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„Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent,
amit tettem: nem ez-e a Krisztus?”
Az evangélium magaslatáról érdemes rátekinteni életünkre. Újabb
és újabb ötletek, jelszavak gyülekeznek a közéletben − hogyan újítható
meg az ország. Tudósokat, értelmiséget, gazdasági szervezeteket hívnak
össze, hogy segítsenek. Mutassanak utat. Tudni kell azonban − ez a liberális állam csődje − hogy a politikum akkor tesz ilyet, amikor már teljes a
csőd. Önvallomás ez: a működő közösségeket, egyházat és családot tönkretették, nem védték időben, minden szétmállott. S most, képmutató módon áthárítják a felelősséget: gyertek, segítsetek, hívő és nem hívő értelmiségiek, tanárok, tudósok és iskolák! Ez a liberális piacállam képmutatása:
áthárítani a felelősséget − olyan feladat elé állítani az időben meg nem
hallgatott oldalt, amikor az már nem képes e kihívásnak megfelelni. Nem
elég a jelszavakat és programokat megalkotnunk. Münchausen báró módjára nem húzhatjuk ki magunkat a „Nélküliség” (S. Beckett) mocsarából.
A samáriai asszonnyal való találkozás története az éltető forrásokról szól. „Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól
hozzád: Adj innom! te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet”
(Jn 4,10). Először is tudatosítanunk kell, hogy életünket és képességeinket ajándékba kaptuk. Ezért nem vagyunk erőtlenek. Csupán alázattal kell
kérnünk a megújulást, s alázattal erőt merítenünk Forrásunkból. Csodálatos biztatással fejezi ezt ki, hogy Jézus is töltekezni kíván az Atyából − s

ez számára épp a mi emberi szolgálatunkból fakad. „Jézus akkor az úttól
elfáradva leült a forrásnál. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus
így szólt hozzá: ‘Adj innom!’” (Jn 4,7). Amire népünknek szüksége van, az
az élmény, hogy ember és ember mint forráshoz tud egymáshoz közel menni, s emberséget, tápláltatást kérni. Érdemes odafigyelni a tényre, hogy a
miniszterelnönknek eszébe sem jutott abba a bizonyos nemzeti tanácsba az
egyházakat meghívni. „Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus?” (Jn 4,29). Amíg ez
a felismerés elmarad vezetőink részéről − még tisztábban, még radikálisabban kell hirdetnünk az evangéliumi megtérést. Lelkesen, erővel, vállalva a
kultúrával és politikummal való konfrontációt is. Ki kell lépni a liberalizmussal való egyházi kollaboráció langyos világából. Jákob beomlott kútját
tisztogatva.
Gábor Bálint József

Gyümölcsoltó Boldogasszony
(Urunk születésének hírüladása)
Ünnepe: március 25.
Hogyha Jézus élete József és Mária szerelmének gyümölcse lett
volna, csupán emberi élet lenne. Kétségtelen, ezt az emberi gyümölcsöt
Isten adoptálhatta volna, de ebben az esetben is csak egy Isten fiává lett
embert ünnepelhetnénk. Márpedig a titok, amit a Szentírás és a hit megvall
éppen az, hogy Isten saját egyszülött Fia lett emberré a megtestesülés által.
Jézus az örök Atya ingyenes ajándéka, benne Isten az egyszülött Fiát adta
nekünk. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Szűz Mária válasza az isteni megszólításra.
A megváltás művének kezdete, az angyali üdvözlet ünnepe a
mai nap. Mária IGEN-je megerősít mindannyiunkat abban, hogy bátran
válaszoljunk Isten akaratára, tegyük meg, amit Isten kér tőlünk.
Eredetileg a keleti Egyház ünnepe. A római Egyház a VII. századtól
ünnepli annak emlékét, hogy Isten elküldte Gábriel arkangyalt azért, hogy
hírül vigye Szűz Máriának az Istenanyaság nagy titkát: a Megváltó születését. A mai napon tehát az Anyaszentegyház megemlékezik arról, hogy
Isten ígérete beteljesedett; valóra vált a prófétai szó: a Szentlélek teremtő
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erejével belenyúlt a történelembe; a Boldogságos Szűz Istenanyává lett; a
második isteni Személy megtestesült. A Szent Szűz “igen” szavára elindult
az istengyermeki élet.
Ez az engedelmes “igen” egybecseng azzal, amit a Zsoltáros
megjövendölt a megtestesült Igéről.
forrás: Katolikus rádió
„A nagyböjti időszakban gyakrabban elmélkedünk a Szűzanyáról,
aki a Kálvárián megpecsételte Názáretben kimondott igenjét. Jézussal, az
Atya szeretetének tanújával egyesülve Mária megtapasztalta a lélek vértanúságát. Kérjük bizalommal az ő közbenjárását, hogy az egyház, küldetéséhez hűen, bátran tanúságot tegyen Isten szeretetéről az egész világnak.”
XVI. Benedek emeritusz pápa

