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qJevezetó

Az ősegyházban, amikor a püspök a lelnőttet

megkeresztelte, egyben a bérmálás szentségét
is kiszolgáltafia neki. Ez a gyakorlat megmaradt
akkor is, amikor már nem lelnőfieket, hanem
gyermekeket kereszteltek. A keleti egyházban
még ma is a keresztelés után megbérmálják a
kisdedet.

Az idők lolyamán a bérmálás szentségének
idejét későbbre tették és érettebb korban szol
gáltafiák ki a gyermeknek. A Cathecismus Ro
manus alsó korhatárként már a 7. életévet veszi,
de 'első korhatárkénl még csak a 12. esztendőt.

A bérmálás idejében a. századok iolyamán nagy
ingadozás volt észlelhető. A X. Pius pápa által
kiadott Cathecismus lelújítja a régi gyakorlatot
és a bérmálás idejéül a 7-12. évet veszi. Ugyan
ezt mondja ki a Codex is 788. kánonjában. A
gyakorlatban azonban inkább a 10-16. esztendő

szerepel. A bérmálás idejének kitolását java-
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solja az a tény, hogy az előkészítés alkalmával
olyan fogalmakról kell beszélnünk [Szentlélek,
erősség, apostolság sib.], amelyeket az érettebb
korú ifjú könnyebben és jobban meg tud érteni.
Viszont az iskolából bérmálás nélkül kiengedni
'a gyermeket, nagy kockázat; Mivel az utóbbi érv
erősebbnek látszik, a legvalószinűbb gyakorlat az
lesz, hogy a bérmálkozás idejéül az elemi iskola
utolsó öt osztálya (lV-VIlI.), vagyis a gyermek
10-14. életéve fog kialakulni.

Mikor ezeket az előkészítő oktatásokat meg
írtam, a IV-VIII. osztályos elemistakra voltam
tekintettel. Természetesen az előkészítő oktatá
sok néhány gondolat komolyabb és mélyebb ki
iejtésénel könnyen alkalmassá tehetők a közép
iskola l-IV. osztályú tanulói számára is.

Lehetséges, hogy valakinek nincs -alhalma
tizenöt előkészítő oktatást tartani. Ezek a tizenöt
előkészítő oktatásból könnyen csinálhatnak ötöt:
1. Előkészületek. 2. Bérmálás szenisége, 3. Szeni
lélek. 4. Szenilélek ajándékai. 5. Közvetlen elő

készület a bérmálhozásta. Sőt három előadásra

is összevonhatók: 1. Szenilélek. 2. Szenilélek
ajándékai. 3. Bérmálás szenisége. A médezer te
kintetében, lőleg elemistáhnál, helyesebbnek tar
tom, ha inkább két vagy három előkészítő okta-
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tást végzünk egy alkalommal kis szünetek közbe
iktatásával, mint hogy több előkészítő oktatást
összevonunk és órahosszat beszélünk egyszerre.
Az opere operantis kegyelem fokozására igye
kezzünk a gyermeket a lehető legjobban előké

szítení. Legyünk nagylelkűek az idő és fáradság
tekintetében.

Az előkészítő oktatásokra hozzon a gyermek
egy vonalas elemista irkái, amelybe mindenegyes
alkalommal beraizolia a szemléltető rajzokat és
beírja az oktatás vezérszavait. Ilymódon rögzít
hetik meg az oktatáson elmondottakat. Ebbe a
Iiizetbe írhatják be azokat az imádságokat és éne
keket, amelyeket az oktatások végén elmondanak.
Végül ebbe a iiizetbe írhatják be azt a dolgoza
tot, amelyről az utolsó oktatásban szó van. A
kész füzet kedves emlék lesz minden bérmálkozó
számára.

Az oktatásokba a rövidség kedvéért nem vet
tem be, de alkalomadtán nagyon jól fel lehet
használni a Szentirás-olvasást. A Szentírásból
felolvashatunk olyan részleteket, amelyek a
Szentlélekrál vagy a Szenilélek kegyelmeivel
való közreműködésről (Sámuel, napkeleti böl
csek, szamaritánus asszony, Szeni Péter, Pilátus
felesége, jobb lator, Saul stb.], vagy a kegyelmek-
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nek való ellenállásról (Kain, fáraó, izraeliták,
farizeusok, Júdás, bal lator stb.] szólnak. Külö
nösen megható az Apostolok Cselekedeteiből/el

olvasni azokat a részleteket,amelyekböl kitűnik

a Szenilélek Úristen csodálatos műkiidése az
apostolok munkájának elősegítésére.

Végül a Szenilélek Úristent kérem mély alá
zattal, kís~rje bőséges kegyelmével e csekély
munkát és azokat, akik a bérmálás szentségének
méltó felvételére igyekeznek előkészíteni a gyer
mekeket, hogy azok hitük megvallásában valóban
állhatatosak és a bérmálás szentségének felvétele
után Krisztus Urunk országának bátor, hőslelkű,

áldozatos szioű apostolai lehessenek.

Székesfehérvár, 1940 húsvétünnepén.

TúRMEZEI FERENC



1. Hogyan készítette eló az Úr Jézus
az apostolokat a bérmálásukra?

Tárgyi cél: Ki a Szentlélek?

Nevelői cél: Vágyódás felkeltése a Szent
lélek elnyerése után.

Szemléltető eszközök: Színes táblarajz: eset
leg egy olyan kép.. amelyen az Úr Jézus tanítja
apostolait.

Vezérszavak: Harmadik isteni személy.
Vigasztaló.
Bátorságot adó.
Jaj annak, aki ellenál1/

[Színessel.]

Kedves Gyermekekl

Hangulatkeltés. Az Úr Jézus először az apos
toloknak küldte el a .Szentlelket. Azonban mielőtt

elküldte volna, előkészítette az apostolokat a
Szentlélek el jövetelére. Ez az előkészítés úgy
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történt, hogy többször beszélt nekik a Szentlélek
röl.

Célkitűzés. Ma azt fogom nektek elmondani,
mít mondott Jézus a Szentléiekröl apostolainak.

Előterjesztés. A Szeritlelket az úr Jézus is
merte a regjobban és beszélt is róla sokat az
apostoloknak. Mikor elküldte 'őket az egész
világra, így szólt hozzájuk: "Elmenvén, tanítsa
tok mínden nemzetet, megkeresztelvén őket az
Atyának és -Fiúnak és Szeritléleknek nevében."
(Mt. 28,19.) Ezzel világosan megmondta aposto;'
laínak, hogy a Szenilélek a harmadik isteni sze-

mély, ,!alóságos Isten az
Atyával és Fiúval együtt.
(Kat. 87. kérdés.) Egy kis
emlékeztető képet fogunk
rajzolni, hogy soha el ne

4-~ "':=--_ felejtsétek hitünknek ezen
igazságát.

Megvilágítás. Amint Jézus távozni készült a
földröl, megmondta apostolainak, hogy_el kell
mennie. Mikor az apostolok e miatt elszomorod
tak, így szölt hozzá juk: "És én kérni fogom az
Atyát és !J1ás vigasztalót 'fog adni nektek, hogy
veletek legyen mindörökre, az igazság lelkét."
(Ján. 14, 16.) Most már tudták az apostolok, hogy
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az eljövendő Szentlélek Vigasz/aló lesz, aki meg
vigasztalja őket szomorúságaikban. Jézus aztán
igy szólt a" Vigasztalóról: liA Vigasztaló pedig, a
Szentlélek, kit az Atya az én nevemben küld,
az majd megtanít titeket mindenre és eszetekbe
juttat mindent, amit mondottam nektek." (Ján.
14, 26.) Képzelhetitek. milyen örömmel hallgat
ták ezt az apostolok és mennyire fokozták ezek a
szavak vágyódásukat a Szeritlélek után: Az Úr
J ézus azt is megmondta, hogy akkor lesz nagy
szűkségük arra, hogy eszükbe jusson minden,
amíkor majd üldözni fogják őket. "Mikor pedig
átadnak titekef,'-nelegyen rá gondotok, miképen
és mit mondjatok ... Atyátok lelke az, mely szól
belőletek:' (Mt. 10, 19.) A Szentlélek tehát m.ajd
bölcseséget és bátorságot fog adni nekik. Végül
még arra figyelmeztette apostolait, milyen súlyos
bűnt követ el az, aki a Szentlélek Istennek ellen
áll, "És ha valaki az Emberfia ellen szól valamit,
megbocsáttatik neki, de aki a Szentlélek ellen
szél, annak meg nem bocsáttatik sem ezen a vilá
gon, sem a jövendőben:' (Mt. 12, 32.) Aki tehát
gonoszságában megátalkodik és a Szenilélele ma
lasztját visszautasítja, az elkárhozik.
- " Élt egyszer egy rossz ember. Öreg korára még

gonoszabb lett. A templomot kerülte, a parancso-
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kat nem tartotta meg. A Szentlélek mégis meg
akarta menteni a lelkét. Mikor halálán volt, el
ment hozzá a plébánosa, elvitte hozzá a szentsé
geket, de az öreg kiutasította a plébánost és visz
szautasította a Szeritlélek kegyelmét. Ezzel ön
maga kárhozatát okozta.

iJsszeloglalás. A mai 'napon tehát azt tanul
tuk, hogy a Szeritlélek a harmadik isteni személy
és valóságos Isten. Vigasztaló a szenvedésekben
s bölcseséget és bátorsdgot ad az üldözésekkor.
Aki pedig neki ellenáll, az elkárhozik.

Alkalmazás. Kedves Gyermekek! Ez a Szent
lélek, akiről az úr Jézus ilyen szépen beszélt,
fog eljönni a ti lelketekbe is. örüljetek ennek
nagy örömmel. Vágyódjato!s- utána éppen úgy,
mint az apostolok.

Érzelemkeltés. Mikor Szent Pál térítő útja
alkalmával eljutott Efezusba, néhány tanítványt
talált ott. Szent Pál megkérdezte tőlük: Vetté
tek-e már a Szentlelket? Azok azt felelték neki:
De még azt sem hallottuk, hogy van-e Szeritlélek.
Ti már nem így Ielelnétek, úgy-e? Nemde azt
felelnétek: Még nem vettük ugyan a Szentlelket,
de már nagyon vágyódunk utána.

Befejezésül énekeljük el a Jöjj, Szentlélek Ur
isten kezdetü éneket. (Szent vagy, Uram, 259. ének.)
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2. Hogyan készültek az apostolok a
bérm61koz6sukrat

Tárgyi cél: Lelki előkészület a bérmálásra.

Nevelői cél: Buzditás a Szeritlélekhez szőlö

ájtatosságokra.

Szemléltető eszközök: Színes táblarajz.

Vezérszavak: Lelki előkészület.

al Ima.
bl Szentmise,
cl Szentáldozás.
d) Jócselekedet.
Soha ne feledkezz el a Szent
lélekről. (Színessel. l

Kedves Gyermekek I
Hangulatkeltés. Az Úr Jézus mennybemene

tele előtt meghagyta apostolainak, hogy ne tá
vozzanak el Jeruzsálemből az Ö mennybemene
tele után, hanem várják meg a Szentlélek eljöve
telét. Az apostolok meg is tették Jézus paran
csát. Várták a Szentlelket. Készültek az ő bér
málkozásukra.

Célkitűzés. Ma azt fogom nektek elmondani,
hogyan készültek az apostolok a bérmálkozá
sukra.
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Előterjesztés. Miután az Úr Jézus a szemük
láttára felszállott a mennybe, az apostolok szo
morúan visszatértek Jeruzsálembe, az Olajfák
hegyéről. Amikor beértek il. városba, hova men
tek volna máshova, mint az utolsó vacsora ter
mébe. Hiszen itt minden az eltávozott Úr Jézusra
emlékeztette őket. Ebben a teremben gyűltek

azután össze minden alkalommal és várták a
Szeritlélek eljövetelét. Maga a Szentírás mondja
el, hogyan. "Mindnyájan állhatatosak voltak egy
szívvel-lélekkel ~z imádkozásban." (Ap. csel.
l, 14.)

Megvilágítás. A Szentlélek Isten nem jött el
mindjárt másnap Jézus mennybemenetele után.
Az apostoloknak állhatatosan kellett imádkoz
niok és kérniők a Szentlélek eljövetelét.

~ Azt"' tudjuk róluk,
<ce:. ~ hogy. állhatatosak voltak

a henyérszegésben, ami
a szentmisét és a szent
áldozást jelenti. Ma is
rajzolunk emlékeztetö ké
pet, hogy el ne feled
kezzetek szíveteket fel
emelni az imádság által
a Szentlélekhez.
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Az imádságon kivül az apostolok visszagon
doltak arra, amit nekik Jézus mondott a Szent
lélekről. Erről gondolkodva és beszélgetve, már
elfeledtette szomorúságukat a vágyódás a Szent
lélek után.

Összefoglalás. Ma azt tanultuk, hogy az apos
tolok állhatatos imádsággal. ájtatos szentmise
hallgatással. buzgó szenidldozássol készitették
lelküket a Szentlélek befogadására.

Alkalmazás. Kedves GyermekekI Ti is úgy
készüljetek a bérmálástokra, mint az apostolok.
Kövessétek az ő példájukat. A bérmálás nap
jáig mindennap imádkozzatok a Szentlélekhez.
Mondjátok el a Jöjj el Szentlélek Isten kezdetü
imádságot. Vagy mondiatok el egy tizedet a
rózsafűzérből ezzel a titokkal: Aki nekünk a
Szeritlelket elküldötte. Más alkalommal a Szent
lélekről szóló éneket is elimádkozhatjátok. Szent
misehallgatástokat és szentáldozástokat is ajánl
játok fel azért a kegyelemért, hogy lelketeket jól
elő tudjátok késziteni a bérmálásra. Azután
mindennap tegyetek valami jót, vagy önmegtaga
dást és ezt ajánljátok fel a Szentléleknek. Végül
mindennap vegyétek elő füzeteteket, amelybe
itt berajzoltátok az emlékeztető rajzokat és be
irtátok az emlékeztető szavakat. Nézzétek meg
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a rajzokat, olvassátok el a szavakat és gondol
jatok vissza arra, amít nektek elmondtam.

