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„Ma levettem rólatok Egyiptom 
gyalázatát.”

Ez ránk még inkább vonatkozik, 
mert Izrael csak a külső fogság gya-
lázatából szabadult meg, mi azonban 
Urunk, Jézus Krisztus vére által a 
bűn gyalázatától. Megszabadulásunk 
állomásait a mai Evangéliumban 
Üdvözítőnk ajkáról hallott példa-
beszéd tárja elénk.

Isten akkor veszi le gyalázatunkat, 
ha a gyalázatot gyalázatnak tartjuk. 
Amikor az atyai ház és a disznóól 
közötti különbség tudatosul bennünk, 
és rádöbbenünk, hogy a sertések ele-
delét is képesek vagyunk megkívánni. 
Úgy látszik, ez is kegyelem, s ezzel a 
kegyelemmel is együtt kell működni.

A sertéskondába való légiónyi 
ördög ma arra veszi rá nemcsak a világ 
fiait, hanem sokakat közülünk, hívők 
közül is, hogy a gyalázatot ne tartsuk 

gyalázatnak. Amikor hívő szülők min-
den lelkiismeret- furdalás nélkül asz-
szisztálnak lányuknak, fiuknak, hogy 
az barátjával, barátnőjével szexuális 
kapcsolatra lépjen. Amikor a csa-
ládtervezéssel nyugodtan kiiktatják 
a keresztnek még a lehetőségét is, és 
Péter utódja szavát semmibe véve vé-
dekeznek az élet ellen. Amikor papok 
és szerzetesek a langyos, kényelmes, 
kispolgári élet még gyalázatosabb 
kísértésének engedve agglegényé-
letet élnek, mely nagy bűnök nél-
kül is súlyos bűn. (Csak a mennyek 
országáért vállalt szüzesség igazi 
érték: a kényelemből fakadó vagy 
más választás híján kijutott, meg nem 
harcolt, pótcselekvésekben feloldódó 
facérság nem az.) Nézzük végig 
életünket: látjuk-e rajta a szégyellni 
való gyalázatot? Ha igen, esélyünk 
van arra, hogy Isten egy nap leveszi 
rólunk.

De kevés meglátni gyalázatunkat, 
el is kell indulnunk az Atya háza felé, 
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melynek kapuja az Egyház és a temp-
lom kapuja, s csak az lépheti át, aki 
útközben keserűen átérezte méltatlan-
ságát.

Az őszinte szentgyónás a Szent 
Negyvennap lényegéhez tartozik.

De a méltatlanságunk miatti 
fájdalom, s még a bűnök bevallása 
sem a gyalázat elvétele. Mi gya-
lázatunkat csak felismerhetjük, szé-
gyellhetjük, bevallhatjuk, de le nem 
vehetjük magunkról. Egyedül Isten, 

a végtelenül irgalmas Isten veszi le: 
elénk siet, nyakunkba borul és átölel.

Az Atya nem rehabilitálja tékozló 
fiát, hanem új világba emeli. Isten 
soha semmit sem restaurál: Mindenki, 
aki Krisztusban van, új teremtmény. 
A régi megszűnt, s valami új valósult 
meg.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység  - 

Szent idők
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Perpetua és Felicitas, e két fiatal 
vértanú asszony, kiket -- társaik-
hoz hasonlóan -- Krisztus szeretete 
töltött be, a halálig tartó testvéri 
összetartozás ragyogó példaképét 
tárja elénk. Ez a magatartás valóság 
volt az első évszázadok fiatal Egy-
házában. Az Úr szavainak: ,,Ti mind-
nyájan testvérek vagytok’’ (Mt 23,8) 
megfelelően a keresztények kezdettől 
fogva ebben az egészen új és mély 
értelemben alkalmazták magukra a 
testvériség fogalmát. Ebből adódóan 
a férfi testvér mellett egyenlő jogok-
kal rendelkezett a nővér, s mint 
ilyent elismerték és szerették. Ez a 
kor felfogásához mérten valami hal-
latlan és minden képzeletet felülmúló 
dolog volt. Az a fiatal baráti csoport, 
amelyről most szólunk, e keresztény 
magatartást oly magától értetődő és 
emberi módon tette sajátjává, ahogy 
arra csak az ifjúság képes.

