
Életet a léleknek
Krisztus keresztjének maradandó re-
ménységét és békességét. Ámen. 

A harmadikra hallgass

Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ég.
Valami mégis azt kívánja: Nézd, 
tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
Valakin segíthetnél.
Nincs joga hozzá. Nem érdemli meg.
Tán összetörte a szíved.
Az ész is azt súgja: Minek? 
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
az a szeretet.
Ó, ha a harmadik
Egyszer első lehetne,
És diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél
Hamar. Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességről dalolna,
s míg elveszítenéd,
bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet.

Mit ír a Biblia Isten szeretetéről?

...mert Isten szeretet. Abban nyilvánul
meg Isten hozzánk való szeretete,
hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a

világba, hogy éljünk őáltala. 1Ján 4,8

Aki befogadja parancsolataimat, és
megtartja azokat, az szeret engem, aki
pedig szeret engem, azt szeretni fogja
az én Atyám; én is szeretni fogom őt,
és kijelentem neki magamat.  Jn 14,21

Hanem maga az Atya szeret titeket,
mivel ti szerettek engem és hiszitek,
hogy én az Istentől jöttem.   Jn 16,27

2009. május 17. A Szentlélek templom lapja Húsvét 6. vas

„A Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt”

Jézus panasza

Ti Mesternek hívtok - és nem kérdeztek engem 
Útnak neveztek - és nem jártok rajtam 

Világosságnak hívtok - és nem néztek reám 
Életnek neveztek - és nem kerestek engem 

Hatalmasnak neveztek - és nem kértek engem 
Bölcsnek hívtok - és nem követtek engem 

Irgalmasnak hívtok - és nem bíztok bennem 
Igazságnak neveztek - és nem féltek tőlem 

Ha egyszer örökre elvesztek - ne okoljatok ENGEM.

Ünnepeink

18. hétfő: Szent I. János pápa 
19. kedd: Szent Celesztin pápa 
20. szerda: Sziénai Szent Bernardin 
22. péntek : Szent Rita 
23. szombat: Boldog Apor Vilmos 

Hirdetések
Jövő szombaton 23 -án 3/4 8 ta-
lálkozunk, és 8 órakor indulunk a
Peredi Ultreyára a Szentlélek
templom parkolójából.
Szombaton, 23 -án lesz templo-
munkban a felnőttek elsőáldozá-
sa, egy héttel később, 30 -án,  pün-
kösd vigíliáján pedig a bérmálás,
délután 3 -kor az Apor-iskolában,
este 6 -kor itt a templomban.
Továbbra is várjuk a kedves híve-
ket a májusi litániákra.
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Olvasmány: ApCsel 10,25-26.34-
35.44-48

És történt, hogy amikor Péter belépett,
Kornéliusz elébe jött, és a lábaihoz
borulva hódolt neki. Péter azonban
fölemelte őt és így szólt: ,,Kelj föl, én
magam is ember vagyok!” Akkor
Péter beszélni kezdett: ,,Valóban azt
tapasztalom, hogy Isten nem személy-
válogató, ellenkezőleg, kedves előtte
bármelyik nép fia, aki féli őt és igazsá-
got cselekszik. Miközben Péter ezeket
a szavakat mondta, a Szentlélek le-
szállt mindazokra, akik az igét hallgat-
ták. A körülmetéltségből származó
hívek, akik Péterrel jöttek oda, elcso-
dálkoztak, hogy a Szentlélek kegyel-
me a pogányokra is kiáradt. Hallották
ugyanis őket nyelveken beszélni és
magasztalni Istent. Ekkor Péter azt
mondta: ,,Vajon megtagadhatjuk-e a
keresztség vizét azoktól, akik a Szent-
lelket éppúgy elnyerték, mint mi?” El-
rendelte tehát, hogy kereszteljék meg
őket Jézus Krisztus nevében. Ekkor
megkérték őt, hogy maradjon náluk
néhány napig. 

97. Zsoltár

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert
csodálatos dolgokat cselekedett. Győ-
zelmet szerzett jobbja, az ő szentséges
karja. Megismertette szabadítását az
Úr, megmutatta igazságosságát a nem-
zetek előtt. Megemlékezett irgalmá-
ról, Izrael házához való hűségéről. A

föld minden határa látta Istenünk
szabadítását. Ujjongjatok Istennek,
minden földek, énekeljetek, örvend-
jetek, zengjetek! Zengjetek az Úrnak
lanttal, lanttal és a zsoltár szavával;
Trombitával és kürtszóval, ujjongja-
tok az Úr, a király előtt! Zúgjon a ten-
ger s ami betölti azt, a földkerekség és
lakói. Tapsoljanak a folyóvizek, és a
hegyek is mind ujjongjanak az Úr
előtt, mert eljön megítélni a földet.
Igazságban ítéli meg a földkerekséget,
és méltányosan a népeket. 

