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Jn 9,1-41
Miből él egy munkanélküli koldus?
A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték… Dilemmájuk
nagyon is érthető. Azonos a vak a látóval? A legtöbb gyógyítás-történet
ott ér véget, amikor Jézus meggyógyítja az arra vágyót. Ez a történet ott
kezdődik, ahol a többi végződik. Arról mesél, mi történik a meggyógyulttal? Hát, nincs könnyű dolga! Miből
él egy munkanélküli koldus? Hisz látón nem ülhet
többé a templom ajtajában kéregetve! A látás radikális következményekkel jár. A mi névtelen ex-koldusunk
nemcsak kenyérkeresetét veszíti el, hanem kitaszítják
a közösségből. Exkommunikálják. Jézus azonban nem
hagyja magára. A kiközösített felkarolja, mint ahogy a
vakot felkarolta. És újrarajzolja a közösség határait. A
kirekesztőket kirekeszti, - valójában önmagukat zárták
ki könyörtelen és szeretet-nélküli teológiájukkal – majd
a kirekesztettekből új közösséget alkot. A látó vak lesz annak első tagja.
Jelképes a gyógyító víz neve: Küldött. A gyógyulásnak ára van. Tanúskodni kell a gyógyító mellett. Az uralkodó kultúrával szemben. Ma is. Talán
ezért maradnak oly sokan vakok.
Kiss Ulrich

Szent Izidor
püspök és egyháztanító
Ünnepe: április 4.
SZENT IZIDOR 560 körül született Kartegenában, Sevilla közelében, Dél-Spanyolországban. Édesapját fiatalon elvesztette, ekkor fivére,
Leander püspök nevelte tovább. Testvéreitől sokat tanult vallásosság terén,
hiszen egyik bátyja Szent Leander sevillai érsek volt, a másik Szent Fulgenciusz püspök volt, nénje pedig, Florentina szentéletű apáca volt. A tanulásban egy időben csüggedés vett erőt Izidoron, de magára talált és nagy
szorgalommal tanult. Megtanult latinul, görögül és héberül, elolvasott
minden könyvet, amihez hozzájutott, jártas volt minden szent és profán
tudományban
Izidor bencés szerzetes, pap lett. Már 30 évesen apát lett. Bátyja
halála után a nép és Rekkared király akaratára szülővárosának püspöke
lett. Ékesszólóan cáfolta az ariánusok tanítását, a papság gondos nevelését
ápolta, a szerzeteseket bölcs szabályokkal irányította.
A tudományok nagy kedvelője és pártfogója volt. Igyekezett átmenteni a római kultúra maradandó értékeit. Sok írása jelent meg, ezekből
bölcsesség árad, kiváló teológiai művek, ezért kapta az egyháztanítói
címet. Zsinatokat hívott össze, bölcs rendeletei segítették egyházmegyéje
fejlődését. Sok iskolát és kolostort alapított. A középkor iskolamesterének tartotta. Ő volt az utolsó nyugati egyházatya. A Szentháromság volt a
szívügye.
A 633-as IV. Toledói zsinat után már nem írt, hanem három évig
készült halálára. 636. április 4-én halt meg. Halála előtt szőrruhát öltött,
hamut hintve fejére tartott bűnbánatot. Így mutatott példát, hogy Isten
ítélőszéke előtt csak Isten irgalmában bizakodva jelenhetünk meg. Székesegyházában temették el Szent Leander bátyja és Florentina nénje mellé.
I. Ferdinánd spanyol király kiváltotta a móroktól az ereklyéit és Leonba
vitette. XIV. Benedek pápa tette egyházdoktorrá. II. János Pál pápa Sevillai
Szent Izidort nyilvánította az internet és a tudomány és a technika után
érdeklődők védőszentjének 1999-ben.
Példája:
A nagy tudás nagy alázatossággal kell, hogy párosuljon!
2

             

„hogy egyek legyenek”

