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„A Messiásnak szenvednie kell.”
Összesen Jézus hat megjelenésről tudósít az Újszövetség a feltámadás után(vö. Jn 20,19-23. Mk 16,14 stb.) Ezeknek az evangélisták legalább olyan jelentőséget tulajdonítanak, mint az egyéb húsvéti eseményeknek.
Annak ellenére, hogy nem törekszenek arra, hogy részletesen leírják ezeket
a jelenéseket. Sőt egyfajta sematizmus is felfedezhető a jelenés elbeszélésekben, melynek legfontosabb mondata mindig, Jézus bemutatkozása „Én
vagyok!” (36.v.) mindig azt akarja közölni, hogy Jézus él. Ez esetben beszélhetünk, un. misztikus tapasztalatról, melynek funkciója, hogy Jézus elébe
megy az apostolok hitének. A megjelenések minden esetben félelmet váltanak
ki az érintettekben (37.v.), mint az Ószövetségi Isten-jelenések, hiszen a földi
ember a természetfelettivel érintkezik. Lukács azt is közli, hogy az apostolok
első gondolata, nem a feltámadt Jézusra vonatkozik, hanem arra gondolnak,
hogy hallucinálnak, vagy szellemet látnak 38.v.), vagyis nem akarnak hinni
az érzékeiknek. Tapasztalatukat minden esetben igyekeznek leellenőrizni mások által. Erre a kontrolra Jézus is készségesen szolgáltat alkalmat (39.v.).
Azt akarja, hogy ellenőrizhessék tapasztalatukat. Emiatt van igen fontos szerepe Tamás elbeszélésének. Jézus az elbeszélés szerint hagyja magát érinteni, sőt velük eszik (42.v.), hogy meggyőzze őket a valóságos jelenlétéről,
és megmagyarázza az írásokat. Jézus a feltámadását övező félelmek után,
mindig bizalom légkörének megteremtésére tesz lépéseket. Ez vonatkozik az
írások ellenőrzésére, hogy a jövendölésekből kikövetkeztethető, amit láttak

(44-45.v.). Különös, hogy ezek
a szövegek ugyan ismertek voltak a tanítványok előtt korábban is, de soha nem jutott volna
eszükbe ezeknek a szövegek
a beteljesedését Jézussal kapcsolatban elképzelni. Ezért nem
egy bibliából kikövetkeztetett
feltámadás tannal állunk szembe, hanem arról van szó, hogy
a történtekhez találják meg a
szentírási bizonyítékokat. A
végső következtetés a feltámadt Jézus kilépett ebből a világból, ezért a földön
élő ember nem érheti őt el egészen. Jézusnak azért azt is meg kell cáfolnia,
hogy csupán szellem (40.v.), mivel a kor bővelkedett a szellemi jelenésekben,
sőt a szellemi lények tana éppen az un. „intertestamentális kor” legfontosabb
tanítása közé tartozik. Sok korbeli írás közöl álom és fantáziaképet, Jézus és
a tanítványok pedig, a feltámadási jelenéseket minden erejükkel igyekeznek
megkülönböztetni ettől az irodalomtól. A jelenés elbeszélések erkölcsi végkövetkeztetése, hogy bűnbánatot kell tartani és meg kell térni (47.v.). Tehát
a „csodás” jelenések nem csak Jézus megítélésére vannak hatással, hanem a
tanítványok hitében és életében is döntő változást idéznek elő. Ez az esemény,
a feltámadás már nem csupán Jézushoz tartozik, hanem a tanítványokhoz is.
Ezért elmesélése soha sem következmény nélküli. Ezek a leírások készítik
elő szent Pál summás kijelentését: „Jézus feltámadt, mi is feltámadunk!” Ne
feledjük el, az evangélium valójában kezdetben ebből az örömteli kijelentésből
állt. Ennek megértetése érdekében mondták el a szenvedés történetet. Jézus
élettörténetének egyéb, az evangéliumban rögzített eseménye csak pár évtizeddel későbbi gyűjtőmunka következménye lett. De ezek a kijelentések tehát a
legkorábbi üzenetek. Az összes többi Jézussal kapcsolatos eseményt ezek fényében gyűjtik és értelmezik az apostolok és az evangélisták. Furcsa módon,
ha megfelelően akarjuk olvasni az evangéliumokat, akkor a végéről, a feltámadás eseményeitől kell elkezdeni olvasnunk. Akkor követjük az ősegyház
gondolkodását. Az első keresztény közösségnek ugyanis a feltámadás volt
gyökeresen új üzenete, és ez is marad a legfontosabb üzenete. Ezzel a hírrel
nem szembesítették a hitüket és minden mást, amit Jézusról elmondtak, ennek
fényében alakították át az életüket.
B.Gy.
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Húsvéti himnusz

(Chorus Novae Jerusalem)

Új Jeruzsálem kórusa,
újabb mézédes himnuszba,
üld bölcs örömmel e napot,
rád húsvétünnep virradott!

Az Úr diadalt, fényest ül,
a tárt világ jut részeül:
föld, csillag, Nap, sarkok honát!
egy s mind övé a Fényország.

