
 

„Szeretett testvéreim, méltó és logikus, hogy a szent kereszt után különlegesen megemlékezzünk 

Isten Anyjának, a boldogságos, mindenkor Szűz Máriának fájdalmáról aki hűségesen ott állt ke-

reszten függő és az egész világ üdvösségéért haldokló Fia mellett. 

Ó, mily fájdalmas látvány az Anya és a megfeszített Fiú: a könnyező Anya és a vele együtt szen-

vedő Fiú, az elalélt  Anya és a hozzá szóló Fiú, a kereszt alatt álló Anya és a kereszten függő Fiú, 

a sóhajtozó Anya és a lelkét kilehető Fiú. E mérhetetlen fájdalmat soha nem szabad elfelejteni, 

hanem az áhítatos hívők szívében állandóan őrizni kell. Pilátus megíratta a kivégzés jogcímét és 

táblán a kereszt fölé tétette: A názáreti Jézus, a zsidók királya! (Jn 19,19) Írd föl te is ugyanezt a 

titulust a szívedbe arany betűkkel az emberek gúnyolódása és az ördögök ijesztgetései ellen, és 

Jézus Krisztus, az ég Királya meg fog szabadítani téged a gonoszok minden fenyegetésétől. Ha 

ezt teszed, Jézus Anyja, Mária is melletted fog állni imádságaival, hogy kétségbe nem ess szoron-

gatásaiban és halálodban. 

Nincs ugyanis még egy anya, akinek oly nagy örömöt és vigasztalást adott volna Fia születése, 

mert amit ez a Boldogságos Anya érzett, aki méltó volt Isten Fiának foganására és világra szülé-

sére. De olyan anya sincs, akinek ily nagy szomorúságot és elviselhetetlen fájdalmat okozna test 

szerinti fiának halála, amilyet ez a szerelmes Anya nagyon szeretett Fiának szenvedésekor az 

együttszenvedésében átélt; amikor ott állt a keresztje mellett és a fájdalom kardjától vele együtt 

megsebzetten keservesen sírt. Látván Fiának szenvedését, akit mindennél jobban és mindenekfö-

lött szeretett, nagy csoda, hogy egyáltalán életben tudott maradni ő, akinek lelkét a fájdalom 

kardja mindannyiszor átjárta, valahányszor látta vagy hallotta Fiának újabb kínzását. … 

Testvérek, ha Úrnőnket szeretitek és kéritek az ő oltalmát minden szorongatásban, akkor vele 

együtt álljatok ott Jézus keresztje mellett, együtt szenvedve szívből ővele és az Ő szeretett Fiával, 

hogy ő is viszont aggódva imádkozzon halálotok óráján bűneitekért és hanyagságaitokért. Aki 

ugyanis most gyakran és áhítattal megemlékezik az Úr szenvedéséről és szomorú Anyjának 

könnyeiről, és jámbor érzülettel ezeket fontolóra veszi, az Isten irgalmasságából és az Anya és 

Fia jóságából remélheti, hogy nagy szükségében és mellette lesznek, és vigasztalóan jönnek majd 

a haldoklókhoz segítségül. …” 

Részlet: Kempis Tamás: Mária követése, Szent István Társulat, Budapest, 2007. 95-97. p. 
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Mária követése 

A valakiért  való imádkozás első módja az,  ha beszélünk róla 

Istennek.  Ha ezt  gyakran, nap mint nap megtesszük, akkor  szívünk 

nem záródik be, hanem nyitott  marad a testvérek előtt .  A 

másokért  való imádkozás az első módja annak,  hogy szeressük 

őket,  és ez konkrét  közeledésre késztet  bennünket.   

 

Ferenc pápa twitter üzenete  

VII. évf. 4. sz. 



Az Úr Jézus a harmadik isteni személyt, a Szentlelket az igazság Lelkének mondja, aki 

elvezet bennünket a teljes igazságra. 

Az igazságot első fokon tapasztalati szinten ismerjük meg, de ez rész szerinti igazság. 

Magasabb szinten az értelem segítségével ismerjük meg, és ez már általános igazság. De 

a legmagasabb szinten – ami az előbbiekre kell, hogy épüljön – a hit által szerzett iga-

zság és bizonyosság van. 

