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Jn 8, 12-20
Halottuk, olvastuk: Jézus szerette őket: Mártát, Máriát és Lázárt.
Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol
volt. Nem különös? Ellentmond megszokott elképzeléseinknek. Ha szerette őket, miért nem indult el azonnal? Miért hagyta őket kétségben? Miért
jó, hogy szenvedték? Nos, nem vagyunk egyformák. Mária és Márta eleve
másképp élték meg a gyász pillanatait. Márta Jézus elé siet, Mária otthon
marad. Ha Márta is otthon marad, a szemlélődő ember csendes tűrésében,
imájában, akkor talán Jézus is hamarabb indul útnak barátaihoz. Akkor e
történetet talán nem is ismernénk, vagy csak annyit tudnánk róla, amennyit
a naimi ifjúról, akinek Jézus visszaadta életét, mert szeretett. Megesett a
szíve egy gyászoló anyán. De a lázári történet arról szól, hogy Jézus Mártát
tanítja szeretni. Hinni. A feltámadásban, a gyógyulásban, az örök életben.
S valahol kiderül, hogy a kettő egy. Márta nem kételkedik a feltámadás doktrínájában, sőt, olyan tanúságot tesz az Úr mellett, mint amilyet egyébként
csak Péter tett. Még Jézust is megdöbbenti. De a tételes hit döbbenetes mélységei dacára, még hiányzik Márta életéből valami: az aktív, a gyengéden
szerető hit. Ezért aggasztja a halott szaga. A feltámadás megtapasztalásának
feltételei vannak. Közre kell működnünk. Ezt jelképezi a kő elvétele, majd
a kötelékek feloldása. Sok-sok mesterséges akadályt gördítünk mi is a találkozás elé a Feltámadottal! A Nagyböjt annak ideje, hogy megtanuljunk
Máriáként csendben, türelmesen várni. Vagy köveket kell görgetnünk. Vagy

szemrehányást teszünk, mint a nép, s előbb még Márta is. Amilyen a böjti
felkészülésünk, olyan lesz a húsvétunk. S ez persze egész életünkre is igaz.
Kiss Ulrich

