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Mt 17,1-9
„Totális kommunikáció”
Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek részt benne. Jobb híján Máté látomásról beszél, de a kulcsmondat mégis hallomásból jut tudatukba, és a félelmet csak a testi érintés
szüntette meg. Vajon milyen illata volt a jelenésnek? Szent Ignác lelkigyakorlataiban arra buzdítja a szemlélődőt, használja minden érzékszervét,
hogy a misztériumot ízlelhesse: „szagoljam szagló érzékemmel …” „ízleljek
ízlésemmel”, „tapintásommal érzékeljem” – ezek követik a látást és a hallást (Ötödik gyakorlat). Nem is tudok jobb elmélyülést ajánlani a hegyen
történtekbe, mint ezt a teljes bevetést, hogy a virtualitás valóssággá váljon
bennem. Nem elég látni Isten dicsőségét, és hallani „hangját”, tapintanom,
ízlelnem és szagolnom is kell. Pontosan ezt tesszük az eucharisztiában,
amelyben Isten teljesen felkínálja magát érzékeinknek. Azaz: tehetnénk!
Meg kell tanulnunk az élményt teljességében magunkévá tenni. Ízleljétek
és lássátok milyen jó az Úr – mondja az áldoztató, és mi is átváltozhatunk,
ahogy az Úr átváltozott. Miért van akkor, hogy oly sanyarú arccal cipeljük
magunkat az oltár elé? Ki hiszi el nekünk, hogy öröm tölti el szívünket, ha
nem boldogság izzik arcunkon, ha szemünk nem tündöklik az örömtől?
Van a történetnek egy rejtett csattanója. A misztérium megértése
párbeszédben történik. Jézus maga Mózessel és Illéssel beszélgetve érti

meg, hogy eljött a Kinyilatkoztatás órája, az Igazságé. Az ő ideje, amely
szabadságunk születésének pillanata. Ha Jézus és Atyja azt akarta, hogy e
bensőséges beszélgetésnek tanúi legyünk, akkor valamit el akart mondani
nekünk az ima pár-beszéd jellegéről. Még egy olyan misztikus pillanat,
mint az Úr átváltozása, is csak a párbeszédben nyeri el végső jelentését. Mi
ezt imának mondjuk. Beszélgessünk hát Jézussal.
Kiss Ulrich SJ

Szent József
Mindenható Istenünk, ki hűséges szolgád, Szent József gondjaira bíztad a
gyermek Jézust, és oltalma alá helyezted a Megváltás művét, kérünk, add
meg Egyházadnak, hogy hűségesen őrizze misztériumaidat és szüntelen
munkálkodjék a világ üdvösségéért!
Példája:
Te is ott állsz észrevétlenül a kialakuló Jézus mögött, segíts Józsefnek!
Élete:
Dávid családjából származott (Mt 1,
1-17; Lk 3, 23-38). Mária jegyese volt, amikor
az egybekelésük előtt Mária méhében fogant
a Szentlélektől. József jó ember volt, sok töprengés után az angyali jelenés nyomán mégis
feleségül vette jegyesét. Az összeírás idején
Betlehemben megszületett a gyermek Jézus.
(Mt 1, 18-24; Mt 2, 1-12) A veszély elől engedelmesen Egyiptomba menekítette családját
(emigrált!) majd hazatérésük után Názáretben
telepedtek le. (Mt 2, 13-23) Itt ács volt. Jézust
12 éves korában Jeruzsálembe vitték, de félreértés miatt nyomát vesztették, és csak harmadnap találták meg a templomban. Ezután visszatértek
Názáretbe. (Lk 2, 39-52) Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt
nem sokkal hunyhatott el, ám sem halála időpontját, sem sírhelyét nem
ismerjük.
2				

„hogy egyek legyenek”

A szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a szerény alázatosság példaképe. 1870-ben IX. Pius pápa az Egyház védőszentjévé tette.
A Habsburg-ház Bécs 1683-as, majd Buda 1686-os felszabadítását részben
Szent József közbenjárásának tulajdonítja. A munkások védőszentje, és a
jegyesek pártfogója.
Bár az őskeresztények szép emléket állított Szent József tiszteletének, mégis ünnepe csak a 10. századtól kezdve szerepel a nyugati naptárakban. A 9. században született reichenaui kolostor “szentek listáján”
szerepel. Március 19 megünneplése a 14. században kezdett terjedni a nyugati országok templomaiban. 1621-ben XV. Gergely pápa tette általánossá
az ünneplését.

