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Mt 4,1-11
Kísértések
Az evangélium talán legmerészebb története az, amely Jézus
megkísértéséről szól. Mindenképpen történeti ténynek kell tekinteni Jézus
megkísértését. Ilyen történetet biztosan nem találtak volna ki a személyéért
lelkesedő apostolok, és Jézus isteni személyét oly szenvedélyesen védő
keresztény atyák pedig nem engedték volna meg, hogy a népies mesék világából ilyen történetet beemeljenek a kánoni evangéliumba. A fő kérdés,
mi a történetben szereplő kísértések lényege?
Ha jól megfigyeljük a kétségtelenül színes irodalmi formában és
mitikus köntösben előadott jeleneteket, akkor a konfliktus gyökere Jézus
messiási elképzelései és a hagyományos, a népies messiási elképzelések
között feszülő ellentétekben keresendő.
Keresztelő János is ítélő, büntető Messiásról beszélt a zsidóknak
(Mt 3,7), Jézus lelkében azonban a Szentlélek hatására más elhatározások
érlelődtek meg a messiási küldetése lényegéről. Ő vigasztaló és szabadító
messiás képet fogadta el (Iz 7,14) és a másokért szenvedő messiás szerepet
fogja vállalni küldetése során (Iz 53,7-8). Ezek az elképzelések azonban
nem szerepeltek a népies és egyben a köztudatban oly erősen élő Messiási elképzelések között. Jézus benső konfliktusa tehát abban állt, vajon a
Szentlélek vezetésével jól ismerte-e fel a messiási küldetését? Vajon nem