Szentlecke: 1Jn 4,7-10

Szeretteim! Szeressük egymást, mert
a szeretet Istentől van. Mindaz, aki
szeret, Istentől született, és ismeri Is-
tent. Aki nem szeret, nem ismeri Is-
tent, mert Isten a szeretet. Isten szere-
tete abban nyilvánult meg irántunk,
hogy egyszülött Fiát küldte a világra,
hogy általa éljünk. Ebben áll a szere-
tet. Nem mintha mi szerettük volna
Istent, hanem mert ő szeretett minket,
és elküldte Fiát engesztelésül a mi
bűneinkért. 

Evangélium: Jn 15,9-17

Ahogy engem szeretett az Atya, úgy
szerettelek én is titeket. Maradjatok
meg szeretetemben. Ha parancsaimat
megtartjátok, megmaradtok szerete-
temben, mint ahogy én is megtartot-
tam Atyám parancsait, és megmara-
dok az ő szeretetében. Azért mondtam

vosként naponta legalább kétszer hal-
lom ezeket a szavakat. És látom a be-
tegeimet, akik krónikus betegségek-
ben szenvednek, amik a túlsúlyból, a
dohányzásból, a mozgásszegény élet-
formából vagy mindhárom kombiná-
ciójából erednek. Segítő szándékom
ellenére a legtöbb beteg állapota az
évek előrehaladtával csak rosszabbo-
dik. Azt akarják, hogy a tüneteket eny-
hítsem, de még csak erőfeszítést sem
tesznek, hogy a problémák mélyén lé-
vő okokkal foglalkozzanak. Ha egy
betegem meghal, vagy a végén kór-
házba kerül, szomorúság tölt el. De ha
egy páciens megteszi a szükséges vál-
toztatásokat, és meggyógyul, akkor
hosszan tartó örömben van részem. 
Azt gondolom, Isten velünk kapcso-
latban valahogy hasonlóan érez. Jézus
áldozata és Istennek állandó utánunk
nyúlása ellenére sokan elfordulunk tő-
le, és utána csodálkozunk, hogy fáj va-
lamink. De ha azokon az utakon já-
runk, melyek a teljesség és bővölkö-
dés felé vezetnek, akkor Isten örven-
dezik. 

Imádság: Istenünk, te vagy az igazi
Orvos. Köszönjük szeretetedet és gyó-
gyításodat, amit ingyen adsz. Mutasd
meg, hogyan segíthetünk mi is mások-
nak meggyógyulni. Ámen. 

Kereszt 

A keresztről szóló beszéd bolondság
ugyan azoknak, akik elvesznek, de ne-

künk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
(1Kor 1,18) 

A piciny, fehérre meszelt sarki ház a
főút mentén, a domboldalon állt ma-
gányosan. Utcára néző ablakaiban
mindig színes virágok pompáztak, és
még a borongós, hideg napokon is
mosolyt csaltak a járókelők arcára.
Egy idős néni lakott ott, ma is jól em-
lékszem rá, görnyedt, törékeny terme-
tére, kockás, naptól kifakult, rojtos
szélű fejkendőjére. 
Gyermekkoromban sokat jártam arra,
a léckerítés hézagain át, leskelődve
néztem és hallgattam, ahogy ott ült az
asszony háromlábú, szúrágta zsámo-
lyán a kertben felállított hatalmas fa-
kereszt előtt és behunyt szemmel, halk
mormogással imádkozott. Szájtátva
csodáltam, bár akkor még nem is tud-
tam igazán, hogy valójában milyen
meghitt, bensőséges pillanatoknak
lehettem közvetett részese. 
Több, mint harminc esztendő telt el
azóta. A napokban arra vitt utam, gon-
doltam, felelevenítem a régmúlt per-
cek felejthetetlen varázsát, de a házat
lebontották. Csupán egy elkerített,
gazzal és fűvel benőtt parlag tátongott
előttem, és a kereszt, amely bár kissé
megkopva, még ma is ugyanúgy áll,
mintha csak azt üzenné, hogy a világ
formálódik, változik, fogy és pusztul,
de a reményünk, a hitünk Jézus Krisz-
tusban örökké él. 