Perpetua, a Karthagó környékén 
élő fiatal patríciusfeleség Felici-

tasszal, a rabszolganővel együtt 
hitjelölt volt a keresztények közös-
ségében, melyet általános megvetés 
övezett. Saturus hitoktató vállalta, 
hogy a keresztség fölvétele előtt a 
szükséges oktatásban részesíti őket 

és még néhány fiatalt. Az ifjú csapat 
azonban rövid idő alatt áldozata lett 
Septimius Severus császár rendele-
tének, amely súlyos büntetés terhe 
alatt megtiltotta, hogy valaki zsidóvá 
vagy kereszténnyé legyen. A császár 
nyilvánvalóan kihalásra akarta kény-
szeríteni a keresztények népszerűtlen 

szeNt perpetua és szeNt Felicitas
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,,szektáját’’. Perpetuát és Felicitast 
hamarosan letartóztatták Saturnius, 
Secundulus és Revocatus hittanulók-
kal együtt. Perpetua még szoptatta 
első gyermekét, Felicitas pedig köz-
vetlenül szülés előtt állt. Saturus, mi-
helyt értesült a rá bízott hittanulók el-
fogatásáról, önként jelentkezett, hogy 
védencei mellett állhasson.

Perpetua mint társaságbeli hölgy 
kiváló nevelésben részesült és jártas 
volt az írásban. Naplószerű följegy-
zéseket készített közös élményeikről, 
melyek a szenvedéstörténetről készült 
jegyzőkönyvvel együtt szó szerint 
ránk maradtak. Az előkelő ifjú hölgy, 
két szabad ember, egy rabszolga, egy 
rabszolganő és a fiatal hitoktató test-
véri közösségben állta a reá rótt ke-
mény megpróbáltatást.

Perpetua, miután leírta, apja ho-
gyan kísérelte meg -- eredmény-
telenül -- rávenni Krisztusba vetett 
hitének megtagadására, tudósít a 
keresztségről, amelyet a foglyok a 
börtönben az első kínálkozó alkalom-
mal megkaptak, és e szép szavakat 
fűzi hozzá: ,,Az Isten Lelke arra in-
dított, hogy a keresztvíztől ne kérjek 
semmi mást, mint a test türelmét.’’ 
Nem szabadulást, hanem minden 
rájuk váró veszedelemben türelmet 
és állhatatosságot kért a fiatal megke-
resztelt nő magának és társainak.

Rövid ideig tartó szelídebb 
bánásmód után a foglyokat egy sö-
tét földalatti zárkában helyezték el. 
Hosszú, felőrlő fogság után egy na-
pon ,,hirtelen a reggeli mellől hur-

colták kihallgatásra őket’’ a város 
fórumára. Váratlanul ismét föltűnt 
Perpetua apja. Magával hozta Per-
petua gyermekét is, és megpróbálta 
leráncigálni Perpetuát az emelvényről 
e szavakkal: ,,Szánd meg a fiadat!’’ 
Hilarius helytartó, aki a kihallgatást 
vezette, szintén így beszélt: ,,Légy 

tekintettel atyád ősz fejére! Kíméld 
kisfiadat! Áldozz a császár üdvére!’’ 
 – Perpetua azonban kurtán válaszolt: 
,,Nem!’’ -- Amikor a helytartó látta 
Perpetua határozottságát, még föltette 
a szokásos kérdést: ,,Keresztény 
vagy?’’ ,,Igen -- válaszolta --, keresz-
tény vagyok.’’ Rögtön el is hangzott 
az ítélet, mely ,,az állatok elé’’ küldte 
a hitvallókat. ,,Ekkor vidáman tértünk 
vissza börtönünkbe’’ -- írja Perpetua. 
Nemsokára ,,fölragyogott győzelmük 
napja’’. Először vadállatok elé vetet-
ték, majd tőrrel leszúrták őket.

