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Nonstop  

nyitvatartás  
Urunk mennybemeneteléről ké-

szült több tucat festmény hasonló 

szerkesztésen alapul. A felállított 

téglalap keret világosan két rész-

re oszlik. A mennyei és a földi 

csoportra. Jézus jobb kezében 

zászló. Győzött a halál felett. Bal 

kezében könyv tekercs, amit fel-

mutatva még utoljára figyelmez-

teti apostolait, ne felejtsenek el-

menni az egész világra és taníta-

ni minden népet. Az ortodox egy-

ház képein a földi gyülekezet kö-

zepén Szűz Mária áll, az egyház ő 

köré csoportosul. Mennybemene-

tel ünnepén a keleti egyház litur-

giája felszólítja híveit: „gyertek, 

emeljük fel és fordítsuk szemein-

ket és gondolatainkat a magas-

ba.” A világi emberek hogyan vé-

lekednek a feltámadásról, 

mennybemenetelről? 

„Krisztus születése, csodái, feltá-

madása és mennybemenetele 

örök igazság marad. Még akkor 

is, ha egyesek, mint történelmi 

tényeket kétségbe vonják azokat.” 

David Friedrich Strauss 

„A mennybemenetel hasonlít az 

őszhöz, mikor a fák elhullajtják 

leveleiket. Egyszerre szomorúak 

és boldogok. Ugyanis ebben a 

boldogtalan távozásban ott az 

öröm, hogy hamarosan újjászü-

letnek.” 

  Ernest Hemingway 

„Szeresd a hazádat. Ez az a 

föld, ahol szüleid pihennek. Itt 

suttogta füledbe szíved válasz-

tottja az első szerelmes szavakat. 

Itt pirultál el először. Istentől 

kaptad ezt a földet, hogy tökéle-

tesítsd magad és visszatalálj 

hozzá, Teremtődhöz.” 

  Giuseppe Mazzini 

„Bárcsak a szíved egy oltár len-

ne, ahonnan a végtelen hálaadás 

lángja szállna fel az Istenhez.” 

Mary Euphrasia Pelletier 

„Áldozócsütörtökön a mi Urunk 

felment a mennybe, és nyitva 

hagyta a kaput mindazok előtt, 

akik odatartanak.” (Onnantól 

kezdve állandó nyitva tartás 

van a mennyben.) 

  Oswald Chambers 

„Jézus feltámadása és mennybe-

menetele után az egyháznak az a 

feladata, hogy bűnbocsánatot 

hirdessen minden népnek.” 

Charles Stanley 

„Ha a gyermekeinknek elmon-

dott jó szó, tanítás és nevelés 

nem az evangéliumi Jézus halá-

lából, feltámadásából és menny-

bemeneteléből táplálkozik, akkor 

az szégyenletes, romboló, re-

ménytelen és képmutató.” 

  Elyse Fitzpatrick 

G.F. 

Evangélium 
Mindennapi  

Szentháromság 

A Szentháromság hogyan mu-

tatkozik meg az építészetben, 

hasonlatokban és a vallásgyakor-

latban. 

A napsugaras házdíszítés a 18. 

század végén jelent meg és ter-

jedt el Szegeden és környékén. 

Miért pont itt? Mert Szeged, a 

napfény városa. Mert az év leg-

több napos óráinak száma dél 

Magyarországra, különösen Sze-

gedre jellemző. 

Ez a díszítési forma a paraszt-

házak homlokzatán látható. A 

padláslyuk a nap – ahogy az idő-

sek mondják, istenszöm – és abból 

áradnak szét a míves asztalos-

munka által született sugarak. 

Régen kifestették a sugárléceket 

egy-két, ritkábban három szín-

ben. A pirosat kékkel, szürkével, 

zölddel párosították, a szürke 

fabetét mellé zöldet helyeztek. 

A napsugár motívumban benne 

van az ősi napimádat. A napsu-

gár sokat jelentett a természettel 

szoros kapcsolatban élő ember-

nek, hiszen életének ritmusát a 

nap járása határozta meg, nem 

volt még villany, karóra, mobilte-

lefon, számítógép. A szegedi nagy 

tájon élő szegény ember segítsé-

get csak a természettől és Istentől 

remélhetett. 

