
Küldetésünk van! Jézus azért 
adta a Szentlelket, hogy apostolai 
teljesíteni tudják küldetésüket. A 
ke reszténység soha nem lehet 
állóvíz, hanem olyan, mint a 
csobogó patak: mindig friss, 
mindig megy, hogy 
elérje a nagy óceánt. 
Nem lehet egyhely-
ben járás, hanem 
ál landó cselek-
vés. Hidd el, neked 
is küldetésed van! 
Fe dezd fel, milyen 
szépet tudnál tenni 
másokért. Amikor 
az angol újságíró, 
Muggeridge, Teréz 
anyát megláto gatta 
és riportot készí-
tett vele, könyvé-
nek különös cí met 
adott. Látta Teréz 
anyát, amint leha-
jol az utcán haldokló szegények-

hez és beviszi őket menedékházába, 
látta, amint ételt ad a koldusoknak 
és vigasztalja a két ségbeesetteket - 

mindezt összefog-
lalta ezzel a cím-
mel: „Valami szé-
pet Istenért.” Hát 
erről van szó! 
Leélünk 50-60 
vagy talán 70-80 
évet, és ha visz-
szanézünk az 
el múlt évekre, 
tegyük fel a kér-
dést: tettem-e 
valami szé pet 
Istenért? Önzet-

lenül, tiszta szeretet-
ből? Adtam-e örömöt, 
bátorítást, jobb életet 
valakinek, aki a köze-
lemben élt? Ehhez ad 
erőt a Szentlélek! Erre 
ösztönöz, hogy tegyél 

valami nagyon szépet Istenért!
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Küldetésünk van
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Gondolatok nyár elejére 
fiataloknak és régebb óta 

fiataloknak…
 (Avagy mit üzen nekünk Pünkösd és a Szentháromság ünnep?)

A középkorban egy hittudós, bizonyos 
Joachim a Fiore korszakolta a történel-
met Isten és az ember kapcsolata szem-
pontjából. Azt mondta: a Krisztus előt-
ti kor az Atya korszaka, mert az embe-
rek akkor csak az Istent, az Atyát ismer-
ték, aki az égben van és hatalmas úr, aki-
től félni kell. Aztán jött a Fiú korszaka, 
amikor testet öltött közöttünk az Isten, 
emberré lett Jézusban, olyanná vált, mint 
egy valaki közülünk. Ekkor ismertük meg 
Istent emberközelből, új oldalról. Végül 
az első Pünkösddel eljött hozzánk Isten 
mint Lélek, vagyis elérkezett a Szentlélek 
korszaka. Istent megismertük a harmadik 
oldaláról is: úgy, mint aki bennünk lakik, 
mint aki a szívünkben vesz lakást. És ez 
a három személy: az Atya, aki az égben 
lakik és úr, a Fiú, aki közénk jött és egy 
lett velünk, és a Szentlélek, aki eltölt min-
ket és bennünk lakik - egy és ugyanaz. Ő 
Isten, vagyis Ő a Szentháromság.

Joachim a Fiore korszakolása ugyan 
elnagyolt és nem pontos (hiszen a Lélek 
már a teremtésnél és a prófétáknál is 
működik, ugyanakkor Jézus ma is itt van 
velünk és folyamatosan imádkozunk az 
Atyához!), mégis sok igazság van benne. 
Mindenek előtt az, hogy Isten ma legin-
kább úgy van jelen köztünk, hogy Lelké-
vel a szívünkben él!

A napokban ünnepeljük Pünkösdöt, egy 
hétre rá Szentháromság vasárnapját. Nem 
árt e gondolatokat, hitbeli tanítást most 
tudatosítani magunkban. De nemcsak 
ezért! Azért is, mert jön a nyár. És a nyár 
sohasem olyan rendezett, mint a tanévi 

időszak. Nem szeretjük a rendet!? Elegünk 
van belőle!? Lazítani szeretnénk, kikap-
csolódni, pihenni!? OK! Igazunk van! De 
azért valamiféle tartásra, belső irányelv-
re, vezérlésre szükségünk van! Jaj annak, 
aki ezt elfelejti, vagy szándékosan nem 
vesz róla tudomást! Kárt okoz magának, 
másnak: esetleg visszafordíthatatlan kárt! 
Nem kell a külső rend, keret, fegyelem? 
Rendben! De legyen bennünk belső tartás! 
(Azért nem tragédia, ha ez a külsőnkön is 
megjelenik!) Belső tartást pedig egyedül 
Isten bennünk lakó Lelke adhat nekünk! 
Bizonyos értelemben valóban a Szentlélek 
korszakát éljük 2000 év óta. Hát éljünk is 
vele! Isten Szent Lelke ott működik a szí-
vünkben! Akarjuk, hogy működjék? Örü-
lünk neki? Hajlandók vagyunk együttmű-
ködni vele - nyáron is? Isten szava sze-
líd hangon bennünk megszólaló szó. Van 
fülünk, lesz fülünk meghallani azt nyáron 
is? Lesz csendünk is a három hónap alatt? 
Vagy csak mindig zaj és mozgás!? Isten 
Lelke a szívünkben él! Bárhová megyünk, 
velünk jön. Isten Lelke ott lebeg a Bala-
ton felett és a Sugovica partján. Ott lesz a 
táborokban. Ő szól a szomszédod szavá-
val. Vajon lesz-e füled, hogy meghalld a 
szíved mélyén, mit akar mondani? Mitől 
szeretne visszatartani, mire akar indítani? 
Legyen rá füled! Hívd Őt - Isten Lelkét - a 
nyaradhoz segítségül! És meglátod: szép, 
tartalmas, örömteli vakációd lesz!

A Szentírás mondja: „Amikor eljön Ő, 
az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes 
igazságra.” (Jn 16,13)

Binszki Józsi atya
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Van, ami megszűnik az idő múlásá-
val, van ami megváltozik, van ami örök 
és állandó. A Genezis első soraiban azt 
olvassuk: „...Isten lelke ott lebegett a vizek 
felett...” –  jelezvén Isten alkotó jóságát és 
mindenhatóságát. Ezt a lelket „lehelte „ az 
emberbe Isten ajándékozó szeretete, hogy 
a lélek állandó jelenléte 
új és új életet fakasszon 
az idők végezetéig.

„...Az Úr lelke rajtam 
...” hangzott el Jézus 
ajkáról az izajási jöven-
dölés a názáreti zsi-
nagógában. Ezt a lel-
ket hordozza, ennek a 
léleknek erejével végzi 
apostoli és megvál-
tói munkáját egészen 
a nagy beteljesedésig. 
Ezt a jézusi Lelket sej-
teti meg velünk, ami-
kor az utolsó vacsorán 
a Szentlélekről beszél-
ve ezt mondja. „..meg-
dicsőít engem, mert az 
enyémből kapja, amit 
hirdet nektek...”(Ján 16,14)

Azt teszi bennünk a Lélek, amit Jézus 
tett velünk: meg akar óvni minket attól, 
hogy érzéketlen, önző és lelketlen embe-
rek legyünk.

