I. évf. 1. szám, 2013. Pünkösd

Bevezető gondolat
Az ember alapvető hivatása a szeretet. Nincs olyan ember, aki ne
tudna szeretni. Isten a szeretet iránti vágyat mindannyiunkba
elültette, azért hogy szeressünk, azért, hogy szeressenek. Jézus
ránk bízott öröksége a szeretet: „Ez az én parancsom nektek:
Egymást szeressétek!” (János 15, 17). A szeretet életadó. Reményt
valóra váltó és vigasztaló. Nem a szeretet mértéke a fontos. Nem
az, hogy mekkora intenzitással és mekkora nyilvánossággal
nyújtjuk át másoknak a bennünk lévő szeretetet. A szeretetnek a
szívünkben való csöndes jelenléte az, amely tisztán ragyog mások
felé.
Valahol jelen lenni, annyit jelent, magunkból adni
másoknak, mert a bennünk lévő szeretet feltétel nélküli, nem
válogat. Adok neked magamból, hogy általa viszont adni tudj.
„Szeretni akarom, hogy ismerhessem és meg akarom ismerni, hogy
szerethessem.” Ez a találkozásban megvalósuló jelenlét és a
megismerés titka. Ismerj meg, hogy szeress. A megismerés csak
találkozás útján jön létre. A találkozás pedig szerető jelenlétet
teremt. A jelenlét: maga a szeretet.
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Bevezető gondolat
Ez a szolgálat, a kórházi beteglátogatás lényege. Hogy
jelen vagyok betegágyadnál, mert bízom benned, hogy jó vagy és
szerethető. Hogy bízhatsz bennem, mert jó vagyok és szerethető.
Meglátogatlak. Magamba fogadlak. Hogy ne félj, hogy
vigasztalódj, hogy örömöd legyen.
A szívében erős jellem onnan ismerszik meg, hogy
másokat szolgál. Nézz körbe! Szíved szeretete vezet-e téged?
Kész vagy-e otthont adni a magányos és megtört szívűeknek?
Nyújtod-e kezedet beteg és kiszolgáltatott embertársaidnak? Egy
mozdulat, egy kézfogás, egy érintés, egy mosoly, mind ajándék.
Mind benned van. Add tovább.
Isten szerető jelenléte mindannyiunk szívében ott van.
Szokolai Katus
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Üzenet

Isten Lelkétől indíttatva, hittünk a
szeretetben…
Vedd komolyan vágyaidat! Szívünk legtisztább, mély vágyai
Isten Lelkével alkotnak harmóniát. Rá kell hangolódnunk Isten
gyógyító, megbocsátó kegyelmére. Kapcsolataink, mindennapi
teendőnk forgatagában, lehangolnak kudarcaink, fájdalmaink,
belefáradunk. Létünk dallama mégis erősebb bennünk!
Boldogság utáni vágyunk él és élni akar! Boldogítva boldogulj
bátran!
Indulj el és a szimfónia része légy… higgy Istenben és
álmaidban, Isten illata, fénye árad léted árnyaira, megindít, hogy
találkozz Vele, mások sebeiben Vele légy… Indulj el, hogy
megérkezhess…
Isten Lelke indít, higgy és szeress, úgy, ahogy csak Te
tudsz, úgy, ahogy csak Ő tud, általad jelen lenni, létek
mezsgyéjén vigaszul…
P. György Alfréd MI

3

Gondolat

Rónay György: Jelenlét
Nézz föl az égre: ott van
felhők és csillagok közt
Pillants körül a földön:
ott van fűben, virágban,
állatok bámuló szemében,
emberek arcán.

Áss le a föld alá:
csontokból és kövületekből
szándékainak lábnyoma
dereng feléd.
Mindenütt láthatatlan.
Mindenben látható.
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Szolgálatunk