Imádság: Urunk, Istenünk, köszönjük



nektek ezeket, hogy az én örömöm
bennetek legyen, és örömötök teljes
legyen. Az az én parancsom, hogy
szeressétek egymást, ahogy én szeret-
telek titeket. Nagyobb szeretete senki-
nek sincs annál, mint ha valaki életét
adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok,
ha megteszitek, amiket parancsolok
nektek. Már nem mondalak bennete-
ket szolgáknak, mert a szolga nem
tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak
mondtalak titeket, mert mindent, amit
hallottam Atyámtól, tudtul adtam nek-
tek. Nem ti választottatok engem, ha-
nem én választottalak titeket. Arra
rendeltelek benneteket, hogy elmenje-
tek, gyümölcsöt teremjetek, és gyü-
mölcsötök megmaradjon, s hogy bár-
mit kértek az Atyától az én nevemben,
megadja nektek. Azt parancsolom
nektek: szeressétek egymást!

Néhány gondolat az evangéliumhoz

Mielőtt elmerülünk a szöveg elmélke-
désében, emlékezzünk arra, hogy még
mindig húsvétot ünnepeljük! Ez az
üzenet, mely egyszerre a búcsúzó ba-
rát végrendelete, végszava övéihez, és
a születő közösség „szervezési-és mű-
ködési szabályzata”, gyökeresen hús-
véti. Először is annyiban, amennyiben
központi szava az öröm. A teljes
öröm! Ez az öröm, minden öröm, csak
a húsvét, a Feltámadás, az örök élet
fényében lehet teljes, hisz egyébként
állandóan búskomorságba kellene es-
nünk legnagyobb örömeink mulandó-

sága miatt. Hisz mondjatok örömöt,
ami nem mulandó? Mulandó még a
barátság, a házasság, a születés öröme
is: a kisgyermek meghalni születik a
világra. Igaz – és ez húsvét üzenete –
öröké életre hal meg. Ez örömünk
végső oka. Ezért örvendhetünk felsza-
badultan és teljesen minden másnak.
Mindenekelőtt a barátságnak! Isten
barátjának mond minket! Hallatlan!
Az Új Szövetség lényege bontakozik
itt ki: egyenrangúak szövetsége, hisz a
barátok egyenrangúak. Éppen azért,
mert barátok. És ez akkor is így van,
ha egyikük koldus, a másik király. A
király koldussá lett, hogy a koldus ki-
rállyá lehessen. Mitől vagyunk azon-
ban barátok? Pontosabban – hisz ba-
rátsága ingyenes ajándék – hogyan
maradhatunk azok? Első sorban a nyi-
tottság, a tejes őszinteség által: Jézus
azt vallja magáról, mindent elmondott
nekünk. Akkor mi hogyan mondha-
tunk neki féligazságokat? Milyen os-
toba is „manipulálni” őt! Pedig, le-
gyünk őszinték, imáink egy része épp
erre szolgál. Jézus viszont arra hív,
mindent tárjunk fel őszintén, mint
ahogy ő tette. Még valami világos: ez
nem egy meghitt kettes, hanem tágabb
közösség! Jézus többes számban be-
szél, és a kapcsolat neve: szeretet! Is-
ten barátunk, vele lehetünk nagyon
bensőséges kapcsolatban, ez is jó hír.
Egymás között azonban ez nem elég:
mindenkit szeretnünk kell, nem csak a
barátot. Marad egy utolsó pont: ő vá-
lasztott minket. Itt szó sincs se többsé-