Napi ige nagyböjtre…
Hétfő:
Dán 13, 41c-62 A népsokaság áldotta Istent, aki megmenti a benne bízót.
Jn 8, 12-20 Én vagyok a világ világossága.
Zsuzsanna ártatlan volt, és mégis elítélték. A házasságtörő asszony vétkezett, és azért ítélték el. Mindkettőjük sorsa gyakran megismétlődött az emberi történelemben. Dániel megmentette Zsuzsannát, Jézus pedig a házasságtörő
asszonyt. A megmentettek és a megmentők között a különbség egyaránt óriási. Ki
az közülünk, akinek ne lenne szüksége. Hogy Jézus megmentse őt az ítélettől.
Kedd:
Szám 21,4-9 Akit marás ér, és a rézkígyóra tekint, megmenekül.
Jn 8,21-30 Ha majd felemelik az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én
vagyok.
Aki nem hisz a megfeszített Krisztusban és nem adja meg magát neki,
az nem nyerheti el az üdvösséget. Az ember a kereszt áldott jelében nyerte el
a megváltást. A szent kereszt nem jelkép, hanem a legnagyobb valóság: a
Keresztből születik a keresztény élet, a Megfeszített ad életet a kereszténynek, és
a megkeresztelt hívő csak az Úr keresztjéhez tapadva és kínszenvedése végtelen
érdemeiben bízva, nyerheti el az üdvösséget
Szerda:
Dán 3, 14-20.91-92.95 Áldott legyen az Isten, aki elküldte angyalát hű szolgái
megmentésére.
Jn 8, 31-42 Isten Fia szabaddá tesz minket a bűntől.
Az ószövetségi csodálatos esemény, a három ifjú megszabadulása a
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tüzes kemencéből, egy még csodálatosabb újszövetség előképe: mindazok, akik
hisznek Krisztusban, megszabadulnak a bűn pusztító tüzétől. Ezt maga Jézus
jelentette ki. A hit, az ő szavának figyelmes és kitartó hallgatásából származik.
Jézus szava hordozza az igazságot, melytől megvilágosítva szabadulhatunk meg
a bűntől.
Csütörtök:
Ter 17, 3-9 Íme ezt a szövetséget kötöm veled.
Jn 8, 51-59 Én ismerem az Atyát, és megteszem, amit mond.
Jézus szava: igazság és élet. Aki következetesen kitart Isten szavának
hallgatásában és megtartásában, az egyre mélyebben és világosabban felismeri az abban rejlő igazságot, megszabadul a bűntől és annak legsúlyosabb
következményétől, a haláltól. Üdvösségünk horgonya Isten örök szava. A
Zsidókhoz írt levél mondatával kezdjük a mai szentmisét.
Péntek:
Jer 20, 10-13 Az Úr, mint hős harcos, mellettem áll.
Jn 10, 31-42 melyik jócselekedetemért akartok megkövezni?
A keresztény embert, a fájdalom és az üldözés órájában, az Istenbe vetett
bizalom segíti. Aki következetes hűséggel az Evangéliumot akarja élni, az igazságot védelmezni, és jót tenni, az nem fogja elkerülni a Krisztussal szembenálló
világ ellenállását. Ha Krisztus az embert, keresztje által üdvözítette, akkor úgy
léphetünk az üdvösség útjára és úgy működhetünk közre a világ üdvösségének
művében, ha hordozzuk saját keresztünket.
Szombat:
Ez 37, 21-28 Az én népem lesznek, én meg az ő Istenük leszek.
Jn 11, 45-47 Sokan hittek Jézusban, mert láttak, amit tett.
A Jó Pásztor egységben tartja nyáját és a távollevőkre is gondja van.
Azt szeretné, ha egy akol lenne, és egy nyáj. Jézus, a Jó Pásztor mindnyájunkat
egybe akar gyűjteni, még akkor is, ha ez életébe kerül. Példaképe mindazoknak,
akik felelősséggel tartoznak a rájuk bízottakért: szülök, papok, pedagógusok,
közéleti vezetők…
„hogy egyek legyenek”
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Zsoltárok könyvével nagyböjtben…
Az imádság: Dicsőíteni és hálát adni
8. ZSOLTÁR.
A TEREMTŐ DICSÉRETE
1(A karvezetőnek, Gát szerint – Dávid zsoltára.)
2Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! Dicsőséged az
egekig magasztalja
3a gyermekek és a kicsinyek ajka. Védőbástyát emeltél elleneid ellen, hogy elhallgattasd az ellenszegülőt és a lázadót.
4Bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál.
5Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz reá?
6Majdnem isteni lénnyé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad.
7Hatalmat adtál neki kezed műve fölött, mindent lába alá vetettél:
8minden juhot és barmot, a mezők vadjait,
9az ég madarait s a tenger halait, mindent, ami a tengerek ösvényén kering,
10Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved!
Ennek a zsoltárnak a kerete egyértelműen jelzi: Isten a mindenség Ura.
Így ebbe a keretbe illeszkedik bele az embert érintő kérdés: ”Ki vagyok én?”.
Tovább lehetne vinni a kérdést, mint például a véget nem ismerő, egeket ostromló, lélek mélyéről feltörő hangot követve, mígnem feltör:”Mi végre vagyok
e világon?”
A keleti ember tudta, hogy mindaz, amit megtapasztal Istenről, az ember
és Isten kapcsolatának minőségéről szól. Erről tesz tanúságot a zsoltáros. Hová
lett az a gyermeki hang, mi magasztalná Isten dicsőségét a világunkban? Ott van
minden család házában, ahol a gyermekáldás örök áldás marad és nem szocreál
vagy democsokratikus generációs nyűg; ahol az időseket tisztelet és megbecsülés övezi és nem haláltól való, félelemtől vezérelt életérzés és a ”Sztahanov testvért” meghazudtoló munkamánia, mert ebből adódóan az idősek éreznék: ők
már feleslegesek.
Ha megérezzük a fizikai határainkat és észrevesszük Isten csodás tetteit,
létének jeleit a világban, akkor fellángolhat a kérdés: Miért is törődsz velem
Uram? Miért szólítasz meg újból és újból felajánlva a kapcsolatunk eredeti –
teremtő és szeretett, önmagáért kedvelt teremtmény – mederbe való visszaterelését? Ott a válasz a zsoltáros szavában: „Majdnem isteni lénnyé tetted, dicsőséggel
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és fönséggel koronáztad.” Mindent az ember lába alá vetett az Isteni Gondviselés,
mígnem Krisztusban mindent tökéletesen megújított, azaz visszaállította a rendet, hogy Istent dicsőíthesse minden teremtménye az újszövetség hajnalától a
mai napon át, ami örök MOST. Jól ábrázolja ezt a zsidókhoz írt levél szerzője,
ki a 8 zsoltárban felismeri a lényeget: „Mi az ember, hogy megemlékezzél róla?
Mi az ember fia, hogy gondot viselsz rá? Az angyalok alá csak kevéssel aláztad,
dicsőséggel, tisztességgel koszorúztad. Lába alá vetettél mindeneket, s úrrá tetted
kezed művei fölött. Ha mindent uralma alá vetett, semmit sem hagyott, ami nem
volna neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll.
De annyit azért már látunk, hogy Jézus, aki kevéssel lett kisebb az angyaloknál,
a halál elszenvedéséért a dicsőség és nagyság koszorúját nyerte el, hiszen Isten
irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált. Illett ugyanis, hogy azt, akiért és
aki által minden lett, mivel számtalan fiát elvezette az üdvösségre, az üdvösség
szerzőjeként a szenvedésben tökéletesítse.”( Zsid 2,6-10) Krisztus a válasz az
egész emberre vonatkozólag, annak örömére, szenvedésére, kérdéseire - fél(i)gazságaitól kezdve az igaz voltáig.
Péter, káplán atya