A hit bizalom. Bizalom az iránt, aki tudja, mert tudhatja mindazt, amit kinyilatkoztat. Az Úr Jézus bebizonyította, 

hogy neki lehet hinni, benne lehet bízni. Amit ő kinyilatkoztat az evangéliumban, az a teljes igazság. Csakhogy ez 

a kinyilatkoztatott teljes igazság, amit az Úr Jézus szavaival és példájával hirdet, nem elég ahhoz, hogy ebből tett 

legyen. Ezt maga az Úr Jézus is tudta, és istenfiúságának a legszemléletesebb bizonyítéka az, hogy megígéri a 

Szentlelket és ígéretét meg is tartja. 

Kiárasztja a Szentlelket, akiről azt mondja, hogy „az enyémből veszi mindazt, amit ad Nektek”. Hozzáteszi: „ami 

az Atyámé, az enyém is.” Különféle vallások és szekták állítják, hogy a Katolikus Egyház kitalálta a Szenthárom-

ság fogalmát, mert a Szentháromság szó és annak tartalma egyáltalán nem szerepel az újszövetségi Szentírásban. 

Ezzel szemben épp most halhattuk az evangéliumban, hogy ezt maga az Úr Jézus nyilatkoztatja ki szenvedése 

előtti napon. 

Ezért a Szentlélek Úristen elvezet bennünket a krisztusi igazsághoz, mert ez a teljes igazság. Kísértés érzünk arra, 

hogy az igazságot pusztán szemléljük, sőt mi több, bizonyos igazságokban még gyönyörködni is lehet, de ez a 

megismerésnek csak egy tökéletlenebb foka. Az igazság tetté kell, hogy váljon. Ezért olvassuk János evangéliu-

mának prológusában, „Az Ige – az Igazság – Testté lett” (Jn 1,14). Minden Krisztusban hívő ember életében kell, 

hogy megvalósuljon valami krisztusi tulajdonság. Boldog az az ember, aki fölismeri természetes képességeiben, 

mint alapban, azt a lehetőséget, amely egy Krisztusra emlékeztető erkölcsi tulajdonság megvalósításának feltétele. 

Nem elég a fölismerés. Akarni kell ezt az erkölcsi tulajdonságot megvalósítani. Napjainkban kevésbé ismert ez a 

szó, hogy akarom. A hétköznapi beszéd manapság ilyen kifejezéseket használ: Jó lenne, szeretném, kívánom. Pe-

dig az emberhez méltó ez a kifejezés: akarom. S amikor bizonytalanság van bennem egy döntés előtt, akkor föl 

kell tennem magamnak így a kérdést: Akarom ezt, vagy nem akarom? – és a felelősség csak az enyém. Ha azt 

akarom, hogy valamilyen krisztusi jellemvonás alakuljon ki bennem, akkor ezen elsősorban nekem kell munkál-

kodnom. Csak ha az első lépést megtettem, akkor fog segíteni nekem a Szentlélek Úr Isten. Mert ő az, aki eszem-

be juttatja a teljes igazságot és a megvalósításra segíti az én nemes erkölcsi törekvésemet. 

Szent Pál apostol azt az embert, aki egy, vagy több ilyen krisztusi tulajdonságot akar kialakítani magában – mert 

ez az élethivatása a keresztény embernek –, úgynevezett lelki embernek mondja, akit szembeállít az úgynevezett 

testi emberrel. Azért mondom, hogy úgynevezett, mert amikor felsorolja az apostol a testi ember és a leli ember 

tulajdonságait, megdöbbenéssel látjuk, hogy a testi ember tulajdonságai között nem csupán testi értelemben vett 

bűnök szerepelnek. Például a bálványimádás, a babonaság, a harag, az irigység nem kifejezetten testi eredetű bűn. 

A lelki ember tulajdonságai is megnyilatkoznak a testen keresztül, mint pl. a kedvesség, a jóság. Arra kell töre-

kednünk, hogy ne érjük be alacsonyabb rendű igazságokkal, nem próbáljuk elfojtani az értelem lendületét az 

Pünkösd 



örökkévaló igazságok felé, hanem bízzunk Istenben, aki már kinyilatkoztatta számunkra a teljes igazságot az 

életünk értelmére vonatkozóan, az erkölcsileg helyes cselekvésre vonatkozólag, és elküldte nekünk a Szentlel-

ket, aki segít a megvalósításban, ha mi is akarjuk. 

Ez az együttműködés, az én akaratok és a Szentlélek kegyelme együtt az, ami kialakíthatja bennünk azt az em-

bert, azt a Szentlélek által irányított ember, aki a Szent Pál-i kifejezéssel élve „lelki embert”, aki le tudja győzni 

a testi ember cselekedeteit, aki fölül tud emelkedni önmagán és ezzel megdicsőíti a Szentlelket. 