Napi ige nagyböjtre…
Hétfő – 2Kir 5,1–15a; Lk 4,24–30
Az isteni Gondviselés minden emberre kiárad, ugyanis Isten nem
személyválogató. Jézus küldetése, valamint a megváltás műve bizonyítja
ezt legjobban. Napjainkban is elcsodálkozunk bizonyos eseteken, amit a
Gondviselés művel egy-egy embertársunkkal.
Kedd – Iz 7,10–14; Zsid 10,4–10; Lk 1,26–38
A Gondviselés talán legkirívóbb esete a Szent Szűz méhében emberi testet öltött Ige, azaz a Megváltó megtestesülése. Nemhiába nevezi őt
a próféta Emmánuelnek. Általa valóban velünk az Isten. Megjegyzendő,
hogy ugyanakkor kellett ehhez egy beleegyező akarat, vagyis a kimondott:
„…történjék velem szavaid szerint!”
Szerda – MTörv 4,1. 5–9; Mt 5,17–19
A jó törvény az egyén javát szolgálja, valamint segíti egy közösség fejlődését is. Ha ez a törvény Istentől származik, akkor mindenképpen.
Főleg pedig megtartandó, ahogy ezt az Úr Jézus is kiemelt módon kezelte
igehirdetése alkalmával.
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Csütörtök – Jer 7,23–28;Lk 11,14–23
Mennyi alkalom adódott, hogy Izrael népének próféták adták át Isten üzenetét. Az üzenetek lényege az Istenhez való hűség megtartása volt.
Sajnos, Izrael gyermekei nem mindig jeleskedtek ezen a téren, sőt még a
Megváltónak is kemény szellemi küzdelmet kellett vívnia saját népével.
Péntek – Oz 14,2–10; Mk 12,28b–34
A legfőbb parancs, mindennél jobban szeretni Istent. Vajon ezt ne
tudta volna az írástudó, aki Jézushoz fordult kérdésével? Hiszen ő jól ismerte a Szentírást, Ozeás próféta írása sem volt előtte ismeretlen, s tudta,
hogy az Istent szeretők gazdag jutalomban részesülnek. Valószínű, hogy
csak saját meggyőződését szerette volna nyugtázva hallani Jézustól, s ezt
meg is kapta: „Nem jársz messze Isten országától.”
Szombat – Oz 6,1–6; Lk 18,9–14
Ozeás próféta bűnbánatra szólítja fel a népet. Szeretné, ha megértenék, hogy először Istenhez kell visszatérniük, aki meggyógyítja őket,
s ennek következményeként javul az embertársaikkal való kapcsolatuk is.
Ugyanerre utal az Úr Jézus, aki a bűnbánó vámosról azt állítja, hogy az
Istennel rendezett kapcsolata után megigazultan ment haza.
László, esperes atya

