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Ne nyugtalankodjék szívetek!
A nyugtalanság hozzátartozik életünkhöz. Nosztalgiával tekintünk
vissza a két világháború előtti időszakra, melyet boldog békeidőnek nevezünk.
Ezt a korszakot a nyugalom jellemezte. Majd megkezdődött mindenféle történelmi nyugtalanságok kora. A nyugtalanság mindig abból adódik, hogy
nem tudjuk, mi következik, de azt tudjuk, hogy ami következik azt nem tudjuk befolyásolni. Abból is következhet nyugtalanság, hogy túl hosszú ideig
mindig ugyanolyan az életünk, és úgy véljük semmiféle fejlődésre változtatásra nincs esélyünk, bele kell törődni ebbe a helyzetbe.
Mindenki életében van egy életkor, amelyhez különösen hozzátartozik a nyugtalanság. A kamaszkor, a tizenévesek kora, mindig tele van nyugtalansággal, mert ehhez az életszakaszhoz hozzá tartozik az útkeresés, sőt
önmagunk keresése is. A német irodalomban a „Sturm und Drang” korszakát
jelezték a nyugtalanság korának, amikor sorra jelentek meg új eszmék és új
életérzések az irodalomban, és természetesen az életben is. A beteg is nyugtalan, amikor nem tudja mi a baja, sőt ha meg tudja, addig nem nyugszik
meg, amíg a megfelelő gyógyszert nem találták meg betegsége számára az
orvosok.
Aki nyugtalan, az gyakorta izgatott, hajlamos az aggódásra, vagy
állandóan aggodalmaskodó, a nyugtalan ember telve van feszültséggel, minden tettét egy belső szorongás irányítja, és másokat sem hagy nyugodni, félelmet érez éjjel és nappal, zaklatott és következetlen minden munkájában.

Charlotte Bronte úgy véli, hogy „Alig, hogy az ember megszokott
és megszeretett valahol, már sürgeti egy hang, hogy keljen fel és menjen
tovább.” Ez a megállapítás egyben arról is árulkodik, hogy az ember életéhez egy bizonyos természetes nyugtalanság hozzá tartozik. G. Flaubert fel
is szólítja az embert, hogy „Ne keresd hát csak a nyugalmat, az élettől ne trónokat kérj…”, és valóban korunkra, mely a francia forradalom óta folyamatosan a nagy felfedezések kora a nyugtalanság jellemzi, nem véletlen, hogy
J. S. Bach óta kevesen írtak olyan zenét, amely nyugalmat áraszt és megnyugtatja a hallgatóit, inkább olyan zenét írnak, amely felkorbácsolja az ember érzékeit.
Jézus azonban mégis az őt körülvevő ellentétek ellenére, minden
nyugalom forrásának tekinthető és a jelen evangéliumban is arról beszél, ami
miatt minden ember a leginkább nyugtalan, mivel nem tudja, milyen sorsot
reméljen a halál után. Nyugtalan, mert nem tudja, lesz-e élet az élet után, és
ha igen, mely értékrend lesz az érvényes, melyik is az Isten értékrendje.
Jézus azonban nem nyugtalanítani akarja tanítványait, nem azért
beszél a jövőről, hogy szorongásokkal ajándékozza meg, hanem nyugalmat
akar hozni az életükbe, amikor megmutatja, képes feltámadni a halál után,
sőt képes feltámasztani másokat is. Soha nem szűnik meg az ember a halál
utáni életre kérdezni, hiszen mindenkit érdekel, ha feltámad az öregen, vagy
fiatalon történik? Jézus tudja, életünk nyugtalanságának legfőbb forrása ez a
bizonytalanság.
Megoldásként azt ajánlja, hogy követői tekintsenek rá és megtalálják
azt az életmódot, amely képes megvalósítani az Isten országát építő életstílust. Jézus tehát nem nyugtalanságra, hanem követésre szólít fel. Nem felizgatni akarja érzékeinket, hanem helyes célok felé irányítani érdeklődésünket.
Erre a nyugalomra a helyesen élő és gondolkodó hivő minden változás és
zűrzavar ellenére szert tehet.
B. Gy.