Bolberitz Pál: Tanúim lesztek! Szent István Társulat, Budapest, 2018. 94-95. p. 

Reviczky Gyula: Pünkösd 

Piros pünkösd öltözik sugárba, 

Mosolyogva száll le a világra. 

Nyomában kél édes rózsa-illat, 

Fényözön hull, a szivek megnyilnak. 

Hogy először tünt fel a világnak: 

Tüzes nyelvek alakjába’ támadt. 

Megoldotta apostolok nyelvét, 

Hirdeté a győzedelmes eszmét. 

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’ 

Ma is minden bánkodó szivének, 

Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’: 

Világitó sugaradat áldja. 

Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 

Világositsd hittel föl az elmét. 

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 

Diadallal az egész világon! 

Piros pünkösd, szállj le a világra, 

Tanits meg uj nyelvre, uj imára. 

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 

Szeretetnek sugara, Szentlélek! 

Dzsida Jenő: 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 utjain,  
S csak egyet tud és egyet érez…  

…Most váratlanul vágyón megvonaglik  
és felzúg Istenéhez:  

Betelt az idő!  
Sugarat, fényt, szint adj nekünk,  

Mert epedünk!  
Fényesség nélkül oly sivár az élet!  

Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet 
Legyen világosság!…  

És ismételik mindig erősebben 
A felviharzott étheren keresztül 
És felharsan az egek harsonája 

s a végtelennek zsolozsmája zendül 
Zsibongva, zsongva… 

És nagy szavát az Úr – kimondja! 
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Blitman, Sophie  
Irány az Északi-sark! 
Móra Könyvkiadó, 2021 
 
 

Schädlich, Susan  

A baktériumok és a vírusok világa 

Scolar Kiadó, 2021 

Kádár Annamária: Valódi 

példaképek 

Kulcslyuk Kiadó, 2021 

Hockney, David - Gayford, Martin: A képek története 

                                  és 

Hockney, David - Gayford, Martin: A képek története 

gyerekeknek 

Scolar, 2021 

Tokarczuk, Olga 

Az elveszett lélek, 

Csirimojó Kiadó, 2021  



 

 

 

 

Kalas Györgyi 

Sandwich grófja és a nápolyi 

pizza 

Pozsonyi Pagony, 2021 

Lencse Máté - Jesztl József 

Lovagi ujjtorna 

Pozsonyi Pagony, 2021 

Agócs Írisz 

Rajzolj egy krumplit! 2 

Pagony, 2021 

Fráter Erzsébet: 

Mesés növények, 

növényes mesék 

Scolar, 2021 

Williams, Ann-Marie  

Mondd el a tánc nyelvén 

Cor Leonis kiadó, 2019 

Dahl, Roald 

Matilda 

Kolibri, 2021 



 

 

Korda Archívum 

Az alábbi linken egy online feladvány érhető el. 

https://learningapps.org/display?v=p1cx2ania21 

Helyes megfejtés esetén egy kifejezést adunk meg 

megoldásként. 

Küldd el nekünk a helyes megoldást, neveddel, életkoroddal, iskolád nevével 

együtt szeptember 30-áig, a hirlevel@szegepi.hu címre. 
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Játék  

A Korda Könyvkiadó és Nyomda könyveinek archívuma 

 

A Korda Könyvkiadó és a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár együttműködésé-

vel elérhetővé tette a Korda Kiadó és Nyomda 1950-ig megjelent könyveit. Jelenleg 

576 kötetet tartalmaz az adatbázis. A kínálatot folyamatosan bővítik, várják az olva-

sók javaslatait is.  

 

Tömegtájékoztatás 

Ferenc pápa üzenete a tömegtájékoztatás 55. világnapja alkalmából 

 

Hazánkban idén május 9-én tartjuk a tömegtájékoztatás világnapját. A pápa e napra hagyományo-

san üzenetet intéz a hívekhez. A tömegtájékoztatás 55. világnapjának mottója: „»Jöjj, és lásd« (Jn 

1,46) Úgy kommunikáljunk, hogy az emberekkel ott és úgy találkozzunk, ahol és ahogy vannak!”.  

 

https://learningapps.org/display?v=p1cx2ania21
http://korda.ppek.hu/
https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-tomegtajekoztatas-55-vilagnapja-alkalmabol
http://korda.ppek.hu/

