenvedély kialakulása 
• szeretetlenség 
• keményszívűség 
• állandó békétlenség érzete 
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ismerete. Hitünk érésének, felnőtté vá-
lásának útjához ugyanígy hozzátartozik
a Szentírás, főleg az Újszövetség és
benne az evangéliumok egyre elmé-
lyültebb ismerete, szeretete. A hiteles
keresztény beszédhez végül hozzátar-
tozik az Egyház szeretete. Hogyan él,
hogyan hirdeti az Egyház Krisztus
evangéliumát? Hogyan hirdette a múlt-
ban, milyen értékes eredményekkel,
amelyeket az Egyház bűnei sem tudtak
meghiúsítani? Az Egyházban Krisztus
él közöttünk a Szentlélek által. Az
Egyház eredményes működéséhez, a
hiteles tanúságtételhez első helyen tar-
tozik hozzá a szeretet hiteles gyakor-
lása, a keresztény szeretetközösség jó
példája. Erre még hangsúlyozottabban
kell figyelniük azoknak, akik Krisztus
evangéliumát hirdetik gyerekeknek,
fiataloknak. Ez a legfontosabb mai al-
kalmazása annak a jézusi rendelkezés-
nek, hogy tanítványai kettesével indul-
janak missziós útjukra. (7.v.) Jézus korá-
ban ez a tanúskodás hitelességét húzta
alá, amely két tanú egybehangzó ta-
núskodásával valósult meg. Ez a szem-
pont ma is fontos, amelyet azonban a
szeretet összhangjának kell kísérnie.

A héten ünnepeljük:
Kármelhegyi Boldogasszony

Ünnepe: július 16 

Isteni meghívás, Istentől származó kül-
detés. A Szűzanyát éppen azért tisztel-
jük, mert igent mondott Isten hívására.
Hálát adunk Istennek mindazért, amit
tett és tesz ma is a világban. 
Felfedezni életünkben Isten nagy tetteit,

hálára gyulladni, és követni szavát, hir-
detni szeretetét. Kármelhegyi Boldog-
asszonynak, Máriának egész élete hála-
adás Isten nagy teteiért.

A Szentírás számos helyen megem-
lékezik a Kármel-hegy szépségéről,
ahol Illés próféta védelmezte az élő Is-
tenben való hit tisztaságát. A XII. szá-
zadban néhány remete erre a hegyre vo-
nult vissza a világtól. E kezdeménye-
zésből alakult meg az Istenszülő Szűz-
anya pártfogása alatt szemlélődő életet
élő karmeliták rendje. Az ószövetség
tengerről felszálló felhőjében (1Kir
18,44), mely Illés próféta idejében a
megmentő esőt hozta, a Szűzanya elő-
képét látták. A Kármel-hegyi Boldog-
asszony tiszteletét magukkal hozták
Európába is, amikor a szaracénok elől
menekülni kényszerültek. A hagyo-
mány szerint Mária, Szent Stock Simon
rendfőnöknek átadta a skapulárét, váll-
ruhát és különleges ígéreteket adott
azoknak, akik azt hittel viselik. 

Vannak, akik éjjel-nappal dolgoz-
nak, még vasárnap sem tudnak
megállni. Mások munka nélkül
tengetik életüket. Számukra min-
den nap munkaszünet. Az Úr napja
nagyszerű lehetőség arra, hogy el-
sősorban ne a munkához való vi-
szonyunkon keresztül szemléljük
önmagunk és mások életét. Ilyen-
kor megtanulhatjuk, hogy életün-
ket ne az elvégzett munka alapján,
vagy a munkanélküliség társadalmi
megítélése szerint értékeljük, ha-
nem Isten szemével.

(forrás: Adorémusz 2004)

Szent Bonaventúra
püspök, egyháztanító

Ünnepe: július 15

A Bonaventúra név Isten jó tettére, se-
gítségére utal. Isten ma is munkálko-
dik a világban, de vajon van-e nyitott
szemem, hogy meglássam tetteit, és
tudok-e hálát adni mindazért, amit
Isten tett velem és adott nekem. A
bátorság és a leleményesség is Istentől
kapott ajándék. 
Bonaventúra – Isten jót tett. Isten ere-
jéből való meggyógyulása miatt vette
fel ezt a nevet. És egész élete Isten tet-
teinek hirdetése volt. Mi is szeretnénk
felfedezni Isten működését életünk-
ben, és szeretnénk napról napra Isten
szeretetében élni, és arról tanúságot
tenni.
1218-körül született Viterbo közelé-
ben. A hagyomány szerint a Bonaven-
tura (jószerencse) név a súlyos beteg
gyermek Szent Ferenc imájára történt
csodás gyógyulásának emléke. 1218-
körül, anyja fogadalmához híven,
belépett Szent Ferenc Rendjébe. Elöl-
járói, felismerve tehetségét, a noviciá-
tus után Orvietóba küldték a Rend első
hittudományi főiskolájára, de már egy
év múlva a párizsi egyetemre. 27 éves
korában pedig a híres párizsi egyete-
men kezdte meg tanári működését. A
fiatal ferences egykettőre Aquinói
Szent Tamás mellett a legünnepeltebb
tanár lett. 1257-ben, 36 éves korában a
Rend generálisává választották. X.
Gergely pápa, a II. lyoni egyetemes
zsinatra rendelte Szent Tamást is,
Bonaventurát pedig kinevezte bíbo-

rosnak. Egyhangúlag neki tulajdoní-
tották, hogy a görögök visszatértek az
Egyház egységébe, mikor letették a
hitvallást. Bonaventura hatalmas be-
szédében adott kifejezést a jelentős
eseménynek. Már halálos betegen
ment el a zsinat következő ülésére.
Visszavonult, készült a halálra. A pápa
kezéből vette a szentkenetet, és a fes-
zületre függesztette tekintetét. Így halt
meg 1274. július 15-re virradó éjjel. 

Ma is sokan vannak a megfárad-
tak, akik az élet terhét hordozzák.
Meghallják-e Jézus hívó szavát?
Betegség, családi, munkahelyi
problémák terhét hordozzuk. Ve-
gyünk magunkra még egy igát?
Amint Nikodémusnak megma-
gyarázza Jézus, hogy vízből és
Szentlélekből kell újjászületnie,
nekünk is megtanítja, hogy Vele
együtt, alázatos és engedelmes
szívvel hordozzuk az élet terheit.
Bennünk van elrejtve az érdem-
szerző élet ajándéka. (forrás:
Adorémusz 2004)

Világosság

Évekkel ezelőtt, egyik üzleti útjáról
hazatérve, egy vállalatvezető ajándé-
kokat vitt feleségének. Többek között
adott neki egy játékautót, ami világí-
tott a sötétben. Miután a feleség meg-
kapta az ajándékot, leoltotta a villanyt,
de a kis autó láthatatlan maradt. A fe-
leség ezt mondta magában: „Ez biz-
tosan csak tréfa lehet.” A férje kiábrán-
dultan jegyezte meg: „Azt hiszem, be-


