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III/23. szám Évközi 10. vasárnap

Ter 3,9-15; 2Kor 4,13-5,1; 
Mk 3,20-35

„Aki a Szentlelket káromolja, 
az soha nem nyer bocsánatot.”

Az egész szentírás legfélelmete-
sebb kijelentése ez. Minthogy Isten 
végtelenül irgalmas, arról szó sem 
lehet, hogy abbahagyná a megbocsá-
tást; az az Isten, aki azt kívánja tanít-
ványaitól, hogy hetvenszer hétszer 
bocsássanak meg, vagyis végtelen 
sokszor, nem is szűnhetne meg fel-
ajánlani a megtérő bűnösnek az irgal-
masságot. Éppen arról van szó, hogy 
a bűnös ember képtelenné válhat az 
isteni irgalom befogadására, ellenáll-
hat a megbocsátó kegyelemnek.

Hihetetlennek tűnik, de eljuthat az 
ember oda, hogy a saját szemével is 
látott, tagadhatatlan csodát valami ör-
dögi okoskodással úgy állítsa be, mint 
szemfényvesztést. Erre illik igazán az 
ördögi kör kifejezés, amely képes tel-
jesen önmagába záródni, és kirekesz-

teni Isten kegyelmének sugarát.
Mindaddig megbocsáthatatlan ez 

a fajta bűn, míg e körből ki nem lép 
az ember. Míg egészen föl nem adja 
azt az ideológiát, amellyel visszájára 
fordítja a legnyilvánvalóbb tényeket. 
A Szentlélek legelső ajándéka, hogy 
ránk bizonyítja a bűnt. Ez a megszé-
gyenítő leleplezés megszabadulásunk, 
üdvösségünk kezdete. Ha nem hagy-
juk, hogy ránk bizonyítsa a bűnt, ha 
megpróbáljuk felmenteni magunkat, 
illetve ha tagadjuk a bűnt, az viszont 
a Szentléleknek való totális ellenál-
lás, az üdvösség elutasítása, lépés a 
kárhozat felé.

Van-e mód kilépni az ördögi kör-
ből? Embernek egyedül ez aligha 
megy. Isten azonban az utolsó pilla-
natig felkínálja a lehetőséget, és ha 
akadnak jó szándékú, erős hitű segí-
tőtársak, van esély a legmegátalko-
dottabb gonosztevő megtérésére is.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység – Évközi idő
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Fontold meg te is, megváltott em-
ber, hogy kicsoda, mily nagy és mily 
kiváló személy az, aki érted függ a 
kereszten, akinek halála életre kelti 
a holtakat, akinek távozásakor ég és 
föld gyászba borul, sőt megreped-
nek még a kemény kősziklák is! 

Hogy pedig a kereszten álomba 
merült Krisztus oldalából kibonta-
kozzék az Egyház, és beteljesedjék 
a Szentírás, amely szerint: Föltekin-
tenek arra, akit keresztül szúrtak 
(Jn 19, 37), a gondviselő Isten 
rendeléséből egy katona lándzsával 
átdöfte és megnyitotta oldalát, hogy 
az onnét kicsorduló vér és víz lerója 
üdvösségünk váltságdíját. Ami tehát 
ebből a forrásból, tudniillik a szív 
rejtekéből kiáradt, az ad kegyelmi 
életközlő erőt az Egyház szentsé-
geinek, és az lesz immár az örök 
életre szökellő (Jn 4, 14) élő víz for-
rása a Krisztusban élők számára. 

Serkenj fel tehát, Krisztus mát-
kája! Olyan légy, mint a magas 
szikla üregében (Jer 48, 28) fészkelő 
galamb; mint a kis madár, amely 
otthont talált (Zsolt 83, 4) magának! 
Szüntelenül virrassz! Ide rejtsd 
vadgalamb módjára szűztiszta sze-
relmed fiókáit! Ide illeszd szádat, 
hogy vizet meríts az Üdvözítő forrá-
saiból! (Iz 12, 3) Itt van az a forrás, 
amely a paradicsomkert közepéből 
fakad, amely négy ágra szakad (Ter 

2, 10), és a buzgó szívekbe szétárad-
va termékennyé teszi és megöntözi 
az egész földet. 

Vágyakozva fuss ehhez az élet- 
és fényforráshoz, bárki légy is, 
istenszerető lélek! Törjön elő szíved 
mélyéről a harsány kiáltás: Mily 
kimondhatatlanul szép vagy, fölsé-
ges Istenem, és mily kristálytisztán 
tündöklik az örök világosság fé-
nyessége! Élet, amely minden életet 
éltetsz; világosság, amely minden 
világosságot megvilágítasz! Te tar-
tod örök tündöklésben a sokféle 
ragyogó fényforrást isteni trónusod 
előtt az idők kezdetének hajnalhasa-
dása óta. 

