SZENTMISÉK 2019. JANUÁR 21 – 27.
21. Hétfő:
1700 Élő és †Ágnesekért; Rózsika néniért szül.napján
22. Kedd:
1700 Püspökünkért; Betegeinkért; Jószándékra
23. Szerda:
700 Gyermekeinkért; Betegeinkért; Jószándékra
24. Csütörtök: 1700 Kismamáinkért és hitvestársukért, nagytesókért
25. Péntek:
1700 Önkéntes segítőinkért; Csoportvezetőinkért
26. Szombat: 1700 Keresztények egységéért
27. Vasárnap:
800 Egyházközségünk
híveiért
Elhunyt Almássy
Lászlóné, Évike (3.évf.)
00
10 Családi szentmise
1200 Kistemplom. †Lelkipásztorainkért
1700 Feri bácsi és a kicsinyek
2000 Férfikör
22. Kedd:
1700
23. Szerda:
Karizmatikus imaórák
24. Csütörtök: 1800 Énekkar
25. Péntek:
1600 Kisifi
1900 Ifi
26. Szombat: Cserkészek; Szentjános bogár
21. Hétfő:

Adományaikat köszönettel fogadjuk a Pátria TSZ folyószámlára:
Római Katolikus Egyházközség 65100084-11285940
Kedves Testvérek! A héten ökumenikus imahét zajlik. Hétfőn én
Péteriben szolgálok, tehát nem leszek Gyömrőn.
Hétfőn és kedden az evangélikustemplomban leszünk este 18
órától Szerdán nálunk, a templomban jövünk össze, csütörtökön
pedig a Prause Ház nagytermébe, ahol agapét is szervezünk.
Szendvicsek készítéséhez kérek segítséget. Fél ötkor kezdjük el
kenni a kenyereket, főzni a teát. Kérem a levlistánkon
jelentkezzen az, aki el tud jönni segíteni. Pénteken a református
templomban, szombaton az evangélikus templomban találkozunk
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2019. 01. 20. ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP10. évfolyam 3. szám
Nem ti választottatok engem, én választottalak benneteket Jn15,16

Evangélium: Lk 3,15-16.21-22
Abban az időben:
Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus
anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre,
tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus
anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte:
„Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.”
Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent,
amit
csak
mond!”
Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás
céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt a
szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is
töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most
merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.”
Odavitték.
Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem
tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet
merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s
szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak
amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg
mostanáig tartogattad a jó bort.”
Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában.
Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.
Ezek az evangélium igéi.

A GYÁSZRÓL 7.

Gyermekgyász 1.
Sajnos a normális gyászmunkát korunk gyakorlata sok helyen
akadályozza. Ellent mond a józan észnek, tagadja a valóságot és
akadályozza a gyermek normális lelki-szellemi fejlődését.
Társadalmunk a halálról való beszédet morbidnak ítéli és a
gyermeket kizárja belőle, mondván: „Túl sok lenne neki.” Ezzel
mesterséges gátat emelünk a valóság és a fejlődésében a valóságra
fokozatosan megnyíló gyermek közé. Éppen ezzel lesz „túl sok”
neki a valóság megértése. Megreked és abnormális, valóságon
kívüli utakra tér.
Halál esetén elküldik őket, vagy képtelen hazugságokat találnak
ki, pl. „anyu elutazott.” A gyerek persze megérzi, hogy valami baj
van. Felfedezi az ellentmondásokat és megnövekszik a felnőttekkel
szembeni bizalmatlansága. Ráadásul azokkal szemben rendül meg
a bizalma, akik az ő biztonságát jelentik és akikben első soron
kellene bíznia.
Megválaszolatlanul hagyják, vagy hallatlanba veszik kérdéseit;
újabb és újabb mesékkel áltatják; elárasztják játékokkal –
feloldhatatlan gyász lesz úrrá rajta.
Tipikus eset: „Testvérkédet Isten annyira szerette, hogy
magához vette a Mennyországba őt.” A gyerek ezt így fordítja le
magába: „Az Isten szeretetének tehát az a jele, hogy elássák az
embert a földbe.” Felnőttként is dühös lesz Istenre, s ha netán
elveszítené egyik gyermekét, súlyos depresszióba esik és
elhanyagolja családját, feladatait.
Úgy tűnhet, a gyerekkel nehéz beszélni a halálról. Valóban,
nekik más fogalmaik vannak róla, ezzel számolni kell.
- 3 éves korig az elszakítás foglalkoztatja, majd a
megcsonkítástól való félelem.
- 3-5 év. A halál nem állandó tény. Olyan számára, mint ősszel
egy virág eltemetése azért, hogy tavasszal kikeljen.
- 5-9 év. A halál egy mumus, aki jön és elviszi a gyermekeket.
Még mindig külső tényező, erő, és nem a természet rendjéből
fakadó valóság.
- 9-10 év között kezdi reálisabban nézni és mint állandó
biológiai tényt kezeli.

A GYÁSZRÓL 8.

Gyermekgyász 2.
Reakciók: Visszahúzódástól a viharos gyászreakcióig
sokféleképen reagál a gyermek a gyászban. Ez figyelmeztetés a
pótlási igényre. – Önfeledt játékba kezd, ekkor nem a gyászt
felejti. A játék a gyermek nyelve, megismerési módja, élete.
Hagyjuk játszani, akár a temetésen vagy a templomban is!
(Láttam temetésen kisgyereket krinolint enni – félt, hogy nem
lesz aki ad neki enni, ha nem lesz a nagymama, akinél
rendszeresen ebédelt.)
Mivel a gyermek nem tud különbséget tenni a halálkívánság
és a halál valósága között, gyakran bűntudatot érez és kínzó
megbánást, bánatot. Felelőséget érez, hogy ő ölte meg, vagy
miatta halt meg és fél a büntetéstől. Ha ezt nem fejezheti ki –
ezért is fontos, hogy lássa a halottat – akkor ez akár élete végéig
kínozhatja és nem lesz egészséges személyiség.
Már utaltunk a játék szerepére. A gyermek világa más és a
család ezt sokszor nem érti meg. „Tavasszal visszajön” mondja
– „Várd” feleljük rá. Készít valamit az elhunytnak – készítsen.
Kint hagy egy almát az úton levőknek – hagyjon. Eltemet
dolgokat (Szekrényben is ruhák közé, szőnyeg alá) – hagyjuk,
had temessen. Ha ezekért megfeddik, vagy helyreigazítják
tévedését, akkor a gyermek magába fojtja a gyászt, ami később
érzelmi életének zavarait fogja okozni. Ezek a cselekedetek nem
a valóság elfedését jelentik, hanem a gyermek játékban
kifejezésre jutó gyászmunkáját.
Minél egészségesebb a gyerek, a gyermekkor határa annál
inkább kitolódik. Komoly lelki károsodások kerülhetők el, ha a
gyászt mélyen át tudja élni és érzelmileg, valamint saját értelmi
szintjén ki tudja fejezni. Ezért nagyon fontos, hogy lássa a
gyerek már a haldoklót – különösen, ha közel állt hozzá és sokat
voltak együtt, egy lakásban, egy házban laktak, ha naponta látta
őt korábban. Nézze meg halottnak is, ha lehetséges, mert nem a
kórházba halt meg. Nézze meg a koporsóban, legyen ott a
temetésen, a sírnál, lássa a hantot, a koszorúkat.

