II. évfolyam, 21. szám, 2009. május 31. Pünkösdvasárnap
Jézus megjelenésérôl olvasunk és arról
a pillanatról, amikor átadja tanítványainak a
Szentlelket: „Vegyétek a Szentlelket!”. Érdekesen fogalmaz Jézus. Nem azt mondja,
hogy nektek ajándékozom a Szentlelket,
vagy, hogy kiöntöm rátok a Szentlelket,
hanem vegyétek a Szentlelket. Mintha csak
azt mondaná: a Szentlélek a tiétek, akkor
fordultok hozzá, amikor akartok, amikor
szükségetek van rá, azaz mindenkor és mindenütt.
A másik érdekes körülmény
az, hogy Jézus a Szentlelket az
apostoloknak szánt küldetéssel
köti össze: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is
titeket. Ezekkel a szavakkal rájuk
lehelt, s így folytatta: Vegyétek a
Szentlelket!” A Szentlélek tehát
nemcsak személyes jólétünkre adott adomány, hanem mások felé való küldetésünk
háttéri erôforrása.
A harmadik körülmény, amely megragadja figyelmünket, hogy Jézus a Szentlelket a békességgel köti össze. A szeretet mellett napjaink egyik legtöbbet emlegetett, és
ennek következtében, bizonyos fokig értelmét vesztett szó a „béke”. Békét kívánunk egymásnak az új esztendô küszöbén,

békéért imádkozunk a hívek könyörgéseiben, Krisztus békéjét adjuk tovább a
szentmisében. Minden politikus a béke
mellett száll síkra, amikor választási kampány elôtt áll. De mi is tulajdonképpen a
béke? Hogy a kérdés korántsem egyszerû
vagy fölösleges, arra elégséges bizonyíték
az a fogalmi zûrzavar, amely pontosan a
„béke” fogalmát jellemzi. A nagyhatalmak
a béke érdekében háborút indítanak, a katonákat ma „békefenntartó erôknek” hívják, az atomfegyverkezési verseny a békét kellene, hogy szolgálja, a válást pedig
gyakran a családi béke nevében
indokolják meg: „jobb békében elválni, mint állandóan veszekedni”.
Nehezen érthetô ez a logika: vajon
nem lehetne így is érvelni: „jobb
kibékülni egymással, mint megszegni házassági eskünket”?
A Szentírásban a béke a messiási ajándékok egyike. Maga Jézus igazolja ezt,
amikor így búcsúzik tanítványaitól: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet
adom nektek” (Jn 14,27). Ez annak az
embernek a békéje, aki tudja, hogy élete Isten kezében van.
Szentmártoni Mihály SJ (VR)

Olvasmány – ApCsel 2, 1-11 – a Szentlélek kiáradása
Olvasmányközi ének – 103. zsoltár
Válasza: Áraszd ránk Lelkedet. Istenünk:
Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Szentlecke – 1 Kor 12, 3b-7. 12-13 – A Lélek adományai; v. Gal 5, 16-25 – A lélek szerinti élet
Evangélium – Jn 20, 19-23 – Jézus a Szentlélek álta bûnbocsátó hatalmat ad az apostoloknak
v. Jn 15, 26-27; 16, 12-15 – Jézus az utolsó vacsorán megígéri a Szentlelket
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2009. május 23-án a Don Bosco Iskolában Vidámság Napja volt. A készülôdés
korán kezdôdött. A délelôtt folyamán lehetôség nyílt, hogy a gyerekek kipróbálják ügyességüket a következôkben: biciklizés, távolugrás és mindenféle csapatjátékban. Ezekért zsetonokat kaptak, amelyeket a nap végén nyílt bazárban válthattak be.

ban lehetett beváltani, ahol a gyerekek
sok kedves játék közül választhattak kedvükre valót. Egész nap lehetôség volt az
iskola épületében vért adni. Ezúton
köszönjük minden kedves véradónak
a másokért tett jószolgálatát!
A napot a templomban tartott mise
zárta. Ez a szép szombati nap minden
résztvevô gyermek, tanár és szülô számára igazán vidáman telt el☺.
Kocsis Viki
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Máj. 26-29. között megvoltak az évzáró ünnepségek az óvodában. A legnagyobbak el is ballagtak. Ebbôl az alkalomból írta beszámolóját a vezetônô, Ili
néni.