Napi ige nagyböjtre…
Hétfő – Dán 9, 4b-10, Lk 6, 36-38: Legyetek irgalmasok…
Jézus ma egy „kulcsot” ajánl, amely nyitja az életet, a halált és az örökkévalóságot. Kiszabadít a kevélység és az önzés börtönéből. Valóban szabaddá tesz. Irgalmasoknak kell lennünk, amint Isten is irgalmas. Szeretni
ellenségeinket, nem ítélkezni, megvetni, hanem megbocsátani; adni, de
nem számolni.
Kedd – Iz 1,10.16-20, Mt 23, 1-12: Mester, Atya, Tanító
Isten az Atya, ő a legtökéletesebb mester, a legjobb tanító. Az ember
atyai, tanítói, nevelői küldetése összehasonlíthatatlan Isten tökéletes pedagógiájával. Ezért, ha mesterek, atyák, tanítatók vagyunk, ne feledjük, hogy
csak részesedünk az Isteni küldetésben: az atyai, mesteri és tanítói hivatásában.
Szerda – Szent József, 2Sám 7,4-5a.12-14a.16, Róm 4,13.16-18.22, Mt 1,16.1821.24a vagy Lk 2,41-51a: A gyermek Istentől származik
József úgy találja, hogy Mária gyermeket vár, és ennek a ténynek természetfeletti oka a Szentlélek. József nem alkalmazza a Törvényt, mert
igaz volt. Valószínűleg József megértette, hogy ez a gyermek Istentől
származik. (II. János Pál: Redemptoris custos) Az igazságosság miatt nem
akarja kisajátítani a szent utódot, amely nem az övé, sem a menyasszonyt,
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aki Istent illeti. Isten Józsefnek meghatározó szerepet ad: noha nem ő
nemzette (Mária gyermeket fogant a Szentlélektől), az apa szerepét fogja
betölteni. És ez történik miután magához veszi feleségét Máriát, mert vele
együtt befogadja a gyermeket is mint fogadott fiút.
Csütörtök – Jer 17, 5-10, Lk 16, 19-31: segítsük a rászorulót
Isten azért adja nekünk a földön az anyagi javakat, hogy azokat helyesen
használjuk fel, s ennek része az is, hogy segítjük a nálunk szegényebbeket.
Az irgalmasság cselekedeteinek isteni parancsát jól ismerem Jézus Krisztustól. Isten nem fog ezen felül semmiféle rendkívüli jelet küldeni. (HIS)
Péntek – Ter 34, 3-4,.12-13a.17b-28, Mt 21,33-43.45-46: a történet részesei
vagyunk
Isten jóságára és szeretetére a válasz brutális gyűlölet volt. Az evangéliumi
történet ma is folytatódik és mi részesei vagyunk. Aki az Urat nem ismeri,
az nem érti az összefüggést sem. De milyen mérték szerint lesznek megítélve
azok, akik megismerték Krisztust és jól tudják, hogy mit tesznek?
Szombat – Mik 7, 14-15.18-20, Lk 15,1-3.11-32: a tékozló
A tékozló fiú esete mutatja, hogy nincs elveszett ember sors, nincs feloldozhatatlan bűn, mindig van kiút. Isten irgalma nagyobb, mint a legnagyobb
gonoszság. Biztos, hogy a két fiú közül a fiatalabbik a tékozló? Vagy inkább
az apa, aki „eltékozolja” szeretetét a gyermekeire? A példabeszédet nem
inkább az irgalmas atyáról kellett volna elnevezni?

Zsoltárok könyvével nagyböjtben…
„Imádkozni és könyörögni a megbocsátásért”
13 (12). Zsoltár. Bizakodó könyörgés
1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.)
2Meddig feledkezel meg rólam, Uram, mindörökre? Meddig rejted el arcodat előlem?
3Meddig emészti még lelkem a fájdalom és szívemet a mindennapi gond?
Meddig uralkodik még rajtam az ellenség?
4				

„hogy egyek legyenek”