A Depositio Martyrum március 
7-én emlékezik meg a temetésükről. 
1908- ban Aquinói Szent Tamás mi-
att március 6-ra tették át ünnepüket. 
1969- ben, amikor Szent Tamás napját 
január 28-ra helyezték, visszakerültek 
március 7-re.

www.katolikus.hu
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„Csináltál már valami különlegeset 
az irgalmasság szentéve alkalmából? 
Vagy tele vagy jószándékkal, de nem 
tettél még semmit (legfeljebb átsétáltál 
az egyházmegyei szent kapun)? Ha az 
utóbbi: üdv a klubban.”

Theresa Aletheia Noble FSP nővér 
pár hónappal ezelőtt elolvasta Ferenc 
pápa Misericordiae vultus kezdetű 
bulláját; felfigyelt rá, hogy a Szentatya 
mennyire hangsúlyozza: a szentévben 
különösen fontos, hogy intenzívebben 
éljük meg a nagyböjtöt – úgy, mint egy 
kivételes pillanatot az Úr irgalmának 
megünneplésére, megtapasztalására. 
Úgyhogy a böjt kezdetén visszatért az 
bullához, majd elolvasta Ferenc pápa 
nagyböjti üzenetét is, hogy mindezek 
segítségével támpontokat nyújthasson 
a bűnbánati időszak mélyebb megélé-
sére.

Olvasóinkkal azt az öt nagyböjti 
ötletet osztjuk meg, melyeket a Szent 

Pál Leányainak Társaságához tartozó 
nővér Ferenc pápa írásaiból merített.

1. Fedezd fel Isten irgalmasságát 
a Szentíráson keresztül. Az Atya irgal-
mas arcát a Szentírás fedi fel előttünk 
Jézus Krisztusban. Az, hogy beépítsük 
a Szentírást a napi rutinunkba, nem is 
olyan nehéz, mint elsőre tűnik. Szánj 
rá mindennap tíz percet, hogy elolvasd 
a napi evangéliumot, és elmélkedj raj-
ta. Ha van időd, szánj fél órát az evan-
géliummal való imádságra. Ha koráb-
ban soha nem imádkoztál a Szentírás 
olvasásával, próbáld ki a lectio divina 
módszerét.

2. Fogadd el Isten irgalmát a 
gyónásban. Ferenc pápa szüntelenül 
hangsúlyozza a kiengesztelődés szent-
ségét, amikor az irgalmasságról beszél. 
Ahhoz, hogy másokkal irgalmasok le-
hessünk, át kell élnünk a bűnbánatot 
saját bűnösségünk miatt. Majd utána, 
mikor kijövünk a gyóntatófülkéből, 
mélyen megtapasztalva, milyen irgal-
mas az Isten hozzánk, akkor tudunk 
valóban irgalmasok lenni másokhoz.

3. Gondolkodj el az irgalmasság 
cselekedeteiről – majd cselekedj! Miért 
vesszük sokszor semmibe az irgal-
masság cselekedeteit? El sem tudtam 
volna sorolni őket fejből a szentév kez-
dete előtt… Azt hiszem, ez különösen 
igaz az Egyesült Államokban, ahol sok 
sebet okozott az a politikai rendszer, 

öt Nagyböjti ötlet FereNc pápa írásai tükrébeN
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amely kettéválasztotta a katolikusokat: 
vannak olyan katolikusok, akik az ir-
galmasság testi cselekedeteit helyezik 
a lelki cselekedetek elé, és vice versa. 
Holott mi, katolikusok, mind a kettőre 
meghívást kaptunk. Amint Ferenc 
pápa mondja: az irgalom testi és lelki 
cselekedeit nem szabad szétválasz-
tani.

Próbálj meg kiválasztani egyet-
egyet az irgalmasság testi, illetve lelki 
cselekedetei közül ebben a nagyböjt-
ben, és tedd az életed részévé. Egyszerű 
dolgokra gondolok: például készíts be 
ételt és más létfontosságú dolgokat 

egy szatyorban az autódba, esetleg 
tegyél mellé egy jó könyvet vagy egy 
hitről szóló kiadványt, és add oda az 
első hajléktalan embernek, aki az utad-
ba kerül. Vagy jelentkezz önkéntesnek 
egy szegénykonyhára vagy hajlékta-
lanszállóra. Ne csupán ételt adj; ülj le, 
és beszélgess a rászorulókkal.