Közben színpadi elôadásokat lehetett
megnézni. Volt néptánc, színjátékok,
táncbemutató. Délben kedves díszvendégünk, István atya vezetésével hatalmas
kört alakítva közösen elimádkoztuk az
Úrangyalát. Majd következett a felnôttdiák focimeccs, melynek gyôztesei nagy
küzdelem árán a felnôttek lettek. Ebédre
a szülôk és a tanárok által készített gulyásból, a számtalan féle süteménybôl és
az üdítôbôl, bodzaszörpbôl fogyaszthattunk.
A délután folyamán pontszerzô
ügyességi feladatokon vehettünk részt.
Az itt kapott zsetonokat szintén a bazár-

Május elején az édesanyákat köszöntöttük kedves mûsorunkkal.
7-én autóbuszos kirándulásra mentünk a Budakeszi Vadasparkba.
A nevelési év végén minden évben
nyílt óra keretében mutatjuk meg a szülôknek, hogy a foci, néptánc, játékos torna, dalos játékfoglalkozásokon mennyit
fejlôdtek gyermekeink az év során.
21-én hagyományosan Kamaraerdôben rendeztük vidám családi sport-
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délutánunkat. Várakozásunkon felül, nagyon sok szülô, testvér jött el és játszott
velünk ezen a délutánon.
A nevelési évet vidám évzáró mûsorral
és a nagycsoportos gyermekek búcsúzójával zárjuk. 37 gyermek megy iskolába,
akiktôl elköszönünk, de látogatóba mindig visszavárjuk ôket.
Lelkünket ünneplôbe öltöztette a hálaadó szentmise, melyet Attila atya tartott
nekünk. A gyermekek Bori néni gitárkíséretével lelkesen vettek részt a misén. Rajzaikat, munkáikat ajánlották fel és saját
szavaikkal kérték a Jóisten segítségét óvodánkra, családjaikra.
Köszönjük, hogy óvodánk sikeresen
zárja ezt az évet! Megtörtént az új gyermekek felvétele is, így szeptemberben
ismét teljes létszámmal nyitjuk meg az
óvoda kapuit. A nyárra mindenkinek lelkiekben gazdag feltöltôdést és a Jóisten
áldását kérjük!
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Kedves Testvérek!
Hamarosan ránk köszönt a nyár, az
éjszakák is egyre melegszenek, így templomunk sem fog kihûlni reggelre. Érdemes erre gondolnunk mielôtt szentmisére indulunk, és kellôképp felkészülnünk –
nem csak lélekben.
A templomajtókat nagy melegben
mindig nyitva tartjuk, de szélcsendes
idôben ez sokat nem segít. Ezért fontos
minél szellôsebb viseletet választani,
semmiképp sem teljesen zártat (bármilyen szép is), hogy biztosítsuk a megfelelô hôleadást. Igyunk megfelelô mennyiségû folyadékot (1-2, de kánikulában akár
2-3 l-t is naponta), akkor is, ha nem
érezzük szomjasnak magunkat.
Jó tudni, hogy a sekrestyében nem
csak a szentmisék alatt, hanem nyitva
tartási idôben mindig tartózkodik valaki,
akihez bátran fordulhatunk segítségért!
Nyugodtan be lehet menni egy pohár ví-

