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TEMPLOMUNK PATRÓNUSA: NEPOMUKI SZENT JÁNOS VÉRTANÚ

Régi hidak mellett elhaladva gyakran láthatjuk egy pap szobrát karingben,
stólával, fején birétummal, egyik kezében keresztet és a mártíromság pálmaágát
tartva, másik keze mutatóujját ajkára téve, mintegy csöndre, hallgatásra intve
önmagát és másokat is. Ő a hidak és a gyónási titok példamutató védőszentje.
A csehországi Nepomuk (ma Pomuk) városában született 1350 körül Wolffin
János néven szegény parasztszülők kései gyermekeként. Jogi tanulmányok után
pappá szentelve (1372) több egyházi tisztséget töltött be. Kiváló hitszónok és
gyóntató volt. Később Jenstein János prágai érsek vikáriusa (helynöke) lett. Az
egyház jogait erélyesen védelmezte IV. Vencel királlyal szemben. Szentünk a
királyné gyóntatója volt, akinek a gyónása szerfölött érdekelte –egy korábbi,
meghiúsult királyellenes merénylet miatt- gyanakvóvá vált uralkodót. A helynök és a
király közötti korábbi jó kapcsolat azért romlott meg, mert János hűségesen
megtartotta a gyónási titkot, melynek áldozatául esett. A király előbb mézes-mázas
hízelgéssel, püspökséggel, a jól jövedelmező visegrádi apátsággal próbálta Jánost
szóra bírni, mindhiába. Így aztán erőszakhoz folyamodott: több kegyetlen kínzásnak
vetette alá a papot, aki továbbra is hallgatott. Végül megkötözött végtagokkal a
Moldvába dobatta 1393. március 20-án este. Halála után szentté avatási vizsgálata
kapcsán nyelvét épségben találták, amely a holttestét befogadó prágai Szent Vituskatedrális becses ereklyéje. Minden kornak üzeni a hallgatás erényét. 1729-ben
avatták szentté. 1740-ben épült gyönyörű barokk főplébánia-templomunk oltárképe
védőszentünk megdicsőülését és –alsó részén- vértanúságát ábrázolja.
Istenünk, Te megerősítetted Nepomuki Szent János áldozópapot, hogy az
egyház jogait élete árán is védelmezze. Példájára és közbenjárására add, hogy mi
is helytálljunk a jog és igazság védelmében és vele szentjeid közé jussunk. Amen.
ELMÉLKEDÉSEK A SZENTGYÓNÁSRÓL
Jól gondold meg: ha bűneidet meg nem vallod, nem kerülöd el a poklot!
Minden súlyos bűnt alá kell vetni az egyház „kulcsának” (bevallás és föloldás), s így
bármi súlyos bűn megbocsáttatik. De a kulcsokhoz folyamodás az egyetlen
szükséges és biztos útja a bocsánatnak. Ha súlyos bűnben leledző nem folyamodik
a kulcs hatalmához, nem remélhet örök üdvösséget. Nyisd meg hát ajkadat és
gyónd meg bűneidet a papnak. Csak a bűnbevallás a mennyek igazi kapuja. Ha
megbocsátást vársz Uradtól, valld meg bűneidet nyíltan!
(Szent Ágoston)
„Bevallom bűnös voltomat.” Ha az ember bűneitől fojtogatva önnön vádlója
lesz, mihelyt vádol és bevall: kiokádja bűneit, mint a kórokozó a mérgét. Jól nézd
meg, kinél gyónsz! Vizsgáld meg orvosod, kinek föltárod bajod és okot. Nézd, tud-e
gyöngéd lenni a gyöngével, könnyezni a síróval, és jártas-e a vigasztalás és
megerősítés művészetében. Ha tudós és részvevő orvosnak bizonyul, tedd, amit
mond! Tanácsaihoz mindig igazodj! Ha megérti kórod jellegét, és úgy ítél, hogy mind
az egyház előtt kibeszéld: kövesd szakértő tanácsait, tán más hívőknek is lelkük
javára válik; s te könnyülsz, súlyt átadva, és jobban gyógyulsz általa.
(Órigenész)
(Ezekről, Isten igazságosságáról és a kárhozatról a mai „tanítóhivatal” nem
beszél. Annál többet az irgalom bűnbánat nélküli elnyeréséről; a gyónásról, mint
Isten és ember tereferéjéről egy kávé mellett; a pokol megkérdőjelezéséről stb. Ez
nem katolikus, hanem? kenterE. Ismételjük át az idevágó tiszta katolikus tanítást!)