Azt akarja, hogy ebbe a lélektelen világ-
ba vigyük bele a szeretetet és az odaadás 
lelkületét.

Azt akarja, hogy vegyük lelkünkre 
felebarátaink sorsát és érezzünk felelőssé-
get egymás iránt.

Azt akarja, hogy éljünk szeretetben és 
békességben egymással, mint akiket való-
ban egy szív és egy lélek jár át.

Azt akarja, hogy mind jobban megis-
merjük Jézust, és követői legyünk.

Azt akarja, hogy elkötelezett, közösséget 
építő keresztények legyünk, akik mint a 
föld sója, a tészta kovásza és sötétség fény-
lő jele, éljük azt, amit hiszünk. Azt akar-
ja, hogy testestől-lelkestől részt vállaljunk 

Jézus evangéliumának 
külde¬tésében.

Jézus arra tanít, 
hogy hívjuk a Szent-
lelket állandóan, 
hiszen a Lélek tesz 
minket képessé mind-
ezekre!

„Paraklétosznak” 
hívja a Biblia, amely 
a görögben „hívot-
tat” jelent. Ezért egy-
házunk nem szűnik 
meg soha hívni a Lel-
ket imáinkhoz, mun-
káinkhoz, örömeink-
hez, bánatainkhoz, 
de fáradságunkban 
és küzdelmeinkben is 
mindig Őt szólítjuk.

Minden új kezdetnél, kezdeményezések 
előtt, az élet vagy az esztendő komoly for-
dulópontjainál felhangzik ajkunkról a jól 
ismert „hívó” ének: „Jöjj, Szentlélek Úris-
ten ...” Csak az elmúlt egy évben is hány-
szor kértük segítségét, tanácsát, vigaszta-
lását. Most, Pünkösd ünnepén megköszön-
jük ajándékait, amelyeket – akár tudatosí-
tottuk magunkban, akár nem – a Szentlé-
lek adott nekünk. Kérjük az Ő megvilágo-
sító kegyelmét és erejét gyenge lelkünkbe, 
hogy mindig tisztán lássunk az élet útvesz-
tőiben, és legyen bátorságunk a Krisztus 
által mutatott jó úton járni és maradni!

Az „örök” Pünkösd
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A Szentlélek minden ember 
szívében otthont keres

Jó tudni…
A Szentírás és a Szenthagyomány megismertet bennünket a Szentlélek ajándékaival és 

gyümölcseivel, de talán kevesebben tudják ezek igazi, lényegi jelentését. Ismerjük meg, 
mit jelentenek ezek az ajándékok és gyümölcsök!

A Szentlélek 7 ajándéka
BÖLCSESSÉG  - az isteni igazság megbecsülésére segít 
ÉRTELEM - a hitigazságok mély megértésére képesít
TANÁCS - segít nehéz körülmények között is megtalálni a követendő utat
ERŐ - segít az akadályok leküzdésében
TUDOMÁNY - arra képesít, hogy a teremtett valóságokat a hit fényében és Isten-

hez fűző kapcsolatuk alapján vizsgáljuk
JÁMBORSÁG  - abban segít, hogy Istent mint Atyánkat tiszteljük, de tiszteljük 

embertársainkat is 
ISTENFÉLELEM - felkelti bennünk Isten gyermeki tiszteletét, és a félelmet mind attól, 

amivel Istent megbánthatnánk

A Szentlélek gyümölcsei
Szent Pál apostol arról ír, hogy ahol „szóhoz engedik jutni” a Szentlelket, ott jelenléte 

gyümölcsöket terem az emberben.  A Lélek gyümölcsei: a szeretet, öröm, béke türelem, 
kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.” A Lélek 
gyümölcsei két fokozatban jelentkeznek. E gyümölcsök érett formában – azaz állandó-
an és töretlenül – a lelkileg érett emberek életében vannak jelen. A Szentlélek azonban 
a gyümölcsöket előlegezi is. Az Istennel való első találkozás, a Krisztus-követés első 
lépései is új örömmel, békével, szeretettel töltenek el bennünket. De ennek az örömnek, 
békének még állandósulnia kell. 

„Amint a tűz éget, tisztít,  
melegít, világít,  

úgy a Szentlélek is kiégeti  
belőlünk a bűnt,  

megtisztítja szívünket,  
életre éleszti 

 lelkünk lanyhaságát,  
s megvilágosítja tudatlanságunkat.” 

Páduai Szent Antal
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Az anyai hivatás most és a jövőben is 
a szó legszebb értelmében nevelői hiva-
tás. Amikor egy nő anya lesz, Isten a kis, 
kiszolgáltatott lényt testével és lelkével a 
karjaiba helyezi, és a nőt e gyermek neve-
lőjévé szenteli. Ha az anya szíve boldog 
lesz a gyermekszemek és kacagó ajkak lát-
tán, ha a gyermeki kacsók hálás szorítá-
sából áradó odaadó bizalom átárad rá, az 
anyának arra kell gondolnia, hogy Isten 
ajándékozta neki ezt a gyermeket. Neki és 
nem másnak. Egymáshoz tartoznak, mert 
ugyanaz a szívverés dobogott bennük, mert 
az ő vére folyik a gyermek szívén keresz-
tül. És ez az összetartozás örökre szól, mert 
az anya örökre e gyermek anyja marad. Jó 
vagy lusta, hanyag, rossz anya, mert ami-
lyen az anya ebben a pillanatban, olyan 
marad utána is. 

A kisgyermek nevelése legfőképpen 
az anya kezében van. Az anya a szob-
rászhoz hasonlít. Gyermekét műremekké, 
nemes emberré kell nevelnie. De a szob-
rász kemény kövét még mindig könnyebb 
megmunkálni, mint egy testből és lélekből, 
örökké változó kívánságokból és vágyak-
ból álló embert. Embert, aki féltékenyen 
őrködik szabadsága felett, aki nem akar-
ja tűrni, hogy bármilyen módon korlátoz-
va vagy pláne megkötve legyen. E hiva-
tásban végtelenül sok türelemre és önzet-
len odaadásra van szükség, amíg a makacs 
anyag felveszi azt a formát, amit az anya 
akar neki adni. 

Nehéz az anya feladata, mert a gyer-
meket nem csak mára vagy holnapra kell 

nevelnie, hanem egy egész életre, egy 
egész nemzedékre. Úgy kell nevelni, hogy 
az anya külső nevelése önnevelésbe men-
jen át, és úgy, hogy a lélek határozott, szi-
lárd formát kapjon. A nevelésnek karak-
tert kell teremtenie, különben nem ér sem-
mit. Nem szabad olyannak lennie, hogy a 
gyermek egész múltjával szakítson, amint 
a szülői házat elhagyja. 

