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SZANATÓRIUMI GONDOLATOK ÉS ÉLET
Egy vaskos teológiai tankönyvet hoztam magammal a Szanatóriumba (hogy okosodjak): Lelkipásztori teológia és új
evangelizáció Ferenc pápa szellemében címmel. Szeretnék
megosztani veletek néhány gondolatot, amelyet e könyvben olvastam, és megérintett. „Jézus Krisztus egyházainkat megtérésre hívja. Ezek a megtért egyházi közösségek
válnak majd, Urunkkal és az Ő erejében a remény hordozóivá az emberiség számára” (II. János Pál pp.). 2. „Anyaés pásztoregyházról álmodom. Az egyház szolgái legyenek
irgalmasak, törődjenek az emberekkel… Az első reform a
magatartás reformja. … Ahelyett, hogy csak elfogadó és
befogadó egyház legyünk, mely nyitva tartja plébániája kapuit, arra is törekedjünk, hogy olyan egyház legyünk,
amely új utakat talál… De ehhez merészség, bátorság kell.”
(Ferenc pp.).
Kezdettől úgy éreztem, hogy a fenti gondolatok nekem is
fölszólítások, de eltelt egy-két nap, amíg megértettem,
hogy nem (csak) a fölgyógyulásom utáni időre vonatkoznak, hanem már most
megszívlelhetem őket.
Új utak? Bátorság
kell? Hát próbálkozom: Megtudtam, például, hogy az egyik betegtársnak születésnapja van. Az addig
megismert férfi betegek szobáiba azzal a kérdéssel kukkantottam be délután,
hogy vacsora után a nappaliba jönnének-e, hogy megköszöntsük az ünnepeltet. Mind ígérték, hogy jönnek. Az otthonról kapott süteményből, aszalt fügéből és mandarinból
készítettem egy tányér kínálnivalót, aztán az összejövetelen elkezdtem egy
éneket. Talán 9-en
lehettünk, de egy
jó órát beszélgettünk. Az ünnepelt
nagyon örült. Így
sikerült már egy
másik szülinapot és vele együtt egy „búcsú-estet” is megszervezni. Apróság, hogy tegnap már második embernek
sikerült a szanatóriumi tartózkodás végén segítenem,

hogy a cuccait levigye az autóhoz. Aki új (most éppen a
szobatársam), igyekszem segíteni azzal, hogy elmondom,
mi a napirend, mire számítson, mik a lehetőségek. Igyekszem az ápolók, nővérek, gyógytornászok és betegek nevét megjegyezni, és akit csak lehet, a nevén szólítani. Igen,
érzem, hogy – ha akarom – már most része lehetek az
„anya- és pásztoregyház”-nak.
István atya (Mátraháza, 2021.02.27.)

RÖVID HÍREK
•

•

Kedves Jegyespárok! Szeretettel várjuk jelentkezésüket, amennyiben 2021-ben szeretnének egyházi
házasságot kötni. A jegyesoktatás márciusban lesz
a három falu jegyeseinek összevonásával Bordányban.
Március 12-én, pénteken este 18 órakor kezdődik a
Szent Mónika csoport anyukái által vezetett keresztút. Szeretettel várunk mindenkit.
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02.28.
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NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA
Rózsafüzért imádkozunk
Papjainkért és papi hivatásokért;
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Igeliturgia
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Szentségimádás
Szentmise
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Rózsafüzértársulat élő és elhunyt tagjaiért;
Keresztút
NAGYBÖJT III. VASÁRNAPJA
Rózsafüzért imádkozunk
Takács, Balogh és Kószó család élő és elhunyt tagjaiért;
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