Érzelemkeltés. Élt egyszer Angliában egy
orvos. Ez az orvos nagyo~ rossz ember lett, már
a jó Istennel sem törődött. Egy alkalommal az
egyik betegétől a következő kis imádságot hal
lotta: Jöjj el, Szentlélek Isten! Töltsd be híveid
szívét és szereteted tüzét éleszd fel bennük! Az
istentelen orvos nagyon meglepődött ezen az
imádságon, de mivel a betegtől többször hallotta,
akaratlanul is megtanulta tőle. Mikor azután
valami nehéz dolga akadt, maga is elmondta.
Később már mindennap elmondta, sőt végül egy
nap többször is... És a vallástalan orvos azt
vette észre. hogy mindennap jobb ember lesz
belőle ... Az állhatatos és buzgó imádság min
den embert jobbá tesz.

Befejezésül imádkozzunk el a rózsafüzérből

egy tizedet ezzel a titokkal: Aki nekünk a
Szentleiket elküldötte.

3. Hogyan leell készülnötök a bérm616stokrar
Tárgyi cél: Egyéb előkészületek a bérmáláera.

Nevelői cél: A bérmálás kűlsőségeinek helyes
értékelése.
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Szemléltető eszközök: Színes táblarajz.

Vezérszavak: Bérmaszülő - jó katolikas.
Bérmaajándék - hasznos.
Légy szerény és illedelmes.
(SzínesseI. )

Kedves Gyermekek!

Hangulatkeltés. A bérmálás szentségének
méltó felvételéhez természetesen a legszüksége
sebb, hogy lelketeket jól előkészítsétek. A jól
előkészített lélek biztosan gazdag lelki ajándé
kokban részesült a Szentlélek Istentől. A lelki
előkészületen kívül van még egy másik előké

szület is, amelyet szintén nem szabad elmulasz
tanotok.

Célkitűzés. Ma azt fogom nektek elmondani.
mit kell még tennetek a lelki előkészületenkívül.

Előterjesztés. Már régen történt, hogy a né
metországi Aussigban bérmálásra készültek. Ez
a falu a Westphalen grófoké volt. Erre vagy tizen
a grófot kérték fel bérmaapának és a grófnét
bérmaanyának. Persze, mind csak azért kérte fel
a grófékat, mert gazdag ajándékokban remény
kedtek. Alaposan leesett az álluk, amikor meg
tudták, hogy bérmaajándékul csak egy imaköny
vet, egy rózsafűzért és egy szentképet fognak
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kapni. A tíz közül kilenc el sem ment az aján
dékért.

Megvilágítás. A bérmálás alkalmával két ve
zért választunk magunknak.' Két pártfogót nye
rünk, akik segítenek minket, hogy példás kato
líkus életet éljünk.

1. Miként a keresztségnél. úgy a bérmálásnál
is egy szeninek a nevét kapjuk. Ez a szent a bér
málás pillanatától fogva éppen úgy égi pártfo
gónk, mint a kereszteléskor nyert védőezentünk.
Ezért helyesebb az, ha a bérmálkozó nem ugyan
azt a nevet veszi fel, amelyet a kereszteléskor
már elnyert. Természetesen pogány nevet nem
lehet bérmanévnek választani.

2. A mennyei pártfogón kívül földi pártfogót
is nyerünk a bérmaszülőben. A fiúk bérmaapát.
a leányok bérmaanyát kapnak. A bérmaszülök
nek az a kötelességü_k. hogyamegbérmáltat a
lelki harcban szóval és példával segítsék. (Kat.
269. kérdés.] Ezért mikor bérmaszűlőt válasz
tasz, olyat válassz, aki maga is példás katolikus
életet él. Megsérti a bérmálás szentségét és a
szentségben elnyert Szentlelket, aki a bérmaszülő

gazdaságát nézi és nem az életét. Hogyan tudna
az erényes katolikus életre példát adni az, aki
maga sem gyakorolja azt. Ezért nem lehet bérma-
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szűlő a másvallású, és aki nem él katolikus há
zasságban. Azt is jegyezzétek meg, hogy senki
nek sem lehet bérmaszülöle az édesapja vagy
édesanyja vagy az idősebb testvére. Úgyszintén
nem lehet bérmaszülő, aki még maga sincs meg
bérmálva.

3. Még arra szerétném mindegyiteket figyel
meztetni, hogyabérmaruhában is kerüljétek
az oktalan fényűzést. úgy illik, hogy mindenki
tiszta ünneplő ruhában jelenjen meg a bérmálá
son, de teljesen felesleges drága ruhát csinál
tatni csak azért, hogy szebb legyen, mint a
másiké. Ruhátok tehát szerény legyen. A leányok
ruhája ezenkívül legyen illedelmes, vagyis a
szoknya olyan hosszú, hogy a térdet teljesen
takarja, ne legyen a nyaknál nagyon kivágva s
az ujja a könyöknél ne legyen rövidebb. A sze
rény és illedelmes ruha a belső áhítat egyik ki
fejezője.

4. Ha valaki nem tudna bérmaszülőt válasz
tani magának, vagy akiket felkért, senki sem fo
gadná el bérmagyermekének. az bérmaszülő nél
kül is megbérmálkozhat.

(jsszeloglalás. Ma tehát azt tanultuk, hogya
bérmáláskor két pártfogót nyerünk. Mennyei
pártlogónk az a szent, akinek a nevét felvesszük.
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ftöldi partlogánk a bérmaszülök, aki jó katolikus
legyen. A bérmáláskor öltözetünk ezerény és il
ledelmes legyen.

Alkalmazás. Figyelmeztetek mindenkit, hogy
az elökészítésekre pontosan eljárjon, mert aki
igazolatlanul hiányzik, az nem kaphat bérma
cédulát. Bérmacédula nélkül pedig a püspök úr
senkit sem bérmál meg. Figyeljetek beszédeimre
s amit mondok, tegyétek meg jó lélekkel. Akkor
ez a szentség igazán lelketek javára fog válni.
Amikor a rokonságban bérmaszülöt kerestek, ne

a leggazdagab
bat, hanem a leg
va11ásosabbatvá
lasszátok. Ne vá
gyakozzatok drá
ga bérmaajándék
után. A Szent
lélek ajándéka a
fontos j amit a

,/)..,........................ bérmaszülö ad, az
csak ennek a jel
képe, árnyéka.

Arról se feledkezzetek meg, hogy hálásak le
gyetek bérmaszülötöknek. Legalább is a neve
napján imádkozzatok érte. Ezt az imádságot
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folytassátok a halála után is lelke örök boldog
ságáért.

Érzelemkeltés. Igaz mesét mondok nektek
gyermekek. Gazdag Miska és Szegény Pista bér
málkoztak egyszer. Gazdag Miska aranyórát ka
pott, szegény Pista csak egy könyvet védőszentje

életéről. Mind a ketten nagyon örültek az aján
déknak. Am Gazdag Miska már az első nap el
rontotta az óráját az örökös felhúzással, meg
csináltatása után pedig leejtette a folytonos né
zegetés közben. Végül is az óra felmondta a szol
gálatot és a szekrénybe került nyugalomra. Sze
gény Pista pedig minden vasárnap elővette

könyvét és olvasgatott belőle, s közben sok szépet
és jót tanult. Az ő ajándéka sokkal hasznosabb
lett, mint az aranyőra.

Befejezésül énekeljük el a Jöjj, Szentlélek
Úristen kezdetű ének második versszakát. (Szent
vagy, Uram, 259. ének.)

4. Hogyan történt az apostolok bérmálkozása1

Tárgyi cél: A Szentlélek Isten műkődése,

Nevelői cél: Hűség a Szentlélek által vezetett
tévedhetetlen Egyházhoz.

Szemléltető eszközök: Kép a Szentlélek el
jöveteléről, szines táblarajzok.
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Vezérszavak: Széppé tesz.
Felvílágosít.
Tévedéstől óv.
Tanit és kormányoz.
Légy hű az Egyházhoz. [Szí
nessel.)

Kedves GyermekekI

Hangulatkeltés. Az apostolok tudták ugyan,
hogy eljön a Szentiélek, mert Jézus megigérte,
de azt nem tudták, hogyan fog eljönni. Egy na
pon azután eljött a Szeritlélek olyan csodálatos
mödon, amilyenre nem is gondoltak.

Célkitűzés. Ma azt fogom elmondani nektek,
hogyan történt az apostolok bérmálkozása,
vagyis hogyan nyerték el a Szeritlelket.

Előter;esztés. Mikor elérkezett a pünkösd
napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a
helyen, az utolsó vacsora termében. . . És hirte
lenül nagy zaj támadt az égből. Olyan, mint a
heves szélnek zúgása. És ez a zúgás betöltötte
az egész házat, amelyben voltak. Majd pedig szét
oszló nyelvek jelentek meg nekik. Ezek a nyel
vek olyanok voltak, mint a tűz. És leereszkedtek
mindegyíkük feje fölé. Erről a szent és boldog
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pillanatról fogunk most a füzetünkbe egy emlé
keztető rajzot rajzolni.

JegyezzÜk· meg jól: A Szenilélek Jézus
mennybemenetele után a tizedik napon szállott
az' apostolokra és az Anyaszentegyházra. (Kat.
88. kérdés.]

A Szentlélek eljövetelekor csodálatos dolog
történt. Mikor az apostolok lelkét elfoglalta a
Szentlélek, mindnyájan el kezdtek beszélni olyan
kűlőnféle nyelveken, amelyeket sohasem tanul
tak. Mert a Szeritlélek adta nekik a tehetséget,
hogy ezeken az ismeretlen nyelveken szölia
nak ... A nagy zajt persze azok is meghallot
ták, akik az utcán voltak. A zaj okát nem tudták
maguknak megmagyarázni az emberek. Nagy tö
megben verődtek össze a ház előtt. Csodálkozé-
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suk még nagyobb lett, mikor az apostolokat meg
hallották különféle nyelveken szélani. Mindnyá
jan álmélkodtak és csodálkoztak. Majd igy szől

tak egymáshoz: Ime, ezek, akik beszélnek, nemde
mindnyájan galileaiak, hogyan hallottuk hát még
is a mi nyelvünkön szólni őket? Igy álmélkodtak
a pártusok, médek, e1amiták, mezopotámiaiak,
iúdeaíak, kappadőciaíak, pontíusok, ázsiaiak,
frfgiaiak, pamfiliaíak, egyiptomiak, cireneiek, li
biaiak, rómaiak, krétaiak, arabok. Ezek mind
mind nem tudták megérteni, hogy mi történt, ha
nem csak álmélkodva kérdezték: Hát ez mi? Én
is ezt kérdezem tőletek: Hát ez mi volt? A fele
let ez: A Szeritlélek Isten csodája.

Megvilágítás. A Szentlélek Isten már eddig
is több csodálatos dolgot tett.

1. Már a teremtéskor olt lebegett a teremtett
világ anyaga felett. Rendezett, alakított, szépi
tett. Ö alakitotta ilyen széppé és nagyszerűvé ezt
a világot. Ez volt a Szentléleknek első áldásos
működése. . .

2. A Szentlélek Isten segitette és lelvilágosí
totta az ószövetségi prófétákat. Ezek a próféták
tartották ébren az emberekben a reménységet,
hogyaMegváltó el fog jönni a földre. Megjöven
dölték a Megváltó születése idejét és helyét,
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származását, csodáit, szenvedését, halálát, fel
támadását, mennybemenetelét. Hogyan tudták
ezt több száz, sőt ezer évvel előre megmondani 1
A Szentlélek segitségével.

3. A Szeritlélek csodálatosan segitette azokat
is, akik a Szentírást írták. Az ő csodálatos segit-.
sége révén volt csak lehetséges az, hogya Szem
írásban semmiféle tévedés nincsen.

4. Mikor Gábor angyal elmondta Szűz Máriá
nak, milyen csodálatos dolgok fognak vele tör
ténni, Szűz Mária megkérdezte. miképen lesz ez?
Az angyal ezt felelte: A Szentlélek ereje által
történik l

5. Ott látjuk még a Szentlelket Jézus keresz
telésekor, amikor a Megváltó működését elkezd
te. Mintegy előre tanúskodott Jézusról, hogy ő

az eljövendő, akiről Adám- és Évának szölt,
akiről a próféták jövendöltek: a Megváltó. Az
után eljött a Szentlélek az első pűnkösdkor, mint
már előbb elmondtam. A Szenilélek a végett jött
el, hogy a világ végéig munkálkodjék az Anya
szentegyházban és az emberek lelkében. (Kat.
89. kérdés.] A Szenilélek úgy munkálkodik az
Anyaszentegyházban, hogy azt láthatatlanul ta
nítja és kormányozza. (Kat. 90. kérdés.]

Az Anyaszentegyházat gyakran szokták egy
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hajóhoz hasonlítani, amely az élet tengerén halad.
E hajó felett őrködik és a hajót kormányozza a
Szentlélek. Ezt egy kis képben fogjuk most meg
rajzolni.

~~

Az Anyaszentegyházban az igaz vallást a
tanító hivatal, vagyis a tanító Egyház tanítja té
vedés nélkül. (Kat. 108. kérdés.] A tanító Egy
ház a pápából és a vele egyesült püspökökbOl
áll. (Kat. 109. kérdés.] A tanító Egyház a hit és
erkölcs tanításában nem tévedhet. (Kat. 110.
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kérdés.] A tanító Egyház azért nem tévedhet a
hit és erkölcs tanításában, meri Krisztus Urunk
megigérte, hogy az Egyházat nem logja elhagyni,
és hogya Szenilélek is az Egyházzal marad
örökre. (Kat. 111. kérdés.] A Szentlélek tehát.
az Igazság Lelke. vigyáz. hogy az Anyaszentegy
ház ne tévedjen a hit és erkölcs tanításában.