Szűz Mária, a keresztények segítsége
május 24.
VII. Piusz pápa ezt az ünnepet szabadulása emlékére rendelte el.
Amikor ugyanis Napoleon Franciaországba hurcolta, a lorettói litánia
Keresztények segítségéhez fordult védelemért. Napoleon Moszva alatt vere2				
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séget szenvedett, 1812-ben a pápa kiszabadult és magyar huszárok díszkiséretével és védelmével vonult be Rómába. A Boldogságos Szűz Mária hatékony segítségét ezen kívül is gyakran megtapasztalta a keresztény nép.
Szent V. Piusz pápa mindent megtett az egész keresztény világot
végveszélybe tipró török birodalom ellen. Mohács után 1526-ban minden
elveszni látszott. 1541-ben elesett Buda. 1568-ban már adott Miksa magyar
királynak 30000 aranyat a végvárak védelmére, de a török előnyomulás feltartóztathatatlannak látszott. Szövetséget hozott létre a török tengeri haderő
ellen Velencével és Spanyolországgal.
Az imában bízott azonban legjobban. A rózsafüzér imádkozását
szorgalmazta, de ő maga is környezetével kitartóan imádkozta. Így volt ez az
egyesült keresztény sereg és a túlerőben levő török hajóhad Lepantó melletti
összecsapása idején is 1571. október 7-én. A rózsafüzért imádkozva a pápa
sugallatban értesült a győzelemről, és elrendelte minden október 7-én Mária,
Rózsafüzér Királynője ünnepének megünneplését. Ugyanakkor a Keresztények Segítsége megszólítást is a hívek imáiba ajánlotta. 1571 óta ez a megszólítás a lorettói litánia fohászai közt szerepel.
Gondolat:
Mária mindég segít, minden szükségben!

Egyházatyák lelki kincsei.. .
Mennyország: bizalom!
Immár nem is a maga szavaival, Szent Pál a tieiddel beszél; mert
elküldötted a magasságokból Lelkedet az által, aki felment a mennyekbe és
megindította a kegyelmek árját, hogy az öröm zúgó vizei borítsák el városodat. Őutána vágyakozik a “vőlegény barátja”; megkapta ugyan már a “lélek zsengéit” őáltala, de azért még sóhajtozva várja, hogy Isten gyermekévé
legyen és teste szerint is elnyerje megváltását. Őutána vágyakozik, hisz tagja
a jegyes-Egyháznak; érette buzgólkodik, hisz barátja a vőlegénynek.
Nem magáért, őérette buzgólkodik; íme nem a maga szavával, hanem
a te vizeid zúgásával szólongatja a földi élet örvényében vergődőket, mert
remeg sorsuk miatt, nehogy “valamint a kígyó megcsalta Évát az ő álnokságával, az ő értelmük is megromoljon a te Egyetlen Fiadnak, a vőlegénynek
egyszerűségétől” (2Kor 11,3).
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Óh milyen ragyogó lesz a valóság, amikor majd színről-színre látjuk
őt. Akkor majd elapad a könnyhullatás, amely immár kenyerem nekem éjjel
is, nappal is, mert “naponkint mondják nekem: hol vagyon a te Istened?”
(42. zsoltár)
Sőt belőlem is kiszakad a kérdés: hol van az én Istenem? Pedig tudom, hol vagy.
Meg is pihenek benned egy-egy keveset, olyankor, amikor “kitárom
lelkemet magam fölé az öröm és hála szavával”, ünnepi vigadozó hanggal.
Most még szomorúság a lelkem bére, mert el-elhanyatlik, örvénnyé válik,
vagy inkább érzi, hogy még mindig örvény. Hitem pedig, amelyet kigyújtottál
lépéseim elé az élet éjszakájában, azt mondogatja, “miért vagy szomorú, én
lelkem, miért háborgatsz engem? Bízzál az Úrban, íme, hisz az ő igéje a te
utad megvilágosítója. Bízzál, ne csüggedj! Majd csak elmúlik az éj, a gonoszság szülőanyja; majd csak elfordul az Úr haragja, amelynek mi is magzatjai
voltunk sötétség-korunkban. A sötétség maradványait hurcoljuk a bűn miatt
halálraszánt testben, de majd csak fölragyog a mi napunk is, és eloszlik a sötétség.
(Szent Ágoston: Vallomások, 13:13)