Krisztus győzhetetlen Oroszlán,
fölkél a sárkányt taposván,
és zengő hangja széthatol,
régholtakat hív föld alól.

Dalok hódolva hangozzák
Királyunk! S kérjük, katonák:
dicső Várába fölvegyen,
“sorozzon” ő be kegyesen.

Kit elnyelt: -- átkozott pokol
zsákmányt felad és meghódol.
Kiszabadulnak börtönből
S mind Jézus után özönöl.

Határ-nemlátó öröklét
zeng Atyának, a dicsőség,
és hála zengi hű dalát
Fiú- s Léleknek egyaránt.

(Fulbert)

Dsida Jenő: Gyöngék imája
Jó Uram, aki egyként letekintesz
bogárra, hegyre, völgyre,
virágra, fűre, szétmálló göröngyre, Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz
csak nagyon-nagyon gyönge.
Mert pókháló és köd a szív,
selyemszőttes az álom,
pehelykönnyű és szinte-szinte semmi
s én erőtlen kezem
még azt sem tudja Hozzádig emelni.
De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
ami az Óceánnak
legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!
Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz,
csak gyönge, nagyon gyönge.
„hogy egyek legyenek”
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Szent pápáink (II.)
Szent II. János Pál pápa
Szülei Karol Wojtyła és Emilia Kaczorowska. Édesanyja 1929-ben
halt meg, legidősebb bátyja pedig, Edmund, aki orvos volt, 1932-ben hunyt el.
1941-ben elvesztette édesapját is.
1938-ben beiratkozott a krakkói Jagelló Egyetemre és egy színjátszó
iskolába. Lengyelország náci megszállása alatt bezárták az egyetemet. Karol
először egy kőfejtőben, majd a Solvay vegyi gyárban dolgozott. 1942-ben
elkezdte tanulmányait az
Adam Stefan Sapieha bíboros
irányítása alatt álló, krakkói
illegalitásban működő szemináriumban. Ebben az időben
tagja volt egy szintén földalatti színháznak is.
1946.
november
1-jén szentelte pappá Sapieha bíboros Krakkóban. Nem
sokkal később Rómába küldték, ahol a francia domonkos szerzetes, GarrigouLagrange irányítása alatt tanult. A teológiai doktorátust 1948-ban szerezte meg.
A nyarakat a lengyel emigránsok lelkigondozásával töltötte Franciaországban,
Belgiumban és Hollandiában.
1948-ban visszatért Lengyelországba és különböző krakkói plébániákon, illetve egyetemi lelkészként szolgált. 1951-től folytatta filozófiai és
teológiai tanulmányait. Az erkölcsteológia és az etika professzora lett a krakkói szemináriumban és a lublini egyetem teológiai karán.
1958. július 4-én XII. Pius pápa krakkói segédpüspöknek nevezte ki.
Püspökké szentelésére szeptember 28-án került sor a krakkói Wawel székesegyházban. 1964. január 13-án VI. Pál pápa Krakkó érsekévé nevezte ki, majd
1967. június 26-án bíborossá kreálta.
Részt vett a II. Vatikáni Zsinaton, fontos szerepe volt a Gaudium et
spes kezdetű lelkipásztori konstitúció megfogalmazásában.
I. János Pál halála után, 1978. október 16-án választották pápává. A II.
János Pál nevet választotta. Október 22-én a Szent Péter-bazilika előtti téren
mutatta be székfoglaló szentmiséjét. Homíliájában hangzottak el a híres Ne
féljetek! szavak.
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II. János Pál pápa Szent Péter 263. utóda lett, 455 év óta az első nem
olasz pápa, a legelső szláv pápa. Közel 27 éves pontifikátusa az egyik leghosszabb a történelemben.
Féltő gondoskodással vezette az Egyházat, péteri szolgálatát fáradhatatlan missziós lelkülettel végezte. 104 apostoli utazást tett Olaszországon
kívül, Olaszországon belül pedig 146-ot. Róma püspökeként az Örök Város
szinte összes plébániáját meglátogatta.
II. János Pál pápa kétszer látogatott Magyarországra: 1991. augusztus
16. és 20. között, valamint 1996. szeptember 6-7-én.
Minden elődjénél több egyházi és állami vezetővel találkozott. A szerdai általános kihallgatásokon több mint 17 millió ember vett részt. A 2000-ben
tartott nagy jubileumi évben több mint 8 millió zarándok érkezett Rómába.
Pápasága alatt 14 enciklikát adott ki.
A fiatalok iránti szeretete vezette, amikor meghirdette az ifjúsági világnapot. Pápasága során ennek kapcsán 19 alkalommal találkozott a fiatalok
millióival.
A zsidókkal és más vallásokkal való párbeszéd pápaságának
meghatározó momentuma volt. A világvallások vezetői több alkalommal
találkoztak Assisiben, hogy együtt imádkozzanak a világ békéjéért.
II. János Pál pápa vezette át az
Egyházat a harmadik évezredbe.
A lengyel pápa 1338 bol-doggá és 428 szentté avatást végzett, Lisieux-i Szent Terézt pedig az Egyház doktorává avatta. A boldogok közé emelte többek között Teréz anyát, a magyarok
közül pedig Apor Vilmost és Batthyány-Strattmann Lászlót. Magyar szentjeink
közül ő kanonizálta Kingát és Hedviget.
2005. április 2-án, az általa alapított Isteni Irgalmasság vasárnapjának
vigíliáján halt meg. Azokban a napokban zarándokok millió érkeztek Rómába.
Temetésére április 8-án került sor.
Utóda, XVI. Benedek pápa 2011. május 1-jén avatta boldoggá, és ünnepét október 22. napjában jelölte meg.
2013 júliusában Ferenc pápa aláírta a szentté avatásához szükséges
dokumentumot. Szentté avatására 2014. április 27-én, az Isteni Irgalmasság
vasárnapján került sor, XXIII. János pápával együtt.
forrás: Magyar Kurír
„hogy egyek legyenek”
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Hirdetések

