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Bevezető gondolat

Bevezető Gondolat
A húsvéti idő a feltámadást követő ötvenedik napon, pünkösd
ünnepével zárul. Ekkor a harmadik isteni személy, a Szentlélek
eljövetelét és az egyház megszületését ünnepeljük. A püspökök
szerte a világon kiszolgáltatják a bérmálás szentségét. Az
ószövetségi korban, Mózes korától kezdve húsvét után hét héttel
tartották a "hetek ünnepét", amelyet pentékoszténak (ötvenedik
nap) neveztek. Az ötvenedik nap eredetileg aratási, hálaadási
nap volt. A magyar nyelv - számos más nyelv mellett - ebből
származtatja a pünkösdi ünnep ma használatos nevét.
A hitében megingott ember fél, egyedül érzi magát. Sérülékeny.
Ám a Szentírásban számos helyen olvashatjuk: „…ne féljetek..”
Ezek voltak első szavai Szent II. János Pál pápának is amikor
először beszélt az őt hallgatókhoz. De miért félünk? Hadd
idézzem Ferenc Pápát: „Félünk az újdonságtól, akkor érezzük
magunkat biztonságban, ha mindent ellenőrzés alatt tartunk…,
Istent is csak egy bizonyos pontig követjük, itt is félünk új utakat
követni, félünk kilépni korlátolt, bezárt, egoista világunkból”
Az újdonságot ne azért keressük, hogy elűzzük vele unalmunkat,
hanem teremtsünk
általa összhangot a lelkünkben,
családtagjainkkal,
barátainkkal,
embertársainkkal.
A
jeruzsálemi Cenákulumban az apostolok értelmét és szívét
pontosan meghatározható, konkrét jelek ejtették ámulatba: mint
az égből támadt zaj, a heves szélvész, a fellobbanó tüzes nyelvek,
amelyek mindegyikükre leereszkedtek és eltöltötték őket a
Szentlélekkel. A Szentlélek szólásra indította őket: a magukétól
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eltérő nyelveken beszéltek a tömeghez Isten nagy tetteiről.
Mindnyájan új tapasztalatban részesültek.
Manapság nagyobb biztonságban érezzük magunkat, ha mindent
ellenőrzésünk alá vonhatunk, ha mi tervezzük meg életünket
saját koncepcióink, bizonyosságaink, ízlésünk szerint. Ez
történik Istenhez fűződő kapcsolatunkban is. Követjük és
befogadjuk őt egy bizonyos pontig; azonban nehezünkre esik,
hogy maradéktalan bizalommal ráhagyatkozzunk, hogy a
Szentlélek legyen életünk lelke. Vajon én nyitott vagyok a
Szentlélek összhangjára, hagyom, hogy Ő vezessen az egyházban
és az egyházzal? A Szentlélek révén lépünk be az élő Isten
misztériumába. Megment bennünket. A jeruzsálemi Cenákulum
Pünkösdje olyan kezdet, amely tovább folytatódik. Ne
zárkózzunk hát be. Hagyjuk, hogy a Szentlélek megnyisson
bennünket, hogy az Úr figyeljen ránk. Hagyjuk, hogy Jézus
vezessen minket. „A hitet éljük meg egyszerű, ám konkrét módon.
Kezdetben nagy szerepe van a családnak: nagyszülőknek,
szüleinknek. Ők mindig velünk voltak szükségünkben. De most is
van mellettünk valaki, aki a hitet átadja”– mondja egy helyen
Ferenc pápa. Felhívta a figyelmünket törékenységünkre, de mint fogalmazott –„ettől nem kell félnünk, mert az Úr velünk
van, vele biztonságban vagyunk, hiszen a hit az Úr tenyeréből nő
ki”.