jobb lenne a hatalomhoz társulni, a félelmetes közbeavatkozó látványos
képével bűnbánatra és megtérésre hangolni követőit?
Úgy tűnik ebben a történetben tényleg Jézus és a sátán látványos
összecsapásáról van szó. A sátánt ez a történet személynek tünteti fel, és a
Biblia más helyein is így beszél róla, annak ellenére, hogy kétségtelenül Istennek alárendelt személyről van szó. A modern teológiában azonban sokan
gondolják úgy, hogy mivel a sátán személyét mitikus köntösben mutatja be
a Biblia és ennek nyomán a középkori irodalom is, ennek következménye,
hogy manapság sokan nem veszik komolyan a sátán személyét. Sokkal
inkább a színes történetekből ötletet merítve, kitűnő lehetőséget látnak a
sátán személyének horror filmekben való szerepeltetésére. Ennek a következménye, hogy a figyelem a kísértésekről a színes történetre terelődik.
Ezt a történetet viszont azért közlik
az evangéliumok, mert az egyháznak mindig
veszélyes kísértése volt a hatalom, a hírnév és
az anyagi javak bősége. Mindig úgy nézett ki,
hogy, aki a hatalom ígéretét tudja felajánlani az
embereknek, az tegye bár akármilyen aljas megfontolásból, rövidtávon biztosan sok követőre
fog találni. De sok vezető döbbent már rá arra
a keserű igazságra, hogy azok az emberek, akik
egyéni hatalomvágyból, vagy hírnév miatt, vagy
pusztán a könnyű pénz reményében követték őt,
azok hamar elpártolnak alkalmi vezetőjüktől. Sőt
az is tapasztalati tény, hogy azok az emberek alkottak igazán nagyot az
emberiség számára, akik túl tudták magukat tenni az imént felsorolt a kísértéseken. Jézus mondása ma is igaz „nem szolgálhatunk egyszerre az
Istennek és a mammonnak, vagyis a pénznek”(Mt 6,24).
A nagyböjt elején, érdemes szembesülni lelkünk belső indulataival.
Mi mozgatja cselekedeteinket valójában, pénzszerzés, hatalomszerzés,
vagy a hírnév megvásárlása? Ez a három cél Jézus megkísértése történetének tanúsága szerint biztosan nem messiási. Jézus mindhármat kategorikusan megtagadta. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy még a legbensőbb
tanítványi körében is csak halála és feltámadása után vált világossá ennek
a történetnek a mondandója, hogy pénzzel, hatalommal és hírnévvel senkit
sem lehet megváltani. A tanítványok ekkor már, más eszközökkel kísérleteztek az Isten országát megvalósítani.
B.Gy.
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Napi ige nagyböjtre…
Hétfő: Lev 19,1-2.11-18. - Mt 25,31-46.
A nagyböjti időben felülvizsgáljuk Istenhez, Jézushoz fűződő kapcsolatunkat. Követelményei már az ószövetségben sem voltak minimálisak:
Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. S mindjárt
hozzáfűzi a felebaráti szeretet alapkövetelményeit: már az Ószövetség idején
sem lehetett Istent úgy szeretni, hogy ne szeretnénk embertársainkat. Jézus
példabeszédében még tovább fokozza ezt a követelményt: arról ismerni meg,
hogy hozzá tartozunk, hogy milyen szeretettel voltunk embertársainkhoz. Más szóval, ha egyre jobban akarom szeretni Jézust, akkor egyre jobban kell
szeretnem embertársaimat is.
Kedd: Iz 55, 10-11 , Mt 6, 7-15
Az imádság hatalmáról igazán csak az imádkozó tud beszélni, hiszen benne
eggyé olvad Isten és az ember. Az imádság nem fenséges szavak virágcsokra,
hanem a lélek vágyódása az Istennel való egyesülés után. Jézus is megtanítja
övéit, hogyan kell imádkozni, mert ima nélkül kiszárad a lélek. A Miatyánk
olyan dolgokra irányítja a figyelmünket, amelyek a lélek elevenségét biztosítják: az Isten iránti bizalomra, a hódolatra és engedelmességre, az emberi
szükségletek kielégítésére: a mindennapi kenyérre, a bűneink bocsánatára,
az egymás közötti megbocsátásra, a veszélytől és a kísértéstől való megmenekülésre. (Adoremusz 2005)
Szerda: Jón 3, 1-10, Lk 11, 29-31
Jónás semmiféle csodát nem tett Ninivében!
“Jónás jele tehát egy bizonyos evangéliumi hagyományban egyenesen úgy
jelenik meg, mint “semmiféle jel”, vagyis a további csodajelek megtagadása.
Ahogyan az ellenséges környezetet megtérésre felhívó Jónás nem a csodák
halmozásával tette hatékonyabbá az üzenetet, hanem maga vált jellé, úgy
Jézus Krisztus is saját személyében hordja a csodajelet.”
Csütörtök: Eszt 14, 1.3-5.12-14 (4, 17k-t), Mt 7, 7-12
Mi van akkor, ha Isten nem hallgatja meg imánkat? Kitartsunk-e, vagy
hagyjuk abba? Kérő imánk egyik veszélye, hogy azt kérjük Istentől, hogy
a mi akaratunkat, a mi elképzelésünket teljesítse. Mintha Isten labda lenne
a kezünkben, amely arra pattan, amerre akarjuk. Közben a Miatyánkban
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azt mondjuk. Legyen meg a te akaratod. Az állhatatos kérő ima nem Isten
rábeszélésre szolgál, hanem önmagunk hozzáalakítása Isten akaratához.
(Adoremusz 2005)
Péntek: Ez 18, 21-28, Mt 5, 20-26
Idegennel könnyebb kibékülni, mint egy testvérrel. A testvért ugyanis
nagyon jól ismerjük: tudjuk, mit forgat fejében, hogyan gondolkodik, milyen
álmok és remények motoszkálnak benne. De azt is, milyen „bogarai” vannak, milyen gyengeségek és bűnök kerítik hatalmába. Jézus nem ígér könnyű
tanítványságot. A megbocsátás a Jézusi út egyik legnehezebb követelménye.
Gyakran szinte kivitelezhetetlennek tűnik. Pedig a megbocsátás tehertétel:
elhagyjuk a bosszúvágyat, a neheztelést, a sértődöttséget, a sérelmeket, és
megszabadultan, felesleges terhektől mentesen megyünk tovább életünk
útján. (Adoremusz 2005)
Szombat: Mtörv 26, 16-19, Mt 5, 43-48
Ha Isten helyében lennénk, sokszor nem kelne fel a nap. A nap éltető sugarai nélkül azonban nincs élet. Már a napfogyatkozás egyszerű szemlélése
közepette is megremegünk. Félelmetes látvány és érzés. Mennyei Atyánk
azonban felkelti napját jókra és gonoszokra. Nem válogat, nem rangsorol,
nem osztályoz, mint az ember. A szerető atya mindenkit egyformán részesít javaiban. Nem csak azokat szereti, akik Őt szeretik. Ha szeretetünkért
szeretetviszonzást várunk el, akkor csupán kereskedők vagyunk: fizetséget
várunk a felkínált portékánkért. Még akkor is, ha az árú minőségtelen. Vajon
nem lenne célszerűbb odafigyelni, hogy mit is kínálunk? (Adoremusz 2005)