(jsszeloglalás. Nemcsak az úr Jézus szavai
ból tudjuk. hanem csodás műkődéséből is látjuk.
hogya Szeritlélek Isten. A világ szép rendjét ő

alakította ki; a prófétákat lelvilágosította: a
szent írókat és a pápát a tévedéstől megóvta.
Anyaszentegyházunkat a mai napig is láthatat
lanul tanítja és kormányozza.

Alkalmazás. Kedves Gyermekek I Ti is an
nak az Anyaszentegyháznak vagytok a tagjai.
amelyet a Szeritlélek tanít és kormányoZ.Marad
jatok meg ebben az Anyaszentegyházban és a
katolikus hitben mindhalálig. Aki ebben a hitben
állhatatosan megmarad. az üdvözül. aki az igaz
hitet elhagyja, az elkárhozik.

Érzelemkeltés. A görögkeleti szakadárok
megtagadták a Szentlélek Isten származását.
Meg is bűnhődtek érte. Az egyes országok görög
keleti hivei elszakadtak a konstantinápolyi pát
riárkától is. Maga Konstantinápoly városa és az

25



egész tartomány a pogány törökök kegyetlen
uralma alá került. A görögkeletiek legföbb és
legszebb temploma, a Hagia Sophia, török me
cset lett. A törökök kegyetlensége miatt nagyon
sok görögkeleti kivándorolt Konstantinápolyból
és ma már oly kevesen vannak, hogy templomai
kat is alig tudják fenntartani.

Befejezésül mondjuk el az apostoli hitvallást.
Mikor odaérünk: Hiszek Szentlélekben •.• akkor
dobbanjon meg a szívetek, mert akit megvallo
tok, az fog a lelketekbe szállni a bérmálás szent
napján.

5. Hogyan történt az el.6 keresztények
bérm6lkoz6sa!

Tárgyi cél: A bérmálás szentsége,

Nevelői cél: A bérmálás szentségének méltö
felvétele.

Szemléltető eszközök: Kép az apostolok bér
málásáról. [Színes táblarajz.] -

Vezérszavak: A bérmálás szentség.
Kézfeltétel.
Megkenés.
Egyszer, de szentűl I [Színes
set)
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Kedves Gyermekekl

Han~ulatkeltés. Az apostolok nagyon boldo
gok voltak, hogy elnyerték a SzenUelket. Mivel
Jézustól hatalmat kaptak arra, hogya Szentlel
ket mások számára is imádsággal megnyer jék, a
Szeritlélek elnyerésének örömében az első ke
resztényeket is részesitették. Ez pedig úgy tőr

tént, hogy az apostolok az újonnan megkeresz
telt keresztényeket megbérmálták.

Célkitűzés. Ma azt fogom nektek elmondani,
hogyan bérmálták meg az apostolok. az első ke
resztényeket.

Előter;eBzfés. Mikor Szent Pál Efezusba jött,
talált ott néhány tanítványt, akik még csak Szent
János keresztségében részesültek. Ezeket azután
Szent Pál előbb megkeresztelte az Úr Jézus ál·
tal rendelt igazi keresztséggel. Azután rögtön
rájuk tette kezét. "S midőn Pál rájuk tette ke
zeit, a Szentlélek leszálla rájuk és szölnak vala
nyelveken és prófétálnak vala." (Ap. csel. 19,6.)

Me~vilá~ítás. Szent Pál ekkor egy szeatséget
szolgáltatott ki, amelyet mi bérmálásnak neve
zünk.

A bérmálás szentségét az apostolok \Így szol
gáltatták ki, hogy a bérmálandónak fejére tették
kezüket és úgy imádkoztak.
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t. A kézrátétellel régen is, most is akkor
imádkozik az EgyházI amikor valami nagyon fon
tosat kér az Istentől. (Papszentelés.) A bérmá
láskor is fontosat kér: a Szeritlélek Istent a bér
málkozó számára.

2. A kézrátétel általában jelenti azt is, hogy
valakit védelmünkbe veszünk. Az Anyaezentegy
ház kézrátétellel jelzi, hogya Szentlélek erejé
vel védelmébe veszi abérmálkozót a gonosz
lélekkel szemben.

3. A kézrátétel annyit is jelent, hogy akire
rátesszük kezünket, azt magunkévá fogadjuk. A
bérmálásnál a kézrátétel ezen értelemben azt
jelenti, hogya megbérmált ezentúl a Szentléleké,

A bérmálás szentségéhez hozzátartozott a
szentelt olajjal való megkenés. Szent János apos
tol levelében olvassuk: Ti azonban rajta legye
tek, hogya kenet, amelyet tőle nyertetekI meg
maradjon bennetek. (I Ján. 2, 27.) A szentelt
olajjal való megkenésnek is van jelentősége. Az
ószövetségben szentelt olajjal kenték meg a ki
rályt, a papot és az apostolt. A megbérmált is

a) király lesz szenvedélyeí és kísértései fe
Iett,

b) pap lesz oly értelemben, hogy életében sok
áldozatot, önmegtagadást, lemondást hoz Istennek.
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c) apostol lesz, mert segit az Egyház vezetöi
nek Isten országa terjesztésében.

Ez a rajz pedig emlékeztet arra, hogya bér
málás szentségének két fontos része: a kézfel
tétel és a szentelt olajjal való megkenés.

A Szentírásban nincsen ugyan meg az, hogy
Jézus mikor alapította a bérmálás szentségét.
Azonban, ha Jézus nem alapította volna, akkor
az apostolok nem mertek volna bérmálni, és még
kevésbbé tudták volna a Szentlelket másoknak
.lekönyörögni. Ebből

látszik, hogy az apos- ~
tolok a Szentlélek köz- ,ti!.,·a
lésének hatalmát épp- _T_
úgy megkapták Jézus- ~ ~

tól, mint az átváltoz-~~ .;
tatás és a bűnbecsá- ~
nat hatalmát.

Ez a kis rajz arra - -
emlékeztet, hogy az
apostolokJézustólkap
ták a hatalmat a bérmálásra.

A protestánsok konfirmációja nem egyenlö a
mi bérmálásunkkal. mert az nem más, mint kűl

sőség és ünnepélyes hitvallás. Mivel nem szent
ség a koníírmáció, így kegyelmet sem adhat; már-
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csak azért sem, mert nem felszentelt személy
adja. (Luther a bérmálást előbb megtartotta, ké
sőbb az egyházi renddel együtt elvetette. - Kü
lönösen vegyes vallású faluban fejtendő ki.]

összefoglalás. Ma azt tanultuk, hogy az apos
tolok a keresztény híveket megbérmálták oly
képen, hogy rájuk tették kezüket és szenieli olaj
jal megkenték őket. A protestánsok megtagadták
a bérmálás szentségét, ezért nem is nyerhetik el
a Szentlelket.

Alkalmazás. Kedves Gyermekekl Nagy szent
ség az, amelyet most felvenni készültök. Aki kö
zületek nem lesz pap, arra soha többet nem fogja
rátenni kezét a püspök és sohasem kenik meg
krizmával. Nagyon buzgón imádkozzatok tehát,
hogy ezt a szentséget méltóképen tudjátok fel
venni. Szentmiséimben én is imádkozom értetek.
Ezt a szentséget csak egyszer vehetitek fel, de
akkor azután szentül tegyétek.

Érzelemkeltés. Nazianzi Szent Gergely érde
kes esetet mond el. A hitehagyott Júlián császár
udvari kiséretével ünnepélyes áldozatot akart be
mutatni a bálványképekben rejtőző démonoknak.
Mikor már mindenki elfoglalta a helyét, a csá
szár jelt adott, hogya ténykedés kezdetét ve
heti. Ámde a pogány papok szinte megkövülve,
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mozdulatlanul állnak, nem tudják az áldozati
cselekményt elvégezni: az élesre fent kések nem
metszik az állati testet, a tűz pedig az oltáron,
alighogy meggyujtják, nyomban ki is alszik. A
pogány főpap erre felkiált: Itt valami láthatat
lan nagy hatalom működik és megakadályoz mín
ket szándékunkban. Azután kéri a császárt, vizs
gáltassa meg, vajjon nincs-e a jelenlévők között
keresztény, kit megmostaka vízben és felkentek
az olaiial. Erre az emberek közül előlép egy ne- .
mes ifjú. Én keresztény vagyok, - jelenti ki 
és nemrégiben kentek fel a szent olajjal. Segít
ségül hívtam szívemben a Szentlelket és íme, a
gonoszlelkek menekülni kényszerültek. Ezért
nem lehet az áldozatot befejezni •.. A császár,
mint egykori keresztény, borzongva és némán
hagyta el a bálványok templomát ...

Befejezésül énekeljük el a Jöjj, Szentlélek
úristen kezdetűének harmadik versszakát. (Szent
vagy, Uram, 259. ének.)

6. Hogyan fog történni a ti bérm616stok!

Tárgyi cél: A megyéspűspök az apostolok
utóda.

Nevelői cél: Nagy tisztelet a megyéspüspök
iránt.
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Szemléltető eszközök: A megyéspüspök ké
pének bemutatása. (Szines táblarajzok.]

Vezérszavak: Apostolok utóda.
Főpásztor.

Jelvényei.
Lelked szerető atyjai [Színes
seI.)

Kedves Gyermekek I

Han~ulatkeltés. Az apostolok elküldték Fülöp
diákonust Szamariába. A szamaritánusok közül
sokan megtértek. "Mikor pedig az apostolok, akik
Jeruzsálemben voltak, meghallották, hogy Sza
maria befogadta az Isten igéjét, elküldték hoz
zájuk Pétert és Jánost, akik odajövén, imádkoz
tak értük, hogy elnyerjék a Szentlelket, mert
az még egyikükre sem szállott le, hanem csak
meg voltak keresztelve az úr Jézus nevében. Ek
kor rá juk tevék kezüket és azok elnyerék a
Szentlelket.' (Ap. csel. 8, 14.) Az apostolok
nak kellett elmenniök Szamariába, mert Fülöp
csak szerpap volt. A bérmálás szentségét még az
áldozópap sem szolgáltathatja ki, hanem csak a
püspök. Ezért hozzánk is az apostolok utóda, a
megyéspűspök úr fog. eljönni.

Ez a kis emlékeztető rajz arra figyelmeztet,
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hogya bérmálás
szentsége kiszolgál
tatásának hatalmát
az Úr Jézus az
apostoloknak adta
és tölük ezt a ha
talmat mint utódok,
a püspökök örököl
ték.

a m;:~~~:~:;Ök:~ ;:~I \~~ról fogok nektek
beszélni. 1 \

Előterjesztés. " ~. I ~ J.'
Mivel a megvés- Q (!) cp ~
püspök úrnak kell
elmenni az egyházmegye minden helységébe
bérmálni, öt körzetre osztották be az egyházme
gyét és így a megyéspűspők úr öt évenként megy
el míndenhova. A megyéspűspök urat olyan nagy
tisztelettel és szeretettel fogadjuk, mintha az úr
Jézus apostola jönne hozzánk. Már a falu hatá
rában fogják öt elöszőr köszönteni. Mi a templom
ajtajában fogjuk várni. Mikor a megvéspüspök
úr megérkezik, megcsókolja a feléje nyujtott fe
születet, azután szenteltvízzel meghinti az össze-
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gyűlt híveket. Ezután bemegyünk a templomba.
miközben ezt az éneket fogjuk énekelni: Isten
hozta hív nyájához ..• Az. oltárnál azután imát
mondunk a SzentIélekhez és a templom védő

szentjéhez, majd utána következik a szentmise és
a bérmálás. amelyről később fogok beszélni.

Megvi!ágítás. Mikor Szent Péter meghalt.
utóda lett a pápa. aki az Egyház feje. Mikor az
apostolok meghaltak. utódaik lettek a püspökök.
akiket a pápa nevezett ki. "Az Anyaszentegyház
elöljárói most az apostolok utódai, vagyis az
Anyaszentegyház püspökei a pápa vezetése
alatt." (Kat. 101. kérdés.] A mi megyéspüspök
urunkat ..• pápa nevezte ki ••. évben. .Krisztue
Urunk a végett alapította az Anyaszentegyházat,
hogy az örök üdvösségre vezesse az embereket."
(Kat. 106. kérdés.] "Az Anyaszentegyház azzal
vezeti az embereket az örök üdvösségre: 1. hogy
tévedés nélkül tanítja őket az igaz vallásra, 2.
törvényeivel kormányozza, 3. kegyelemeszközök
kel megezenteli őket." (Kat. 107. kérdés.] Ebben
a munkában a legfőbb szerepük az apostoli utó
doknak, vagyis a püspököknek van. kiket ezért
fópásztoroknak szoktak nevezni.

A püspököknek mint fópásztoroknak, külön
leges jelvényem vannak.
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A főpapi jelvények a következők:

,a) Püspöksüveg az igazság sisakja, azt jelenti,
hogy a megyéspüspök az egyházmegyében a hit
nek legfőbb tanítója.

b) Pásztorbot azt jelenti, hogya megyéspüs
pök a hívek lelkének legfőbb pásztora az egyház
megyében. .

c) Mellkereszt azt jelenti, hogy a megyés
püspök az élő hitet a szívében hordozza és azt
félelem nélkül megvallja.

d) Gyűrű az Istenhez való törhetetlen hűsé

get jelenti.

3* 35



(jsszeloglalás. A bérmálás szentségének ki
osztására a megyéspüspök úr jön hozzánk, mert
bérmálni csak püspöknek lehet. A megyéspűspök

úr az apostolok utóda és az egyházmegye lőpász

tora.