A tárgy, amin az anyának ki kell pró-
bálnia nevelési művészetét nem olyan 
anyag, amit kontárkodásra kézbe lehet 
adni. Hanem egy ember a maga halhatatlan 
lelkével, mely Krisztus vére által lett meg-
váltva, aki a szent keresztségben lett meg-
szentelve és Isten gyermekeinek öltözeté-
vel lett betakarva. Egy ember, aki kincseit 
törékeny edényekben hordja. A lélek nem 
lehet kísérleti tárgy a kontár, kereső kez-
dőknek, akik talán még jó szándékot sem 
hoznak magukkal. 

A nevelés nem olyasmi, amit egy éjsza-
ka alatt meg lehet tanulni. Mert az embe-
ri lélek olyan finom, végtelenül művé-
szi módon összeállított műszer, hogy csak 
mesterkéz tud rajta játszani. A mélyben 
alkalmasint gazdag kincsek rejtőznek, de 
az úton alattomos veszélyek lappanganak 
és csak az utat ismerő tud köztük a nagy-
szerű ajándékokkal gazdagon megrakod-
va biztosan átjutni. Olyan sok belső össze-
függést kell kibogozni, megérteni és értel-
mezni, hogy csak a gondolkodó, küzdő és 
imádkozó emberek, olyanok, akik nagy 
gondolatokkal vannak eltelve, igazodnak 
ezek között el. 

Gondolatok az anyai 
hivatásról…

Pilinszkyt egyszer megkérdezték: „Ön keresztény költő?” Így válaszolt: „Nem! Én 
költő vagyok, AKI keresztény!”  

Légy anya és gyermeket nevelő, AKI keresztény!
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Ha egy anya valóban nevelni akar, akkor 
előbb tisztáznia kell magában, mit is akar, 
merre is halad az út, melyen gyerme-
két vezetni szándékozza. Különben örök 
tapogatózás és keresés az életük, ma így, 
holnap úgy. Hasonlóan egy olyan festő-
höz, aki ecsetjével vaktában és céltala-
nul ma egy kéket, holnap egy pirosat, hol-
napután egy zöld vonalat húz a vászon-
ra és mégis úgy képzeli, hogy így is értel-
mes képet hoz létre. Nem ez a helyes út.  
      Két értékes márványtömb hever az 
udvaron. Mindkettőben megszámlálhatat-
lan lehetőség 
rejtőzik. Lehet 
belőlük mester-
művet faragni, 
mely az elkö-
v e t k e z e n d ő 
évszázadok cso-
dái közé tarto-
zik, de siralmas 
kontármunkát 
is. Mindegyik 
tömbön egy 
mester dolgo-
zik. Az egyik-
nek ma ez, hol-
nap az a terv 
születik meg az 
agyában, min-
den nap valami mást akar. Így tervszerűt-
lenül dolgozik a kövön, és a végén csupa 
törmelék előtt áll. 

A másik szobrász azonban kész tervvel 
kezdi meg a munkát, pontosan tudja, mit 
akar. Világosan látja maga előtt a képet, 
ami a még nyers anyagban rejtőzik, és ezt 
akarja előhozni. Nyugodtan és céltuda-
tosan dolgozik tervén, annak megfelelő-
en dolgozza meg a követ, a kalapács min-
den csapása és a véső minden tolása ki van 
számítva, szándékosan, hatását előre kiszá-
mítva. Így kalapál és vés tovább, míg csak 

a kő nehézkességéből tetszetős vonalveze-
téssel a mű előbukkan. Amíg a tömegbe 
élet és mozgás kerül, és a kiegyensúlyozat-
lanság utolsó részecskéje is el nem tűnik. 

Így kell az anyának is tudnia, hova akar 
nevelő munkájával eljutni. Az anyának 
szilárd életformát kell átadnia, gyerme-
ke agyába világos alapelveket kell bele-
vésnie, akaratát egészen határozott irány-
ba kell vezetnie és ott megszilárdítania. Ez 
azonban csak akkor történhet meg, ha egé-
szen pontosan tudja, mit akar és mit nem, 
gyermekét hogyan akarja és hogyan nem 

nevelni, mit 
szabad és mit 
nem szabad 
tennie. Csak 
ez ad világos-
ságot és egye-
nes irányt. 

M i n d -
azonáltal az 
ö n m a g á h o z 
való hűsé-
get nem sza-
bad a makacs-
sággal és a 
keménységgel 
összetévesz-
teni. Vannak 
anyák, akik 

úgy vélik, hogy nem tudnak és nem szabad 
soha egy parancsot visszavonniuk, minden 
körülmény között ki kell tartaniuk mellet-
te, akkor is, ha gyermekük lelke megsza-
kad bele. A legkeserűbb könnyeket azon 
gyermekek szemében lehet látni, akik any-
jukat tisztelni és szeretni akarják és még-
sem tudják, mert az anya ezt keménysé-
gével és ridegségével teljesen lehetetlenné 
tette számukra. Az állhatatosságnak, szi-
lárdságnak mindig jósággal kell párosul-
nia, csak így válik legyőzhetetlenné. 

Ha az anya gyermekét céltudatosan és 
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Felhők borították az eget, de hagyták, 
hogy átszűrődjenek rajtuk a napsugarak, 
amelyek még nem melegítették fel eléggé 
a levegőt. Könnyű, hűvös szellő legyintet-
te meg az éppen kipattanó rügyeket; itt-ott 
a réteken margaréta-, primula- és ibolya-
foltok tűntek fel, mintha csak festményen 
látná őket az ember.

Boldognak ígérkezett ez a nap, legalább-
is másoknak, nekem azonban szörnyűséget 
hozott magával. Csak hároméves voltam, 
és talán nem értettem teljesen, mit jelen-
tenek az égő gyertyák, a feketébe öltözött 
asszonyok, a kisírt szemek.

A mama az ágyon feküdt, fehéren és 
hidegen, mint a jég. Nem lélegzett többé!

Ami számomra a legemlékezetesebb és 
őrá a legjellemzőbb, az az ő igazi anyasá-
ga. A mama tudatában volt a család irán-
ti kötelességeinek, jó erkölcsi nevelést 
és helyes képzést akart adni a gyerekei-

nek. Noha munkája a nap jó részét lefog-
lalta, igyekezett a lehető legtöbbet együtt 
lenni velünk, az első éveinkben járó gyer-
mekeivel, mert tudta, hogy nagy szüksé-
günk van rá. Doktornői munkáját lelkiis-
meretesen és boldogan végezte, különö-
sen a gyermekekkel, közülük is a rászo-
rultabbakkal foglalkozott szívesen. Mert 
hiszem, hogy a rendelőben sem lépett ki 
anyai szerepéből, s nemcsak a maga gyer-
mekeivel törődött, hanem anyai szerete-
tét mindazokra a gyerekekre kiterjesztet-
te, akiknek szükségük volt az ő gondos-
kodására.