Napi ige nagyböjtre…
Hétfő: Iz 65, 17-21 Új eget és új földet teremtek.
Jn 4, 43-54 Menj csak, a Fiad él!
Új eget és új földet ígér a próféta. Az új ég és az új föld jézus Krisztusban jött el a világba. Azonban ez az új ég és új föld rejtetten van jelen. Rajtunk múlik, mennyire lesz látható. Nagyböjt alkalom arra, hogy megtisztítsuk
szívünket, hogy bennünk alakuljon az új ég és új föld, és ezáltal a világ is
közelebb jusson Istenhez.
Kedd: Ez 47, 1-9.12 A templomból kifolyó víz Isten éltető kegyelmét 		
jelképezi.
Jn 5, 1-16 Nincs emberem, aki levinne a tóba, amikor
megmozdul.
Prófétai látomásban Ezekiel egy a templom oldalánál előtörő vízforrást
szemlélt, amely egyre áradóbb lett és olyan termékenyítő erővel rendelkezett,
hogy nyomában mindenütt élet fakadt. A látomás a kegyelmet jelképezi, mely
Krisztus átvert oldalából tört elő, hogy megtisztítson és megszenteljen minden embert. A víz, csak jel, az életadó erő Krisztusban van, mert ő a forrás.
Isten nagyszerű teremtménye a víz. Értékeit jól ismerjük: szomjat olt, tisztít,
felüdít… Nem mindenki számára természetes, hogy megnyitja a csapot, és
otthonában folyik a víz. Vannak, akik kilométereket tesznek meg naponta, hogy
vizet meríthessenek egy kútból. A víz élet. Keresztségünk fürdője által Krisztus az élő víz forrása meggyógyít bennünket minden bénultságunkból.
Szerda: Iz 49, 8-15 A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján
segítségedre leszek.
Jn 5, 17-30 Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten
Fiának szavát, és előjönnek sírjukból.
Isten az embert nem szenvedésre, nem lemondásra, hanem boldogságra és életre teremtette. Örök, tökéletes boldogságra és életre, amit csak
őbenne lehet megtalálni. Isten azonban kicsúszik az ember érzékei közül;
ugyanakkor a földi dolgok minden oldalról körül veszik, és arra ösztönzik, hogy
ezekben keresse boldogságát. Ezért kell szabályozni és megtagadni, fékezni
kereső vágyainkat. Már nem kell várakoznunk az Üdvözítőre. Megváltott bennünket, közöttünk él, és folytatja az emberek üdvözítésének művét. Többé már
nem vagyunk sötétségben, Krisztus világossága megvilágosít minket. Végső
„hogy egyek legyenek”
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eljövetelére várakozva hittel valljuk, hogy reménységünk már beteljesedett, és
a Vőlegény itt van közöttünk.  
Csütörtök: Kiv 32, 7-14 Isten megkönyörül a választott népen Mózes
közbenjáró imájára.
Jn 5,31-47 Mózes lesz a vádlójuk azoknak, akik nem hisznek
Krisztusban.
Mind a Krisztusba vetett hit, mind pedig a Szentírás tanulmányozása
alázatot követel. Jézus azért jött, hogy az embereknek kinyilatkoztassa Isten
misztériumait, üdvösségtervét és az Írások igazi jelentését; de csak az alázatosak tanulhatnak tőle. Aki bölcsnek gondolja magát, magától akar megigazulni,
és nem fogadja el sem a Mestert, sem az Üdvözítőt.
Péntek: Bölcs 2, 1a.12-22 Isten megóvja őt, és kiszabadítja ellenségei
kezéből.
Jn 7, 1-2.10.25-30 Az Isten küldött engem.
Az igazi alázat kiindulópontja a szív s az a benső mély meggyőződés,
hogy Isten előtt egészen kicsi az ember. Ha Jézus, felejtve isteni méltóságát,
megalázta magát, az embernek is alázatosnak kell lennie és nem feledkezni el
arról, hogy kicsoda: teremtmény, aki Isten ajándékai által létezik, aki, miután
bűnt követett el, az erkölcsi nyomorállapotába süllyedt. Csak Krisztus megalázkodásának kegyelme segítheti az embert, hogy igazi szívbéli alázatban
éljen.
Mindazok, akik jót tesznek elgondolkoztatják és zavarják azokat, akik
a sötétség cselekedetei szerint élnek. A jóság zavaró, és az emberiség örök
nagy kísértése, hogy eltörölje a föld színéről mindazokat, akiknek példamutató
élete megkérdőjelezi a gonoszságot. Így volt ez az ószövetség igazainak életében, Jézus élete is ezt mutatja.
Szombat: Jer 11, 18-20 Te, seregek Ura, igazságosan ítélsz!
Jn 7, 40-53 Ember úgy nem beszélt, mint Jézus.
A világba jött Isten Fia úgy üdvözítette az emberiséget, hogy magára
vette az emberi természetet, ebben engesztelte ki bűneinket, és szenvedve
megszentelte az emberiség minden fájdalmát. Aki találkozni akar Vele, szintén
el kell fogadnia a szenvedést. A Krisztus türelmét utánzó keresztény türelem