Fejtörő

A nagyhét melyik napján (napszakában) kerül sor a baloldali oszlopban felsorolt
szertartásokra? Válaszként karikázza be a megfelelő nap (napszak) oszlopában
álló két (!) nagybetűt. Ha ez készen van, akkor olvassa össze a bekarikázott
betűket visszafelé, vagyis az alsó sortól kezdve, és jobbról bal felé haladva. Egy
olyan személy nevét kapja, akinek nagy szerepe volt az Úr Jézus szenvedéstörténetében.
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Hirdetések

Ma, 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! Az első vasárnapi Szentségimádást a Szent Anna kápolnában
végzik a kedves hívek 16:30 órai kezdettel. Kérjük a Rózsafüzér Társulat
tagjait, hogy a rózsafüzér titkokat szintén a Szent Anna kápolnában cseréljék
a Szentségimádás alkalmával.
Kérjük a kedves híveket, hogy jelentsék be a házaknál lévő betegeket a gyóntatásra. Címet és telefonszámot kérünk. Előre köszönjük!
Az elsőáldozásra készülő gyermekek találkozója, április 10-én, csütörtökön
valósul meg a plébánia nagytermében 15:30 órai kezdettel.
A húsvét előtti gyóntatás pénteken 16 órától, valamint jövő vasárnap 15
órától lesz a Szent András-templomban. Buzdítjuk a kedves híveket a szentgyónás elvégzésére.
A Hétfájdalmú Szűzanya évében, május 1-én valósul meg a magyar hívek
zarándoklata Sasváron. Kérjük a kedves híveket, hogy a zarándoklat iránt
érdeklődők Kacz Jankánál jelentkezzenek a 0904 515 451-es telefonszámon.
Jelentkezésüket minél előbb várjuk. Köszönjük.
Május közepén zarándoklatra invitáljuk a kedves híveket Prágába. Program
a faliújságon. Ugyancsak a faliújságon olvasható több rendezvényre utaló
felhívás is.
Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy a templomban, a hátsó asztalon kihelyezésre került egy doboz, amelybe imaszándékaikat helyezhetik el a kedves
testvérek papírcédulán (az imádságot kérő neve nélkül). A szándékokra azután a Mária Légió tagjai szeretnék felajánlani imádságukat, minden szerdán
az imaórájuk befejező részeként.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés
összege, az elmúlt héten 295.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta
3 848.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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Heti liturgikus naptár
6. vasárnap: NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
Ez 37,12-14; Zs 129; Róm 8,8-11; Jn 11,1-45
Lelkemet adom belétek, életre keltelek benneteket
7. hétfő
(De la Salle Szent János)
Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Zs 22; Jn 8,1-11
Szorongatás vesz körül, de Isten megmenti a benne bízókat
8. kedd
Szám 21,4-9; Zs 101; Jn 8,21-30
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
9. szerda
Dán 3,14-20.91-92.95; Dán 3,52-56; Jn 8,31-42
Isten elküldte angyalát, és megszabadította szolgáit
10. csütörtök
(Szent Ezekiel)
Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn 8,51-59
Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek
11. péntek
(Szent Szaniszló)
Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42
Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok kezéből
12. szombat
(Szent I.Gyula)
Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn 11,45-56
Megszabadít az Úr, és egy néppé tesz

„hogy egyek legyenek”
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A szentmisék rendje
2014. április 7 – 13.

IV.
9.

IV.
8.

IV.
7.

Štvrtok – Csütörtök

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

VIRÁGVASÁRNAP

KVETNÁ NEDEĽA

Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

IV.
10.
IV.
11.

IV.
12.
IV.
13.

7:00
8:00
18:00
8:00
10:00
17:00
7:00
8:00
9:00
18:00

slovenská
magyar
magyar
magyar
slovenská
slovenská
slovenská
magyar
magyar
magyar
magyar
slovenská

magyar
slovenská
magyar

8:00
18:00

8:00
17:00
18:00

magyar
slovenská
magyar

magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

8:00
18:00
18:00

8:00
9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Szent Rozália
Penzión
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Anna

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

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

Za kňazov
† Kucsera Pál, Katalin és nagysz.
† Kuzma Mária és József

† Margit édesanya
Poďakovanie
† Blandína a Branislav

B. pož. a dary D. sv. pre Máriu
Hálából
Megtérésért
† Szülők: János és Gizella

† Langsádl Teréz
† Alžbeta a Ladislav

Élő Igor
Poďakovanie
† Kálmán

† Mihály, Ilona és Imre
† Rodičia a st. rodičia Kajanoví
Hálából

† Édesapa
† Mária, Jozef, Vendelín
† Bocskay Margit
† Rodičia: Blažej a Irena
Miséző pap szándékára
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