Alkalmazás. Kedves Gyermekekl A megyés
püspök úr a ti lelki fővezéretek. Nagy tisztelet
tel, de még nagyobb szeretettel nézzetek rá. Fi
gyelemmel hallgassátok és engedelmesen köves
sétek szavát, amit majd mondani fog. Fáradságát
azzal háláljátok meg, hogy Imádkoztok érette.

Érzelemkeltés. A püspököknek sokszor na
gyon nehéz a főpásztori munkájukat elvégezni.
Legutóbb olvastam egy oroszországi püspök bá
csiről, aki ~gy nagy gyárban dolgozott mint mun
kás. Temploma egy rozzant kis ház, miséző kely
he egy konzerves doboz volt. Kispapjai ugyan
abban a gyárban dolgoztak. Még így is észrevet
ték őt és papjait a kommunisták, és egy egész
ségtelen börtönbe vetették. Itt sínylődött mint
az igaz hitnek vértanúja. Isteni csodával volt ha
táros, ahogyan kiszabadult a kommunisták kar
maiból ... Meséljünk még egyes és más alkalmas
dolgot a rnegyéspűspők úr életéből,

Befejezésül énekeljük el az Isten hozta hív
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nyájához című éneket. (Szent vagy, Uram, 258.
ének.]

7. Mivel aj6ndékozta meg a Szentlélek
az apostolokat!

Tárgyi cél: A Szentlélek rendkívűli aján
dékai.

Nevelői cél: Vágyódás felkeltése a Szeritlélek
a jándéka után.

Szemléltető eszközök: Színes táblarajz.

Vezérszavak: Felvilágosít.
Lelkesít.
Bátorít.
Erősít.

Kérj állhatatosanI [Színessel.]

Kedves Gyermekek I

Hangulatheltés. A Szentlélek már az ószövet
ségben is csodálatos adományokat adott a prófé
táknak. Betekinthettek egy pillanatra a jöven
dőbe. Az apostoloknak is rendkívüli ajándéko
kat adott a Szentlélek az első pünkösd alkalmá
val.

Célkitűzés. Ma azt fogom nektek elmondani,
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hogy mivel ajándékozta meg a Szentlélek az
apostolokat.

Előterjesztés: A Szentlélek, a harmadik is
teni személy, éppen úgy tud csodát tenni, mint
az Atya és a Fiú. Az apostoloknak az első pün
kösd napján csodadolgokat ajándékozott, mert a
kezdődő Egyházban ez szükséges volt. A mult
kor elmondtam, hogya Szentlélek eljövetelekor
a nagy zúgásra óriási tömeg tódult ahhoz a ház
hoz, amelyben az apostolok voltak. Az emberek
látták, hogy valami csodálatos dolog történt, de
nem értették, hogy mi. A ház előtt zsibongó tö
meghez kiment Szent Péter és prédikálni kezdett
'nekik. Gyönyörű beszédét ezzel- fejezte be:
"Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizo
nyossággal, hogy az Isten Úrrá is, Krisztussá is
öt tette, azt a Jézust, akit ti keresztre feszitet
tetek." "Midőn ezeket hallották, szfvűkben meg
illetődének és szólának Péterhez és a többi apos
tolhoz: Mit cselekedjünk, férfiak, testvérek?
Péter pedig felelé nekik: Tartsatok bűnbána

tot és mindenitek keresztelkedjék meg Jézus
Krisztus nevében bűneitek bocsánatára ... Akik
tehát megfogadták szavát, megkeresztelkedének
és körülbelül háromezer lélek csatlakozék aznap
hozzájuk:' (Ap. csel. 2, 36-42.) Ezt a szép
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és bátor beszédet az a Szent Péter mondta, aki
néhány nappal elötte még szólni sem mert; az
'Or Jézust nemhogy így megvallotta volna, hanem
még meg is tagadta.

Megvilágítás. Az ajándékokat, amelyeket a
Szentlélek az apostoloknak adott, nagyon szépen
küejezi az a möd, ahogyan a Szentlélek eljött az
apostolokra. A Szentlélek

a) tűzjelként jött, mert a tűz melegít. A
Szentlélek felmelegítette, fellelkesítette az apos
tolokat. Milyen lelkes prédikációnak kellett len
nie Szent Péter beszédének, hogy háromezer em
bert meg tudott téríteni.

b) Tűzjelként jött, mert a tHz világit. A
Szentlélek felvilágosította az apostolokat. Az
apostolok egyszerre jól megértették Jézus taní
tását. (Miért kellett Jézusnak szenvednie, nem
földi, hanem mennyei országot alapit stb.]

c) Vihar jeIként jött, mert a vihar óriásit tud
cselekedni. A Szentlélek óriásit cselekedett az
apostolok lelkében. Atváltoztatta a félénk, gyáva
tanítványokat bátor, hőslelkű apostolokká. Szent
Péter prédikációját ott merte elmondani, ahol a
nép nem sokkal elötte Jézus halálát kivánta.

d) Viharielként jött, mert az apostolokat
olyan erősekké tette, mint a vihar. A legkínosabb
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halált is képesek voltak elviselni az Úr Jézusért.
Szent Pétert, Andrást, Bertalant és Mátyást ke
resztre feszítették; Szent Jakabot, Fülöpöt, Júdás
Taddeust és Pált lefejezték; Szent Jánost forró
olajba dobták; Szent Simont kettéfűrészelték;

Szent Mátét elevenen elégették. Szent Tamást
lándzsával keresztüldöfték. A Szentlélek hős

vértanúkká tette valamennyiüket.

e) Nyelvjelként jött, mert az apostoloknak
prédikálniok kell. Az apostolok nem jártak isko
lába, mégis a Szentlélek eljövetele után minden
nyelven tudtak beszélni. A nyelvek ajándéka azt
is jelentette, hogy nemcsak a zsidóknak, hanem
minden népnek kell hirdetniök Jézus tanítását.
Az apostolok ezt meg is tették. Szent Péter An
tiochiában és Rómában, Szent Jakab Jeruzsá
lemben, Szent János Efezusban és Patmoszban,
Szent András Patraszban, Szent Júdás Szíriá
ban, Szent Simon Perzsiában, Szent Máté Etiópiá
ban, Mezopotámiában, Líbiában, Örményország
ban, Szent Fülöp Frigiában, Szent Tamás Indiá
ban, Szent Mátyás Kolchiszban, Szent Pál pedig
apostoli útjában többfelé is hirdette az Úr Jézus
tanítását.

Emlékeztető rajz a Szentlélek ajándékaira.
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Összefoglalás. Ma azt ta
nultuk, hogya Szentlélek az
apostolokat fellelkesítette, meg
világosította, bátrakká és áll
hatatosakká tette, az Úr Jézus
tanításának hirdetésére szerte
a világban szétküldötte.

Alkalmazás. Kedves Gyermekek I A Szent
lélek az Ö adományainak osztogatásában telje
sen szabad. Mindenkinek azt ad az eljövetele
alkalmával, amit akar. Buzgón könyörögjetek
hozzá, hogy titeket is ajándékozzon meg bősége

sen. Az ő ajándékaira igen nagy szüksége van
mínden embernek az életben, hogy állhatatosan
és erősen ki tudjon tartani minden csapás és
szenvedés között a hitben.

Érzelemkeltés. Mikor Szent Péter és apostol
társai a Szentlélek segítségével mindíg csodá
sabb és csodásabb dolgokat tettek és mindíg több
és több embert megtérítettek, akkor a zsidó fő

papok elfogatták őket és megfenyegették, hogy
egyáltalában ne beszéljenek és ne tanítsanak
Jézus nevében. Szent Péter azonban bátran így
felelt azoknak a zsidó főpapoknak, akik Jézust
is halálra ítélték: Itéljétek meg, vajjon igazsá
gos volna-e az Isten színe előtt inkább tirátok
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hallgatni, mint az Istenre, mert lehetetlen ne
künk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és
hallottunk. (Ap. csel. 4, 19-20.) A főpapok

újabb fenyegetése után visszatértek a kereszté
nyekhez és imádkoztak, "Miután igy imádkoz
tak, megrenge a hely, ahol egybegyülve voltak s
mindnyájan beteltek Szentlélekkel s bízvást hir
dették az Isten igéjét." (Ap. csel. 4, 31.) Hir
dette iS mindegyik apostol Jézus tanítását rendü
letlenül, egészen a vértanúhalálig.

Ma tanuljuk meg a SzentIélekhez szölö imád
ságot és azt mondjátok el most és minden alka
lommal, amikor a Szentlélektől valamit kértek.

"Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be híveid
szivét és gyujtsd fel bennük szeréteted tüzét.

Küldd el Szentlelkedet és mindent újjá te
remtesz. És megújítod a föld színét,

Könyörögjünk: Isten, ki híveid szívét a Szent
lélek felvilágosítása által oktattad, add meg ne
künk, hogy ugyanazon lélekben a jót megszeres
sük és az ő vigasztalásában mindíg örvendjünk.
Krisztus Urunk által. Amen.II
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8. Mivel aj6ndékozta meg a Szentlélek
az els6 keresztényeket l I.

Tárgyi cél: A megszentelö kegyelem.

Nevelői cél: Buzdítás a megazentelő kegye
lem növelésére.

Szemléltető eszközök: Szines táblarajz.
Vezérszavak: Megtisztít. .

Szentté tesz.
Isten gyermeke.
Mennyország örököse.
Szép lakóhelyet készíts a Szent
léleknek I (Szinessel.)

Kedves Gyermekek I

Hangulatkeltés. XV. Lajos francia király
leánya kemény szavakkal illette szolgálóját. Vé
gül is ezzel fejezte be: Tudd meg, hogy én a
király leánya vagyok. Én meg az Isten gyermeke,
- felelte a szolgálö.

Célkitűzés. Ma azt fogom nektek elmondani,
hogyan felelhetett így a szolgálő,

Előterjesztés. A mesebeli tündér királyfi
messzire indult, hetedhét országba, vUágot látni.
Mikor elindult, apja, a tündérkirály, igy szólt
hozzá: Itt van egy levél, amelyet saját kezem-
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mel irtam. Ha majd hazajössz és én már nem
élnék, erről a levélről fogják látni, hogy az én
fiam vagy és el fogod nyerni örökségedet, a ki
rályságot. A Szentlélek Isten is, mikor még egé
szen kicsi korodban elindultál életed útjára, kirá
lyi levelet adott neked a keresztelésedkor, hogy
amikor majd visszatérsz Istenhez az életed végén,
felmutathassad. Ha ezt a királyi levelet Ielmu
tatod, akkor látni fogják, hogy Isten gyermeke
vagy és elnyerheted örökségedet, a mennyorszá
got. Ez a királyi levél, amelyet a Szeritlélektől

kaptál, a megszentelő kegyelem. "A megezen
telő malasztot akkor kaptuk meg először, amikor
megkereszteltek minket;" (Kat. 248. kérdés.]

Megvitágítás. Ez a királyi levél négy dolgot
jelentett neked.

1. Meggyógyította lelked legsúlyosabb sebét,
az eredeti bűnt.

2. MegszenteIt, vagyis szentté tett, amint már
a név is mutatja.

3. Isten, az egész világ királya, gyermekévé
fogadott. "Mert maga a Szentlélek tesz bizony
ságot lelkünknek, hogy Isten fiai vagyunk."
(Róm. 8, 16.)

4. Isten kinevezett téged a mennyek országa
örökösévé, mert a gyermek örökölhet csak atyjá-
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tól. "lsten a megszentelő malaszt által a halálos
bűnöktől megtisztítja és megszeniell lelkünket,
gyermeketvé fogad e a mennyország örököseivé
tesz minkei;" (Kat. 247. kérdés.]

Szent Pál apostol mondja a korínthusiakhoz
írt levelében: "Nem tudjátok-e, hogy Isten temp
loma vagytok és az Isten lelke lakik bennetek."
(I Kor. 3, 16.) Szent Pál apostol tehát arra tanít
minket, hogy amikor megadta nekünk a Szent
lélek a megszentelö malasztot, ugyanakkor az ő

templomává tett minket. Sőt ő maga is beköltö
zött lelkünk templomába. Ha azonban valaki ki
nyitja lelke templomának kapuját és behívja oda
az ördögöt, akkor a Szentlélek elmegy onnan,
mert az ördöggel egy helyen nem lehet. A Szent
lélek távozása nagy csapás a lélekre, mert ő

magával viszi kegyelmeit is. Lelke temploma ka
puját az nyitja ki az ördögnek, aki halálos bűnt

követ el. "A megszentelő malaszt addig marad
az ember lelkében, míg halálos bűnt nem követ
el." (Kat. 249. kérdés.]

A bérmálás szentségét csak az veheti fel, aki
nek a lelkében már benn van a megszentelő ke
gyelem. A bérmálás szentségével a Szentlélek
gyarapítja lelkünkben a megszentelö kegyelmet.
Minél több a lélekben a megazentelő kegyelem,
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annál szebb és kedvesebb a lélek az Isten előtt,

annál nagyobb lesz a dicsősége és boldogsága a
mennyek országában. "Nincs médunkban növeini
testünket, de van hatalmunk a Szeritlélek segit
ségével a lélek szépségét és ennélfogva boldog
ságát fokozni." (Nazianzi Szent Gergely.)

A kép arra em
lékeztet, hogy az Úr
Jézus kereszthalála
által kiérdemelt ke
gyelmeketállandóan
a Szentlélek adja
nekünk. Ö a Szent
háromság kincstár
noka.