Katolikus Önkéntesek
Ökumenikus Beteglátogató Szolgálata
A lelkigondozás szükségességét Magyarországon a rendszerváltást követő években ismerték fel. Napjainkban egyre inkább
előtérbe kerül az a szemlélet, mely szerint egy betegséget
komplex módon kell kezelni, vagyis a testi tünetek gyógyítása
mellett a lélek gondozása sok esetben hozzájárulhat a beteg
gyógyulásához, felépüléséhez.
A Katolikus Önkéntesek Ökumenikus Beteglátogató
Szolgálata 2012 szeptemberében jött létre a kamilliánusok,
domonkosok és a katolikus kórházlelkészség együttműködése
révén. A program célja, hogy az Önkéntes Beteglátogatók
lelkigondozói szolgálatot végezve segítsék a debreceni
kórházakban az orvosok, nővérek, pszichológusok és lelkészek
munkáját. Továbbá egy olyan önkéntes szervezetekből és
beteglátogatókból álló hálózat létrehozása, melynek tagjai
elsősorban lelkigondozói beszélgetésekkel járulnak hozzá a
betegek testi, lelki felépüléséhez. A Szolgálat vezetője György
Alfréd kamilliánus atya, a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye
betegpasztorációs referense.
(Szeretettel várjuk Önkéntes Beteglátogatónak! Jelentkezni
Szokolai Katusnál lehet a 06-70-623-84-17 telefonszámon vagy a
szokolai.katus@gmail.com email címen).
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Kamilliánusok

Kamilliánusok
(Betegek Szolgái)

A közösség hivatása: betegek, szenvedők, fogyatékosok,
mozgássérültek pasztorációja.
A rendet Lellis-i Szent Kamill (1550-1614) alapította, a
pápa ezt jóváhagyta mint a betegekért és haldoklókért fáradozó
lelkigondozó és ápoló rendet. Ma a Rend a világ 30 országában
tevékenykedik a betegekért, fogyatékosokért, mozgássérültekért
és haldoklókért.
Magyarországon hivatalosan 1995. óta dolgoznak, de már
előtte is néhány éve Ausztriából kiindulóan. Feladatuk:
Kamilliánus Családok (a betegeket segítő, a lelkipásztorral
együttműködő világi hívőkből álló csoportok) létrehozása,
előadói tevékenység. Munkájukat Szociális Otthonokban és
kórházakban végzik, a beteg és idős emberek testi és lelki
megsegítésére.
1995. júliusától Nyíregyházán kórházi lelkigondozást és a
Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegyében
betegpasztorációs
referensi tevékenységet végeznek.
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Szívmelegítő

Betegek és Önkéntes Beteglátogatók
Gondolatai

Jókívánság

Mint egy ima

Békés szép percekből
építs ma várat
mosoly kapuval
csillogó szemű
ablakokkal
szíved melegével
egészséged erejével
világítsd meg
lelked fényével.

Mint egy kedves ajándék
mint egy szívet érintő hang
mint egy lelket emelő dallam
a boldogság picinyke szelete
békésen és örökön fénylő
égi templomban térdeplő
mindig és újra esendő
tiszta forrásból erőt merítő
szeretetet el nem felejtő
zajos világ csendes szigete
mások szemében szomorú
remete.
Forgó Marika

Betegek és önkéntes beteglátogatók szívet melegítő verseit,
novelláit, rövid gondolatait az alábbi email címre várjuk:
szokolai.katus@gmail.com
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Ünnep

A Szentlélek kitöltetése
Amikor a Pünkösd napja eljött, mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen. Ekkor nagy hirtelenséggel az égből mintegy
sebesen zúgó szélnek zendülése támadt és eltöltötte az egész
házat, ahol ültek.
Kettős tüzes nyelvek jelentek meg előttük, melyek
lángokra oszlottak s mindegyikre leszállott egy. Ekkor megteltek
mindnyájan Szentlélekkel és különféle nyelven kezdtek szólani,
amint a Lélek adta nekik. Lakozott ott Jeruzsálemben sok zsidó
és az ég alatt mindenféle nemzetből való istenfélő férfiú. E
zúgásra a sokaság összefutott és megzavarodott, mivel mindegyik
a maga nyelvén hallotta őket szólani.
Megdöbbenve és csodálkozva így kiáltottak fel: Nemde
mindnyájan Galilea-beliek ezek: Hogyan halljuk hát őket,
mindenikünk a maga anyanyelvén? Mi, pártusok és médek és
elámiták és akik Mezopotámiában lakunk, Júdeában és
Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frigiában és
Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia tartományaiban, Ciréne
mellett és a római jövevények, mind zsidók, mind prozeliták,
krétaiak és arabok: halljuk, amint beszélik a mi nyelvünkön az
Isten felséges dolgait.
(ApCsel 2,1-11)
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Kamilliánus Kolostor
4405 Nyíregyháza, Pásztor utca 1/a
P. György Alfréd MI., kamilliánus rendházfőnök,
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