A Szentháromság hármassága 

és egysége, hogyan egyeztethető 

össze? Hadd mondjak néhány 

magyarázatot, vagy próbálkozást 

az egyházatyáktól. Iréneusz (203 

körül) hasonlata szerint az Atya 

teremt és létrehoz, de nem béna, 

hanem van két keze. Egyik a Fiú, 

másik a Szentlélek. Tertullianus 

(225 körül) az Atyát egy fa gyöke-

réhez, a Fiút és a Szentlelket a 

törzshöz és az ágakhoz hasonlítot-

ta. Különböző részei vannak a 

fának, de mind ugyanabból van: 

fa. Marius Victorinus úgy gondol-

ja, az Atya mindenható „min-

denre képes”, amit csak úgy fejt 

ki, ha vele van a Fiú és a Szentlé-

lek. Az Atya mindenhatóságában 

a minden alatt azt érti, hogy min-

denki, mind a hárman ott van-

nak. 

Hogyan jelenik meg a Szenthá-

romság tisztelete a mindennapja-

inkban? Három isteni személy, de 

mégis ugyanaz az Isten. Elme-

gyünk áldozni, majd ezt követően 

hálát adunk a szentáldozásban 

kapott kegyelmekért. Amikor kő-

ből, fából vagy vasból volt az ál-

doztató rács, az előtte található 

térdeplőn végezték el imádságu-

kat a hívek. Az áldoztató rács 

célja, hogy a szentélyt elválassza 

a templom hajójától. Félreérthető 

a szentáldozás utáni főoltár felé 

mondott ima. Olyan mintha két 

isten lenne. Egyik bennem, a má-

sik az oltárszekrényben. Ha pon-

tos akarok lenni, annak a hívő-

nek, aki nem áldozott, térdet kel-

lene hajtani előttem, a bennem 

lévő Oltáriszentség előtt. Áldozás 

után úgy működök, mint a monst-

rancia. Az fémből van és húsból, 

de a lényege ugyanaz. Úrmutató, 

Krisztushordozó lettem az áldo-

zásban. Aki áldozott, annak nincs 

értelme fejet hajtani, térdet haj-

tani a főoltár felé. Mert ami ott 

van és amit magához vett és ben-

ne van, az ugyanaz. Hálát adunk 

és ülve, térdelve imádkozunk a 

szentostyában hozzánk jött Isten-

hez. 

G.F.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Napisten
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Ir%C3%A9neusz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Quintus_Septimius_Florens_Tertullianus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Caius_Marius_Victorinus
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Ninive volt. Az Úr ebbe a 

városba küldte Jónást, hogy térít-

se meg őket, de ő nem akart enge-

delmeskedni, hanem hajóra szállt 

és Tarsisba indult. A tengeren 

kitört a vihar, nagy félelem fogta 

el az embereket. Jónás tudta és 

elmondta nekik, hogy miért tört 

ki a vihar. Ekkor megfogták és a 

tengerbe vetették. A vihar azon-

nal elállt. Az Úr megkegyelme-

zett Jónásnak.    (Jónás 2,1) 

Új kérdésünk: A halálból való 

feltámadása után hol jelent 

meg harmadszor Jézus a ta-

nítványainak?  (János 21,1) 

1. Genezáreti tónál? 

2. Tibériás tavánál? 

3. Galileai tónál? 

4. Beteszda - fürdőnél? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a június 17-i számban kö-

zöljük. A Szent Pállal kapcsolatos 

játék nyertese: Kéri Györgyné 

volt. 

M.L. 

Krisztamami 
Kell-e büntetni, 

ha igen mikor, 

hogyan? Mind 

olyan kérdés, 

amire előbb-

utóbb minden szülő választ keres.  