Összefoglalás.
Ma tehát azt ta
nultuk, hogyaSzent
lélek a megezentelő

kegyelem által meg
tisztít a bűnöktől,

szentekké, Isten gyermekeivé és a mennyország
örököseivé tesz minket. A halálos bűnnel kiűzzük

lelkünk templomából a Szentlelket. A bérmálás
szentsége által növekszik lelkünkben a megezen-
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telő kegyelem és ezzel lelkünk szépsége, boldog
sága és dicsősége.

Alkalmazás. Kedves Gyermekek I Gondolja
tok gyakran az előkészítés alatt arra, hogy a
Szentlélektől kapott megszentelö kegyelem ál
tal Isten gyermekei vagytok. Növeljétek maga
tokban a megszentelö kegyelmet a gyakori szent
áldozás által, hogy a Szentléleknek lelketekben
levő temploma mínél szebb legyen a bérmálás
napjára.

lrzelemkeltés. Élt egyszer egy király, akinek
egy igen kedves fia volt. A királyfi azonban há
látlan lett és összeesküdött atyja ellen. Az össze
esküvőket azonban Ielfedezték, mielőtt valamit is
tehettek volna és valamennyiüket, köztük .a ki
rályfit is, halálra ítélték. Az alattvalók kérésére
a király megkegyelmezett nekik. Azonban vala
mennyiüknek a halálbüntetésre méltó bűnük el
ismeréséül egy kötéllel a nyakukon kellett a fő

város utcáin keresztülmenníök. A királyfi vona
kodott ezt megtenní, mondván: Mit fognak szólni
az emberek, ha a trónörököst kötéllel a nyakán
meglátják. Ekkor a király egy borral telt kelyhet
adott a kezébe és két katonát állított mögéje
azzal a paranccsal, hogy kövessék lépésről

lépésre a trónörököst és ha az csak egy cseppet
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is kicsöppentene a kehelyből, azonnal üssék le
a fejét. Igy is történt. Mikor a trónörökös haza
jött, a király megkérdezte fiától, hogy mit szél
tak az emberek. A trónörökös így válaszolt: Én
egy embert sem láttam az utcán. Csak a kelyhet
néztem, és éreztem, hogya halál követ engem
lépésről-lépésre. A kehely, amelyet mi az életünk
útján a kezünkben hordunk, a halhatatlan lel
künk, a bor benne a megazentelő kegyelem. Ha
kifolyik a bor a kehelyből, vagyis elveszti a lélek
a megszentelö kegyelmet, az az ő halálát jelenti.
Ne nézzünk tehát sem jobbra, sem balra, ne tö
rődjünk az emberek beszédeivel.

Befejezésül tanuljuk meg és mondjuk el a
Jöj j Szentlélek Istenünk kezdetű himnusz két
versszakát.

Jöjj Szentlélek Istenünk,
Add a mennyből éreznünk
Fényességed sugarát.

Jöjj szegényelt atyja Te,
Bőkezűség Istene,
Lelkünk fényed hassa át.
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9. Mivel ajándékozta meg a Szentlélek
az els6 keresztényeket? II.

Tár~yi cél: A Szentlélek hét ajándéka.

Nevelői cél: Vágyódás felkeltése a Szentlélek
hét ajándéka, iránt.

Szemléltető eszközök: Szines táblarajz.
Vezérszavak: Szenvedélyektöl megszabadít.

Istenszolgálatra segit. ,
Imádkozz állhatatosabbani

[Színessel. )

Kedves Gyermekekl

Han~ulatkeltés. Nem tudom, láttatok-e már
medvetáncoltató oláhot? Az óriási erejű medvét
táncoltat ja a kis oláh emberke. Mert a medve
orrában karika van és igy tehetetlen az ember
rel szemben. Ugyanígy táncoitatja az embert is
a szenvedélye. Tehetetlenül táncol az ember
szenvedélyének rabláncán. A Szentlélek Isten ad
segítséget az embernek, hogy ebből arabságból
megszabadul jon.

Célkitűzés. Ma azt fogom elmondani, mivel
segíti a Szentlélek a megbérmált embert.

Előterjesztés. Szent Istvánról nem tudjuk,
hogy mikor bérmálkozott, de hogy nagy ajándé-
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kokat nyert a Szentlélektől, arról megemlékezik
a Szentírás, "István pedig, ki telve volt malaszt
tal és erővel, csodákat és nagy jeleket művel

vala a nép között. Felléptek azonban némelyek
a zsinagógából ... s vitatkoztak vala Istvánnal,
de nem tudnak vala helytállani a bölcseség és
Lélek előtt, aki szól vala ..• Ti mindenkor ellen
álltatok a Szentléleknek, amiként atyáitok, úgy
ti is. Melyik prófétát nem üldözték atyáitok?
Igen, megöltétek őket, akik az Igaznak eljöve
teléről jövendölének, akinek ti most árulói és
gyilkosai lettetek, ti, akik angyalok szolgálatával
vettétek a törvényt, de meg nem tartottátok.
Amikor ezeket hallották, megdühödtek szívük
ben és fogukat csikorgatták vala rája. Ö azon
ban tele Szentlélekkel, föltekintvén az égre,
látá az Isten dicsőségét és Jézust az Istennek
jobbja felől állani. S megszőlalt: Ime, nyitva
látom az egeket és az Emberfiát állani az Isten
jobbja felől. Erre ők fennhangon kiáltván befog
ták fülüket és egyakarattal reá rohantak. Az
után kihurcolván őt a városon kívülre, megköve
zék ... István, ki könyörögvén mondá: Úr Jézus,
vedd magadhoz lelkemet. Mikor pedig térdre
esett, fennhangon kiálta, mondván: Uram, ne
tulajdonítsd ezt nekik bűnül. S ezt mondván el-
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aludt az úrban." (Ap. csel. 7.) Milyen csodála
tosan szép Szent Istvánnak, az első vértanúnak
élete és megható halála. Tudjátok-e miért? Mert
a Szentlélek hét ajándékával volt eltelve a lelke.

Me~vilá~ítás. Mikor a Szentlélek Isten vala
kinek a lelkébe száll, magával hozza hét aján
dékát.

1. A bölcsesé~ arra segít, hogy jobban sze
ressük a mennyei dolgokat, mint a földieket.
Bölcs volt az a leány, aki egy jó házasság ked
véért sem hagyta el vallását. Többre becsülte
lelke űdvösségét, mint a gazdagságot, amelyet
másvallású férjével nyert volna.

2. Az értelem arra segít, hogy megértsük Isten
rendeléseit. Értelmes volt az az ifjú, aki nem
lázadt Isten ellen, amikor két kisebb testvérével
ott állt egyedül maradva a világban édesanyja
ravatalánál. Szava nem a lázongó kétségbeesés,.
hanem a bizakodó imádság volt.

3. A tudomány arra segít, hogy könnyű

legyen a hit számunkra. Ily értelemben több
tudománya volt annak az egyszerű paraszt
embernek, aki a csillagos eget nézve, felfohász
kodott: Uram, Isten, milyen hatalmas vagy Tej
mint annak a "tudósnak" nevezett tanárnak, aki
azt merte mondani, hogya világ magától lett.
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4. Az erősség arra segít, hogy még a leg
nagyobb kísértésnek is ellen tudjunk állni. Erős

volt az a mexikői ifjú, aki mikor a halálos csa
pásokat mérték rá a kommunisták a puskatussal,
nem azt kiáltotta, hogy éljen Calles, hanem azt,
hogy éljen Krisztus Király.

5. A tanács arra segit, hogy amikor az élet
ben valami felett döntenünk kell, míndíg úgy
cselekedjünk, hogy lelkünk javára váljék. A
tanács lelke segítette Árpádházi Boldog Margi
tot, hogy Ottokár cseh király házassági ajánla
tát visszautasítsa és magát mennyei Jegyesével
jegyezze el örökre.

6. A játpborság arra segít, hogy Istent gyer
meki szeretettel szeressük. Tévednek, akik azt
hiszik, hogy a jámborság különcködés. Jámbor
volt az az ífjú, akinek gondolata sokat volt Isten
nél. Megköszönt minden jót, ami érte, bocsánatot
kért a legkisebb botlásért, fela jánlott minden
szenvedést. .

7. Az Úr Félelme arra segít, hogy Istenre mín
díg hódolattal és mély imádattal gondoljunk.
Az úr félelme volt Alacoque Szent Margitban,
aki gyakran még kőzőnséges napi munkáját is
Isten jelenlététől áthatva térdenállva végezte.
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Ez a kép emlékeztessen benneteket majd a
Szentlélek hét ajándékára.

összefoglalás. Ma a Szentlélek hét ajándé
káról tanultunk. Ezek az ajándékok megszaba
dítanak a földi szenvedélyektöl és segítenek,
hogy egész lélekkel Istennek szelgáljunk.

Alkalmazás. Kedves Gyermekek l A Szent
lélek az Ö hét ajándékát nemcsak az első keresz
tényeknek. hanem most is adja mindenkinek, aki
megbérmálkozik. A megvéspüspök úr a bérmá
lás előtt ünnepélyesen fogja kérni a Szentlélek
től a hét ajándékot számotokra. Ti azonban már
most még állhatatosabban kérjétek ezt buzgó
imádságtokkal.
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Érzelemkeltés. 235-ben Franciaország Alise
new városában született egy pogány kisleány,
akinek Regina nevet adtak. Anyját korán elvesz
tette és pogány mostohája nevelte. Egy alkalom
mal keresztény pap került hozzájuk, aki kioktatta
őket a keresztény hitre és mind a kettőjüket

megkeresztelte. Hétéves volt a kis Regina, amikor
pogány atyja a városba vitte, hogy ő is áldozzon
a pogány istennőnek. Regina ekkor elárulta aty
jának, hogy ő már keresztény és nem szabad a
bálványnak áldoznia. Az apa éktelen dühbe
gurult és felszólitotta leányát, hogy tagadja meg
a keresztény hitet, különben jai lesz neki. A
leány azonban így felelt: Inkább meghalok, de
a keresztény hitet nem tagadom meg. Apja látta,
hogy nem boldogul vele, ezért megengedte, hogy
továbbra is keresztény maradjon. Tizenöt éves
korában Reginát feljelentették a pogány hely
tartónál. A helytartó maga elé vezettette, de
Regina sem szép szóra, sem fenyegetésre nem
volt hajlandó a bálvány előtt áldozni. Ekkor a
helytartó éhhalálra ítélte és börtönbe vettette.
Előbb azonban megkorbácsoltatta. A börtönben
Regina azért imádkozott, hogya Szentlélek ad
jon neki erőt, hogy továbbra is állhatatos marad
hasson. Éjjel azután csodás álmot látott. Meg-
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jelent neki az Úr Jézus a kereszten és a keblén
fehér galambként ott volt a Szentlélek, Ugyan
akkor a korbácsolás okozta sebek begyógyultak.
Másnap a helytartó ismét maga elé hozatta.
azonban Regina még állhatatosabb volt. pedig a
helytartó még kegyetlenebbül megkorbácsoltatta.
Mikor azután a helytartó látta, hogy semmire
sem megy, lefejeztette a hős leányt. akinek ünne
pét szeptember 7-én ünnepeljük. A bátor vér
tanú példája nyomán nyolcszáz pogány tért meg
rövidesen a városban.

Befejezésül tanuljuk meg és mondjuk el a
Jöj j el Szentlélek Isten kezdetű himnusz követ
kező két versszakát:

:Édességes vigaszunk,
Drága vendég, szomjazunk,
:Édes lélekújulás.

Fáradottnak könnyülés,
Tikkadónak enyhülés,
Sírónak vigasztalás.

10. Mivel aj6ndékoz meg a Szentlélek
titeket! ,.

Tárgyi cél: Mi a világi apostolság?

Nevelői cél: Lelkesítés a világi apostolkodásra.
Szemléltetti eszközök: Színes táblarajz.
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Vezérszavak: Lelkek megmentése.
Krisztus országa.
Légy te is apostoll [Színessel.]

Kedves Gyermekek!

Hangulathelté«. Mindenkor nagy esemény az,
ha a pápa az egész világon élő katolikus keresz
tényekhez szól. Ilyenkor mindíg valami nagyon
fontos dologról beszél. Még XI. Pius pápa mondta
egy ilyen ünnepélyes alkalommal, hogy minden
keresztény katolikus az Úr Jézus világi apostola
legyen.

Célkitűzés. Ma azt fogom nektek elmondani,
hogyan lehettek ti is Krisztus Urunk világi
apostolai.

Elöier;esztés. Az apostolok azért dolgoztak,
hogy Jézus nevének dicsőséget szerézzenek és a
lelkeket megmentsék. Ezt teszik most a pápával
egyesült püspökök és papok, akiket, mivel az
egyházi rendet felvették, felszentelt személyek
nek nevezünk. A fel nem szentelt személyek a
világiak. A püspökök és papok egyedül nem tud
ják a lelkek megmentésének nagy munkáját, az
apostoli munkát elvégezni, ezért szükség van
buzgó világi apostolokra, akik az apostoli mun
kában segítenek. A katolikus híveknek ezt a
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tevékeny munkáját az apostoli munkában, Kato
likus Akciónak nevezzük. "A Katolikus Akció a
hivek tevékeny részvétele az e~yháziak apostoli
munkájában." (A. C. Kat. 1. kérdés.]

Megvilá~ítás. Az apostoli munka tehát a lel
kek megmentése. Itt elsősorban azoknak a kato
likusoknak a lelkéről van szö, akik elszakadtak
az Úr Jézustól és már évek óta bűnben élnek.
Megdöbbentő, hogy a hívek 50 százaléka nem
hallgat becsületesen szentmisét vasárnaponként
és 25 százaléka nem végzi el a húsvéti szent
gyónását és szentáldozását. És hányan vannak,
akik egyáltalán nem törődnek a vallásukkal.
Ezeket kell a világi apostoloknak visszavezetni
Istenhez. - Ilyen kis apostol gyermekről olvas
tam, hogy lelkigyakorlatai alkalmával este meg
kérdezte szűleit, hogy mikor gyóntak ..utoljára.
A szülők kitérő választ próbáltak adni, de a
gyermek nem nyugodott. Másnap együtt gyónt
és áldozott a kis család. A gyermek vissza
vezette szüleit Jézushoz. Igazi kis apostol. 
"A Katolikue Akció azt akarja, hogy Kriszius
törvényei uralkodjanak mlnden ember életében,
minden családban és az egész társadalomban:"
(A. C. Kat. 2. kérdés.] Ezért a világi apostol azt
akarja, hogy Krisztus törvényeit mindenki meg·
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tartsa. Ez pedig nem más, mint Krisztus orszá
gának terjesztése.