Ó örök és megközelíthetetlen, 
csodaszép és édesen áradó forrás, 
amely minden halandó szem elől 
rejtve vagy! Feneketlen a mélysé-
ged, határtalan a magasságod, meg-
mérhetetlen a szélességed, megza-
varhatatlan a tisztaságod. 

Belőled tör elő az a folyóvíz, 
amely megvidámítja az Isten városát 
(Zsolt 45, 5), hogy örömujjongással 
és magasztaló énekszóval (Zsolt 41, 
5) dicsőítő himnuszokat zengjünk 
neked, tapasztalásból bizonyosodva 
meg arról, hogy tenálad van az élet 
forrása, s a te fényedben látjuk az 
igazi fényt (Zsolt 35, 10).

www.breviar.sk/hu

Szent Bonaventura püSpök műveiBől

(Opusculum 3, Lignum vitae, 29-30. 47: Opera omnia 8, 79)
Az élet forrása Jézusnál fakad
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ÉN VAGYOK AZ ÚR, 
A TE ISTENED

7. Ne lopj
10. Felebarátod házát, mezejét, 

se másféle jószágát ne kívánjad

A hetedik és tizedik parancsolat-
ban azt kell megvizsgálnunk, hogy 
eltulajdonítottunk-e idegen tulaj-
dont, akár lopással, sikkasztással 
vagy üzleti csalással, de ide tartozik 
a felebarát tulajdona utáni rendetlen 
vágyakozás is. 

Egy ilyen jogtalan eltulajdonítás 
jóvátételre kötelez, még pedig a meg-
károsítottal vagy annak utódaival 
szemben. Csak, ha ez lehetetlen, 
lehet a jóvátételi kötelezettségnek a 
szegényeknek juttatott alamizsnával 
eleget tenni.

8. Hamis tanúságot ne szólj fele-
barátod ellen

Az vét a nyolcadik parancs el-
len, aki hamis dolgot állít. Egy ilyen 
hazugság súlyos lehet, ha abból va-
lakinek kára származik, ha például a 
bíróság előtti hamis vallomás téves 
ítélethozatalhoz vezet. 

Ez alá a parancs alá esik a képmu-
tatás és az alakoskodás, megjátszás 
bűne is.

AZ ANYASZENTEGYHÁZ 
PARANCSOLATAI

Még ma is vannak parancsolt 
böjti és absztinens napok, neveze-
tesen legalább Hamvazószerda és 
Nagypéntek. Amely országban a 
püspöki konferencia az év többi ün-
nepnapjára feloldotta a kötelező ab-
sztinenciát, ott erkölcsileg kötelezve 
vannak a hívek, ehelyett valamely 
más érezhető áldozatot magukra vál-
lalni. 

A törvény iránti eme kötelezettsé-
geken túl egy buzgó katolikusnak a 
böjti időben, a kántorböjti napokon 
és a nagy egyházi ünnepek vigíliáján, 
különösen Karácsony, Pünkösd, a 
Szeplőtelen Fogantatás és Minden-
szentek vigíliáján, lehetőségeihez 
mérten törekednie kell az élvezetekről 
való lemondásra, mint ahogy az igaz 
hívőnek az év összes péntekén is le 
kell mondania önként a húsevésről, 
hiszen Jézus pénteken testileg szen-
vedett érettünk. 

Az Egyház kötelezi gyermekeit 
az évi legalább egyszeri gyónásra és 
szentáldozásra, mégpedig a húsvéti 
időben, és megtiltja nyilvános mu-
latságok tartását az ádventi és böjti 
időben.

A HÉT FŐBŰN

A gőg, az elbizakodottság és a 
kevélység a mai időkben különle-
ges szerepet játszik, mivel az isteni 
jogokat tökéletesen elfelejtették, és 
helyette mindenütt az emberi jogokat 

a gyónás szentsÉge



hirdetik. Az önzés és a kényelemgon-
dolkodás napjainkban a végtelenbe 
növekszik. A kritika-szenvedély a 
gőg következménye, csakúgy mint 
az akaratosság, az önszeretet és az 
érzékenység. 

Az irigység mélyen gyökeredzik 
az ember megromlott természe-
tében. A materiális javakért folyó 
küzdelem, különösen az öröksé-
geknél, némelykor évekig tartó el-
lenségeskedésekhez vezet. 

A fösvénység magában hordja 
gonoszságát; különösen azoknál 
az embereknél csúnya vonás, akik 
gazdagon meg vannak áldva föl-
di javakkal, hogy a szegényeken 
segítsenek, és Isten birodalmának 
felépítésében hatékonyan részt ve-
gyenek, és ezt még sem teszik meg.

Különös figyelmet érdemel a jóra 
való restség szellemi területen, me-
lyet némelykor még a hagyományhű 
katolikusok körében is megtalálunk. 
Sokan megelégszenek a vasárnapi 
misével, talán még a szentgyónást 
is elvégzik rendszeresen, de en-
nél tovább nem jutnak. Az apostoli 
buzgalom, a missziós gondolkodás, 
a hitben való továbbképzés, a földi 
rend átitatása keresztény ideákkal 
nem szívügyük. Nem törekednek 
eléggé az erények elnyerésére és a 
keresztény tökéletességre. A televízi-
óideál tökéletesen tönkretette ezt a 
példaképet. 