Zsoltárok könyvével nagyböjtben…
”Imádkozni és vágyakozni a bizalom iránt”
42. Zsoltár
(A karvezetőnek – Korach fiainak tanítóköltemény)
2Ahogy a szarvasünő a forrás vizére kívánkozik, úgy vágyakozik a lelkem
utánad, Uram. 3Lelkem szomjazik az Isten után, az élő Isten után. Mikor
mehetek már, hogy lássam Isten arcát? 4Könny a kenyerem nappal és
éjjel, ha naponta mondják: „Hol marad Istened?” 5A szívem megdob4				
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ban, ha arra gondolok, hogyan vonultam be a fönséges sátorba, az Úr
házába, ujjongás és énekszó közepette a vidám ünnepi közösséggel.
6Lelkem, miért vagy szomorú és miért háborogsz? Remélj az Úrban és
majd újra dicsőítem, mint arcom felderítőjét 7és Istenemet! A lelkem
roskadozik, amikor a Jordán földjén a Hermon felől rád gondolok, te
kicsi hegy. 8Örvény hívja az örvényt vizeid zuhogásában, s minden örvényed és hullámod rám zúdul. 9Nappal az Úr adja kegyelmét és éjjel neki
énekelek, áldom éltető Istenemet. 10Így szólok Istenhez: Sziklám vagy,
miért feledkeztél meg rólam? Miért kell szomorúan járnom, ellenségtől
szorongatva? 11A velőmbe hatol, ha ellenségeim gúnyolódnak, ha naponta mondják: „Hol maradt Istened?” 12De miért vagy szomorú,
lelkem, és miért háborogsz? Remélj Istenben és majd újra dicsőítem,
mint arcom felderítőjét és Istenemet!
Elmélkedés:
A zsidók számára szent hegynek számító Sion olyan lelki karakterrel volt megtöltve, mint ma a mindenkori keresztény számára a templom. Hely, ahol megtalálj önmagát az ember. Hely, ahová vágyakozik
szíve legmélyebb rejtekében.
A zsoltáros távol van Siontól. Messze idegen helyen és érzi a
nélkülözést. Nem testi vágyainak beteljesülése érdekli, hanem a szíve
vágyának keres nyugalmat. Lelkem szomjazik az Isten után, az élő Isten
után. Mikor mehetek már, hogy lássam Isten arcát? – olvassuk. Külön
érdekessége ennek a zsoltárnak a gúnyolók szava: Hol marad Istened?
Ezt kétszer olvassuk a zsoltárban és láthatóan motiválja a zsoltárost a
kérdés, még ha az álságos is. Hisz ennek hatására, a visszaemlékezés és
az élő remény jellemzi az idegenben Isten után vágyódó ember szavát.
Istengyermeki szívvel csak úgy tud felmenni a mindenkori imádkozó Isten templomába, ha visszaemlékezik Isten csodás tetteire és jövőét
Isten kezébe helyezi. Minthogy az eukarisztia ünneplése – Urunk halála
és feltámadása - beteljesítette a zsoltáros sóhaját: Remélj Istenben és majd
újra dicsőítem, mint arcom felderítőjét és Istenemet!
Péter, káplán atya
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Hirdetések
Ma a szentmisék után országos gyűjtés lesz a KARITÁSZ céljaira. Isten
fizesse meg a kedves hívek adományait!
A nagyböjti időben csütörtökönként az Oltáriszentség már 9:00 órától ki
lesz helyezve a Szent Anna kápolnában. Kérjük a kedves híveket, hogy
jelentkezzenek az Oltáriszentség őrzésére.
Buzdítjuk a kedves híveket a keresztúti ájtatosság végzésére, amit péntekenként 16:15 órától kezdünk a Szent András-templomban. A plakáton
olvasható, hogy az adott pénteken melyik csoport végzi a keresztutat. A
családok keresztútjának végzéséhez, ami március 14-én lesz, kérjük családok jelentkezését. A keresztút e hét péntekjén kivételesen 16:30 órakor
kezdődik, majd a szentmise a CSALÁDMISE keretén belül lesz bemutatva.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés
összege, az elmúlt héten 100.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta
2 443.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