Az Úr Jézus az ő munkájának folytatását az
Egyházra bízta. Az Egyház pedig nemcsak a
püspökökből és a papokból, hanem a hívekből is
áll. Ezért a katolikus keresztény vallás elterje
déséért munkálkodnia kellett minden hívőnek az

Anyaszentegyház első száza
daiban. Most a vallás fenn
maradásáért és megvédésé
ért kell ugyanúgy munkál
kodnia minden hívőnek.Erre
az apostoli munkára kötelez
a bérmálás szentségekülönö
sen. Ez a rajz emlékeztet
arra, hogyapiispök kézíelté
teléveI a Szeritlélek kegyel
méböl az Úr Jézus világi
apostola lettél.

uA Katolikus Akcióban kötelesek vagyunk
résztvenni, mertt 1. lsten azt akarja, hogy mind
nyájan dolgozzunk az ö országának megerösö
déséért. elterjedéséért és gyözelméért; 2. a
keresztség és bérmálás szenisége arra kötelez
bennünket, hogy Krisztus országának apostolai,
harcosai legyünk." (A. C. Kat. 3. kérdés.]
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(jssze'o~lalás. Ma azt tanultuk, hogy az apos
toli munka a lelkek megmentése. Az Úr Jézustól
elszakadt lelkeket kell visszavezetni, hogy min
denki megtarisa Krisztus törvényeit. Ebben a
munkában részt kell vennie minden katolikus
keresztény embernek, mert a keresztség és a
bérmálás szenisége által Krisztus orszá~ának

apostola left.
Alkalmazás. Kedves Gyermekekl Ne gondol

játok, hogy ti még kicsinyek vagytok az apostoli
munkára. Ti is apostolkodhattok - majd a követ
kező alkalommal elmondom, hogyan - és kell
is apostolkodnotok, mert az Isten igy akarja.

Érzelemkeltés. A keresztényüldözések ide
jén elfogták Szaturnin püspököt és negyvenkilenc
társát. A pogány biró ezt kérdezte tőlük: Miért
jártok tr éjtszakánkint babonás áldozatra1 
Mert az Isten igy akarja - felelt bátran az ősz

püspök. És a többi negyvenkilenc is hősies lélekkel
megismételte a püspök szavát: Mert az Isten
igyakarjal Isten akaratának teljesitéséért képe
sek voltak mindenre. Szembenéztek ezer veszély
Iyel, a legkinosabb szenvedéssel, a legborzasz
tóbb halállal. Előttük csak egy lebegett: Igy
akarja az Isteni Neked is ilyennek kell lenned,
ha nem akarsz szégyent hozni az őskeresztények-
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re. Isten akarja, hogy világi apostol légy. Légy
tehát az, habozás nélkül. Befejezésül imádkoz
zuk el a világi apostolokért könyörgö imádságot.

IMADSAG VILAGI APOSTOLOKÉRT

Úr Jézus, ki azt mondottad: "Az aratnívaló ugyan sok,
de a munkás kevés", alázattal kérünk, küldj alkalmas
és buzgó munkásokat aratásodba! Adj szent Egyházad
nak a mai súlyos időkben a Te Szíved szerint való püspö
köket és papokat, s állíts melléjük buzgó világi apostolo
kat is, lelkes katolikus férfiakat ~s nőket, ifjakat és
leányokat. akik Hozzád való szeretettel eltelve önzetle
nül. bátran és eredményesen dolgozzanak országod ter
jesztésén! öntsd ki rájuk Szentlelkedet, hogy örömmel
gyakorolják a felebaráti szeretet legnemesebb munkáját,
a lelkek megmentését s méltatlanságom ellenére engedd,
hogy magam ís országodnak hasznos és buzgó katonája
lehessek. Engedd, hogy az élő hit szellemében, szentséges
Atyánk buzdítása szerint, mindnyájan tevékenyen közre
müködjünk szent kereszted diadalraviteIén s csekély
erönkkel megvédelmezhessük azt a támadások és vesze
delmek közt. Amen.

Dicsőség az Atyának ...

Jézus szentséges Szíve,
jöjjön el a Te országod!

Sziiz Mária, apostolok Királynéja,
könyörögj érettünk!

Szent István, a magyar vílági apostolok mintaképe,
könyörögj érettünkI
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11. Mivel ajándékoz meg a Szentlélek
titeket! II.

Tárgyi cél: Hogyan apostolkodjunk1

Nevelői cél: Lelkesítés az apostolkodásra.

Szemléltető eszközök: Színes táblarajz.
Vezérszavak: Lelki harc.

JÓpélda.
Okos szö.
Hősies cselekedet.
Légy bátor apostol! (Színessel.)

Kedves Gyermekek!

Hangulaiheítés. Mikor Dávid kiállt Góliát
ellen, mindenki elszörnyüködött. Egy pásztor
gyerek, bottal a kezében, egy állig felfegyverzett,
gyakorlott harcossal szemben. Mégis Dávid győ

zött, mert vele volt az Isten. Krisztus Egyházá
nak ellenségei is minden lehetséges fegyvert
kézbefognak. minden gonoszságra képesek, még
sem győzhetnek le minket, mert segit a Szent
lélek különös kegyelme.

Célkitűzés. Ma azt fogom elmondani, hogyan
kell harcolnunk az úr Jézus ellenségei ellen.

Előter;esztés. Az ördög már a Paradicsom
ban felkereste az első embereket és el is csábi-
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totta öket; nem átallotta még az Úr Jézust is
megkísérteni; az apostolok közül is megszerzett
egyet; a Szentírás tanúsága szerint az első keresz
tények közül Ananiást rávette a hazugságra;
Julián császárt a hitehagyésra.

Az ördög ma sem nyugszik. Nemcsak hogy
az embereket elcsábítja az Egyháztól, hanem
még Krisztus Egyházának elpusztítására és a
keresztény hívek üldözésére, vagy ahol ez nem
lehetséges, ott arra ösztönzi öket, hogya többi
katolikust is elcsábítsák,

Megvilágítás. Az ördög valóban fáradhatat
lanul dolgozik. Sok katolikust elcsábított már,
akik nem tartják meg a parancsokat [minden
felé). Sokat Isten ellenségeivé tett (oroszországi
istentelenek szővetsége]. Sokat nemtörödömmé
tett (Amerika). Sokat elvakulttá tett (Német
ország). Ezért van ma nagy ssükség a világi
apostolokra. A papság legnagyobb buzgósága és
munkássága sem elég a mai időkben, hanem a
híveknek kell az istentelen és egyházellenes szel
lemmel felvenni a harcot - mondja Hauck érsek.
Ebben, az ördög és követöi elleni harcban min
denkinek, aki keresztény katolikus, részt kell
vennie. fiA háborúban minden polgár katona, ma
is mindenkinek, akit kereszténynek neveznek, az
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Úr Jézus katonájának kell lennie." "A Katolikus
Akció lőleg a mai korban azért szükséges, meri:
1. sok keresztény nem tartja meg Krisztus Urunk
törvényeit; 2. Krisztue és az Egyház ellenségei
összefogtak, hogy az embereket Istentől eltán-.
torítsák és az Egyházat elpusztítsák." (A. C.
Kat. 4. kérdés.]

(A tenger és levegő uralmára törekszik az
orosz-szovjet. A harcias istentelenek egyesülete
elhatározta, hogy külföldi propaganda céljaira
kétmillió rubel költséggel hatalmas gőzöst épit
tet. Ennek a hajónak legénysége majd kizárólag
istentelenekbőláll és azokat is feladatukra külön
kiképezik. A fedélzeten állandó kiállítás lesz az
istentelen irodalom termékeiből. A napokban
pedig Kiewben átadták a szovjet hadiflotta leg
úiabb bombavető repűlögépét, amely a hadsereg
legmodernebb harci eszköze. A repülőgépen ilyen
feliratok vannak: A vallás ópium a nép számára.
Mínd a hajó, mind az óriási bombavető Bezbozs
nik, magyarul: az istentelen nevet viseli és első

sorban propagandaeélt szolgál, - Szent Antal c.
folyóiratból. )

Az tehát a kérdés: Hogyan harcoljunk a
gonosz ellen? Mi persze nem harcolhatunk pus-
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kával, ágyúval és gyujtóbombával, hanem lelki
fegyverekkel.

1. Az első lelki fegyver a jó példa. Elsősor

ban neked kell bemutatnod az életedben a buzgó
imádságot, az ájtatos szentmisehallgatást, a gya
kori szentgyónást és szentáldozást, az Isten és
az Egyház parancsainak becsületes megtartását.
(Apponyi Albert gróf még miniszter korában
egyszer választási körúton volt. Egy vasárnap
délelőtt megérkezett valamelyik dunántúli falu
ba, a község temploma elé. Éppen akkor prédi
kált a plébános a templomban, de csak az asz
szonyok és a gyerekek hallgatták. A férfiak kint
ácsorogtak a templom előtt. Amint a minisztert
meglátták, harsány éljenzéasel köszöntötték és
kiáltozni kezdtek: Halljuk, halljukl A miniszter
azonban mosolyogva igy felelt: Drága barátaim,
meghallgathattok majd engem is. De most elő

ször menjünk a templomba. Halljuk az Urat, aki
fölkent szelgájának ajkával beszél hozzánk. É.s
minden további szó nélkül befordult a templom
ajtón. Az emberek, akiknek máskor is megvolt
az a rossz szokásuk, hogy a prédikáció alatt a
templom előtt őgyelegtek, most egy kicsit szé
gyenkezve mentek be a miniszter után a temp
lomba.]
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2. A második lelki fegyver: az okos szó. Sok..
szor nagy szükség van arra, hogy Jézus és az
Egyház tanítását mások előtt okos szóval meg
magyarázzuk, vagy a támadás ellen megvédjük.
(Maguknál mindenki imádkozik evés elött? 
kérdezte gúnyosan egy városi ficsúr aparasztot.
- Nem, a disznók imádság nélkül rohannak a
vályuhoz - felelt meg okosan a jó ember.]

3. A harmadik lelki fegyver a hősies csele
kedet. Ezzel lehet legjobban becsületet szerezni
Krisztusnak és Egyházának. (Valamelyik gyár
ban egy szegény munkásnőt elkapott a gépszíj.
Hosszú haja rácsavarodott és leszedte a fejbőrét

is. A doktorok azt mondották, hogy a segítség
hez emberbőr kellene. Kihirdették a gyárban,
hogy kellő jutalomban részesül, aki a szükséges
bőrdarabot a magáéból átadja. Nagy lett a meg
rökönyödés a munkások között, pedig azelőtt

ugyancsak emlegették, hogy a keresztény szere
tet helyébe jöjjön a szociális szelidaritás. Persze
ezt csak addig hangoztatták, amíg nem a maguk
bőréről volt szé, Végül is három munkásleány
jelentkezett, akik hajlandók voltak erre az áldo
zatra, de előre megmondották, hogya megígért
jutalmat egy szegény munkásasszonynak adják.
Mind a három leány buzgón vallásos volt. A
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munkások hümmőgve mondták egymásnak: Mégis
csak ezeknek az istenfélő jó keresztény lelkek
nek lehet igazuk.)

"A Katolikus Akció' azt kívánja tőlem: 1.
hogy buzgó katolikus életet éljek; 2. hogy oisel
kedésemmel becsületet szerezzek az Úr Jézus
Egyházának; 3. hogy hitemben. vallási kérdések
ben jártas legyek; 4. hogy amennyire tőlem telik,

\ ~ / apostolkodiam." (A. C. Kat. 6.
~\~ ~ kérdés.] _

::::; ~~ ~ Ez a kép figyelmeztet arra,
~ ~ hogy a ,bérmálás szentsége ál-
/íj \' tal az Ur Jézus harcos apos

tola lettél.
Összefoglalás. Ma azt ta

nultuk, hogy az ördög és
csatlósai ellen harcolnunk kell
lelki fegyverekkel: jó példá
val, okos szóval és hősies

cselekedettel.
Alkalmazás. Kedves Gyermekek! A bérmálás

szentsége olyan, mint a sorozás. A megvéspüspök
úr besoroz benneteket Krísztus Királynak sere
gébe. Nem szabad gyáva katonának lennetek. A
magyar emberre ez a legnagyobb szégyen.

Érzelemkeltés. Nagy Sándor császárnak volt
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egy Sándor nevű katonája, akiről kitudódott,
hogy gyáván viselkedett a csatában. Nagy Sán
dor magához hivatta és így szólt hozzá: Vagy a
nevedet változtasd meg, vagy a viselkedésedet.
Sándor nevű nem lehet gyáva.

Sándor nevű nem lehet gyáva?l Akinek ke
resztény a neve, akit a Szentlélek a bérmálás
szentségében Krisztus katonájává avatott, az
nem lehet gyáva az ördöggel szemben.

Befejezésül újítsuk meg a keresztségi foga
dást. (Ellene mondotok-e az ördögnek? stb.]

12. Mivel ajándékoz meg a Szentlélek
titeket? III.

Tárgyi cél: Hol apostolkodjunk?

Nevelői cél: Lelkesítés az apostolkodásra.