Emlékszem, milyen szép volt az a nyár, 
amikor még vele lehettünk a hegyekben, s 
amikor a papa is megérkezett, s végre az 
egész család együtt örülhetett a természet 
szépségének, a bosszúságokat, kellemet-
lenségeket félretéve, naphosszat vidáman 
futkároztunk.

egyenesen akarja vezetni, akkor ügyel-
nie kell arra, hogy ő maga is szilárd, ala-
pos jellem legyen. Ha saját életében nem 
képes harmóniát teremteni, mert az állan-
dó keresés és tapogatózás, akkor gyerme-
ke sajnálatra méltó lesz. Olyan ez, mint-
ha egy részeg akarná kézen fogva vezetni, 
hogy vele az utca egyik oldaláról a másik-
ra átbukdácsoljon, és ráadásul még erőskö-
dik, hogy neki kell a gyereket vezetni. 

Nagy az anya hivatása, és jó lenne, ha 
erről az anyák nyugodt pillanatban elgon-
dolkodnának, hogy számot adhassanak tet-
tükről, sikerükről és kudarcukról, saját 
magukról. Az is fontos, ha másoktól taná-

csot kérnek, hiszen ők jobban látják hibái-
kat. Jóakaratú emberek, akik néhány anya 
balga majomszeretetét nem osztják, sok-
kal inkább alkalmasak arra, hogy tisz-
tán lássanak és értelmes tanácsokat adja-
nak. A tanácsot adó jóakaratú emberek-
re nem szabad az anyának haragudnia, ha 
azok gyermekeik hibáira felhívják a figyel-
mét. És nem szabad azt hinnie és monda-
nia, hogy azok csak a boldogságát sajnál-
ják tőle. A szeretet tudvalevőleg vak. Az 
anyai szeretet ritkán kivétel e szabály alól. 

(P. Joseph Lucas „A nevelés művészete” c. 
írása alapján összeállította Binszki József)

Szent Gianna Beretta Molla 
hősiességéről 

Lánya, Lauretta  Molla így ír édesanyjáról 1974. január 3-án
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Soha nem felejtem el 1961 karácsonyát, 
a harmadikat és egyben az utolsót a mama 
életében. Emlékszem, milyen szeretettel 
készített elő engem erre az eseményre, 
Jézus születésére. Ma is tudom azt a verset, 
melyet ezen a napon szavaltam a mamának 
és a papának.

Ha elmon-
dom magam-
ban, mosolyog-
ni támad kedvem 
a naiv szavakon, 
ugyanakkor mély 
szomorúság fog 
el, mert arra 
figyelmeztetnek, 
hogy elszálltak 
azok a napok, 
amikor a mama 
még velünk volt. 
Úgy szeretném, 
ha élne!

Az érzése-
im közül leg-
nagyobb egy 
olyan anya irán-
ti csodálat, aki az 
újszülöttéért saját 
életét adta, s ez 
mélyen bennem 
él. Olyan anya emlékét őrzöm magam-
ban, aki amellett döntött, hogy elhagy-
ja örömteli életét, csakhogy a magzat, akit 
világra hoz, szintén megpróbálhasson élni, 
és köszönetet mondani Istennek minden 
teremtményéért.

Hősies bátorsága volt, és feltételezem, 
hogy kevés anya cselekedett volna hason-
ló módon. Biztos vagyok hát abban, hogy 
tette, melyet ma egyre többen ismernek, 
példaként szolgálhat a hasonló helyzetbe 
kerülő anyáknak.

Végül elmondhatom, igazán büszke 
vagyok rá, hogy olyan édesanyám volt, aki 
ilyen nagy bátorságról tett tanúbizonysá-

got, s valóban Istennek tetsző életet tudott 
élni; s példájával, munkájával egyaránt az 
emberiséget szolgálta.

Érzem, hogy mindig a közelemben van, 
különösen a tanulmányi vizsgák időszaká-
ban, és segít nekem, ahogy életemben segí-

tett volna.
G i a n n a 

Beretta Molla 
(Milánó, 1923. 
október 4. – 
Monza, 1962. 
április 28.) 
olasz asszony, 
orvos, akit II. 
János Pál pápa 
1994-ben bol-
doggá, majd 
2 0 0 4 - b e n 
szentté ava-
tott, mert éle-
tét áldozta föl 
a még meg 
nem született 
gyermekéért.

S z e r e t e t t 
síelni, zongo-
rázni, koncer-
tekre járni,. 
„ K i v é t e l e s 

szeretetű asszony volt – mondta róla II. 
János Pál pápa. Gianna Molla a min-
dennapok szeretetéről és az evangéliumi 
értékek követéséről tett tanúságot”. Egy 
diagnózis előrehaladott méhrákot állapí-
tott meg nála, viszont ő elutasította azt a 
műtétet, ami az élete megmentéséhez, de 
egyben a magzata halálához is vezetett 
volna. 1962. április 21-én világra hozta 
negyedik gyermekét, amibe ő maga bele-
halt. Halála után egy évvel így nyilatkozott 
róla VI. Pál pápa: „Megható és megrázó az 
élete. Krisztus melletti hűséges tanúság-
tétel. Életpéldája, szeretete, önfeláldozása 
mind–mind az Úr szolgálatában zajlott.”

Szent Gianna Beretta Molla gyermekeivel
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Hogyan kerülhetünk élő 
kapcsolatba a Szűzanyával?

 A Szűzanya szívesen fogadja hűséges 
kötelesség-teljesítésünket és áldozatainkat 
kincstárába a „kegyelmi takarékbetétbe”. 
Felajánlásainkat Ő továbbítja szent Fiá-
nak. Amikor az apának születésnapja van, 
általában az anya figyelmezteti erre a gyer-
mekeket, ő állítja össze a só-liszt gyurmát, 
készíti elő a terepet, segít, hogy ne lankad-
janak el, hogy ne kókadjon le a gyertya-
tartó, segít kifesteni, segít becsomagolni 
az ajándékokat, összetakarítja a csatateret, 
előteremti az ünnepi alkalom egyéb kellé-
keit, elkezdi az éneket, még is a gyermekek 
a legboldogabbak (az ünnep után), hogy 
milyen nagy örömet sikerült hát szerez-

ni apának! Valami ilyesmi történik akkor, 
amikor mi a Szűzanya kezébe helyez-
zük áldozatainkat. A mi iparkodásunk- 
mint a kisgyermeké, hiszen már a jó szán-
dék megszületését is Máriának köszön-
hetjük. És amíg becsomagolni való aján-
dékká nemesedik áldozatunk, az is Édes-
anyánk érdeme valójában. A Szűzanya élő 
kapcsolatba szeretne lépni velünk! Bármi-
lyen örömünkben, bánatunkban fordulha-
tunk hozzá. Erdélyi Zsuzsanna néprajzku-
tató jegyezte fel egy szegedi gyűjtő körút-
ja alkalmával, hogy egy tanyasi néni így 
beszélt: „papunk az vót …, de egyma-
ga vót, mi mög sokan vótunk, hát minek 

zavartuk vóna szegínt … sírnya 
is lehöt a Szűzanyával, ő azt is 
szeröti, hisz ő is sokat sírt …” 
Máriával megoszthatjuk bána-
tunkat, örömünket és tanácsot 
is bátran kérhetünk tőle akármi-
kor. Milyen szép is az, ha egy-
egy család fölkéri Szűzanyát, 
hogy a kert kaputól a ház utolsó 
csücskéig mindennek legyen Ő 
a királynője, és Ő alakítsa Jézus-
nak tetszővé, kereszténnyé az 
otthon légkörét!