4. Fedezd fel magadnak újra a 
csendet. Ahhoz, hogy megtapasztaljuk 
Isten irgalmasságát életünkben, először 
meg kell hallanunk irgalmas hangját. 
Meghallhatjuk az Úr szavát, ha a 

Szentírással imádkozunk, és ha több 
csendes percet építünk be életünkbe.

Édesanyámnak annak idején volt 
egy „imasarka”. Amikor gyerekek vol-
tunk, tudtuk, hogy nem szabad zavarni 
őt, amikor a nap kezdetén kicsit elvo-
nult imádkozni. Bármilyen életállapot-
ban élünk, tudunk szakítani pár perc 
csendet arra, hogy kettesben lehessünk 
az Úrral.

5. Keresd meg az egyháztól, hittől 
elsodródott katolikusokat. Ez elsőre 
kissé ide nem illőnek tűnhet, de ha 
olvastad Ferenc pápa Misericordiae 
vultusát, talán feltűnt, hogy mindig 
hangsúlyt fektet az evangelizációra, 
különösen az új evangelizációra. 
Az irgalmasság szorosan kötődik az 
evangelizációhoz, hisz az egyháznak 
az Atya irgalmas és gyengéd tekin-
tetével kell néznie mindenkire, így 
tudja visszavezetni őket Istenhez. Ir-
galom nélkül az evangelizáció elvesz-
ti erejét, hatékonyságát, hitelességét, 
szavahihetőségét.

Gondold meg, tudsz-e lépéseket 
tenni olyan barátaid, szeretteid felé, 
akik elszakadtak az egyháztól. Nem 
gondolok nagy dolgokra: igyatok 
együtt egy kávét, hívd el valamilyen 
nagyböjti alkalomra, vagy csak küldj 
át neki egy lelkesítő igét – hidd el, 
egyszerűbb, mint gondolnád.

Forrás: Aleteia.org
www.magyarkurir.hu
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Hirdetések
Ma, a hónap első vasárnapján 15 órai kezdettel végezzük az Irgalmasság 

óráját, majd utána a Szentségimádást a Szent Anna-kápolnában.
Úgyszintén a hónap első vasárnapján tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést a plé-

bániai kiadásokra. Isten fizesse meg a kedves hívek adományát!

Pénteken a CSALÁDMISÉK keretén belül lesz bemutatva a szentmise a Szent 
András-templomban. Buzdítjuk, és szeretettel várjuk a családokat a szentmisére!

A szentmise előtti keresztutat a CSALÁDMISÉBE bekapcsolódó testvérek 
végzik.

Nagyböjtben, a magyar nyelvű keresztúti ájtatosság a Szent Rozália-temp-
lomban pénteken a reggeli szentmise előtt ½ órával, a Szent András-templomban 
pedig az esti szentmise előtt ½ órával kezdődik. Buzdítjuk a kedves híveket a 
keresztúton való részvételre, s részvételüket előre köszönjük!

A PORTE Polgári Társulás tartós élelmiszer gyűjtése még mindig aktuális. 
Aki tartós élelmiszert kíván adományozni, a hét folyamán ezt megteheti a plé-
bánia irodájában munkanapokon 8-tól 12 óráig.

A Szent Rozália-templomban is lehet hagyni az adományokat, melyekért a jó 
Isten fizessen meg!

A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 
héten 300.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 3 285.- EUR-t tesz ki. 
Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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Választható emléknap : Szent Perpétua és Felicitász vértanúk
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Heti liturgikus Naptár
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Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

Pál és neje
† Štefan
† M

ala László
III.
13.

5. PÔ
STN

A
N

ED
EĽA

N
A

G
Y

BÖ
JT

5. VA
SÁ

RN
A

PJA

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar 

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† Ú
rfi szülők és nagyszülők

† M
atka a m

anžel
† A

nna, G
yörgy, unoka K

risztián
M

iséző pap szándékára

a szeNtmisék reNdje
2016. március 7 – 13.

Nagyböjt 4. vasárnapja8