Szemléltető eszközök: Színes táblarajz.
Vezérszavak: Apostolkodjunk:

a) családban,
bJ iskolában,
cJ munkahelyen,
dJ egyesületben,
ej életben.
Légy hőslelkű apostol'
[Színessel.)
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Kedves Gyermekek!

Hangulatkeltés. Egyszer az ördögök fejedel
me, Belzebub gyűlést tartott, amelyen megbeszél
ték, hogyan fogják az emberek lelkét megszeréz
ni. Az egyik ördög azt mondta: El kell hitetni
az emberekkel, hogy nincs Isten; a másik azt
ajánlotta, tagadtássák meg az emberekkel Krisz
tus Egyházát; a harmadik tanácsára elhatároz
ták, hogy egyenetlenséget szítanak a család tagjai
között, rossz könyveket és ujságokat adnak az
ifjúságnak, stb. Az ördög többfelé támad és a
harcot mindenütt fel kell venni vele.

Célkitűzés. Ma azt fogom elmondani, hol kell
harcolni az ördög ellen, vagyis hol kell apostol
kodni.

Előterjesztés. Egy úr beszélte nemrég, hogy
útja közben valahol a vonaton összetalálkozott
egy falusi emberrel. Szóba elegyedtek. Elbeszélte
a magyar, hogya városban járt. Ilyenkor ősz

szel akad egy kis pénz a háznál, most kell meg
venni a téli egyet-mást. Mindenkinek örömet
akart szerezni. Még olvasnivalót is vettem a hosz
szú téli estékre, drága, dehát megéri, mert
müvelödni kell. Az úr megnézte a könyveket,
amelyeket a jó falusi ember mutatott. Egyik rosz
szabb, mint a másik. Forradalmi könyvek, sze-
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mérmetlen elbeszélések, lélekrontó regények.
Hallja, gazd'uram, az én házamba be nem eresz
teném ezeket az írásokat. Megrontják a család
lelkét. - Igazán? - szólt megütődve a jó falusi
ember. - Akkor hát becsaptak. De legyen nyu
godt az úr, én sem engedem be. Ezzel a könyveket
kidobta az ablakon. - Nem sajnálja a pénzét?
- kérdezte az úr. - Sajnálni sajnálom, de a
lélek, az enyéim lelke többet ér nekem, mint
minden vagyonom. - Nagyra nőtt az úr szemé
ben ez az egyszerü parasztember. A ködmön
alatt a család lelkét féltő apostoli szív dobogott.

Megvilágítás. 1. Az első hely, ahol fel kell
venni a harcot az ördög ellen: a család. A csa
lád minden tagja tartsa meg Krisztus törvényeit.
Ne adjon helyet az ördögnek. De ne engedje be
az ördög előkészítő csatlósait sem: alélekrontó
ujságokat, könyveket, rossz barátokat stb. Ha
a család egyik tagjának lelkét valami veszélyez
tetné, a többi fogjon össze és igyekezzen a lelket
Jézusnak megmenteni. Ezzel apostoli munkát
végeznek.

2. A második apostolkodási terület: az iskola.
Az iskolában is kell apostolkodnotok, hogy azok
a gyerekek, akiket a rossz pajtások, könyvek,
mozi stb. elszakítottak Jézustól, újra visszajöj-
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jenek Hozzá. Jó példa, okos, jó szö, szerétet
teljes cselekedet szép eredményeket hozhat.

3. Apostolkodási terület a munkahely is. Itt
elsősorban azzal kell kezdened, hogy kötelessé
geidet lelkiismeretesen, pontosan végezzed és
ezzel becsületet szerezz magadnak is és a kato
likus névnek is. Ezután már jobban hajlanak a
szavadra, amellyel őket Isten szelgálatára visz
szavezetheted.

4. Apostolkednod kell még az egyesületekben
is. Az egyesületekben vannak lanyhábbak, gyen
gébb akaratúak. Ezeknek lelkesítése a példás
-buzgósággal, az egyesületi életben való áldozatos
részvétellel, szintén apostoli cselekedet.

5. Végül apostolkodnod kell mindenütt, ahol
csak alkalom kínálkozik. Egy francia nő a ki
olvasott katolikus újságokat elhagyta a vasút
állomás várótermében, népkonyhán, nyílvános
tereken, hogy olyan emberek kezéhez juthassa
nak, akik sohasem vesznek katolikus ujságot.

Ez a rajz emlékeztet téged a többféle módon
és helyen támadó ördögre, akit a Szentléleknek
a bérmálás szentségében nyujtott kegyelmével
legyőzhetsz és le is kell győznöd.

(jsszeloglalás. Ma azt tanultuk, hogy apos
tolkodni kell a családban, iskolában, munkahe-
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lyen, egyesületben és
mindeniilt, ahol csak
alkalom kínálkozik.

Alkalmazás. Ked
ves Gyermekek! A
bérmálás szentségében
a Szentlélek titeket is
világi apostolokká avat.
Ne feledjétek ezt soha
sem és minden kínál
kozó alkalommal le
gyetek hőslelkű apos
tolok, akik semmitől

sem riadtok vissza a
lelkek megmentése ér
dekében.

Érzelemheltés. Egy
feketeképű néger ke- ~~:$IJiBB:Eie2&l!S;5l!ad
resztény lett és Pá-
rizsban az egyetemet elvégezve, orvosi diplomát
szerzett. Mikor hazafelé utazott, a vonatban két
francia elegyedett szóba vele. Kíváncsiak va
gyunk, - szólt a két francia gúnyosan - mit
használt a négereknek a keresztvíz.

- Hogy mít használt nekűnk a keresztvíz, -
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mondta mosolyogva a néger - azt mi tudjuk és
érezzük a legjobban. Önökre ez nem tartozik.

- Jó, jó, - folytatta a két francia - de mit
használt a világnak, hogy maguk keresztények
lettek?

- Ezt is megmondhatom - felelt vissza a
néger. Ha egyszer eljönnének Afrikába közénk,
úgy fogadnánk önöket, mint édes testvéreket,
mert keresztények vagyunk. De ha nem volnánk
keresztények, akkor felfalnánk önöket, mint elő

deink, akik még vadak voltak.

A beszélgetés mély hatással volt a két hitet
len franciára. Most már nagyobb tisztelettel te
kintettek a négerre és nagyobb megbecsüléssel
gondoltak a missziós atyákra, akik Afrikában
sokszor életük kockáztatásával térítették meg
ezeket a feketéket. Ime, egy néger ember apos
tolkodása a vasúti kocsiban.

Befejezésül imádkozzunk a Boldogságos Szűz

Máriához, az apostolok Királynéjához: Könyö
rögjünk. Isten, ki Szűz Máriával, Jézus anyjá
val együtt imádkozó apostolaidnak a Szentlel
ket adtad, add meg nekünk, hogy ugyanazon
Szűzanyánk és az apostolok Királynéjának párt
fogása által Felségednek hűségesen szelgálhas-
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sunk és a Te szent nevednek dicsőséget szeréz
hessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

13. A kegyelemoszt6 percek előtt.

Tárgyi cél: Közvetlen előkészület a bérmá
lásra:szentgyónás, szentmise és szentáldozás.

Nevelői cél: Buzdítás a bérmálás szentségé
nek méltó felvételére.

Szemléltető eszközök: színes táblarajz.

Vezérszavak: Tiszta lélek.
Ékes lélek.
Meleg lélek.
Kész a lelkem. [Színessel.)

Kedves GyermekekI

Hangulathelté», Az Or Jézus egy alkalommal
nagyon súlyos és komoly szavakkal fordult az
apostolokhoz: Ne adjátok a szentet ebeknek és
ne hányjátok gyöngyeiteket a sertések elé. (Mt.
7, 6.) A Szentírást magyarázó szentatyák véle
ménye szerint ez azt jelenti, hogy nem szabad
a szentségeket adni olyanoknak, akik nem tették
magukat méltóvá a szentség vételére.

Célkitűzés. Ma azt fogom elmondani, hogy
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kell magatokat méltóvá tenni a bérmálás szent
ségének felvételére,

Előterjesztés. Annecyben tanult egy ifjú, aki
a legforróbb vággyal és a legbuzgóbb áhitattal
készült az elközelgö bérmálásra, hogy a bérmá
lás szentségének kegyelmeire magát minél mél
többá tegye. Persze, a buzgó előkészület külső

viselkedesén és az arcán is meglátszott. A bér
máló püspök bámulva és meghatottan vette ezt
észre. A bérmálás után egy társaságban így nyi
latkozott az ifjúról: Meglátjátok, ebből a fiúból
egyszer korának csodája lesz. A püspök szavát
a későbbi idő igazolta. A magát méltőan elő

készítő ifjúban bőséges gyümölcsöt hozott a
Szentlélek kegyelme és ajándéka. Ma erről az
ifjúról e szavakkal emlékezik meg a katolikus
Anyaszentegyház: Szalézi Szent Ferenc, könyö
rögj érettünk.

Me~vilá~ítá8. A bérmálás az élők szentsége,
azaz csakis a megszentelő malaszt állapotában
szabad felvennünk. A halálos bűnben levő ember
olyan, mínt a beteg katona. Az ilyent nem a
harcba kűldík, hanem előbb akórházba. A bér
málás előtt is előbb töredelmesen meg kell gyón
nunk. A megtisztult lélek már nem rabja az
ördögnek, hanem Isten kedves gyermeke. A meg-
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szentelő kegyelemtől fényes lélek az ördög ellen
sége és harcolhat ellene, mint Krisztus országá
nak bátor katonája. A mostani, bérmálás elötti
gyónástokkor még nagyobb buzgósággal kérjétek
a Szentlelket, hogy igazán jó gyónást tudjatok
végezni.

A bérmálás előtt szentmise lesz. Ezen a szent
mísén ájtatosan vegyetek részt. Egész lelketek-

'kel imádkozzatok és énekeljetek. Ajánljátok fel
buzgó szentmisehallgatástokat is azért a nagy·
kegyért, hogy lelketek a Szentlélek befogadására
még tisztább és ékesebb lehessen. A bérmálás
előtti szentáldozásban azÜr Jézust fogadjuk lel
künkbe. Az Ur Jézus, a második isteni személy
tudja a legszebb és legjobb helyet készíteni a
Szentléleknek, a harmadik isteni személynek. A
szentáldozás után ne fe
ledjétek el kérni az Úr
Jézus segítségét a bér
málás szentségének mél
tó felvételéhez. Ez a kép
emlékeztet arra, hogy az
Úr Jézus készítette elIel·
keteket tisztává, ékessé,
meleggé a Szentlélek szá
mára.
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(Ne feledjük el a gyermekeket figyelmeztetni.
hogy ha a vigyázat ellenére halálos bűnt követ
nének el a bérmálás előtt és már nem lenne möd
a gyónásra. akkor indítsák fel magukban a töké
letes bánatot. Magyarázzuk meg azt is. hogya
bérmálás szentségének felvételéhez nem kell éh
gyomorral lenni. Lehet a szentmise és szentáldo
zás után valamit enni. S5t a gyengébbeknek taná
csosabb a szentmise előtt megáldozni s utána
megreggelizni. Azután következzék a szentmise
hallgatás és a bérmálás szentségének felvétele.)

(jsszelo~lalás. Ma azt tanultuk, hogy lelkün
ket méltóvá kell tennünk a bérmálás szentségé
nek felvételére töredelmes gyónással. ájtatos
szentmisehallgatással és buz~ó szentáldozással.

Alkalmazás. Kedves Gyermekek I Csak egy
szer lehet bérmálkoznotokl Aki ez egyszer mél
tatlanul veszi fel, az soha többet az életben nem
veheti fel méltón a bérmálás szentségét, A bér
málás' ugyan érvényes, még ha halálos bűnnel

vette is fel valaki, de nem kegyelmet és a Szent
lélek ajándékát hozza neki. hanem a szentség
törés súlyos biinét és Isten igazságos és kemény
büntetését.

Jtrzelemkeltés. A hideg téli napokban milyen
jó volt kályha mellett üldögélni, mert a tiiz kel-
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lernesen melegített, Milyen nagyszerű a vonattal
utazni, mert a mozdonyban a tűz gőzt fejleszt,
amely sebesen viszi előre a vonatot. De ugyanez
a tűz rettenetesen veszedelmes és kegyetlen is
tud lenni. Az ujságból vettem az alábbi kis hírt:
Francia apáca hősi tűzhalála. A francia lapok
napiparancsban az egész nemzet elé állítják egy
ismeretlen apácának hőstettét. A Mosel tarto
mány Plappeville nevű községében épp az isko
lában tanított, amikor egy lángbaborult repülő

gép az iskolára esett. A tanítónő nővér nem vesz
tette el lélekjelenlétét. Tökéletes fegyelmezéssel
kivezette a gyermekeket az iskolából és akkor
egymaga visszament, hogy az orvosságos szek
rényből kivegye a legszükségesebbeket és bekö
tőzze a sebesülteket. De alig ért a szekrényhez,
a repülőgép tartálya felrobbant és lángtengerbe
borította az egész épületet. A nővér a lángokban
elevenen égett el. Az egész francia nemzet, de a
határokon túl az egész keresztény katolikus világ
megilletődve olvassa a hősi cselekedet hírét ...
Aldás vagy bűn, bőséges kegyelmi ajándék, vagy
büntetés lehet számotokra a bérmálás, ahogyan
akarjátok.

Befejezésül indítsuk fel a tökéletes bánatot:
Oh, Istenem •••

77



14. A kegyelemoszt6 percek alatt.

Tárgyi cél: A bérmálás szartartása.

Nevelői cél: Buzdítás az ájtatos és buzgó rész
vételre.

Szemléltető eszközök: Színes táblarajz.

Vezérszavak: Ima.
Felajánlás.
Jöjj, Szentlélek Úr Isten. [Szí-.
nessel.]

Kedves Gyermekek!