mindnyájunkat meghatotta, egy volt a
gondolatunk: ÉL AZ EGYHÁZ, erő-
södik, s remény van arra, hogy Isten
munkásokat is küld az aratásra. Bú-
csúzóul papokért, szerzetesekért
imádkoztunk. Ezzel a felemelő érzés-
sel szívünkben érkeztünk Keszthelyre,
a XX. Században épült gyönyörű
Sarutlan Karmelita Rend templomába. 
A templom védőszentje Kis Szent Te-
réz, akinek szívósságát, Szűzanya
iránti tiszteletét, szeretetét gyönyörű-
en fejezi ki a hófehér márvány oltár-
szobor, ahol a kereszt előtt álló Szűz-
anya elé illatos rózsát hint és kezéből
hozzánk is ejt egy szirmot. 
Mielőtt tovább indultunk volna, még
egyszer leborultunk a Szűzanya elé és
imádkoztunk szeretteinkért. 
Következő állomásunk Sümeg- Fe-
rences rendház és kegytemplom, a
Fájdalmas Anya a Betegek orvosának
búcsújáró helye. 
Ahogy belépünk a templomba, a
főoltár közepén a templom legfőbb
ékessége, a kegyszobor látható - a Pié-
ta, mely a XVI. Században készült
igazi gótikus remekmű. 
Eltérően az ismert Piétáktól, itt a mű-
vész a Szent Szüzet koronával a fején
ábrázolja. A templom és a rendház fel-
újításra és fiatal szerzetesekre vár. 
Mielőtt hazaindultunk volna, sokad-
szorra ismét térdre borultunk a Szűz-
anya és a kitett Oltáriszentség előtt s
elimádkoztuk a Lorettoi litániát. 
Szívünkben sok-sok kegyelemmel és
a Szűzanya iránt érzett szeretettel és

hálával énekeltük a Május Királynőjét
köszöntő sorokat: Néked ajánljuk,
Szűzanyánk, a legszebb hónap
alkonyát, ezer nép híven zengi ma: Ó
Üdvözlégy, Mária! K.Z –né zarándok

Tíz lépcső

Szórd szét kincseid - a gazdagság
legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél
te magad.
Feledd el mulatságaid - a vígság le-
gyél te magad.
Égesd el könyveid - a bölcsesség le-
gyél te magad.
Pazarold el izmaid - az erő legyél te
magad.
Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te
magad.
Űzd el szánalmaid - a jóság legyél te
magad.
Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél te
magad.
Törd át gátjaid - a világ legyél te ma-
gad.
Vedd egybe életed-halálod - a teljes-
ség legyél te magad.

Teljes élet 

A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon,
öljön és pusztítson: én azért jöttem,
hogy életük legyen, sőt bőségben élje-
nek. (Jn 10,10) 

,,Tudom, doki, jobban oda kellene
figyelnem magamra!" - vidéki házior-



gi határozatokról, se „demokráciáról”.
Rossz hír? Döntsétek el magatok.
Most rajtunk a sor, nézzük csak meg,
hogy közösségeink megfelelnek-e a
fenti öt kritériumna. Az öröm közös-
ségei? A barátságé Istennel? A szere-
teté egymás között? Nyitott és őszin-
te? És valóban ő választott minket?
Ha igen, akkor „benne vagyunk”: és
maradandó lesz a gyümölcsünk. 

Kiss Ulrich SJ

2009. május 4-5-i 
Mária-zarándoklat

Hozzatok magatokkal derűt, jókedvet,
mosolyt és nyitott lelket a kegyelmek
befogadására indulás előtt Így bizta-
tott bennünket szervezőnk, Bné Zsu-
zsa. Megfogadva a felhívást valóban
vidáman gyülekeztünk a kora reggeli
órában a Szentlélek templom előtt.
Miután mindenki megérkezett - lel-
kiekben felkészülve - elindultunk első
állomásunk, Pécs irányába. Rögtön az
Úrangyalával köszöntöttük a Szűz-
anyát és az ébredő várost. Meleg szív-
vel gondoltunk az érettségi írásbelire
induló diákokra, imáinkba foglaltuk
őket és kértük a Szentlélek megvilá-
gosító kegyelmét sikeres munkájuk-
hoz. A szentolvasó imádkozása köz-
ben az otthon maradt hozzátartozó-
inkról, betegeinkről, jótevőinkről sem
feledkeztünk meg.  A Fehérvári úton
haladva Ferenc Atya egy tragikus
helyszínre hívta fel a figyelmünket. A
nemrég elhunyt Gyula- és Józsi bácsi