A testi fenyítést nem tartom jó-

nak, általában a teljes eszközte-

lenséget jelenti. Annak ellenére 

írom ezt, hogy úgy gondolom, 

majdnem minden családban el-

csattan egy pofon, vagy egy fe-

nékre verés. Mégis jó lenne tar-

tózkodni a testi fenyítéstől, mert 

vagy újabb agressziót lehet vele 

előidézni, vagy erős félelmet, 

mindkettő akadályozza az egész-

séges lelki fejlődést. Ha a szülő a 

testi fenyítés eszközével él, akkor 

a gyermekének kimondatlanul, 

példán keresztül azt tanítja meg, 

hogy a problémák kezelésének, a 

konfliktusok megoldásának, az az 

útja, hogy „ütni kell". 

 A gyermek szeretete nem kell, 

hogy azonos legyen a kontrollá-

latlan „majomszeretettel", a kriti-

kátlan elkényeztetéssel. A követ-

kezetesség, az ésszerű határok 

felállítása és betartatása fontos a 

gyermek számra, mert ezzel meg-

ismeri a határokat, azt, hogy mi-

lyen keretek, feltételek között 

mozoghat szabadon (itt játszat, 

itt nem, ekkor kell lefeküdni, ek-

kor aludhat, a ruhái közül ezek-

ből választhat, stb.) A határok, 

korlátok ismerete a gyermek szá-

mára biztonságot ad. A korlátok 

persze ingerlik arra, hogy mind-

untalan kipróbálják őket, általá-

ban ebből erednek a konfliktusok. 

Üdvözöl:  

Krisztamami 

Hirdetések 
• Június hétköznapjain a hétköz-

napi szentmisék reggel 7 órakor 

kezdődnek. 

• Június 1. első péntek, a reggeli 

mise után imádkozzuk a Jézus 

Szíve litániát, majd délelőtt a 

betegeket látogatjuk. 

• Ma, június 3-án vasárnap, Úr-

napja, a hagyományos úrnapi 

körmenet a délelőtti mise végén 

lesz. Egyben első vasárnap is. 

• Június 5-én, kedden egész na-

pos szentségimádás lesz a kö-

zösségi házban a reggeli mise 

végétől este 6 óráig. 

• Június 10-én délután ½ 3-kor a 

Jézus Szíve családok miséje 

lesz. 

• Június 10-én, vasárnap délután 

4 órakor a Katolikus Kör tartja 

találkozóját a közösségi ház-

ban. 

• Vasárnap délutánonként 4 órá-

tól a kedves hívek mindenkit 

szeretettel várnak a ligeti ká-

polnába közös imádkozásra. 
P.Gy. 

Létige 
3. v.: Kiv 24,3-8; Zs 115; Zsid 9,11

-15; Mk 14,12-16.22-26  

4. h.: 2Pét 1,2-7; Zs 90; Mk 12,1-

12   

5. k.: 2Pét 3,12-15a.17-18; Zs 

89; Mk 12,13-17     

6. sz.: 2Tim 1,1-3.6-12; Zs 

122; Mk 12,18-27  

7. cs.: 2Tim 2,8-15; Zs 24; Mk 

12,28b-34  

8. p.: Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2-

6; Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-

37  

9. sz.: 2Tim 4,1-8; Zs 70; Mk 

12,38-44  

10. v.: Ter 3,9-15; Zs 129; 2Kor 

4,13 - 5,1; Mk 3,20-35  

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: Bakos Zoltán és Kis-

marczi Veronika a házasság 

szentségében részesültek templo-

munkban május 26-án. 

Keresztelés: Dominik József - 

Kolompár József és Jobba Beatrix 

gyermeke május 26-án; Zselyke - 

Takács Viktor és Kiss Mariann 

Ágnes; Jázmin - Somorjai Nor-

bert és Dobó Emese; Hanna - 

Schmidt Ádám és Zádori Bianka 

gyermekei május 27-én a kereszt-

ség szentségében részesült. 

P.Gy. 

Léleklétra 
"Ha az ember felismeri és érzi 

lelkében az Istent, akkor felisme-

ri és érzi a világ minden emberé-

vel való közösséget is."  

(Lev Tolsztoj)                       N.-né 


