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Erdő Péter bíboros gondolatai az iskolai hitoktatásról 
 
Mi a hívő magatartást, a hívő meggyőződést is meg-
próbálhatjuk közvetíteni az iskolai hitoktatás keretében. 
Azonban azt látni kell, hogy ennek a hatékonysága 
meglehetősen kicsi. A hitoktatónak nagy a felelőssége, 
hogy látszódjék, ő hiszi is, amit tanít, és szereti is ezt 
az ügyet. De az iskolai hittantól a templomig igen 
hosszú az út, kevesen jutnak el oda. Van is olyan pap, 
aki azt mondja, hogy amíg nem volt iskolai hittan, 
jobban jártunk, mert addig a templomi hittanra eljött 
a gyerekek egy része. És aki eljött, azzal volt kapcsolat. 
A szülőnek most elég az iskolai óra, így még azok 
sem jutnak el a templomig, akik korábban igen. Ez 
nagy kihívás. Látnunk kell, hogy a hitoktató helyzete 
mennyire nem könnyű. Sok intézményben nehéz kö-
rülmények között tanítanak, ingáznak iskolák között, 
és tárgyuk súlya a többi között elvész.  Az lenne 
továbbá az ideális, ha a gyerekekkel csoportosan el-
menne a vasárnapi misére, tanítaná őket az énekekre, 
de ez plusz lelkipásztori kisegítői feladat lenne, ami 
külön elismerést, anyagi díjazást is érdemelne egyházi 
részről. 
(forrás: https://www.magyarkurir.hu/nezopont/a-leg-
dontobb-foglalkozas-pedagoguse-erdo-petert-ker-
dezte-oktatasrol-nevelesrol-gaudeamus) 
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Hirdetések 

 
Elsőáldozásra készülő gyermekeknek és szüleiknek 
tartunk megbeszélését május 27-én, és június 10-én 
17.30-kor. 
 
Május 29-én, szombaton délelőtt 10 órakor régi rítusú 
szentmisét celebrál templomunkban Cséry Gergely 
pacsai plébános, délután 16 órakor ovis misét tartunk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jövő vasárnap május 30-án Szentháromság vasárnapja, 
s egyben gyereknap is. A 10 órai szentmise után apró 
meglepetéssel köszöntjük a gyerekeket.  
 
A káptalanfüredi nyári táborunk iránti nagy érdeklődésre 
való tekintettel az eredetileg meghirdetett időpont 
mellett szervezünk egy másik turnust is 2021. június 
28 - július 2. között. Erre várjuk a jelentkezőket.  
 
2021. június 14-től 2021. augusztus 23-ig a hétköznapi 
18 órai szentmise elmarad. A vasárnap esti szentmisék 
pedig az időszakban 16 óra helyett 18 órakor kez-
dődnek.  
 
Úrnapja ünnepe lesz június 6-án, két hét múlva vasárnap.  
 
Úrnapja előtti szombaton június 5-én, délután 5 és 6 
óra között szentségimádás lesz a templomunkban. Ez a 
Szentségimádás egyben országos bekapcsolódás is az 
Eucharisztikus kongresszusra való készületbe. Nagyon 
várjuk a testvéreket a közös szentségimádásra. 
 

A 2021. szeptember 5-12. közötti 52. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszus programjáról a 
www.iec2020.hu oldalon lehet tájékozódni.  
 
Miként azt korábban is hirdettük felnőtt megtérők ré-
szére katekumen csoport indul szeptember 27-től. 
Részletek a faliújságon olvashatók. 
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A Szentlélekben való megújulás 
 
Mióta csak a templomba járok, mindig is nehéz volt 
számomra az, hogy hogyan is képzelhetem el a Szent-
lelket. Hogyan is van Ő jelen az életemben, miben 
testesül meg az Ő gondviselése. Mai napig nem tudom 
egyértelműen megfogalmazni mindezt, viszont az éle- 
temben időről-időre észreveszem az Ő vigyázó kezének 
jelenlétét.  
Ezek minden bizonyára a hétköznapjaimban is jelen 
vannak, de én igazán akkor veszem észre ezeket, 
amikor a hitemben egy új állomásra érek. Ilyen állomás, 
mérföldkő volt számomra az elsőáldozás és bérmál-
kozás is. Elsőáldozásom idején még egészen kicsi vol-
tam, így nem figyelhettem fel az Ő jelenlétére, viszont 
a bérmálkozásom során már sokkal jobban körvona-
lazódott számomra a Szentlélek jelenléte. Ez a min-
denemet eltöltő melegségben, békében nyilvánult 
meg, amikor bérmálkozásom után kiléptem a Székes-
egyházból.  
A Szentlelket továbbá én egy segítő, útmutató erőként 
tudom elképzelni, aki életünk minden pillanatában 
igyekszik minket az Isten által kijelölt úton tartani. Én 
kifejezetten racionális embernek tartom magam, így 
igyekszem kielemezni mindazt, amely a napjaim során 
történik velem. Ezeket összevetve mindig arra jutok, 
hogy minden megpróbáltatásnak és örömnek az a 
célja, hogy engem a megfelelő úton tartson. Az 
érettségi során nemegyszer éreztem a Szentlélek 
erejét, amely mindig segített az időm megfelelő fel-
osztására, a mérték megtartására. 
Továbbá úgy gondolom, a Szentlélek fáradhatatlan 
munkájának köszönhetjük plébániai közösségeink oly 
erős összetartó, békés mivoltát is. Többféle közösségnek 
is tagja vagyok, de amikor ide a plébániára jövök a kis 
társaságunkba, akkor mindig azt érzem, hogy az álta-
lunk beletett energiánkon kívül egy nagyobb erő is 
jelen van a közösségünkben. A sok szervezett prog-
ramon én mindig úgy érzem, hogy áldás van. Ez szá-
momra a meghitt, baráti légkörben nyilvánul meg, 
amely során az élet bármely témájáról, esetleg az 
evangélium értelmezéséről is tudunk beszélgetni. 
Én így a Szentlelket egy olyan erőként tudom elképzelni, 

