SZENTMISÉK 2019. JÚNIUS 10 – 16.
10. Hétfő:
800 HÁZASSÁG NAPJA; Házaspárjainkért;
Szűz Mária, az Egyház Anyja közbenjárásáért, élő és †Margitokért;
11. Kedd:
1800 Püspökünkért; Beteg édesanyáért és fiáért
12. Szerda:
700 Kismamákért, férjeikért, nagytesókért
13. Csütörtök: 1800 Jézus Krisztus az örök főpap tiszteletére;
14. Péntek:
1800 Zoltán testi lelki gyógyulásáért
Elhunyt Almássy
15. Szombat:
1800 Lászlóné, Évike (3.évf.)
16. Vasárnap:
800 57. Házassági évfordulón hálából a kegyelmekért
1000 Családi szentmise; Te Deum; Hitoktatóinkért
1200 †Lelkipásztorainkért
10. Hétfő:
11. Kedd:
12. Szerda:
13. Csütörtök:
14. Péntek:
15. Szombat:

2000 Férfikör
1700
1700 Karizmatikusok
1800 Énekkar
1600 Kisifi
Cserkészek; Szentjánosbogár

Adományaikat köszönettel fogadjuk a Pátria TSZ folyószámlára:
Római Katolikus Egyházközség 65100084-11285940

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

2019. 06. 09. PÜNKÖSD VASÁRNAP 10. évfolyam, 23. szám
Nem ti választottatok engem, én választottalak benneteket Jn15,16

Szentlecke: 1Kor 12, 3b-7.12-13
Testvéreim! Senki sem mondhatja magától: „Jézus az Úr!”,
csak a Szentlélek által.
A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban
ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz.
Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent
véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja,
hogy használjon vele.
A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja
mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis
mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által:
akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok
vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek töltött el.

Evangélium: Jn 20,19-23
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.
Június 23. Úrnapja. 9 órakor lesz a szentmise, majd Úrnapi
Körmenet. Kérem szolgálatukat a sátorállításokban.
22-én szombaton, 17 óráról szentségimádás, alatta gyóntatás.
plébános

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus
megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a
zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és
így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta,
megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm
töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött
az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt,
és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem
bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

IMÁRANEVELÉSRŐL 2.
Sótiné Laczkó Gabriella Imádságra nevelés c.
szakdolgozatából

IMÁRANEVELÉSRŐL 3.
Sótiné Laczkó Gabriella Imádságra nevelés c.
szakdolgozatából

Az ima ne erőltesse meg a gyereket, sem időtartalmát tekintve,
sem tartalmilag, így elkerülhetjük a fegyelmezés problémáját.
Mikor kötött imádságot mondunk, mindig lássuk el valami egyedi
szándékkal. Olyannal, hogy a gyerek is értse miről van szó, kiért,
vagy miért imádkozunk. Isten csak azt teljesíti, ami üdvösségünk
szempontjából hasznunkra válik. Tanítsuk meg a legtökéletesebb
imára, amit a Miatyánkban minden nap mondunk: „Legyen meg a
te akaratod.” Az imára nevelésnél nem az a fontos, hogy a
gyerekek minél több imaszöveget bemagoljanak, hanem az, hogy
megérezzék az imának embert felemelő ünnepi jellegét. A családi
áhítatos együttlétet nem szabad letudni, hanem igen is kell rá időt
szakítani, a helyi körülményekhez, lehetőségekhez képest, kis
családi liturgiát kell kialakítani.
A szülőnek segíteni kell abban, hogy a gyermek ráébredjen
arra, hogy ami őt foglalkoztatja Istent is érdekli, részt vesz
életében.
Mit tanítsunk? Mindenképen tanítsuk meg a gyereket arra,
hogy a napot imával kezdje és imával zárja. Ez kicsi korban
akármilyen bugyuta versike lehet. Kamaszkortól saját szavaival,
amit köthet egy ruhadarabhoz, pl. „Fiam! Amikor reggel, nagy
álmosan húzod föl a gatyád, mond ki félhangosan: Jézusom, ma
veled! Vagy valami hasonlót. Este pedig gondold végig a nap
legmélyebb érzéseit, indulatait, békéit.
5. 6. osztályos korban beszélgessünk velük a Miatyánk egy-egy
kéréséről újra- és újra. Ezeket a beszélgetéseket soha ne
erőltessük, de ha a gyerek kezdeményezi, azonnal hagyjunk abba
mindent – főleg kamaszkortól és későbbi korban is, és
beszélgessünk vele.
A legfontosabb: Tanítsuk csendre a gyereket. Hajlamosak is rá
5-6 éves kortól, különösen a fiúk. Amikor elnéz egy bogarat, egy
hangyabolyt, akkor a majdnemcsendet él át. Ilyesmire biztassuk is
őket. Nézze a füvet, a levelet, képzelje bele magát, érezzük vele
együtt arcunkon a szelet, a napfényt. Becsukott szemmel
hallgassa a lélegzetét. Ezeket mi is játszhatjuk akár velük, akár
egyedül.

A hetvenes évek elején fedezte fel a katolikus egyház újra a test
szerepét az imában. Ez olyannyira elfelejtődött, hogy napjaink
vallásukat gyakorló hívek sem tudják, miért teszik azt a
templomban amit tesznek. Tanuljunk együtt gyermekeinkkel!
Minden az imáról szól. Térdhajtás: Köszönés és hódolat. Amikor
bejövünk a templomba, köszönünk Jézus Krisztusnak. Egyszer. (A
szomszédnak sem köszönünk tízpercenként, aki a kertben
dolgozik.) Közben nem vetünk keresztet! Vagy köszönünk, vagy
megvalljuk hitünket, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben
vetett hitünket, mert ezért vetünk keresztet. Ha ezt a szenteltvízbe
mártott kezünkkel tesszük, akkor felidézzük magunkban, hogy erre
az Atya a Fiú és a Szentlélek hitére kereszteltek meg. A mise
elején, amikor állunk, keresztvetéssel kezdjük a szentmisét, majd
szép lassan tedd össze a két kezedet, és csak arra figyelj, amit a két
tenyered között, esetleg a torkodban érzel – megszületik benned a
csend, az összeszedettség. Térdelés: Ez egy közel ideális
testhelyzet az összeszedettség megőrzésére – ha jó a térdeplő.
Már hároméves kortól lehet a gyerekekkel Képes Bibliát
nézegetni. Az Agapé kiadó kiadványa nagyon alkalmas –
általánosan elterjedt. Azért nem teszem ki a templomi tárlóra, mert
hatodikos kor után nem ajánlatos használni. Kamaszkortól az Ige
szerepe kell, hogy meghatározóvá váljon. 10 éves korra meg kell
ismertetni gyermekeinkkel a Kinyilatkoztatás jelenős alakjait és
eseményeit. Ilyen: Ádám és Éva, Káin és Ábel, Noé, bábeli torony,
Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau, József, Mózes, égő csipkebokor,
kivonulás, szövetség, Tízparancsolat, Józsue és a honfoglalás. A
bírák közül Gedeon és Sámson, Sámuel próféta. Dávid és Salamon
királyok. Ilés és Elizeus próféták. Jozija és vallási megújulás:
Templomrestaurálás és a Szövetség könyvének megtalálása. Az
író próféták közül Izaiás és Jeremiás élete. Esetleg a Makabeusok
felszabadító harca. Az Újszövetségből Lukács evangéliumának
példabeszédei és mindkét gyermekségtörténet (Lk és Mt).