Simon Ferenc, akolitus
(Szt. László plébánia, Debrecen)
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Rónay György: Lábadozás
Elmerevedtek az ízületek
berozsdásodtak a forgók
elpetyhüdtek az izmok
fájnak az inak, sajognak a csontok.
Mégis, kelj föl és próbálj járni.
Mindig egy lépéssel előbbre.
Mindig egy lépéssel közelebb hozzám.
Ha szédülsz is, ne félj:
én itt vagyok
mindig megkapaszkodhatsz bennem!
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Üzenet

„Egyetlen jócselekedet sem kivétel: egyetlen iparkodásunk,
egyetlen munkánk, egyetlen tettünk, egyetlen lemondásunk,
egyetlen szenvedésünk, egyetlen fájdalmunk, egyetlen könnyünk
sem vonhatja ki magát a kegyelem és a szeretet üdvös hatása
alól, ha mi is akarjuk. Nem kell tehát kicserélnünk
természetünket, hanem jóvá kell benne tennünk, ami hibás.
Nincs szükségünk hosszú szónoklatokra: egyetlen, szívből fakadó
tekintetben is benne lehet a szeretet egész ereje. Elég, ha
megmaradunk a megszentelő kegyelem állapotában, ha mindent
Istenért és az Ő dicsőségére cselekszünk tiszta szándékkal és
azután emberi módon élünk azon a helyen, amelyet a
Gondviselés jelölt ki számunkra, teljesítve Isten akaratát, meg a
jelen pillanat kötelességét. És mindezt tegyük egyszerűen,
békében, minden izgalom, minden láz nélkül, azzal a bensőséges,
mély bizalommal, mely a lélek szabadságából és belső öröméből
fakad, mint a gyermek, aki érzi, hogy atyja szereti és a maga
gyengeségéhez mérten neki ezt a szeretetet viszonozni akarja. A
világ szemében az ilyen élet, amelyet a kegyelem ihlet és eltölt a
szeretet, nem mindig feltűnő. A Szentlélek, aki a lélekben lakik,
megtermi a szeretet és jóság gyümölcseit, amelyek kívülről is
elárulják működésének az erejét, de a cselekvés forrása teljesen
belülről fakad, tulajdonképpeni fénye teljesen befelé ragyog.”

Dom Columba Marmion O.S.B.
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Szívmelegítő

Betegek és Önkéntes Beteglátogatók
Gondolatai
Hiszem…
A Világ bűneit én nem hordhatom vállamon!
Fáradt, öreg vagyok és egy szebb világról álmodom.
Elhiszem, hogy a jó mindig utat tör magának.
Elhiszem a meséket, az igaz mondákat.
Igen, csak Ő lehet az igaz az Egyetlen Jó!
Az Ő ajkáról semmi más nem hangzott csak igaz szó!
Hiszem, hogy itt van közöttünk és Ő a Vigasztaló.
Hiszem, hogy van egy örök Megváltó!
Hiszem, hogy vannak csodák, melyek ki nem mondhatók.
Elhinni el sem lehet, de soha nem magyarázható.
Hiszem, hogy létezik igaz szó,
amely hozzám és mindenkihez szól…
Patai András, Hodász

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

Imádság a Szentlélekhez
Örök Atya felajánljuk Neked szenvedéseinket,
és minden ember szenvedését,
minden emberi munkát, imádságot és mindazt,
ami az egész napunkat betölti.
Egybekapcsoljuk a te szeretett fiad,
a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésével,
és a Szentlélek szeretetének erejével,
szeplőtelen Szűz Mária által, Isten dicsőségére, hogy
Téged az emberek szeretve keressenek és megtaláljanak,
a lelkek üdvösségére.
Mennyei Király, hatalmas Isten!
Ki mindenütt vagy, s előtted minden.
Vigasztalónk, Te, igazság Lelke, szálljon le reánk lényed
kegyelme.
Mennyei Király, kegyelem kincse, szállj a lelkünkbe, szállj a
szívünkbe.
Életteremtőnk, tekints le reánk, áraszd bőséggel a hit malasztját.
Ámen
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Szolgálatunk

Jelen vagyunk!