aki segít minket he-
lyesen visszaemlékez-
ni Jézus tanításaira és 
arra, milyen az Ő általa 
kijelölt út. Ő velünk 
van és segít minket, 
mint ahogyan a ta-
nítványokat segítette 
Pünkösd után. Kívá-
nom, hogy mindenki 
ki tudja alakítani a 

maga kötelékét a Szentlélekkel, mert talán ez életünk 
egyik legszemélyesebb és legfontosabb kapcsolata. 

      (Tóth Tamás) 

 
Szent Rita Ünnepe- május 22. 
 
Az olaszországi Roccaporenaban született 1381 körül. 
Idős szülei hosszú várakozás, reménykedés és sok 
imádság után kapták Istentől ajándékba. Szülei egyszerű 
emberek voltak, istenfélelemre nevelték. Rita gyer-
mek- és ifjúkorát a szülei iránti teljes engedelmesség, 
akaratának állandó feláldozása és a fáradságos napi 
munka jellemezte. Bár gyermekkora óta tudta, hogy 
szerzetesi életet akar élni, szülei mégis elígérték egy 
férfihoz, fiatalon házasodott meg. Férje rossz termé-
szetét hősies türelemmel viselte, soha nem panasz-
kodott. Mindenben engedelmeskedett hitvesének, 
azzal az egy feltétellel, hogy a templomba eljárhat. 
Szelídségével és jóságával végül is férje rossz termé-
szetét sikerült legyőznie. Két fiúgyermekük született. 
Rita szülei halála után férjét is megölték. Fiai meg 
akarták bosszulni apjuk ha-
lálát, Rita Istenhez fordult. 
Imái meghallgatásra találtak 
és a véres bosszú előtt haltak 
meg fiai. Miután sok fájdalom 
árán eloldódtak e földi kötelé-
kek, Rita hozzáfoghatott régi 
vágyának beteljesítéséhez: 
kolostorba léphetett. Bár há-
romszor is visszautasították 
özvegysége miatt, de 1407-
ben csodálatos módon jutott 
be. Valószínűleg még nem 
volt 30 éves, amikor a kolostor 
szokásától eltérően a karnő-
vérek közé befogadták, s mivel 
olvasni nem tudott, egyéb 
imádságok elmondására kö-
telezték. Különös tisztelettel 
elmélkedett Krisztus szenve-
déséről, s arra vágyott, hogy 
osztozhasson a megfeszített 
Krisztus kínjaiban. Egy napon, amikor a feszület előtt 
térdelt és vágya beteljesülését kérte, érezte, hogy a 
töviskorona egy tövise a homlokába fúródik. Mély 
sebet kapott, amely később elmérgesedett. Egy római 
zarándoklat alkalmával az Úr Rita könyörgésére el-
tüntette a sebet, de úgy, hogy fájdalmai megmaradtak. 
Utolsó éveit ágyban töltötte a sok betegsége és erőt-
lensége miatt. 1447. május 22.-én hunyt el. A mai 
időkben is kérhetjük segítségét. Az Ő élete bizonyítja, 
valóban nincsen lehetetlen. Imáink Szent Ritánál meg-
hallgatásra találnak és a legkilátástalanabb helyzetben 
is segítő kezet nyújt és/mert "az Isten szeretőknek 
minden a javukra válik." Akárhányszor kerülök kilá-
tástalan helyzetbe, Hozzá fordulok. Hozzá imádkozom, 
hisz tudom, örömmel fog segíteni. Sokat jelent, hogy 
van, akire számíthatok a nehezebb időkben is. Köszö-
nöm, hogy vagy nekünk, Szent Rita.  

          (Kóta Rita) 
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