zért bármikor – ez nem töri meg a
szentségi böjtöt.
Ha úgy érezzük, hogy rosszullét kerülget minket, ne habozzunk – akár egy
másik hívô segítségével – haladéktalanul
bemenni a sekrestyébe. A szentmise indokolt esetben ott is hallgatható, sôt
szentáldozáshoz is lehet utólag járulni.
Ha rosszul vagyunk, ne féljünk otthagyni a helyünket, és segítséget kérni!
Ha valaki mégis rosszul lesz, a sekrestyébôl azonnal tudnak mentôt hívni
hozzá, és szükség esetére a betegek olaja
is elô van készítve.
Legyünk inkább elôrelátók, és elôzzük meg a bajt, de ha mégis bekövetkezik, tudjuk, hogy karnyújtásnyira van a
segítség!
Majerszky Zoltán
sekrestyés
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A bécsi klasszikus korszak elsô meghatározó, igazi nagy egyéniségére emlékezik idén az egész világ. Joseph Haydn
eseményekben és sikerekben gazdag
életútjának jó részét, 29 évet töltött a
mai Magyarország területén, Fertôdön,
Eszterházy („fényes”) Miklós szolgálatában. Fô mûvének az élete végén komponált TEREMTÉS c. oratóriumát tartotta,
melyrôl ô maga írja: komponálás közben
„naponta térden állva kértem Istent,
hogy adjon erôt a mû megalkotásához”.
Beethovent annyira lenyûgözte a kompozíció, hogy – késôbbi állítása szerint –
egész életében ô is hasonlót szeretett
volna alkotni.
Haydn 77 éves korában, 1809. május
31-én halt meg Bécsben. A halála pillanatában Bécset megrázkódtató ágyúdörgés azonban nem a szerény szellemóriás
eltávozását hirdette: Napóleon seregei
ostromolták a várost.
dr. Ludmány Emil
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1.) Ma este 6-kor ünnepélyes formában
végezzük az utolsó májusi litániát.
litániát
2.) Holnap, hétfôn, hétköznapi rend szerint lesznek a szentmisék. Ezen a napon az
Esztergom-Budapesti Fôegyházmegye Karizmák ünnepe címmel egész napos programot szervez Máriaremetén, a kegytemplom
kertjében. Délután fél 3-kor ünnepi szentmisét mutat be dr. Erdô Péter bíboros úr.
3.) A héten elsôpéntek lesz. Felkeressük
idôs és beteg testvéreinket a szentségekkel.
Este 8 órától virrasztó Taize-i imaórát tartunk a templomban.
4.) Az AKTK szervezésében Dr. Iván
László gerontológus professzor tart vetítettképes elôadást: Az idôsödés és a spiritualitás
ereje címmel, június 5-én, pénteken du. 6
órakor a Don Bosco iskolában. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.
5.) Szombaton az esti szentmise elôtt
¾6-kor elsôszombati rózsafüzér imádságot
végzünk a magyar családokért és az ifjúságért. Minél többen kapcsolódjunk közös
imádságunkba itt a templomban, vagy otthon egy tized rózsafüzér közös elimádkozásával!
6.) Jövô vasárnap, június hónap elsô vasárnapján, du. 4 órától csöndes szentségszentségimádás lesz templomunkban.
7.) A novemberi bérmálásra még a mai
napon lehet jelentkezni a sekrestyében.
8.) A hét jeles napjai: hétfôn Szent
Jusztinusz vértanú,
vértanú szerdán Lwanga Szent
Károly és társai ugandai vértanúk, pénteken
pedig Szent Bonifác püspök és vértanú ünnepe lesz.

VViicccceekk,, ccssaakk ffiiaattaalloossaann ((qquuootteess))
<IzETkK> Milyen színű a szemed?
<porNO> #0078ff
(Csymby) nem bírsz magaddal?
(Csymby) :)
(Csymby) háhá
(Csymby) jól sikerült a mai randim ^^
(Csymby) örülök most magamnak :p
(feec) csodas
(feec) majd nem fogsz
(Csymby) nem tudod elrontani a kedvem
(Csymby) hiába is próbálkozol
(Csymby) ;)
(feec) nem is akarom
(feec) majd elromlik az
(Csymby) de negatív dög vagy te
(feec) en mondtam
Xavier: anyámat bejelentkeztettem
msn-be
Xavier: mondja írt
Xavier: mondom nem látom
Xavier: mondja de írt
Xavier: ...percek múlva kiderült, sose nyomott entert
Yvon: xD
Yvon: részvétem
Xavier: ...elsírtam magam
<igal> Szia
<igal> Itt vagy
<sZUCSI> kerdezed vagy mondod ?
<igal> kérdezem?
<sZUCSI> miert? kerdezed?
<igal> Csak ugy
<igal> Hol laksz!!!
<sZUCSI> miert kiabalsz, miert nem
kerdezed ?
<igal> bocsi akor hol laksz
<sZUCSI> akkor 2 K, es meg mindig
hianyzik a kerdojel a mondat vegerol
<igal> légyszi mond meg hol laksz?
<sZUCSI> ez viszont mar nem
kerdomondat
<sZUCSI> :(
<_zso> aaah
<_zso> felkertek koszoruslanynak
<_zso> :D
<vmiklos> \o/
<tg> es koszorulni fogsz?
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