azt jelenti, hogy az ember szabadon elfogadja az életben mindazt, ami keresztre feszíti; szeretettel azonosul az Atya akaratával.
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Zsoltárok könyvével nagyböjtben…
Isten mindentudása és jelenléte
139. zsoltár
1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem,
2tudod, hogy ülök-e vagy állok. Gondolataimat látod messziről, 3látsz, ha
megyek vagy pihenek. Minden utam világos előtted. 4A szó még nincs nyelvemen, s lám, az Úr már tud mindent. 5Elölről és hátulról közrefogsz, s a kezed
fölöttem tartod.6Csodálatos ezt tudnom, olyan magas, hogymeg sem értem.
7Hová futhatnék lelked elől? Hová menekülhetnék színed elől? 8Ha felszállnék
az égig, ott vagy. Ha az alvilágban tanyáznék, ott is jelen vagy. 9Ha felölteném
a hajnal szárnyait, és a legtávolibb partokon szállnék le, 10ott is a te kezed
vezetne, és a te jobbod tartana. 11Ha azt mondanám: Borítson el a sötétség,
és az éj úgy vegyen körül, mint máskor a fény: 12neked maga a sötétség sem
homályos, s az éj világos neked, mint a nappal. 13Te alkottad veséimet, anyám
méhében te szőtted a testem. 14Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és
amiért csodálatos minden műved. Lelkem ismered a legmélyéig, 15létem soha
nem volt rejtve előtted. Amikor a homályban keletkeztem, és a föld mélyén
elindult életem, 16szemed már látta tetteimet, s könyvedben mind felírta őket.
Meghatároztad napjaimat, mielőtt még egy is megjelent belőlük. 17Terveid,
Uram, felfoghatatlanok, s milyen tömérdek a számuk! 18Ha megszámlálnám:
több, mint a homokszem, s ha végére érnék, az csak kezdet volna. 19Ó, Uram,
bárcsak lesújtanál a gonoszokra, bárcsak távoznának a vérszopók. 20Álnok
módon beszélnek rólad, s gondolataidat őrültségnek veszik. 21Ne gyűlöljem,
Uram, aki téged gyűlöl? Ne irtózzam azoktól, akik ellened lázadnak? 22Igen,
égő gyűlölettel fordulok feléjük, nekem magamnak is elleneim lettek. 23Vizsgálj
meg, Uram, vizsgáld meg szívemet, tégy próbát és ismerd meg gondolataimat!
24Nézd meg, nem járok-e a gonoszság útján, és vezess el az örök útra!
A nagyböjt ideje alatt – ha engedjük – nagyon értékes tapasztalatokat
szerezhet az ember. Megtapasztalhatja tűrőképességének határát, de ez is túlmutat emberségén. Ha akarja… Ugyanis, be lehet tartani a böjti fegyelmet és
gyakorolni lehet az irgalmasság tetteit – jócselekedeteket – egészen a végsőkig,
a ”belehalás” határáig anélkül, hogy közelebb kerültünk volna Istenhez, hogy
megérinthettük volna a „Jézus ruhájának szegélyét”. A kereszt titkának megtapasztalása iránti vágy nélkül csak személyes teologizálás és ”vallási máz”
a nagyböjt és a húsvét értelme és mondanivalója elkábul a sonkás hidegtálak
„hogy egyek legyenek”
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illatától. Szükséges, hogy észrevegyük: a kereszthordozás ténye a végső titok
előtti kötelező térdhajtás és imádat pillanata.
Több biblikus egyetértő véleménye alapján a zsoltáros szavai a végső
lecsengés, a lelki kínokat követő katarzisának pillanatai. Érzi az Istenhez való
tartozás súlyát, komolyságát. Bevallja: Isten mindentudó, az Ő számára semmi
sem lehetetlen s előtte semmi sincs elrejtve. „Elölről és hátulról közrefogsz,
s a kezed fölöttem tartod” – jegyzi meg a szent író utalva evvel is Isten mindeneket átfogó gondoskodására. Továbbá dicsőíti Istent az teremtésért, saját
létének megteremtéséért, ami nem volt elrejtve Isten elő. Alázat tükröződik át
a szavakon s nem a beletörődés. Példa ez számunkra: a beletörődés kísértése a
nem gondolkodás és mesterséges szívtelenség gyermeke. Viszont az alázatos
lélek a legapróbb és leghétköznapibb dolgokban is meglátja Isten kézjegyét.
Mindezt megkoronázza a kérés: „Nézd meg, nem járok-e a gonoszság útján,
és vezess el az örök útra!” Tehát gondolkodik – azaz elfordul a gonoszoktól és
szíve érzéke tiszta és nemes – lelkiismeretében kéri a helyreigazítást.
A gondolkodó hittel – tudom, hogy ember vagyok s nem Isten –, és
nyílt szívvel – egyedül a kereszt titkában látom meg az élhető és végsőkig
bevállalható életet -, érzem át igazán: Jézus Krisztusnak a halálával kellett
tanúságot tennie a mindent megosztó szeretetről: Önmagáról, hogy minket az
„örök útra vezessen”. …azaz mindenütt jelen legyen.
Péter, káplán atya