Május 24-én van Szűz 
Mária, a keresztények segítsé-
gének emléknapja. Ez a fohász 
már az 1571-es lepantói győ-
zelem után bekerült a lorettói 
litániába. Az Egyház e győ-
zelem előtt és utána is gyak-
ran megtapasztalta égi Édes-
anyánk hathatós segítségét.

Amikor VII. Piusz pápa 
1815-ben e napon kiszabadult 
Napóleon fogságából, szaba-
dulásának emlékére elrendel-
te ezt az ünnepet.
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Május 1-én, Szent József a munkás ünnepén 
Búcsú volt Kunfehértón. A Szent Jó zsef temp-
lom udvarán szabadtéri szentmisét Binszki 
József plébános mutatott be, Gál József diakó-
nus és a ministránsok segítségével. A lélek táp-

lálása után a testünket Gyucsik Ottó és Jacsó 
Benedek által főzött ízletes babgulyással, és a 
hívek által hozott süteményekkel táplálhattuk. 
A sátor hűvösében jutott idő be szél ge té sekre 
is, a helyi és a já nos hal mi hí vek  között.  

Búcsú Kunfehértón
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Kunszt József-díj

Május 14-én délután adták át a Kunszt 
József-díjakat Kalocsán.

A díjat Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti 
érsek alapította 2001-ben, a Kalocsai 
Érsekség 1000 éves fennállása alkalmából, 
Kunszt József (1790-1866) egykori kalo-
csai érsek emlékére, aki az oktatás és a 
tudomány bőkezű mecénása volt.

A díjat minden évben a Kalocsa-Kecske-
méti Főegyházmegye, a Főegyházmegye 
területén működő szerzetesrendek, illet-
ve a Kalocsa Város Önkormányzata által 
fenntartott iskolák egy-egy pedagógusa 
kaphatja meg. A tapasztalt, kiváló szakmai 
felkészültségű, eredményes, a gyermekek-
kel és a kollégákkal jó kapcsolatot ápoló, 
példás magánéletű díjazottak a Kalocsa- A 
2010. év egyik díjazottja Hefner Istvánné 
tanárnő 

Hefner Istvánné született: Markó Margit, 
vagy ahogy mi szólítjuk: Babu, 1982-ben 
szerzett földrajz-biológia tanári diplomát 
a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kolán, majd 1991-ben német nemzetiségi 
kiegészítő szakot végzett az Eötvös József 
Tanítóképző Főiskolán. 

2002. óta dolgozik iskolánkban. A föld-
rajz, biológia, német tantárgyak tanítá-
sa mellett osztályfőnök, munkaközösség 
vezető, gyermek - és ifjúságvédelmi fele-
lős, valamint a Minőségi Kör tagja. 

Vallását gyakorló, katolikus családban 
él. Életvitelében nem csak felvállalja a 
keresztény értékeket, hanem aszerint is 
éli mindennapjait. A tantestülethez való 
alkalmazkodásában megőrzi személyisé-
gét, mindenkihez nyíltan és őszintén köze-
ledik. Érzékenysége hozzásegíti kollégái 
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lelkiállapotának, problémáinak megértését. 
Szívesen segít mindenkinek.

Jó kommunikációs készségével megta-
lálja a megfelelő hangnemet mind a gyere-
kekkel, mind a szülőkkel.

Nevelő-oktató munkáját magas színvo-
nalú szakmai felkészültséggel végzi. Mun-
kavégzésére a lelkiismeretesség, az ala-
posság, a gyermekszeretet jellemző. Igé-
nye van az önképzésre, szívesen vesz részt 
a továbbképzéseken. Nem riad vissza az 
új kihívásoktól, vállalta a TÁMOP pályá-
zatban a német nyelv kompetencia alapú 
oktatását. 

Ismeri tanítványainak egyéni képessé-
geit. Olyan eredményesen oktatja termé-
szetismeretet, hogy a megyei versenyeket 
megnyerve bejutnak az országos döntőbe. 
A tehetségük kibontakoztatása mellett vál-
lalja a tanulási nehézségekkel küszködők 
felzárkóztatását is. 

Osztályfőnökként minden lehetőséget 
kihasznál, hogy minél több időt töltsön 
diákjai körében a tanítási órákon kívül is. 
Úgy neveli a rábízottakat, hogy a pályavá-

lasztásnál ne csupán a kereseti lehetősége-
ket lássák, hanem az emberek őszinte szol-
gálatát is. 

Az iskolai rendezvények szervezésében 
aktívan vesz részt, osztályával igényes 
programokkal készül. 

A Nyelvi-munkaközösség vezetőjeként 
segíti az idegen nyelv eredményes okta-
tását. Önzetlenül adja át a németorszá-
gi nyelvtanfolyamokon szerzett tudását, 
szakmai tapasztalatát. 

Gyermek és ifjúságvédelmi munká-
ját szociális érzékenységgel végzi, külső 
segítséget is igénybe véve segíti a rászoru-
ló gyerekeket és családjukat. 

A tanári kar aktív tagja, az őszinte segít-
ségnyújtás jellemzi. Sokat fáradozik az 
iskola minél eredményesebb működéséért. 

Hefner Istvánné elhivatottsága, szakmai 
felkészültsége, nevelő-oktató munkájának 
magas színvonala, a róla kialakult, elisme-
rő vélemény nagyban hozzájárul városunk-
ban iskolánk jó megítéléséhez. Ezáltal tar-
tottuk méltónak a díj elnyerésére. 

K. M.

     

„Most minden út
Tebenned összefut
Most minden cél
Tebenned összeér.
Az egész világ körötted forog,
s Te a nagy mindenséget
vezérlő erővel igazgatod.
Igazgass engem is.
Hadd legyek egy parányi csillagod,
melynek fényét észre se venni,
de melynek fénye Te feléd ragyog.
Igazgass engem is.
Arra megyek, amerre akarod.
Hadd legyek egy parányi csillagod.

És hogyha jő az est,
ha feketére fest
mindent az éjszaka,
hadd legyek én is
az éjnek világító csillaga.
És sok ezredmagammal
teremtsek ragyogást…
Terólad ragyogást.

Uram, ki a világot
vezérlő erővel igazgatod,
igazgass engem is!
Hadd legyek egy parányi 
csillagod!”   

MOSTTúrmezei Erzsébet
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A Jánoshalmi Szent Anna harangjai 
különleges eseményre kondultak meg a 
május 16-án, Urunk mennybemenetel-
ét követő vasárnap délelőtt tíz órakor. 
Elsőáldozást tartottak a templomban.

