Kedves Tagok!
Ha Prohászka spirituálisi feladatát tömören akarnánk megfogalmazni, így hangzanék:
a szemináriumi évek alatt minden egyes klerikusból felszínre hozza a lelkük legmélyén élő Krisztus – arcot, úgy ahogy ezt kispap korában saját magán is végrehajtotta
és végigélte. A végső cél az, hogy a felszenteléskor Krisztus alteregója formálódjon
ki mindegyikükben. Erre a feladatra ő volt a legalkalmasabb, mert Rómából már így
érkezett haza. Tanítványai úgy néztek rá, mint aki az evangéliumi Jézus Krisztust
testesíti meg.
2018. június 2-án az esti szentmisét követő elmélkedésen elhangzott „puncta”-k részletei:
Az apostoli lélek.
397. „Tüzes nyelvek lobbantak fel előttük.” (ApCsel 2,3)
a) Lelket adott apostolainak először is a csalhatatlanság ajándékában, hogy ne tanítsanak helytelent ; kitöltötte őket mélységgel, hittel, odaadással, hogy akik hamisítatlan tant tanítanak, azok a tant át is éljék. A tan legfőbb kritériuma a tény. A tény
az élet. Az infallibilis tannak szenteket kell nevelnie s a tanítóknak szenteknek kell
lenniük. A tant cáfolja az élet; saját életünk; nem vagyunk apostolok, ha nem vagyunk szentek, a tan eleven kiadásai! Az apostolok meg vannak keresztelve tűzzel
és lélekkel. Ó, csak akik átélnek tant és hitet, azok apostolok.
Kállai Rebeka

A Pünkösd szelleme.
409. A pünkösd szelleme szemben a Karácsony s a Húsvét szellemével:
a) Az első Karácsonykor künt Betlehemben nem volt ünnep, hanem inkább vásár;
nagy sokadalom hömpölygött az utcákon, és Őt, ki már köztük járt, nem vették
észre. Azután beállt az éj, s lett nagy, mély, éjjeli csend; nem várta őt senki. Ellenben a Pünkösd ünnep, nagy nap, a törvény ünnepe, ünnepélyes, délelőtti óra Jeruzsálemben. Benn pedig várják, imádkoznak; és íme, akkor tör le zúgó viharban
a magas égből s leszáll és kigyúl az apostoli gyülekezet fölött. Ezzel jelzi:
1. hogy várjuk őt lelkendezve. Várjuk, ő majd eljön és ad kegyelmet; mi meg nem
teremthetjük az erőt, de ő adja ezt és magát adja; készítsünk neki helyet; az alázat
vonzza őt.
2. Vágyódjunk utána: Veni, Veni, ez a lélek vágya. Hogy kívánkoztak ők, és ki ne
kívánkoznék? Mily dicső s bőséges ez a Szentlélek! Vágyik a lélek az ő atyja, tanítója, mestere után. Hisz ő atyánk; születtünk Szentlélekből, megkereszteltetünk
Lélekben, megerősödünk a Lélek által. A Lélek imádkozik bennünk kifejezhetetlen
vágyakozással, búgunk, mint galambjai. Hogyne jönne hozzánk?
Magyar Kristóf

Az apostoli egyház lelki élete.
410. „Ezek állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban.” (ApCsel 2,42)
a) A Szentlélek rámutat az apostoli egyház lelki életének három jellemvonására,
Egyszerű erőkön épül föl a szép világ , egyszerű elvek teremtik meg a keresztény
élet zsenge tavaszának szépségét. Kitartónak kell lennünk az apostolok tanításában. Forma, arány, keret kell mindenekelőtt a szép élethez; kell gazdag tartalom,
melyből a lélek kialakítja világát, kell termékeny talaj, melyből gyökerei táplálkozzanak. Ezeket az apostoli tan nyújtja. Gazdag forrásokat, áldott rétegeket nyújt.
Önmagunkra hagyatva sötétben tapogatódzunk, téves irányban indulunk s szuggesztióinknak s illúzióinknak leszünk áldozatai. Terméketlenül, meddőn állunk a világban. Az apostoli tan nyújt nekünk eszményi, erkölcsi irányt, s erőt. Bármily tehetség és tűz legyen bennünk, foglaljuk le bízvást az élet és szépség és boldogság e telepeit; hajtsunk ki tavaszi pompában. Ne imponáljon a sok kontár, ki mind
eredeti a kudarcban!
Bagaméri Balázs