Hangulaiheliés. A szentmise után elkővetke

zik a nagy, kegyelemosztó pillanat. A megyés
püspök úr kiszolgáltatja a bérmálás szentségét
és ünnepélyesen bevonul a tiszta és ékes lelke
tekbe a Szentlélek Isten minden kegyelmével és
ajándékával. .

Célkitűzés. Ma azt fogom elmondani, hogyan
fog a megvéspüspök úr megbérmálni benneteket.

ElőterjeBztés.A megvéspüspök úr teljes dísz
ben fog az oltár elött állni. Fején a püspöksüveg,
kezében a pásztorbot. Ekkor a bérmálandók mind
letérdelnek, a bérmaszülök pedig a bérmagyer
mekeik mögé állnak. A megvéspüspök úr ezután
a bérmálandók felé fordulva így imádkozik:
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Szálljon le rátok a Szentlélek és a Magasság-
belinek ereje őrizzen meg a bűntől.

- Amen.
- A mi segedelmünk az Úr nevében van.
- Aki a mennyet és a földet teremtette.
- Uram, hallgasd meg a mi könyörgésün-

ket.
- És a mi kiáltásunk jusson elődbe.

- Az Űr legyen veletek.
- És a te lelkeddel.

Most kiterjeszti kezeit és ezen szavakkal fog
a Szentlélek hét ajándékáért esedezni:

- Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki
ezeknek a te szolgáidnak a vízből és Szentlélek
ből való újjászületés kegyelmét és minden bűnök

bocsánatát adtad, bocsásd rájuk a mennyböl ma
gát hétféleképen kinyilatkoztató vigasztaló Szent
lelkedet.

- Amen.
- A bölcseség és értelem lelkét.
- Amen.
- A tanács és erősség lelkét.
---, Amen.
- A tudomány és jámborság lelkét.
- Amen.
- Töltsd be őket a te félelmed lelkével és
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jelöld meg őket kegyesen Krisztus keresztjének
t jelével az örök életre. Ugyanaz a Jézus Krisz
tus, a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egyetemben Isten, mindörökkön
örökké.

- Amen.
Ezen imádságok után a megyéspüspök úr sor

ban a bérmálandókhoz megy, azután krizmába
mártott hüvelykujjával a bérmálandó homlokát
megjelöli a kereszt jelével, mondván:

- Sándor, megjelöllek téged a t jelével és
megerősítelek az üdvösség krizmájával. Az Atyá
nak t és Fiúnak t és Szentléleknek t nevében.

- Amen.
Közben a bérmálkozóra háromszor keresztet

vet, majd jobbjával az arcát gyengén érinti,
mondván:

- Béke veled.
Mikor már mindenkit megbérmált, vissza

megy az oltárhoz s a papság igy imádkozik:
- Erősítsd meg, Uram, a te templomodból,

Jeruzsálemből, amit bennünk cselekedtél. Dicső

ség az Atyának ..•
Az imádságot a megyéspüspök úr folytatja:
- Mutasd meg nekünk, Uram, a te irgalmas

ságodat.
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- És add meg nekünk a töled jövő üdvös
séget.

- Hallgasd meg, Uram, az én könyörgése-
má .

- És az én kiáltásom jusson elődbe.

- Az Úr legyen veletek.
- És a te lelkeddel.
- Könyörögjünk. Isten, ki a Szentlelket

apostolaidnak adtad és azt akartad, hogy ők és
az ő utódaik, a híveknek tovább adják, tekints ke
gyesen a mi csekélységünk szelgálatára és en
gedd, hogy akiknek homlokát a szent krizmával
felkentük és a szent kereszt jelével megjelöltük.
ugyanaz a Szentlélek az ó lelkükbe szállva és
abban lakást véve, azt az ó dicsőségének templo
mává avassa. Aki mint Isten az Atyával és a
Szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön-örökké.

- Amen.
- Ime, igy száll az áldás minden emberre,

aki féli az Urat.
-. Aldjon meg titeket az úr Sionból és lás

sátok Jeruzsálem javait életetek minden napjai
ban és nyerjétek el az örök életet.

- Amen.
Az utolsó áldással a bérmálás szertartása be

fejeződik.
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Megvilágítás. Amikor a megvéspüspök úr
imádkozik, akkor mondjátok el magatokban, most
a bérmálás előtti utolsó percekben, a Jöjj el
Szentlélek Isten kezdetű imádságot.

Amíg a megyéspüspök úr hozzád nem jut,
addig imádkozz és énekelj szépen, ájtatosan az
emberekkel együtt. Midőn a megvéspüspök úr
eléd lép, hagyd abba az imádságot és gondolat
ban mondd: Most leszek az Úr Jézus világi apos
tola! Amikor pedig érzed kezét a fejeden és a
szent kenetet a homlokodon, akkor meg ezt mond
jad: Bátor és hőslelkű apostol akarok lenni!
Végül, midőn arcodat gyengén megérinti, akkor
ezt mondd: Az Úr Jézusért még sokkal többet is
szívesen elviselek. A megyéspűspők úr tovább
megy. A te homlokodról letörlik egy kis vattá
val a krizmát, de ne feledd, hogya Szentlélek
egy olyan jelt nyomott a lelkedre, amelyet soha,
semmi sem tud a lelkedről letörölni. A bérmálás
szentsége kiszolgáltatásának még nincs .vége.
Várd meg szépen az utolsó áldást. Addig is
imádkozz és énekel j együtt a többiekkel. A temp
lomból csak akkor távozz, ha szűkséges. (Ne
kezd szökéssel a szelgálatot az Or .Iézusnál.] Ez
a rajz emlékeztet a bérmálás szentségének szer
tartásaira ...
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Összefoglalás.

Ma azt tanultuk,
hogyan fogja a
bérmálás szent
ségét a megyés-

püspök úr kiszol-~
gáltatni. A szent-
ség vételekor a-
jánljátok fel me-
gatokat a Szent-
léleknek, előtte

és utána pedig
ájtatosan imádkozzatok és énekeljetek egészen
az utolsóáldásig.

Alkalmazás. Kedves Gyermekek l Amikor a
bérmálkozásra jöttök, el ne feledjétek a bérma
cédulát, az imakönyveteket és a rózsafüzéreteket
magatokkal hozni, A szartartás alatt pedig ájta
tos viselkedéstekkel tárjátok ki lelketeket, mint
a virág kitárja kelyhét a hajnali harmathullás
kor.

Érzelemkeltés. A bérmáláskor a Szentlélek
Krisztus Király katonájává avat. Ne feledd, hogy
hűségesnek kell lenned minden körülmények kö
zött. - Nagasakiban (Japán) 1597-ben nagy ül
dözés volt. Huszonhat keresztényt elfogtak, akik
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között három gyermek is volt. A tizennégy éves
Tamás, a tizenhárom éves Antal és a tízéves
Lajos, Pogány szüleik azt mondták, hogy most
elhagyhatják a hitüket, hiszen még fiatalok ah
hoz, hogy itéletet tudjanak mondani ilyen fontos
dologban.

- Én tudok ítélni, - szólt a legkisebb - a
lelkem Istené és Hozzá kell jutnom az örök életre.

A bíró is csábítgatta őket, hogy fiaivá fogadja
őket. jó állást kapnak, ha felnőnek stb., de a
gyermekek állhatatosak maradtak. Ekkor kivit
ték mind a huszonhatot arra a térre, amelyen
már álltak a keresztfák. útközben a pogányok
nagy csodálkozására a Benedictus-t énekelték.
Mikor kiértek a térre, míndegyik megkereste azt
a keresztet, amelyen a neve állott. A gyermekek
nem ijedtek meg a kereszttől, mert szelíden meg
csókolták azt. Ezután míndegyik felállt a kereszt
állókájára, mire valamennyiüket odakötözték a
kereszthez. A felnöttek a Te Deum-ot, a gyer
mekek a Laudate pueri-t énekelték. Mikor a
gyermekek a Gloria Patri-hoz értek, a halálos
döfést megkapva, már nem tudták a zsoltárt a
földön befejezni, hanem a mennyekben.

Befejezésül mondjuk el a legszentebb imád
ságot, a Miatyánkot és a Dicsőséget.
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15. A. kegyelemoszt6 percek után.

Tárgyi cél: A bérmálás kegyelmének felújí
tása.

Nevelői cél: Buzdítás a kegyelem felújítá
sára.

Szemléltető eszközök: Színes táblarajz.
Vezérszavak: Kegyelem felújítása.

Légy hű mindhalálig l (Színes
sel.)

Kedves Gyermekekl

Hangulatkeltés. A bérmálás után Krisztus ka
tonái lesztek. Minden katonának kötelességei
vannak. Nektek is van kötelességtek Krisztussal
szemben, aki a ti királyotok és fővezéretek, és a
Szentlélekkel szemben, aki Krisztus Kírály ka
tonáivá avatott benneteket.

Célkitűzés. Ma azt fogom elmondani, mi lesz
a kötelességtek mint Krisztus Király katonáinak.

Előler;esztés. Még a világháborúban történt,
amikor a németek és az oroszok egymás ellen
harcoltak, hogy egy kis német csapatot kőzre

fogott egy nagyobb orosz csapat. A németek kis
házikéba húzódtak"be és onnan tüzeltek az oro
szokra. Az orosz tiszt látta, hogy túlerőben van-
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nak, ezért felszólította a németeket, hogy adják
meg magukat. Erre azonban a németek nem vol
tak hajlandók. Az orosz tiszt gyilkos tüzet vezé
nyelt a házikőra, ahonnan nemsokára megszűnt

a fegyverek ropogása. Az oroszok odamentek a
házhoz és ott megtalálták a hősi halott némete
ket. A német tisztben még volt egy kis élet. Az
orosz tiszt megkérdezte tőle: Miért nem adta
meg magát, mikor látta, hogy mily nagy túlerővel

állnak szemben. A német tiszt rámutatott a mel
lére, amelyen a vaskereszt díszlett: Akinek a
mel1én ez a vaskereszt van, az nem lehet sem
hűtlen, sem gyáva.

Megvilágítás. Akinek a lelkén ott van a bér
málás eltőrölhetetlen jele, az sem lehet sem hűt

len, sem gyava.
1. A hűség azt jelenti, hogy gondolj vissza

gyakran a bérmálás szent napjára és éleszd fel
magadban a bérmáláskor kapott kegyelmeket. 
A bérmálás után nyolc napos hálaadó ájtatosság
lesz, azon jelenjetek meg pontosan. Hűségtek és
pontosságtok jutalma a Szeritlélek Isten úiabb
kegyelme lesz.

2. A nyolc nap elteltével később is, az évek
folyamán bizonyos napokon ~ondoljatok vissza a
bérmálkozástokra és a bérmálás kegyelmének
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felújítását kérő imádság elmondásával kérjétek
a Szentlélek Isten újabb kegyelmét. Ezek a na
pok a következők lehetnek: a) pünkösd ünnepe,
b) bérmálkozástok évfordulója, c) testvéretek,
vagy rokonotok bérmálkozásának napja, d)
bérmaszüleitek nevenapja, e) bérmálkozáskor
kapott védőszented ünnepe.

3. A bátorság azt jelenti, hogy miként a régi
világban a lovag az ő várát, úgy védd te is a
lelkedet bátran az ördögtől, vagyis a halálos
bűntől. Mert amely pillanatban kinyitod lelked
várának kapuját és bevonul abba az ördög, abban
a pillanatban eltávozik tőled a Szeritlélek. A go
noszlélek pedig rombadöntí lelkednek várát és
kitűzi a romokra gyászos lobogóját. Vége
Krisztus katonájának, mert királyát és fővezérét

hűtlenül és gyáván elhagyta.
(jsszelo~lalás. Ma azt tanultuk, hogy Krisztus

Királynak hűsé~~el és bátran kell szol~álnotok

életetek végéig és a kegyelemosztó Szentlélekről

sohasem szabad elieledheznetek.
Alkalmazás. Kedves Gyermekek! A bérmál

kozás napja igen kedves nap mindenki életében.
Nagyon jó lenne, ha míndegyítek leírná egy kis
dolgozat formájában, hogyan múlt el a bérmálás
napja. Mit látott? Mire gondolt? Mit érzett szí-
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vében egész napon át? Mit igért az Úr Jézusnak
és a Szentléleknek? Ezt azután eltehetitek em
lékül magatoknak. A legszebb dolgozatokat szép
szentképpel fogom jutalmazni.

Érzelemkeltés. Egy kis hindu népmesével fe
jezem be a bérmálási előkészítést. A mese sze
rint esőcseppekhullottak az égből. Az egyik eső

csepp a porba hullott és csúnya sár lett belőle.

A másik csepp a virágkehelybe esett és később

a nap felszárította. A harmadik csepp izzó vasra
hullott és nagyot sisterégve megsemmisült. Végül
egy negyedik egy gyöngykagylóba kerűlt és ott
drágagyöngy lett belőle. Az esőcseppek egyfor
mák voltak és mégis milyen különféle véget értek
a szerint, hogy hova jutottak. Az én tanításom is
mindenkinek egyformán szól. De hogy mí lesz az
eredménye, az tőletek függ. Aki megfogadja és
megteszi azt, amit mondtam, az sok kegyelmet
nyer a Szentlélektől, aki pedig nem teszi meg,
annak üres lesz a lelke a kegyelemosztó percek
után is.

Legyetek hűséges, bátór katonái Krisztus
Királynak és akkor rátok is vonatkozíkmajd
Szent Pál apostol mondása: A jó harcot végig
harcoltam, a pályafutást bevégeztem, a hitet meg
tartottam, készen vár már' reám az igazság ko-
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szorüja, amelyet megad nekem azon a napon az
Úr. az igazságos biró. (II Tim. 4. 7.)

Befejezésül énekeljük el a Téged Isten dicsé
rünk kezdetű himnuszt.
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