 A Legszentebb Eukarisztia a mi Urunk 
Teste és Vére a kenyér és bor színe alatt, 
amelyet Megváltónk azért rendelt, hogy 
mindennapi lelki táplálékunk legyen a 

Mennyek Országa felé vezető utunkon. Az 
Utolsó Vacsorán Krisztus felfedte jövendő 
szenvedését az Eukarisztia titkában, ami-
kor a kenyeret és bort, mint értünk adott 
Testét és Vérét nyújtotta át apostolainak 
és általuk mindnyájunknak, akik hiszünk 
benne. 

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetem-
re!”- fűzte hozzá, amelyet minden idők-

ben parancsként fogunk 
fel és követünk. Így nem-
csak a szentmiséken való 
részvétel, hanem az Oltá-
riszentségben való része-
sedés is örömteli köteles-
ségünk. De mindezeken 
is túlmutat óhaja, hiszen 
szavaiból az Eukarisz-
tia titka továbbadásának 
kötelezettsége is követ-
kezik. Ezért személyes jó 
példánkon túl gyermeke-
inkkel is megosztjuk a 
Titkot és minden erőnk-
kel arra kell törekednünk, 

Elsőáldozás
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hogy vegyék és egyék, éljenek és erősöd-
jenek a mi Urunk testéből.

Első szentáldozásra az gyermek enged-
hető, aki korának megfelelő érettséggel 
képes az Eukarisztiát megkülönböztetni a 
közönséges kenyértől és bortól, valamint 
megfelelő hittani isme-
retekkel rendelkezik. 

A hófehér ruhába 
öltözött kisdiákok hosz-
szú előkészület után 
34 kisdiák húsvét 6. 
vasárnapján, a szentmi-
se elején szüleik és a 
hívek között vonult a 
szentélybe,hogy majd az 
oltár előtt életükben elő-
ször magukhoz vehes-
se a Szentostyát. A szer-
tartást Binszki József 
plébános atya vezette. 
Köszönjük szépen a fel-
készítésben való köz-
reműködést Gyöngyösi 
Balázs káplán úr mellett 
a Bajkó Károlyné, Ilike 
hitoktatónak. 

A bevonulást követő-

en az édesanyák adták áldásukat 
gyermekeikre. Az elsőáldozók 
énekükkel is emlékezetessé tet-
ték ezt a szentmisét. Majd a szer-
tartás végén az édesapák a hús-
véti gyertyáról meggyújtott egy-
egy szál átadását követően adták 
áldásukat gyermekeikre. 

A lelkiek után, természetesen, 
a testieknek is meg kellett adni a 
magukét: az elsőáldozókat szé-
pen megterített asztal várta a 
plébániai hittantermekben, ahol 
süteményt, kakaó és teát hűsítőt 
kaptak, de az ott várakozó kis-
testvéreket is kínálták aprósüte-
ménnyel. 

Adja Isten, hogy a kereszt-
ségben megkezdődő kegyelmi élet, mely 
most az elsőáldozásban megerősítést nyert, 
tovább növekedhessen gyermekeinkben, s 
hogy még inkább kiteljesedjen majd a bér-
málás szentségében.
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Hagyomány iskolánkban, hogy közösen 
készülünk az Úrjézus feltámadásának meg-
ünneplésére. Ezt a felkészülést segítette az 
alsó tagozaton Gál József diakónus, aki a 
kiskunhalasi plébánián teljesít szolgála-
tot. A felső tagozatosokhoz pedig Sipos 
Edit jött, aki a Pécsi Püspöki Hittudományi 
Főiskola tanára. Józsi bácsi Lázár történe-
tével ismertette meg a kicsiket. Arra buz-

dította a gyerekeket, hogy amint Krisztus 
önként vállalta a keresztet, úgy ők is önzet-
lenül tegyenek jót. Nagy élményt nyújtott 
a délutáni focimeccs, amibe Józsi bácsi 
is bekapcsolódott. A mi lelki foglalkozá-
sunkat Edit néni tartotta, ahol egy érdekes 
játék során megtanította, hogyan bízzunk 
Istenben és egymásban. Felhívta figyel-
münket annak fontosságára, hogy lelkünk 

mindig mindenki előtt nyi-
tott legyen. A nap továb-
bi részében Babu nénivel 
húsvéti képeket készítet-
tünk. Ezt követően a plébá-
nián lelki liturgián vettünk 
részt, Balázs atya veze-
tésével, mely után szent-
gyónáshoz járulhattunk. A 
napot szentmisével zártuk 
és elbúcsúztunk lelki veze-
tőinktől. Ezúton is köszön-
jük Edit néninek és Józsi 
bácsinak az értékes, lelki-
ekben gazdag napot.

Fenyvesi Evelin, Taskovics  
Renáta és Miskolczi Zsolt 

7. o.

Nagyböjti lelki nap

Szent Anna Iskola hírei
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A Föld napja alkalmából, a Diákönkormányzat tagjaival elhatároztuk, hogy teszünk 
valamit együtt, a környezetünkért. Plakátversenyt hirdettünk az iskola minden osztálya 
számára a környezetvédelem és a környezetszennyezés témakörében. Szebbnél szebb 
alkotások születtek, amelyeknek komoly mondanivalójuk van.

Úgy éreztük, hogy a békéért is fontos tennünk valamit, mert a földünkért úgy tehetünk 
a legtöbbet, ha megőrizzük a békét. Ezért minden osztályt megkértünk, hogy mindenki, 
legalább egy dolgot tegyen a békéért ezen a napon. Sok szép, színes papírra írhattátok le, 
hogy ki mit tett aznap a békéért. Örömmel láttuk mennyire sokan és komolyan akarjátok 
megélni a békét magatok körül. Az iskola előterében kiállítottuk a plakátokat, amelyeken 
lehet látni a törekvéseteket a békéért.

Az iskola tantestületével, dolgozóival interjút készítettünk a következő kérdéssel:
Mit gondolnak a békéről?

Heffner Istvánné: Alapvető dolog, hogy 
az ember a másikban nem csak a rosszat 
lássa meg, hanem a jót is.
Marton Klára: Az egész világ békéje 
első hallásra nagydolognak tűnik, csak ak-
kor lehetséges, ha mindenki törekszik rá 
és hozzáteszi a részét. Én régebben részt 
vettem felvonulásokon, jártam az idős és 
beteg emberekhez. Próbálok kevesebbet 
veszekedni, és a jót keresni másokban.
László Györgyné: Remélem, hogy egy-
szer eljön az egész világ részére a béke. 
Odafigyelek mindenkire, jó indulattal gon-
dolok másokra, a béke érdekében. És ezt 
úgy lehet megvalósítani, hogy jó példával 

járunk, elöl, türelmesek vagyunk.
Fekete Tiborné: Mindenkinek kötelessé-
ge arra törekednie, hogy bekövetkezzen a 
béke. A cél érdekében vigyázok másokra, 
toleránsak vagyunk egymással, jó példá-
val, és szeretettel járunk elő.
Enesei Péter: Nagyon fontos dolognak 
tartom, mert, ahogy az úr mondta: „Béke 
veletek”. Én példamutatásommal törek-
szem a békére.
Arnold Fülöp: A béke harmónia önma-
gamban, környezetemben, embertársam-
mal és az Istennel.
Nemes Brigitta: Jó lenne, ha mindenki 
tenne érte és akkor talán együttes erővel, 
lehetne béke.