Te egyedül
Kihez kiáltsak Uram?
Kihez vegyem én menedék futásom,
ha nem Tehozzád?
A mindenség, ami nem Isten,
az én reményem be nem töltheti!
Istent magát szomjúhozom, csak Őt, Őt keresem!
Egyedül csak Tehozzád, Istenem,
fordulok én, hogy Hozzád érjek el!
Te egyedül tudtad teremteni a lelkem;
Te egyedül tudtad beléje vésni képedet;
Te egyedül tudod még újra-vésni,
hogy elmosódott szent Orcádat égessed belé:
aki a Jézus Krisztus.
Én üdvözítőm, a Te képed Mása,
Te lényednek örök Jele!
(Pascal)
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Mennyei Atyánk, add meg papjaidnak szolgálatodnak
kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét,
hogy a tanítás, melyet nekik kell adniuk, példájukkal
közelebb vigyen minket hozzád. Szent Lelked
ajándékaiból adj nekik, Urunk, okos szerénységet, bölcs
szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot,
lelki szabadságot. Töltsd el őket teljesen szentséges
szereteteddel, hogy egészen a Tieid legyenek, és
dicséretes módon éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák.
Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és test
tisztaságában téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek és
szolgáljanak téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük,
vágyuk, Te légy a szenvedésben vigasztalásuk, a
kétségek közt tanácsadójuk, az igazságtalanságok
között védelmük, betegségben orvosságuk. Engedd,
Uram, hogy a Te közösséged pásztoraival békességben
éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot
működésükről, s az örök élet jutalmát elnyerhessék.
Ámen
Nagy Szent Leó pápa

Fejtörő - Bérmálás

A bérmáló püspök – Iz 11, 1 nyomán – a Szentlélek 7 ajándékát kéri a
bérmálkozókra. Melyek ezek? Pótolja a hiányzó betűket, majd írja őket sorjában a vonalakra
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Hirdetések

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. A belépő s egyben emléklapot a plébánia irodájában valamint
templomainkban lehet megvásárolni. Az első koncert 2014. május 23-án,
e héten, pénteken 19 órai kezdettel valósul meg a Szent András-templomban.
Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket.
Szerdán, 18.30 órakor kezdődik a Regnum Marianum Akadémia
keretében megvalósuló előadás a plébánia nagytermében. Szeretettel várjuk
az érdeklődőket!
Szombaton a 11 órai szentmise keretében lesz kiszolgáltatva a
bérmálás szentsége a bérmálásra készülődő fiataloknak. A bérmálandók
gyóntatása csütörtökön 16 órától kezdődik. Ugyancsak csütörtökön gyóntatjuk az elsőáldozásra készülő gyermekeket és szüleiket.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 50.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 4 578.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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
18. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
(Szent I.János pápa, Szent Erik)
ApCsel 6,1-7; Zs 32; 1Pét 2,4-9; Jn 14,1-12
Kiválasztották azokat, akik telve voltak Lélekkel és bölcsességgel
19. hétfő
(Szent Celesztin pápa majd remete, Szent Orbán)
ApCsel 14,5-18; Zs 113B; Jn 14,21-26
A hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez!
20. kedd
(Sziénai Szent Bernardin)
ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába
21. szerda
(Magellanes Szent Kristóf és vértanútársai)
ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
Elbeszélték: milyen nagy dolgokat tett velük az Isten
22. csütörtök
(Szent Rita)
ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
A pogányok közül akar magának népet választani az Isten
23. péntek
(Boldog Apor Vilmos, Szent Dezső)
ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 15,12-17
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
24. szombat: SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE
(Lerini Szent Vince)
ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére
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A szentmisék rendje
2014. május 19 – 25.

slovenská
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Pondelok – Hétfő

7:00
8:00
18:00

Szent Rozália
Penzión
Sv. Anna

V.
19.
magyar
slovenská
slovenská

Utorok – Kedd

8:00
10:0
17:00

V.
20.
Streda – Szerda

Szent Rozália
Sv. Ondrej

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
magyar
slovenská

slovenská
magyar
magyar

V.
21.
Štvrtok – Csütörtök

8:00
18:00

7:00
8:00
18:00

V.
22.

Na úmysel
† Ilona
Kertai cs. † tagjai

† Mária és Emil
† Vendelín
Na úmysel rodiny

† Juliana a Pavol
† Gyula és családtagok
† Szülők: József és Zsuzsanna

† Ilona és Lajos
† Zlata, Gašpar, Helena,
Miroslav a Pavol

Zdravie a B. pož. pre Helenu
Tisztítótűzben szenv. lelkekért
† Édesanya Mária

Piatok – Péntek

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent András
slovenská
magyar
magyar

V.
23.
Sobota – Szombat

7:00
8:00
18:00

V.
24.

† Károly
† Arnold, Ľudovít, Štefánia
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára

† Ilona és Árpád
Birmovka
Bérmálás
† členovia r. Halmovej
† Szülők: Margit és Pál
Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

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

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

magyar
slovenská
magyar
magyar

magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

V.
25.

6. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
HÚSVÉT
6. VASÁRNAPJA
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