A másvilág tüze.
420. A modern ember könnyen botránkozik a két tűzön, mellyel Isten a maga fölségét
s szentségét megvilágítja, a pokol s a tisztítóhely tüzén. Bizonyára ez a tűz nem a fa
vagy kőszén elégési folyamata, de valamelyes fizikai ható, mely tűzféle.
a) Nem szabad az önszeretet s a szubjektív fölfogás és érzés lágy, meleg szuggesztióira hallgatnunk, mikor a végtelen erkölcsi tökély rendjéről van szó. Az ember elfelejti, hogy teremtmény és szolga, s kényes úri gyermeknek tartja magát; elfelejti,
hogy Isten az abszolút végcél, s minden érte van; félreérti az örök szeretet akcentusait s az isteni irgalmat, mely szintén csak a tökéletességet szolgálja. Egyoldalúan érzelmei szerint ítél, melyek csupa lágyság s erőtlenség, s nem gondolja
meg, hogy a szépségnek telítve kell lennie erővel. A hársfa nem csak illat, hanem
keménység is; a tölgy nem csak lombkoszorú, de fejszével dacoló hatalom is, a
fenyő nem csak olaj, de árbóc is; az oroszlán nem csak puha szőr, de szaggató
fog és karom is; a levegő nem csak zefír, hanem vihar is; a tenger nem csak kagylókat öblöget, de elsöpör kontinenseket is. Ő az Úr… a nagy Úr; Ő az erő, s szépsége nem egyéb, mint az erőnek virága. Kemény a hit a pokol tüzéről, de lelket
erősít és szépít.
Mészáros Lili
Az Oltáriszentségből való a katolikus áhítat.
428. A szentírás az áhítatot, a kellemet, az Isten előtt való kedvességet olajhoz hasonlítja; az „unctio” Istenhez való közeledés. Puhul, vidul, hajlik tőle lelkünk. Virágkehelyből való. De nem minden virág egyaránt olajos; éppúgy nem minden hittitok egyformán áhítatos. A Szent Szűz liliom, a szent kereszt illatos fa, de az áhítatnak legolajosabb virága az Oltáriszentség. Ez fő áhítatunk; katolikus ájtatosság.
Azért a legáhítatosabb:
a) mert itt van legközelebb a valóságos Krisztus hozzánk. Isten mindenütt van, réten,
mezőn is van, Krisztushoz is mindenütt imádkozhatunk, de az a köztünk járó
„realis et substantialis” Úr Jézus itt van köztünk s hozzánk legközelebb. „Ego
sum”, mondja itt, s elvárja a folytatást: „et procidens adoravit eum”. „Ez az én testem”, mondja a pap, s rögtön térdet hajt, imád. Méltán; ha itt van Jézus, akkor itt

van helyén a benső, meleg vallásosság; ha itt fekhelyén van a király, „rex in
accubitu”, akkor a szívem neki illatozik: „nardus mea dedit odorem suavitatis”. Ne
kételkedjél, ha lehetséges volt Betlehem és Golgota, miért ne volna lehetséges az
eucharisztia?! Aki az egyikét spiritualizálja, az a másikét is tagadhatja.
Palásti Norbert

Digitális tablónk bemutatja:
- Elmélkedő együttimádkozás fiatalokkal 2018. június 2-án.
- Úrnapi körmenet 2018. június 3-án.
Kedves Testvérek, 2018. november 24-én, szombaton a 18.00 órai esti szentmisét
követően imádkozunk együtt Prohászka atya sírjánál új papi hívatásokért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Vili János
Prohászka Egyházközség