lelki üdvéért imádkoztunk. Miközben
a táj természeti szépségeiben gyö-
nyörködtünk, rövid ismertetőt hallgat-
tunk meg a Pécsi Székesegyházról.
Szent István 1009-ben alapította a
Szent Péter és Pál Székesegyházat.  
A templom és környéke közel kétezer
esztendő keresztény áhítatával meg-
szentelt hely. Az altemplom őrzi az ősi
római kori temető- templom emlékeit
és őrzi őseink imáját: Isten dicséretét,
örömüket, bánatukat. 
Csak egyetlen nép tudott itt hazát ta-
lálni, amely ország építő Szent István
királyunk apostoli tevékenysége révén
felvette a kereszténységet. Megalapí-
totta itt a Pécsi Egyházmegyét, amely-
nek első püspöke a Székesegyház
megemelt szentélyében kettős oltárt
állítatott. Körülötte bővült a tér, új fa-
lak épültek, többször alakították, míg
a mai formájában 1891-ben fényes
ünnepség keretében felszentelték I.
Ferenc József király jelenlétében.
„Aki mennyországot akar látni, az
jöjjön Pécsre!” írták az akkori újsá-
gok.  II. János Pál pápa 1991-ben fel-
kereste, falai között imádkozott és a
„Basilica Minor” rangra emelte a tem-
plomot. 
Mayer Mihály püspök atya nagy-nagy
szeretettel fogadott bennünket és
áldását adta utunk folytatásához. 
A Siklósi vár melletti pihenőnél már
láthattuk a Harsány hegy zöldjéből ki-
világló két szépséges templomtornyot,
amely nekünk is hívogatóan mutatta
az utat, mint 1739 óta oly sok ezer

zarándoknak. Máriagyűdre érkeztünk.
A több mint ezer éves búcsújáró hely
kalandos története tanúskodik arról,
hogy Mária sohasem hagyta el Gyü-
döt, s a hozzá fohászkodók imáit min-
dig meghallgatta. Igaz ez ma is. E
szent hittel és meggyőződéssel indul-
tunk a templom mögötti hegyoldalon
elhelyezett keresztút végigjárására.
Útközben mindannyian saját keresz-
tünket vittük és kértük a fájdalmas
anya közbenjáró segítségét. 
Amint a hegyről leértünk, lélekben ké-
szültünk a május királynőjét köszöntő
litániára, majd szentmisére. 
A templomba lépve a hófehér boltozat
alatt ezüst- arany ruhában tündöklő
Szűzanya trónol karján a gyermekkel,
akit a nép e helyen már századok óta
„Szomorúak Vigasztalójának” nevez,
és tisztel. 
Őseink hitével és bizalmával kértük,
hogy fordítsa felénk irgalmas szemeit,
legyen pártfogónk és segítségünk e
viharos században. 
Másnap reggel búcsúzni jöttünk a Vi-
gasztalás Anyjához, kértük anyai sze-
retetét és segítségét gyermekeinkért,
unokáinkért és az egész magyar
ifjúságért. Ezen a napon még három
zarándokállomás volt előttünk. Az
első Andocs. Búcsújáró helyként 1665
óta jegyzik, majd a Ferences atyák
Andocsra költözése 171 6-tól eleveníti
fel. Ekkor épül az Új templom barokk
stílusban és mellé a kolostor. A temp-
lom védőszentje a mennybe felvett
Isten-anya. Az oltáron álló öltöztethe-

tő kegyszobrot - Mária a Kisdeddel - a
legenda szerint 1520-ban a törökök
elől Kalocsáról angyalok hozták át
egy éjszaka, amely szobor a templom
pusztulását mindig túlélte. 
A mellékoltárok képei, szobrai mind a
biblia egyes eseményeit, személyeit és
a templomot patronáló nemesi csalá-
dok történetét örökítik meg. 
A csodás meghallgatásokra emlékez-
tet a kegyszobor 292 darabból álló ru-
hagyűjteménye, amely e célra kialakí-
tott múzeumban tekinthető meg. 
A hálátlan utókor sok rombolást, pusz-
títást végzett. Igazából itt éreztem a
Szentírásból oly sokszor hangoztatott
szavakat: „Az aratnivaló sok, de kevés
a munkás”. 
Napjainkban sok-sok feladata van Ta-
más atyának. Tatarozásra vár a csodá-
latos templom, a kolostor épülete, de
lelkesedéssel, odaadással, tettre ké-
szen látja el a lelkipásztorkodást, az
építkezést, restaurálást, és nagy szere-
tettel fogadja a zarándok csoportokat.
Energiáját jó kedélye hatotta át. Ez az
optimizmus és Istenre hagyatkozás

Ha eltávolodunk tõle, elveszünk,
ha felé fordulunk, feltámadunk,
ha benne maradunk, rendíthe-

tetlenek leszünk,
ha visszafordulunk feléje,

újjászületünk,
ha benne lakunk, akkor élünk.

Szent Ágoston