Önkéntes beteglátogatóink egyre több kórházi
kórház osztályon,
valamint szociális intézményben teljesítenek lelkigondozói
szolgálatot, jelenlétükkel és segítő beszélgetésekkel járulva
járul hozzá
a betegek gyógyulásához. Néhány gondolat rólunk a betegektől
betegekt és
azoktól, akik figyelemmel kísérik szolgálatunkat:
„Remélem
Remélem
sok
beteg
emberen
tudtok
segí
segíteni.
Nagyon hálás vagyok nektek mindazért, amit a betegekért
tesztek. Csodálatos szolgálat!!!”
„Köszönöm a Klinikai Karácsonyváró kedves műsorotokat!
mű
Külön köszönöm, hogy szóltatok Zsolt atyának, aki volt olyan
kedves, hogy felkeresett dec. 24-e délelőtt,
őtt, szentgyónásban
részesített és megáldoztatott. Nagyot néztem, amikor benyitott
a szobába, és nagyon megörültem.
Nagyon
on köszönöm Nektek, további jó lelki gondozást kívánok!
Lukács 6, 36. János 13, 34. Velünk az Isten!
A "Jelenlét" egy nagyon jó kis lélek melegítő
ő füzet!
Szeretettel üdvözöllek Benneteket.”
„Megkaptam a szívélyes levelet, benne a megálmodott Jelenlét c. lapot. Titokban gondoltam rá, hogy talán küldeni
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fogtok belőle. :) De amikor ma a Párom ideadta a borítékot és
megláttam!!! Újfent könnyek lepték el a szememet.
Mint amikor a kórházban vidám, kedves lényetekkel ugyanezt
megtettétek velem. :) Nagyon jó emberek vagytok és hálás
vagyok a sorsomnak, hogy megismerhettelek titeket.”
„Köszönjük a szolgálatotokat, fontos, hogy ilyen aktívak
vagytok, és elköteleződtök ennek a hiánypótló programnak,
hiszen mindannyian tudjuk, hogy mennyire nehéz a
kiszolgáltatott betegnek akár a kórházban, de az otthonában
is, ha egyedül van.”
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Ünnep

A világ megváltásának reménye
„Tudjuk ugyanis, hogy minden teremtmény együtt sóhajtozik és
vajúdik mindaddig. De nemcsak azok, hanem mi is, akik
magunkban hordjuk a Lélek zsengéit: mi magunk is sóhajtozunk
bensőnkben, s várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.
Üdvözlésünk ugyanis reménybeli. Látni azonban azt, amit
remélünk, nem reménység; hisz ki remélné azt, amit lát? Ha
pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor várjuk is
türelemmel. Hasonlóképpen a Lélek is segítségére van
erőtlenségünknek, mert nem tudjuk, miképpen kell kérnünk,
amit kérünk; de maga a Lélek jár közben értünk szavakba nem
foglalható sóhajtásokkal. Aki azonban vizsgálja a szíveket, tudja,
hogy melyek a Lélek kívánságai, tudja, hogy közbenjár a
szentekért Isten akarata szerint.”
(Róm. 8,22-27)
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Kórházi szentmisék rendje
Debrecen
• Kenézy Gyula Kórház – Kápolna (Pszichiátria földszint)
Hétfő-kedd-szerda 14:15 imádság, 15:00 szentmise
Csütörtök 08:15 szentmise, 09:00-10:00 szentségimádás
Péntek 08:00 szentmise
Vasárnap 09:00 szentmise
Laczkó Zsolt kórházlelkész 06-30-954-13-61
•

Klinika Auguszta – Kardiológia, tetőtér 313. számú terem
Hónap 1. és 3. Szombat 16:00 szentmise
Hónap 2. és 4. Szombat 16:00 igeliturgia
Major György Pius O.P. 06-30-504-93-92

Nyíregyháza
• Jósa András Kórház
- Rehabilitációs osztály, Szent István úti telephely
Hónap 1. és 3. Csütörtök 16:00 szentmise
- Sóstói úti telephely
Hónap 2. és 4. Csütörtök 16:00 szentmise
- Kápolna, Szent István úti telephely
Vasárnap 09:00 szentmise
P. Kovács Levente Gyula M.I. 06-20-381-53-73
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Szerkesztő:

BH. Szokolai Katus
lelkigondozó-szociális munkás, önkéntes koordinátor
Elérhetőség:
szokolai.katus@gmail.com
Kiadja:
Kamilliánus Kolostor
4405 Nyíregyháza, Pásztor utca 1/a
Felelős Kiadó: P. Kovács Levente Gyula MI., kamilliánus rendházfőnök
Nyomás:
Kapitális Kft., Debrecen
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