Kedves Tagok!
Hiszen nem a birtoklás, hanem az adás teszi örömmel teli a szívet. Ha kapni akarok,
soha nem leszek boldog, mert mindig többre vágyok. De ha adni akarok, akkor
örömet megtalálom mások boldogságában. Mert igazán csak a miénk, amit oda
tudunk adni, oda merünk ajándékozni. Ezek kincseink, lelkünk kincsei lesznek!
Az öröm nem kívülről jön, hanem bennünk lakik, és nekünk fel kell fedeznünk! Ha
lelki ember módjára nézzük az életet, sok örömet találunk.
2018. január 27 – én az esti szentmisét követő elmélkedésen elhangzott „puncta” – k
részletei:
Viharban a tengeren.
180. << Bárkába szállt és tanítványai követték. Egyszerre heves vihar támadt a
tavon, úgy hogy a hullámok elborították a bárkát. Ő azonban aludt >> ( Mt 8, 23).
a) Az egyház hajója az idők tengerén, a nagy kincsek hordozója örvények fölött s
viharok közt… Az emberiség legfőbb kincse a hit s a műveltség ; a kettőt egymástól
elszakítani nem szabad. Nem lehet azt mondani, hogy az emberiség szerencséje
más hajón evez. Van sok önfejű, vakmerő hajós; sok kalóz; de nem szolgálják sem a
közjót, sem önlelkűek boldogságát. Mi az admirális hajón vagyunk; folyton új
tengerekre evezünk, vállalkozó kedvvel, kifeszített vitorlákkal. Eleségünk ki nem fogy;
az élet vizei el nem apadnak; irányt nem téveszthetünk.
Varga Dorina

A szép lélek kialakulása.
123. << Ami testből születik, az test, de ami lélekből születik, az lélek >> ( Jn 3, 6).
a) A szép erkölcs a legszebb remekmű. Van különféle szép remek kőben, színben,
ez a szépség pedig mind a lélekből áradt. Az magában véve mindezeknél szebb.
Szép lélek, tiszta erkölcs, harmonikus élet, ez az igazi remekmű. Azért az Úristen a
szobrokat, a képeket lenn hagyja, de az ég múzeumába a szép lelkeket viszi át. Mert
a márvány-remekből meszet égethetnek, képből rongy lehet, de a lélek, mely az
Úristen képére alakult, maradandó, örök emlék lesz; ezt a remekművet az Úristen is
élvezi. Ellenben az erkölcstelen ember romlás és rothadás; nem alak, hanem
alaktalanság; nem ritmus, nem arány. Ott a test túlteng a lelken; a gondolatot elöli a
szenvedély, az egyik szenvedély a másikat; az erkölcstelen ember kaotikus,
rendezetlen világ, hol erők küzdenek, s kialakulni még nem bírnak… Legyetek
krisztusiak, legyetek Isten fiai, különb emberek… ezt sürgetik sugallataink; ezt
imádkozzuk, hogy meg is tegyük.
Horváth Károly

Szentlélek- járás.
124. << Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: Újra kell születnetek. A szél ott
fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Ez áll
mind-arra, aki lélekből született >> (Jn 3, 6-8).
a) Jön a lélek, amikor akar. Egy-egy szó a könyvben, érzés az imában, gondolat
vagy ötlet az elmélkedésben megmelegít, fölbuzdít, megnyugtat. Bennem
csillámlanak meg az Isten gondolatai, mint a fövény arany-szemecskéi a
napsugárban. Mikor így jön hozzám, érzékel s epedve fogadom s teszek szerinte.
b) Ahogy akar, úgy jön, majd komolyan, majd vidáman; lesújt vagy fölemel; néha
buzdít, máskor megszégyenít, néha megfélemlít, majd lelkesít, néha lábaihoz
kuporodunk, máskor szívére borulunk. Néha messze van tőlünk, hogy vágyódjunk,
más-kor közel, hogy ne csüggedjünk. Néha, mint köd, felhő… máskor, mint ragyogó,
nap-sugaras intuíció borul a lelkünkre, s abban is akarata szerint tesz, hogy majd
édes élvezetre, vigasztalásra, majd türelemre s áldozatra indít; néha megaláz,
máskor a nagy tettek ingerével hat reánk. Mindent fölhasználunk! Ne mondja senki,
minek élek s unatkozom. Ne mondja! Hát nem adhat-e egy pohár vizet a
szomjazónak, jó szót, tanácsot, indulatot, szolgálatot a testvérnek? Élj, ne
okoskodjál, hisz mennyországot élhetsz át.
c) Más nem pótolhatja ajándékait, melynek neve: élet, életkedv, önérzet, bizalom,
öröm, lelkesülés, béke, bátorság, bolondság… Isteni ajándékok ezek, Jézus is
ilyeneket adott: vaknak világosságot, betegnek egészséget, halottnak életet; ez az
isteni mód. Jöjj el Szentlélek, s adj életedből minél többet belém.
Paulusz Martin

A nyolc boldogság.
145. a) << A tömeg láttára Jézus fölment a hegyre. Ott leült, tanítványai pedig köréje
gyűltek. Akkor szólásra nyitva ajkát, így tanította >> (Mt 5, 1).
Az elnyomott, elcsüggedt néphez szól Jézus a könyörtelen, klasszikus, idegen
uralom korában; a szenvedő népnek borús érzelmi világába, a római erőszakos
politika s a farizeusi formalizmus korszakába beleállítja a maga szép, nagy lelkét.
Irányt mutat, mely elsősorban szükséges, de mely nem minden. Fölmegy a hegyre. A
kultúra hegyei fölött emelkedik az ő hegye. Az ő isteni páratlan lelkületének, a nyolc
boldogságnak napja e hegy fölött kel föl. Onnan ragyog felénk az <<invictus sol >>.
Magas hegy, az új törvény, a nemes, fölényes, tökéletes akaratnak magaslata. Útban
vagyunk e hegy felé, meredek utak, sziklák s örvények közt vezetnek a magasba,
látom, hogyan iparkodnak a hívek e hegyre, némelyek fáradtan, terhelten, némelyek
tétovázva, kislelkűen; én Krisztusra nézek, magaslata dacára közel érzem s megyek
bátran előre; ő segít.
Palásti Norbert

A kánai menyegzőn.
121. d) <<Minden ember először jó bort adja, és csak miután megittasodtak, akkor az
alábbvalót >> (Jn 2, 10). Itt megfordítva van. A lelki élet kezdetén Isten sok vigaszt
ad, ami jól esik a könnyen csüggedő, tétovázó léleknek, gyöngeségét számon tartja
az Úr, becézi, biztatja, később keményebben fogja s akarja, hogy érzékelhető vigasz
nélkül is szolgáljon neki. Ah, ez több s ez jobb; ez már erős élet. Semmiben sem
teszem függővé az érzékelhető vigaszoktól szolgálatomat. A kötelesség s az Isten
szeretet előírja nekem, hogy mit tegyek, s azt föltétlenül megteszem, hisz nem
vigaszomat, de az Isten akaratát keresem.
Horváth Zsófia
Digitális tablónk bemutatja:
- Elmélkedő együttimádkozás fiatalokkal 2018. január 27 – én.
Kedves Testvérek, 2018. április 21 – én, szombaton a 18.00 - i esti szentmisét
követően imádkozunk együtt Prohászka atya sírjánál új papi hívatásokért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Vili János
Prohászka Egyházközség