PROHÁSZKA OTTOKÁR: MEDITÁCIÓ A SZENTLÉLEKRŐL
A Szentlélek teremtő erő, amely nekünk is jól, erősen akaró, kiinduló teremtő
lelket ad. Erre van szükségünk. Erős lélek nélkül tudomány, műveltség, állás mit
sem használ. Erősen kell fogni a kardot is, különben semmit sem ér a pengéje.
Szkander bég kardját is ócskavas közé dobhatjuk, ha hiányzik hozzá Szkander bég
karja. Az egyház kegyszerei is csak úgy használnak nekünk, ha erős odaadással
fogjuk és vesszük, ha erős és hajthatatlan a lelkünk. Jöjj el tehát, Szentlélek!
Bennem is erős lesz a lélek, ha tárt ajtót nyitok a Szentléleknek, ha bízom benne és
egyre javítom önmagam. Lelke az én lelkesülésem lesz, melyet az erő érzete
fakaszt. Lelkes emberek kellenek, mert csak ők képesek valamire. Teremts hát
lelket belém, teremtő Lélek; megsemmisülök előtted, mert a Teremtő semmiből
teremt; megalázom önmagam és úgy kérlek.
A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKAI A KARIZMÁK
Bölcsesség. Jöjj el, bölcsesség Lelke, s taníts meg engem, hogy a mennyei
javakat úgy becsüljem és szeressem, hogy minden földiek elé tegyem, s komolyan
keresni soha meg ne szűnjek.
Értelem. Jöjj el, értelem Lelke, s világosítsd föl lelkemet, hogy a hit minden
titkát helyesen értsem, hívőként elfogadjam, s végre a Te, az Atya és a Fiú teljes
megismerésében gyönyörködjem.
Tanács. Jöjj el, tanács Lelke, s légy vezérünk az élet minden körülményei
között. Lemondunk előtted saját értelmünk belátásáról, mely már annyiszor
megtévesztett minket. Vezess bennünket parancsaid ösvényén örök üdvösségre.
Erősség. Jöjj el, erősség Lelke, adj erőt és erősíts meg a jóban, erősíts meg a
gonosz ellenség támadásai ellen, hogy soha le ne győzhessen, s Istentől el ne
választhasson.
Tudomány. Jöjj el, ó tudomány Lelke, és add, hogy mi a mulandó javakkal
soha másként, mint egyedül a Te dicsőségedre és a mi lelkünk üdvösségének
előmozdítására éljünk, hogy azáltal az örök élet örömeiben részesüljünk.
Jámborság. Jöjj el, jámborság Lelke, indítsd szívemet igaz istenességre s
Isten szent szeretetére, hogy ájtatosságomban mindig őt keressem, s tökéletes
önmegtagadásban megtaláljam és örökké birtokoljam.
Istenfélelem. Jöjj el, a keresztségben szívünkbe öntött isteni félelem Lelke. Ez
tesz minket állhatatossá a jóban, legyőzi a kevélység szellemét és átjárja egész
lényünket, hogy Hozzád mindig alázattal és tisztelettel közelítsünk.
PÜNKÖSDI NÉPSZOKÁSOK, IDŐJÓSLÁS, VIRÁGOK
Pünkösdkor a rossz szellemek távoltartására zöldellő bodzát, gyümölcs- és
nyírfaágakat tűznek a házakra. A pünkösdi harmatnak gyógyító erőt tulajdonítanak
főleg a szemre és a szeplőre. Gyakoriak a párválasztási szokások is. Ha szép idő
van pünkösdkor, jó bortermés várható. A pünkösdi eső nem kívánatos, mert az
ritkán hoz jót. Az ünnep virága a piros pünkösdi rózsa és a később elterjedt fehér és
rózsaszín változata a bazsarózsa. Fürdővízbe szórt szirmaitól egészséget remélnek.

FŐPLÉBÁNIÁNK TEMPLOMBÚCSÚI ÉS PÜNKÖSDI HIRDETÉSEI
1./ Ma, május 16-án, szerdán van egyházközségünk patrónusa, Nepomuki Szent
János vértanúpap nagy ünnepe, a templombúcsú napja. Du. 17 órától csöndes
szentségimádás, 18.30-kor litánia, majd 19 órakor Snell György püspök, apát,
kanonok úr korális főpapi nagymiséje, melyre mindenki hivatalos.
(Offera!)
2./ E hosszú hétvégén van egyházunk harmadik legnagyobb és parancsolt
főünnepe, piros pünkösd vasárnapja és hétfője. Mindkét napon nyári vasárnapi
miserenddel: reggel 8 és de. 10 órakor mutatjuk be a szentáldozatot, köztük de.
9 órakor pedig Szentlélek-litániát imádkozunk.
Főegyházmegyénk pünkösdhétfői majálisa Márairemetén lesz de. 9 órától.
3./ A pünkösd nyolcadát egy hét múlva, május 27-én lezáró Szentháromság
vasárnapján de. 10 órakor 16 gyermek járul először a szentáldozáshoz, akiket
előtte szombat de. 9 órától gyóntatunk szüleikkel. Imádkozzunk értük!
HETI MISEINTENCIÓK
Szombat 10 h G +Papp József gy.miséje és temetése a Szent Pál-templomban É
19 h G Az +Hinka- és Lukácsi-nagyszülők
É
PÜNKÖSDVASÁRNAP: május 20.
8h G
Élő Károly (születésnap)
É
9h G
Szentlélek-litánia
É
10 h Zs
Élő Rita és Júlia kislányok hálaadása névnapjukon
K
PÜNKÖSDHÉTFŐ: május 21.
8h G
+Lesti László férj és édesapa
É
9h G
Szentlélek-litánia
É
9.15 G
Dorner Krisztián Valentin keresztelője
CS
10 h G +Herceghalmi László és neje Piroska ker.szülők, ill. +Gábor bérmaapa É
Kedd 19 Élő Klára hálaadása 70. sz.napon és engesztelés a megbántásokért É
Szerda 7 h
+Vízi-Faragó Ildikó és +Ipacs Gabriella
É
Csütörtök 19 h Élő és + örökbe fogadó szülők és örökbe fogadott gyermekeik É
Péntek 7 h
+Rokai Janka Mária és +Jung Mária
É
Szombat 19 h Élő Vera hálaadása (77. születésnap)
É
ÉVKÖZI 8., SZENTHÁROMSÁG-VASÁRNAP: május 27.
8h G
+Akkermann József és neje Margit, vmint fiuk Attila
É
9h G
Ünnepélyes loretói litánia
É
10 h G
A Bójás-család +tagjai
É