A Szövetség a családokért szervezet aláírásgyűjtést hirdetett a családok megmentéséért. Az aláírásgyűjtés még két hétig tart.
Pénteken az esti szentmise a CSALÁDMISÉK keretében lesz bemutatva. Buzdítjuk a családokat az aktív részvételre.
Jövő vasárnap valósul meg a XXV. KOMÁROMI IMANAP a
szokott programmal. 14 órától szentségimádás, majd szabadtéri keresztút és
16 órától az ünnepi szentmise. Kérjük a kedves híveket, akik édes, vagy sós
készítményeket kívánnak készíteni az agapéra, hogy vasárnap 8 órától adják
be a plébánia konyhájára. Kérjük, hogy olyan dobozokban hozzák, melyeket nem kell visszaadni, vagy ellenkező esetben láthatóan írják rá becses
nevüket a hozott dobozokra. Köszönjük!
Ugyancsak jövő vasárnap valósul meg a gyűjtés minden szentmise
után a kispapok részére. Adományaikat előre köszönjük!
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 20.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 4 228.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
A Szent Ignác kép restaurálási költségeinek fedezése céljából koncert készül május végén és június elején. Emléklap és egyben belépő 10 €
értékben vásárolható. Előre köszöni ft. ThDr. Puss Sándor, jezsuita atya,
főszervező.
Idén is hagyományosan buszt indítunk a Nagymarosi Katolikus Találkozóra 2014. május 24-én, szombati napon. A nap főelőadója Böjte Csaba
ferences atya lesz, a szentmisét Alberto de Bottari de Castello, apostoli nuncius celebrálja.
Indulás reggel 7:30-kor a Matica háza elől, az érkezés este 20:00 –
20:30 között esedékes.
A busz Gútáról indul. Jelentkezni – minél előbb – Berta Péternél,
vagy a Szent Anna boltban lehet.
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Heti liturgikus naptár
4. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
(Szent Flórián, Szent Guidó)
ApCsel 2,14.22-28; Zs 15; 1Pét 1,17-21; Lk 24,13-35
Jézust feltámasztotta Isten, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt
5. hétfő
ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
Isten nagy csodákat és jeleket tett a nép között
6. kedd
ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn 6,30-35
Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!
7. szerda
(Boldog Gizella, Szent Notker)
ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 6,35-40
Elmentek, és hirdették Isten igéjét
8. csütörtök
ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
Ha teljes szívedből hiszel, megkeresztelkedhetsz
9. péntek
(Boldog Gerhardinger Mária Terézia)
ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
Választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek elé vigye
10. szombat
(Szent Jób)
ApCsel 9,31-42; Zs 115; Jn 6,60-69
Az egyház a Szentlélek vigaszával telt el

„hogy egyek legyenek”
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A szentmisék rendje
2014. május 5 – 11.

V.
7.

V.
6.

V.
5.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

7:00
8:00
18:00

slovenská
magyar
magyar

slovenská
magyar
magyar

8:00
magyar
10:0       slovenská
17:00 slovenská
7:00
8:00
18:00

magyar
slovenská

† Július, Anna a rodičia
Élő anya és fia
Élő családért

† Dózsa István
† Antónia
† Orvošová Mária (pohr.)

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Rozália
Penzión
Sv. Anna

† Čl. rodiny Kúdeľovej
† Tibor, Ilona és lányuk Tímea
† Irma

Élő Csilla
† Edo, Evička a syn Edko
Miséző pap szándékára
IMANAP

† Szolik Erika
† Ján a Helena Szabooví
† Szülők és nagyszülők

† Pavol, Františka a rodičia
† András, élő Zsuzsanna
† Ilona, Imre, Erzsébet és
családtagok

Papi és szerzetesi hivatások
† Babka Júlia

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

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

8:00
18:00

slovenská
magyar
magyar

Štvrtok – Csütörtök
Piatok – Péntek

7:00
8:00
18:00

V.
8.
V.
9.
Sobota – Szombat

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András
magyar
slovenská
magyar
magyar

magyar
slovenská
magyar

V.
10.

8:00
9:00
11:00
16:00

8:00
18:00
18:00

V.
11.

4. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
HÚSVÉT
4. VASÁRNAPJA

„hogy egyek legyenek”
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