4Tekints rám, Uram, Istenem, és hallgass meg! Adj világosságot szememnek, nehogy halálba szenderüljek
5s ellenségem azzal dicsekedjék: „Legyőztem!” Ne örüljön ellenfelem
azon, hogy elestem,
6hiszen irgalmasságodban bizakodtam, Uram. Segítséged legyen öröme
szívemnek, hogy énekeljek az Úrnak, aki jót tett velem.
Meddig uralkodik még rajtam az ellenség – kiált a könyörgő
lélek? Ő annak ellenére, hogy tudja, Isten kezében van élete, a mindennapi gondok és nehézségek uralkodnak rajta… irányítják érzéseit.
Sokszor találkozunk hasonló életérzéssel. Ekkor a kísértő a – jelen zsoltárban egyszerűen, mint ellenség van megemlítve – legféltettebb kincset
akarja elrabolni, az utolsó kártyát akarja megszerezni: az ember Isten
irgalmasságáért kiáltó sikolyát. Mindemellett a zsoltáros könyvben a
könyörgő zsoltárokra jellemző kérdés itt is előfordul: „Meddig… Uram?”
– olvassuk háromszor is. A kitartó, megbocsátást kiesdekelni nem rest
lélek, egy talán emberi szavakkal leírhatatlan ajándékot kap: örömöt. A
megbocsátás öröme átváltoztatja az embert. Ugyanis a türelem alázatot
szül és az alázat pedig megbocsátást és elfogadást.
										
Péter, káplán atya
Szent Rita
EGY MEGHALLGATOTT IMÁDSÁG

Erőt kértem az Úrtól,
s Ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam,
és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam,
gondolkodó agyat adott,
és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
Kértem bátorságot,
és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.

Áhítottam, hogy szeretni tudjak,
és kaptam az Úrtól bajbajutott
embereket,
akiken segítsek.
Kegyes jóindulata helyett
alkalmat kaptam a jóra.
Semmit sem kaptam, amit kértem és mindent megkaptam,
amire szükségem volt!
Imádságom meghallgatásra talált.
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Hirdetések
Szerdán, Szent József ünnepén az esti szentmise a Szent József kápolnában lesz megtartva.
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.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés
összege, az elmúlt héten 230.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta
2 803.- 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.
A MARIANUM Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda
igazgatósága köszönetet mond azon szülőknek, akik gyermeküket az
egyházi óvodába íratták be.
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Heti liturgikus naptár
16. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Ter 12,1-4a; Zs 32; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9
Menj el földedről arra a földre, amelyet mutatok neked!
17. hétfő
(Szent Patrik)
Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38
Vétkeztünk, bűnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed
18. kedd
(Jeruzsálemi Szent Cirill)
Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival
19. szerda: SZENT JÓZSEF (főünnep)
2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját
20. csütörtök
Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik
21. péntek
(Szent Benedek, Flüei Szent Miklós)
Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46
Jön az álomlátó, gyertek, öljük meg
22. szombat
Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt
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A szentmisék rendje
2014. március 17 – 23.

Pondelok – Hétfő

7:00

slovenská

Szent Rozália
Szent Anna

Sv. Anna

III.
17.
magyar
magyar

8:00
17:00

Utorok – Kedd

† Ferdinand, Imrich, rod. a st.
rod.
Isten áldása egy közösségre
Élő családtagok

Szándékra
† Anézia nővér
† Sr. Silvia

† Árpád és Ilona
Élő lelkiatya, † édesapa
† Gáspár Ágnes
Viktor, Janka, priatelia, rodičia
magyar
slovenská

Szent Rozália
Sv. Anna

Szent Rozália
Szent Rozália
Szent József
Sv. Jozef
8:00
17:00

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

magyar
magyar
magyar
slovenská

† členovia rodiny
† Augusztína nővér
† Szülők Mária és István
magyar
slovenská
magyar

8:00
9:00
17:00
18:00

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent András
8:00
17:00
17:00

† Családtagok
† členovia rodiny
† Paula

† Gregus Ernő
† Mária

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej

† József és Rozália
† Jozef a Alžbeta
Miséző pap szándékára
† Gašpar, Helena, Miroslav,
Zlata, Pavol
Miséző pap szándékára

slovenská
magyar
magyar

magyar
slovenská
magyar
slovenská

Szent Anna

7:00
8:00
17:00

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

magyar

Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna

magyar
magyar
slovenská

III.
18.
Streda – Szerda

8:00
10:00
17:00

III.
19.
Štvrtok – Csütörtök
Piatok – Péntek

III.
20.
III.
21.
Sobota – Szombat
3. PÔSTNA NEDEĽA

III.
22.
III.
23.

NAGYBÖJT
3. VASÁRNAPJA

17:00
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