A Föld Napja
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Csóti János: Azt gondolom, hogy az em-
bereknek békességben, szeretetben, stressz 
és háborútól mentes szép életet kell élniük. 
Jobb lenne több nevetős gyereket látni, és ne 
legyen szegénység. Fontos, hogy odafigyel-
ni gyermekeinkre, szeretteinkre és minden-
kire az egész földön. Ezért kellene nekünk 
felnőtteknek összefognunk, hogy minél 
több mosolygós arcot lássunk és szeretet-
ben, békességben, hitben kell élnünk. Én 
reggelente gyalog járok a munkahelyemre, 
és közben az elszórt sok szemetet összesze-
dem, és nem szennyezem a környezetemet.
Jacsóné Kasziba Marika: A béke belőlünk 
fakad, a lélek békéjéből, ezt tudjuk sugá-
rozni mások felé, és így békességet tudunk 
teremteni a környezetünkben.
Czeller Marika: A béke az egyén felelőssé-
ge, ezért elsősorban magamban kell kezde-
ni, a békére való törekvést. Magam példájá-
val segíthetek másokat is, abban, hogy ezt 
fontosnak érezzék.
Szente Mariann: A béke és a világbéke az 
egyes embernél kezdődik. Ha az emberek 
egyenként azt gondolnák, hogy nem csatá-
roznak, nem kötekednek, nem háborúznak, 
akkor az egyes országok között sem lenné-
nek konfliktusok, háborúk. Ha minden em-

ber arra törekedne, hogy nem veszekszik, 
nem kötekedik, megpróbál a másikon segí-
teni, akkor már sokat tenne a békéért.
Béleczki Helga: Fontos lenne, de nem hi-
szem, hogy világszinten béke lesz. Én pró-
bálok harmonikus kapcsolatban lenni má-
sokkal, és a konfliktusokat elkerülni.
Binszki József: Fontos dolog, igazságtalan-
ságon alapul, viszont, van igazságtalan béke 
is, amiben nincs szeretet.
Én a béke érdekében, és az igazságért har-
colok.
Simityné Mészáros Judit: Jó lenne, ha len-
ne, de sajnos mivel mindenhol van gond, 
így nehéz békéről beszélni.
Szeretném, ha a fontos emberek nem csak 
szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítanák, 
hogy fontos a béke. Igyekszem magam kö-
rül békét teremteni, és a problémákat szere-
tetben, türelmesen megoldani.
Gyöngyösi Balázs: Azt gondolom, első 
sorban a béke az bennünk kell, hogy meg-
szülessen, hiszen, ha a mi szívünkben béke 
van, akkor béke lesz a környezetünkben is. 
Mindenkinek a maga szívében kell megta-
lálnia a békét, és ha a saját szívében megta-
lálta, akkor lesz béke a világon is.

Völgyesi Armand 8. o..

Téli fagyok 
elmúltával az 
iskolaudvar-
ban a kivá-
gott öreg fák 
helyére új szil-
fa csemeté-
ket ültettünk. 
A fácskákat 
és az ültetés-
ben való segít-
séget hálá-
san köszön-
jük Zámbó 
Gábornak és 
Csofcsics Csa-
bának.
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A nagyböjti időszakban Jézus Krisztus 
szenvedésére, kereszthalálára, feltámadá-
sára emlékezve március 26-én tantestünk 
tagjai keresztúti ájtatosságot vezettek. 

A Megyei Közlekedési Versenyen Hor-
váth Marcell 3. osztályos diákunk, isko-
lánk jó hírét öregbítve, 3. helyezést ért el. 

A Megyei Hit-
tanos Diákolim-
pián a nyolca-
dik osztályos fiúk 
kispályás foci-
ban 3. helyezést 
értek el. Asztali-
teniszben, 5-6.-
os korosztály-
ban Lancsárovics 
Friderika első, 
Roszinszki Cintia 
pedig második 
lett. Sakkban 5-6. 
osztályos korcso-
portban Hegedűs 
Máté negyedik, 
Kiss Bálint 7-8. osztályos korcsoportban szintén negyedik helyezést ért el.

Kiss-Pető Apor 
a „Harmatcsepp” 
levelező tanul-
mányi verseny 
középdöntőjébe, 
az Apáczai Kiadó 
és a Szivárvány 
Heted 7 Hatá-
ron gyermekúj-
ság által meghir-

detett Kis nyelvész versenyen az orszá-
gos döntőbe jutott, Az államalapító Szent 
István komplex tanulmányi versenyen 10. 
helyezést ért el.

A Kaán Károly 
Országos Termé-
szet- és Környe-
zetismereti Ver-
senyen Hegedűs 
Réka és Sánta 
József képvisel-
te iskolánkat, a 
hosszú és kitar-
tó munkát igény-
lő felkészülés 
után Hegedűs 
Réka első helye-
zett lett.

Április 22-én mi is megemlékeztünk a Föld Napjáról. Évfolyamonként virágültetést, 
szemétszedést végeztünk, hogy ezzel is hozzájáruljunk környezetünk szépítéséhez.

Húsvétot követő héten az Egyházmegyei 
Hittanverseny iskolánkban került megren-
dezésre. A versenyzők két témakörben 
mérték össze tudásukat: Máté evangéliu-
ma és Jónás könyve. Két korcsoportban 
indulhattak versenyzők, 7-8. és 5-6. osz-
tály. Intézményünket Simon Imre, Bogdán 
Alex és Miskolczi Zsolt képviselte. A ver-
seny győztese a tataházi csapat lett.
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Birkanyíráson voltunk Zámbó Gáborék tanyáján.
A gyermekek 

nagy ámulattal 
figyelték a bir-
kanyírás során, 
hogy az enge-
delmes juhok, 
hogyan szaba-
dulnak meg a 
téli hidegben 
védelmet nyúj-
tó vastag gyap-
juktól. Köz-
ben az a bibli-
ai rész is emlí-
tésre került, 
amely így szól 
Jézus értünk 
hozott áldoza-
táról:  „De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, 
száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán 
tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.” Iz. 53;6-7

Kirándulni vol-
tunk a terézhalmi 
erdőbe, és állatokat 
néztünk az erdész-
háznál.

K ü l ö n l e g e s 
élményt jelentett, 
hogy a kirándulás 
során megmenthet-
tük egy levelibéká-
nak az életét, amely 
egy kivágott nyár-
fa pelyhének a fog-
ságába szorult. Már 
alig bírt mozdulni 
amikor rátaláltunk. 

Lefejtettük a kis testéről, a tapadó korongokról a pihéket, és biztonságot nyújtó tiszta 
zöld övezetbe útjára engedtük.