Az időpocsékolás, a vagyon 
elszórása vagy a tehetség kihasználat-
lansága szintén nem Istennek tetsző 

dolog. A keresztény élet rendszeres, 
nem kaotikus, nem olyan, ahol min-
den össze-vissza történik.

A továbbiakban még olyan dol-
gokat kell megemlíteni, melyek a 
szenvedélyek és a függőség terüle-
tére tartoznak, mint például az alko-
holizmus, a drogok, a játékszenve-
dély és a fiatalok komputerjátéka. 

Végezetül emlékeztetni kell az 
idegen bűnökre, azaz mások azon 
vétkeire, melyeket a mi hibánkból 
követtek el. Ide tartozik például a 
könnyelmű és szégyentelen ruház-
kodás, a gyermekek rossz nevelése, 
az orvosok házaspároknak adott 
felelőtlen tanácsai, a tömegmédiák 
naponkénti megbotránkoztatásai. 
Másokat megbotránkoztatni, annyit 
jelent, mint gonosszá tenni, mások 
bűnének okozója lenni.

Az alapos lelkiismeretvizsgálat-
nál mindenekelőtt az fontos, hogy 
erkölcsi nyomorúságunk gyökereit 
felfedezzük, a bűn lehetőségeit be-
csületesen bevalljuk, és az okokat 
megszüntessük. Ne ringassuk ma-
gunkat illúziókban. Szent Pál apos-
tol egész sor bűnt sorol fel, melyek 
kizárják az embert Isten országából, 
vagyis a halált viszik a lélekbe: „ki-
csapongás, tisztátalanság, fajtalan-
ság, bálványimádás, babonaság, 
ellenségeskedés, viszálykodás, vetél-
kedés, harag, veszekedés, szakadás, 
pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, 
részegeskedés, tobzódás és ezekhez 
hasonlók.” (Gal 5,19-20)

Folytatjuk...

4 Évközi 10. vasárnap
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Nem mindenki jár templomba, de nagyon sokan mégis. Sok család minden 
vasárnap elmegy a templomba, sőt néha gyakrabban is. Aztán vannak csa-
ládok, akik elvétve keresik fel a templomot különleges alkalmakkor vagy 
fontos ünnepnapokon.

Sok család együtt jár a templomba, de vannak olyan emberek, akik egyedül 
mennek. Ennek az lehet az oka, hogy nem házasok vagy nincs családjuk, így 
a templombeli emberek egyfajta családdá válnak számukra.

Bizonyos családokban az anyuka és az apuka más-más templomba jár, ál-
talában oda, ahová fiatalon jártak. Amikor hazaérnek templomaikból, olykor 
elbeszélgetnek arról, mit mondott a lelkész vagy a pap. Nem meglepő, ha az 
ezekben a családokban felnövő gyerekek aztán két különböző templomba 
járnak majd.

Gyerekeknek: nem akarok templomBa menni

Hogyan válhat a küzdelem ünneppé?

templomBa járunk
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HirdetÉsek

A hónap első vasárnapján 15 órai kezdettel végezzük az Irgalmasság óráját, 
majd utána a Szentségimádást a Szent Anna kápolnában.

Úgyszintén a hónap első vasárnapján tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést a 
plébániai kiadásokra. Isten fizesse meg a kedves hívek adományát!

Pénteken a CSALÁDMISÉK keretén belül lesz bemutatva a szentmise a 
Szent András-templomban. Buzdítjuk, és szeretettel várjuk a családokat a szent-
misére!

Pénteken Jézus Szent Szívének ünnepe lesz.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 100.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 
6 322.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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7. vasárnap: ÚRNAPJA (főünnep)
Kiv 24,3-8; Zs 115; Zsid 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26
Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött
8. hétfő
2Kor 1,1-7; Zs 33; Mt 5,1-12
Isten vigasztal meg minket, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat
9. kedd
2Kor 1,18-22; Zs 118,129-135; Mt 5,13-16
Isten pecsétjével eljegyzett, és a Lélek zálogát adta szívünkbe
10. szerda
2Kor 3,4-11; Zs 98; Mt 5,17-19
Az Újszövetség szolgái lettünk: nem a betűé, hanem a Léleké
11. csütörtök: SZENT BARNABÁS APOSTOL
ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zs 97; Mt 10,7-13
Barnabás derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel
12. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)
Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37
Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom
13. szombat: PÁDUAI SZENT ANTAL
2Kor 5,14-21; Zs 102; Mt 5,33-37
Ne magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt

Heti liturGikuS naptár
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a SzentmiSék rendje
2015. június 8 – 14.
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