Zsoltárok könyvével nagyböjtben…
Imádság: megszentelés és szemlélés
1. ZSOLTÁR. A KÉT ÚT
1Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki
nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé. 2Aki örömét
leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel. 3Olyan,
mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, és
levelei nem hervadnak. Siker koronázza minden tettét. 4Nem így a gonoszok, egyáltalán nem. Pelyvához hasonlók, amelyeket elsodor a szél a
földről. 5A bűnösök nem állnak meg az ítéletkor, sem a gonoszok az iga4				
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zak közösségében. 6Isten ugyanis őrzi az igazak útját, de a gonoszok útja
pusztulásba visz.
Világunkban mintha két csoport létezne hit és Isten dolgában:
a nem elég kegyetlenek és a nem elég irgalmosok csoportja. Az első,
annyira távol marad az utolsó döféstől, hogy inkább színes papagáj
módjára rikácsol: ”nem járok templomba, de jobban hiszek mint azok
a képmutatók, és a bibliát is olvastam.” A másik csoport tagjait a ”lelki
hullámvölgy lovasai”- ként nevezném: nem létezik a rossz és jó ember,
csak a kellemetlen és rokonszenves ember létezik.
Gyakorlatilag mind a két véglet eltörli a jó és a rossz bőrégető
létezésének lehetőségét. Olyan dolognak fordít így hátat az ember, ami
alapjában tudná begyógyítani a lelki sebeket. A zsoltáros az első zsoltárban erről a két emberről beszél és jellemzi azokat. Sorsukat, sorsuk
értelmét tárja fel.
Van két szó, melyek szépen tükrözik az igaz ember voltaképpeni életét. Első: „örömét leli…”- a szívében fellobbanó vágy megtalálja
örömének beteljesülését: Az ember felismeri önmagát és Istent az Isten
szavában. Szinte tovább száguld a gondolat: „elmélkedik” – ez a második szó, ami már egy olyan magatartásra utal, ami több az egyszeri
gondolkodásnál vagy latolgatásnál. Ez a beteljesülés. Hisz a zsoltáros
említi: éjjel – nappal, ami a mindenkori, állandó Istenre való odafigyelést
jelenti. Így az igaz ember szavában, tettében engedi, hogy az Úr szava
iránti szeretet vezérelje. Mindennek külső jelei is vannak, amint erről a
zsoltáros is ír: „Olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben
gyümölcsöt terem, és levelei nem hervadnak. Siker koronázza minden
tettét.” Igen, tetteiben olyanná válik, mint a levegő; alkot, de csendesen; gondoz, de érzékenyen. És nem tesz olyat, ami személyétől függő
mega-kreáció lenne, mert azt úgyis elfújná a szél, mint a pelyvát. Hisz
csak teszi a dolgát: megszentel és szemlél, azaz imádkozik. Az igaz ember ott van bárhol – földeken, hivatalban, építkezéseken, tantermekben,
gyóntatószékben. Talán a sashoz hasonlítanám az igaz embert… Amiről
W.Churchill a következőképpen vall: Amikor a sasok hallgatnak, a papagájok kezdenek fecsegni.
Péter, káplán atya
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Hirdetések
Kedden Urunk hírüladásának ünnepét, azaz Gyümölcsoltó Boldogasszony
főünnepét tartjuk. Az esti szentmise a Szent András-templomban lesz bemutatva.
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.
Szombaton, azaz március 29-én, az éjszakai órákban állunk át a nyári idő
használatára. Az órákat egy órával előre kell állítani. Vasárnap az esti
szentmise már 18:00 órakor lesz bemutatva.

				

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy 5.- € összegért, megvásárolható Horváth
Károly atya „Így látom én” c. könyve.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés
összege, az elmúlt héten 680.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta
3 483.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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Heti liturgikus naptár
23. vasárnap: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
(Mongrovejói Szent Turibiusz)
Kiv 17,3-7; Zs 94; Róm 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42
Adj nekünk vizet, hogy ihassunk!
24. hétfő
2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 4,24-30
Sok leprás közül nem tisztult meg más, mint a szíriai Naámán
25. kedd: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA
(főünnep)
(Szent Izsák)
Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
26. szerda
MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19
Hallgass az Úr rendelkezéseire, és cselekedj azok szerint
27. csütörtök
(Szent Rupert)
Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23
Hallgassatok az Úr szavára!
28. péntek
Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-34
Egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk
29. szombat
Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-14
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!
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A szentmisék rendje
2014. március 24 – 30.

III.
26.

III.
25.

III.
24.

Štvrtok – Csütörtök

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Piatok – Péntek

III.
27.
III.
28.
Sobota – Szombat
4. PÔSTNA NEDEĽA

III.
29.
III.
30.

NAGYBÖJT
4. VASÁRNAPJA

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

B. pomoc pre dcéru
† Édesanya
Gyermekeinkért

slovenská
magyar
magyar

Élő Ilona nővér
Na úmysel
† Pavol a Juliana
Hívekért

7:00
8:00
17:00

Szent Rozália
Penzión
Sv. Rozália
Szent András

Na úmysel
Hálából (10. évf.)
Élő családért
Élő Róbert és Árpád

magyar
slovenská
slovenská
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

8:00
10:00
17:00
17:00
slovenská
magyar
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

Tisztítótűzben szenv. lelkekért
† čl. rodiny Hegedűs a Kajan
† János (2. évf.)

† Családtagok
† Jozef a rodičia

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

magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Anna

† Ladislav, Anna a rodičia
† János
Mária Légió szándékára
† Szülők: János és Ilona
8:00
17:00
17:00

7:00
8:00
10:00
17:00

magyar
slovenská

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent András
Szent András

† Sándor és Hermína
† Jozef a Miroslav Šafár
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára
magyar
slovenská
magyar
magyar

8:00
17:00

slovenská
magyar
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András
8:00
9:00
11:00
18:00
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