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3. Hétfő:
1800 Házastársainkért; Jószándékra; Betegeinkért
4. Kedd:
1800 Püspökünkért; Betegeinkért; Hálából
5. Szerda:
700 Kismamákért, férjeikért, nagytesókért
6. Csütörtök: 1800 Idős, magányos testvéreinkért
7. Péntek:
1800 Jézus Szíve imacsoport szándékára
8. Szombat: 1800 Hálából
Elhunyt Almássy
Lászlóné, Évike (3.évf.)
9. Vasárnap:
900 Egyházközségünkért
00
10. Hétfő:
8 HÁZASSÁG NAJA; Házaspárjainkért

1700 Feri bácsi és a kicsinyek
2000 Férfikör
4. Kedd:
1700 Válságban levő családokért imaóra
5. Szerda:
1700 Karizmatikusok
6. Csütörtök: 1800 Énekkar
7. Péntek:
1600 Kisifi
8. Szombat: Cserkészek; Szentjánosbogár
3. Hétfő:

Adományaikat köszönettel fogadjuk a Pátria TSZ folyószámlára:
Római Katolikus Egyházközség 65100084-11285940
Pünkösd utáni hétfőt a házaspárok és a házasság ünnepének
szenteljük. Nincs erősebb jele Isten és népe kapcsolatának, mint a
házasság. Ez ad lehetőséget arra, hogy megéljük azt a
kapcsolatot, amit Krisztus él az emberrel, népével: Feltétel nélkül
és visszavonhatatlanul ajándékozza önmagát és fogad el úgy, és
annak, aki vagyok, akik vagyunk.
Isten országa, ha valahol tapintható számunkra, akkor az a
házasság: keresztjeivel, áldozataival, színelátásával, csodáival,
gyümölcseivel, kitörő örömeivel, beteljesülésével.

GYÖMRŐI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA
2230 Gyömrő Frangepán u. 32-34 Plébános telefonszáma:30/49-33-884

2019.06.02. URUNK MENNYBEMENETELE 10. évfolyam 22. sz.
Nem ti választottatok engem, én választottalak benneteket Jn15,16

Olvasmány: ApCsel 1,1-11
Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett
és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a
Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a
mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él:
negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten
országáról.
Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta
nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya
ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok: „János csak
vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok
megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram,
most fogod helyreállítani Izrael országát?” Ő azt felelte: „Nem a ti
dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat.
Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor
leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a
föld végső határáig.” Miután ezeket elmondta, a szemük láttára
fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem
láthatták.
Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe,
egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és
megszólította őket: „Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt
tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön
el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment.”

É L E T R E S Z Ó L Ó A J Á N D É K 18.
A helyes és a helytelen szeretet 2.
Az elmúlt héten szóltunk a helytelen szeretet első három
formájáról, a birtoklási vágyról, a csábításról és az
önmegvalósításról. Mostani számunkban ezt folytatjuk.
4. A szerepcser az, amikor a szülő a kisgyermekéhez fordul
törődésért és szeretetért. Itt a szülők korai és magas
követelményeket várnak gyermeküktől, olyanokat, melyek
meghaladják felfogásukat. Úgy bánnak a gyerekkel, mintha jóval
idősebb volna. Úgy tekint a rá, mintha ő lenne a vigasz, a
szeretetteljes törődés forrása.
A gyermekkel szembeni brutalitás, a szerepcsere szélsőséges
formája. A gyermekét kihasználó durva szülő úgy érzi, joga van
elvárni gyermekétől, hogy kielégítse érzelmi szükségleteit,
megvigasztalja, törődjön vele. Ha pedig a gyermek elmulasztja, a
szülő büntetet. Többé-kevésbé minden szülő beleesik ebbe a
hibába, ha fáradt, kimerült, sikertelen, szeretetre vágyik, és nem
igen képes adni szeretetet. Ezek a tulajdonságok azonban nem
jellemzőek egy egészséges gyermekre. Ha rákényszerítik ezt az
egészségtelen szeretetet, zavar áll be fejlődésében. A szülők
feladata a gondoskodás, azaz a szülő ad, a gyerek kap.
Lelki életünk ápolására időt kell szánnunk. Ehhez szükség van
Isten előtti csendre, imádkozásra. Így töltekezhetünk, és ha fel
vagyunk töltekezve, nem várunk irreális dolgokat gyermekünktől,
hanem mi tudjuk őket tölteni. A szülő szeretetigényét a hitvesnek
kell kielégíteni. Vigyázni kell, hogy miközben figyelünk arra,
nehogy
helytelen
módon
szeressük
gyermekünket,
megfeledkezünk a helyes szeretet gyakorlásáról. Sokkal több
gyermek szenved a helyes szeretet hiányától, mint a helytelen
szeretettől. A helyes szeretet a gyermek javát és jó közérzetét
szolgálja, míg a helytelen szeretet a szülő természetellenes
szükségleteit szolgálja és gátlásaiból fakad.
Gyermekünk égető szükségleteit csak a szülő képes betölteni.
Ha nem képes erre, minél előbb forduljon segítségért – minél
tovább vár, annál rosszabb lesz a helyzet.

IMÁRANEVELÉSRŐL 1.
Sótiné Laczkó Gabriella Imádságra nevelés c.
szakdolgozatából
A jól nevelt gyereket keveset kell fegyelmezni, büntetni
szinte soha. (Szerencsére nem vagyunk tökéletesek és nem
mindig nevelünk jól. Ez azért jó, mert elmondhatjuk
gyerekünknek és elnézést kérhetünk tőle, aki így megtanulja
azt, mit kell tennie, ha ő is téved, rossz döntést hoz.)
Az imára nevelés elsődleges színtere a templom. Már
napokkal a templomba menetel előtt tudatni kell a gyerekkel,
hogy a templomba fogunk menni. A bemenetel előtt el kell
magyarázni, hogy a templomban apu, anyu, a bácsik és a nénik
Istenre figyelnek; itt az emberek megbékélnek, elcsendesednek;
elmondják Istennek örömeiket, bánatukat, fájdalmaikat,
reményeiket; megköszönik Istennek hitvesüket, szüleiket,
gyerekeiket. Azért vannak templomok, hogy ott az emberek
ezzel foglalkozhassanak. Te, gyerekem, vedd számba mi
mindent látsz, mi miért tetszik.
Meg kell tanítani már a kisgyermeket is a csendre. Csendben
lenni azt jelenti, szemlélni tud valamit, figyelmesen tud
koncentrálni valamire. Az éppen beszélni tanuló gyermeket
megtaníthatjuk egy-két rövid imaversre. A legegyszerűbb
imaszöveget is magyarázzuk meg. Tanítsuk meg, hogy saját
érzéseit, gondolatait, mindazt, ami őt foglalkoztatja, el tudja
mondani Istennek.
Ezért már kezdettől fogva, amikor még a szülő imádkozik
saját szavaival gyermeke helyett, be kell szőni az imába a
gyermek- világnak megfelelő gondolatokat és érzéseket. Ha az
imádság a napi programnak mindig ritmikusan visszatérő
pontja, a gyerekben kialakul az az érzés, hogy Istent megilleti a
rendszeres, köteles tisztelet. A szülők és nagyobb testvérek
összeszedett, áhítatos magatartása a közös imában hozzájárul
ahhoz, hogy a gyermek megtanulja milyen a helyes magatartás
az ima közben.