				
A helyi baptista gyülekezet tartós élelmiszer gyűjtését szervezi a rászo-

rultak részére, melyből meleg ételt készítenek számukra. Kérjük a kedves
híveket, hogy járuljanak hozzá ehhez a kezdeményezéshez. Aki tartós
élelmiszert kívánna adományozni, a jövő hét folyamán ezt megteheti
a plébánia irodájában naponta 8-tól 12 óráig. Az eddigi adományokat
köszönjük. Isten fizesse meg!
Ugyancsak a rászorultak segítése végett vásárolható meg a PORTE
folyóirat, melynek ára 1,30 EUR. Köszönjük megvásárlását!

				

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy 5.- € összegért, megvásárolható Horváth
Károly atya „Így látom én” c. könyve.
Közöljük a kedves hívekkel, hogy a MARIANUM Magyar Tanítási
Nyelvű Egyházi Óvoda beíratásra várja az óvodáskorú gyermekeket. A
szülők gyermekeiket március 14-ig írathatják be hétköznapokon 10.30tól 12.00-ig, illetve 15.00 órától 16.00-ig a Nádor utca 47. számú épületben.
6				

„hogy egyek legyenek”

Heti liturgikus naptár
9. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
(Római Szent Franciska, Savio Szent Domonkos)
Ter 2,7-9; 3,1-7; Zs 50; Róm 5,12-19; Mt 4,1-11
Ha esztek a fáról, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek mint az Isten
10. hétfő
Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
11. kedd
Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15
Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar
12. szerda
Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32
Ninive lakói megtértek a rossz útról
13. csütörtök
Eszt 4,17n.p-raa-bb.gg-hh; Zs 137; Mt 7,7-12
Uram, más segítőm rajtad kívül nincsen
14. péntek
Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26
Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen
15. szombat
(Hofbauer Szent Kelemen)
MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8; Mt 5,43-48
Az Úr szent népe leszel, ahogyan megígérte
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A szentmisék rendje
2014. március 10 – 16.

III.
10.
Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Streda – Szerda

III.
11.
III.
12.
Štvrtok – Csütörtök
Piatok – Péntek

III.
13.
III.
14.
Sobota – Szombat
2. PÔSTNA NEDEĽA

III.
15.
III.
16.

NAGYBÖJT
2. VASÁRNAPJA

magyar
slovenská

slovenská
magyar
magyar

8:00
10:00
slovenská

7:00
8:00
17:00

17:00

slovenská
magyar
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Szent Rozália
Penzión

Za živých a † čl. rodiny
† József
† Mária, Rezső és családtagok

† István és Mária
† Jozef, František, Alžbeta,
st. František
Sr. Vincencia

† Vincent, Anna a syn Vincent
† Mária
Élő István és Cyril atyák
† Mária és Matild

Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

Hálából
† Rodičia: Emília, Terézia, Jozef
† Keresztszülők, szülők, családt.

Élő Kamilla
† Štefan, Veronika a syn Štefan

† Paulína
Élő anya és fia
† Erzsébet

Szent Rozália
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent András

† Úrfi szül. és nagyszülők
† Rodičia: Jozef a Katarína
† Attila
Miséző pap szándékára

magyar
slovenská

7:00
8:00
9:00
17:00
8:00
17:00

slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András
magyar
slovenská
magyar
magyar

magyar
slovenská
magyar

7:00
8:00
17:00

8:00
17:00
17:00

8:00
9:00
11:00
17:00
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