Hirdetések

Első péntekhez a szokott módon gyóntatunk. Kérjük azon testvéreket,
akik a hónap 4. napján az IMALÁNC-ba kapcsolódnak, ne feledkezzenek meg
vállalásukról.
Jövő vasárnap, a hónap első vasárnapján, a szentmisék után gyűjtést
tartunk a plébánia szükségleteire, egyben megkérjük a kedves híveket, hogy a
Szentsír virágdíszítéséhez adományaikat az újságos perselybe helyezhetik el.
Isten fizesse meg! Kérjük, hogy az első vasárnapi, 15 órai imát egyedül végezzék el, mivel mi már gyóntatáson veszünk részt.
Kérjük a kedves híveket, hogy jelentsék be a házaknál lévő betegeket
a gyóntatásra. Címet és telefonszámot kérünk. Előre köszönjük!
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 70.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 3 553.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
Májusban zarándoklatra invitáljuk a kedves híveket Prágába. Program
a faliújságon.
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Heti liturgikus naptár
30. vasárnap: NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
(Climacus Szent János)
1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Zs 22; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41
Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt, ami a szívben van
31. hétfő
(Szent Ámosz, Szent Benjamin)
Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-54
Örvendjetek és vigadjatok mindörökké
1. kedd
Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-3a.5-16
Élni fog minden a templomból fakadó patakban
2. szerda
(Paolai Szent Ferenc)
Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17-30
Megőriz és megajándékoz az Úr a szabadulás napján
3. csütörtök
Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23; Jn 5,31-47
Múljék el, Uram, izzó haragod, szánd meg népedet!
4. péntek
(Szevillai Szent Izidor)
Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 7,1-2.10.25-30
Tegyük próbára az igazat, ítéljük gyalázatos halálra
5. szombat
(Ferrer Szent Vince)
Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 7,40-53
Olyan voltam, mint a vágóhídra hurcolt gyanútlan bárány
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A szentmisék rendje

2014. március 31 –  április 6.

IV.
2.

IV.
1.

III.
31.

Štvrtok – Csütörtök

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

5. PÔSTNA NEDEĽA

Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

IV.
3.
IV.
4.

IV.
5.
IV.
6.

NAGYBÖJT
5. VASÁRNAPJA

7:00
8:00
18:00
8:00
10:00
18:00
7:00
8:00
9:00
18:00

slovenská
magyar
magyar
magyar
magyar
slovenská
slovenská
magyar
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

† Sr. Aurélia
† Szülők és nagyszülők
† Nagyszülők: Rezső és Szidónia

Hálából
Szándékra
† Jozef, Mária a starí rodičia

† Mária a Dominik
† Ferenc
Mackó cs. † tagjai
† Malvína

Papi és szerzetesi hivatásokért
† Čl. rodiny Kuckovej

† Anyuka
† Pavol Prétyi a rodičia
† Szülők: Mária és József

Szent Rozália
Sv. Anna

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

magyar
slovenská

magyar
slovenská
magyar

8:00
18:00

8:00
18:00
18:00

† Bugár Gáspár (6.évf.)
† Peter a Anton
† Anna és Zoltán

† Pál és Erzsébet
† Jozef
Miséző pap szándékára
† Jozef, Júlia a Ondrej
Miséző pap szándékára

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András
Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej
Szent Anna

magyar
slovenská
magyar
magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

8:00
18:00
18:00
8:00
9:00
11:00
18:00
18:00
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