Élményszerző programok a 
Katolikus óvodások számára!
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Anyák napja a Katolikus Óvodában
A közlemúltban 

köszöntöttük óvo-
dánkban az édes-
anyákat, nagymamá-
kat és dédi mamá-
kat. Hála, szeretet, 
köszönet melenget-
te az anyai szíveket 
ezen a bensőséges 
ünnepen.

A kis gyerme-
kek verssel, ének-
kel fejezték ki azt, 
amit még maguk 
nem tudnak megfo-
galmazni.

„Frissen nyílt május-virágok/ harmatos nyelvén, halk szaván/ köszöntelek, édes jó 
anyám.”

Május a Szűz Anya hónapja. Óvodai ünnepünk arra hívta szívünket, hogy nyíljon meg 
Égi Édesanyánk előtt. Az Ő üdvözlése mellett, áldását is kértük minden édesanyára.

„Amerre jász, legyen veled/ Jézus, az Isten szent Fia/ s mindnyájunk anyja, Mária.”
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Írd bele a csigaházba 
belülről kifelé ha-
ladva a meghatáro-
zásoknak megfelelő 
szavakat. Minden szó 
utolsó betűje egyben 
a következő szó első 
betűje is. 
(Az első szó utol-
só betűje a 2. számú 
kockába kerül.)
Ha ügyes vagy, a ki-
emelt négyzetekben 
található betűket sor-
ban összeolvasva egy 
Pünkösdhöz kapcso-
lódó szót kapsz.
Meghatározások:  1. Pünkösdöt megelőző nagy ünnepünk. 2. Ennyi tanítványa volt 
Jézusnak. 3. A hitetlen tanítvány. 4. Tornatanárok jelzőeszköze. 5. Helytartó volt Jézus 
idejében. 6. Csúnya ellentéte. 7. A zsidók országának neve. 8. Amit azért kapsz, mert 
szeretnek; meglepetés

Kedves gyerekek!
Ez a két oldal teljesen a tiétek, mely egyben tanulságos, és szórakoztató!

Ha jó válaszokat adsz 
a kérdésekre és a 
megfejtések betûjeleit 
összeolvasod, akkor 
megtudhatod, hogy 
húsvét után hány nap-
pal ünnepeljük pün-
kösdöt.
Ki volt Tamás? 
S  Az, aki Jézus ke-
resztjét cipelte. 
H  Főpap. 
Ö Jézus tanítványa.
Mit jelent a Tamás 
név? 
J  Kegyelembe foga-
dott. 
T Kettős, azaz iker. 
C Kőszikla.
Ki nem volt ott a 
tanítványok közül, 

amikor megjelent 
Jézus? 
V Tamás. 
U Péter. 
S János.
Hol volt Jézus 
mennybemenetele? 
I  Olajfák hegyén. 
Z Golgotán. 
E Tábor-hegyen.
Kit választottak 
Júdás helyett apos-
tolnak? 
M Józsefet. 
N  Mátyást. 
T  Istvánt.
Minek az ünnepe 
Pünkösd? 
B  Krisztus feltáma-
dásáé. 
O  Krisztus mennybe-

meneteléé. 
N  A Szentlélek kitöl-
tetéséé.

Ki mondta a híres 
pünkösdi beszédet, 
melynek hatására 
sokan megkeresztel-
kedtek? 
M Pál. 
É  János apostol. 
A  Péter apostol.
Milyen csoda történt 
pünkösdkor? 
U Kenyérszaporítás. 
P Nyelvek csodája. 
T Betegek gyógyulása.
Miért csodálkoztak 
az emberek? 
R Mert ilyet még nem 
láttak. 
P  Mert mindenki a 
maga nyelvén hallotta 
az igehirdetést. 

Á Mert nem gondolták 
Péterről, hogy ilyen 
bátran mer bizonysá-
got tenni.
Milyen formában 
szállt alá a Szentlé-
lek Pünkösdkor?  
G  Galamb formá-
jában, mert Jézus 
keresztelésekor is így 
volt. 
A  Kettős tüzes nyelv 
formájában.  
K  Nem írja a Biblia, 
tehát nem fontos.
Hányan hittek és 
keresztelkedtek 
meg Pünkösdkor, az 
apostol bizonyságté-
telekor? 
L 3000 lélek. 
E 4000 lélek. 
S 5000 lélek.

PÜNKÖSDI TOTÓ 
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Mit ír a biblia a testetekről?

A táblázat segítségével megtudhatod, 
ha a betű- szám jelöléseknek megfelelő-
en kitöltöd az üres négyzeteket!

1 2 3 4 5 6 7 8

A a á b c d e é f

B g h i í j k l m

C n o ó ö ő p r s

D t u ú ü ű v y z

D1 A6 C8 D1 A6 D1 A6 B6

A1 

A3 A6 C1 C1 A6 D1 A6 B6

B7 A6 D6 C5

C8 D8 A6 C1 D1 B7 A7 B7 A6 B6

D1 A6 B8 C6 B7 C2 B8 A1

Megfejtések
1 (Szentlélek) 
2. (Ötven nappal)
3. (I.Korintus 6:19-nél)

Pünkösdi színező!

A rajz Jézus mennybe-
menetelét ábrázolja.

Olvass utána az Apos-
tolok cselekedetei 1 
résznél, vagy kérdezz 
szüleidtől az esemé-
nyekről!
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A látogatás
Egy fiatalember mindennap délben bekukkantott a templom ajtaján és pár másodperc-

cel később már ment is tovább. Kockás inget és szakadt farmert viselt, mint a többi maga 
korabeli fiatal. Papírzacskóban hozta az ebédre szánt két zsömléjét. A plébános gyanak-
vóan kérdezte, hogy miért jött, mivel manapság már a templomban is lopnak.

- „Imádkozni jövök" -válaszolta a férfi.
- „Imádkozni... Hogy tudsz ilyen gyorsan imádkozni?"
- „Hát... mindennap benézek a templomba és annyit mondok: »Jézus, Józsi vagyok!«, 

aztán elmegyek. Rövid imádság, az igaz, de remélem, hogy az Úr meghallgat."
Néhány nap múlva egy munkahelyi baleset következtében a fia ótalembert fájdalmas 

törésekkel szállították kórházba. Többen voltak egy szobában. Érkezése teljesen átala-
kította az osztályt. Nemsokára az ő szobája lett a folyosó összes betegének találkozóhe-
lye. Fiatalok és idősek ültek az ágya mellett, és ő mindenkire rámosolygott, mindenki-
hez volt egy-egy kedves szava.

A plébános is eljött meglátogatni és egy nővér kíséretében odament a fiatalember 
ágyához.

- „Azt mondták, hogy nagyon össze vagy törve, mégis vigaszt nyújtasz a többiek szá-
mára. Hogy vagy képes erre?"

- „Annak az embernek köszönhetem ezt, aki mindennap délben eljön hozzám."

Pünkösdi várakozás
Kész a világ, 
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke. Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét! A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez: Betelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk! Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!... És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!         Dsida Jenő

  


