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„Jézus kiválasztotta Pétert, 
Jánost és Jakabot, és fölment velük a 

hegyre imádkozni.”

A múlt vasárnapi Evangéliumban 
a sátán vitte föl Jézust egy magas 
hegyre, most Jézus viszi oda tanít-
ványait. A sátán a hegyről lefelé mu-
tatott, és arra akarta csábítani Jézust, 
hogy a birtoklás szintjén valósítsa 
meg önmagát, Jézus viszont fölfelé, 
a hegynél is magasabbra irányítja a 
tanítványok tekintetét, és a tiszta lé-
tezés világába helyezi őket. A sátán 
azt kívánta Jézustól, hogy leborulva 
őt imádja, Jézus pedig Pétert, Jánost 
és Jakabot az Atya imádására tanítja.

Az Atya imádásának lényege a fel-
tétlen bizalomban való teljes önátadás. 
Ezt a bizalmat törte meg bennünk az 
ősbűn, ezért újra kell tanulnunk. Ta-
nulhatunk Ábrahámtól, aki hitt az 
Úrnak, Isten pedig beszámította ezt 

az ő megigazulására. Tanulhatunk 
Mózestől, aki a törvényt képviseli, és 
Illéstől, aki pedig a prófétákat. Mind 
személyes életüknek, mind az álta-
luk képviselt szentírási könyveknek 
az az üzenete, hogy Isten minden-
hatóságában lehet megbízni egyedül, 
de ez a mindenhatóság a szeretet min-
denhatósága. És tanulhatunk Jézustól, 
aki akár a pusztában, akár fönn a he-
gyen, akár a Getszemáni kertben az 
Atyára figyelt és belé kapaszkodott, 
és tökéletesen átadta magát neki. 
Arra kaptuk a Szentlelket, hogy mi is 
képesek legyünk hasonló önátadás-
ra. Ennek az önátadásunknak lesz 
kifejezője Húsvét éjszakáján kereszt-
ségi fogadásunk megújítása.

A színeváltozásban azt nyilvánítja 
ki az Atya, hogy milyen dicsőségben 
lesz részük azoknak, akik őt Lélek-
ben imádják, azaz teljes bizalom-
mal átadják magukat neki. Ez árad 
ki lelkük mélyéből pszichéjükbe, 
verődik ki testükre, és ragyogja be 
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környezetüket. Ezért valójában a szí-
neváltozás hegye nem hely, hanem 
állapot. Lehet, hogy ebben a pillanat-
ban éppen pusztaságban van a lelkem, 
magányban és megkísértettségben, 
lehet, hogy a színeváltozás ragyogó 
villámfényében, lehet, hogy hama-
rosan agóniám kezdődik. Mindegy: 
itt és most átélhetem a színeváltozás 
lényegét, a teljes ráhagyatkozást az 
Atya szeretetére. Az ő kezébe teszem 
le életemet, földi és örök sorsomat.

A mi hazánk a mennyben van 
– olvassuk a Szentleckében. Itt a 
földön nem verhetünk sátrat, nem 

táborozhatunk le a színeváltozás he-
gyén. De a bizalom kötelékeivel már 
most kezdhetjük kifeszíteni mennyei 
sátrunkat, ahol örökké az Úrral és az 
ő választottaival leszünk, már nem 
csupán szemlélőjeként, hanem része-
seként annak a végső színeváltozás-
nak, melyben Urunk, Jézus átalakítja 
gyarló testünket, és hasonlóvá teszi 
megdicsőült testéhez.

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

Szent idők

2  

3. Az irgalmasság cselekedetei

Isten irgalma átalakítja az ember 
szívét, megmutatva neki a hűséges 
szeretetet, ezzel alkalmassá téve 
őt az irgalmasságra. Ez egy min-
dig megújuló csoda, hogy az is-
teni irgalmasság be tudja ragyogni 
bármelyikünk életét a felebarátaink 
iránti szeretetre ösztönözve ben-
nünket és arra indítva minket, 
amit az egyházi hagyomány az 
irgalmasság testi és lelki cseleke-
deteinek nevez. Ezek arra em-
lékeztetnek minket, hogy a hitünk 
mindennapos és kézzelfogható 
cselekedetekben mutatkozik meg, 
amelyek arra irányulnak, hogy 
felebarátunkat testileg és lelkileg 
segítsük, és amelyek alapján meg 
leszünk ítélve: enni kell adnunk 

nekik, látogatnunk, vigasztalnunk, 
tanítanunk kell őket. Ezért fejez-

tem ki vágyamat, hogy „a keresz-
tény nép a Jubileum ideje alatt el-
mélkedjen az irgalmasság testi és 
lelki cselekedeteiről. Ez az egyik 
módja annak, hogy lelkiismeretünk 
– mely gyakran elszunnyad a sze-
génység drámája előtt – fölébred-
jen, és egyre mélyebbre hatoljunk 
az Evangélium szívébe, ahol a 
szegények az isteni irgalmasság 

„Irgalmasságot akarok, Nem áldozatot.” (mt 9,13)
 fereNc pápa üzeNete Nagyböjtre - 2. rész
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különleges kedvezményezettjei” 
(Uo. 15). A szegény emberben 
valóban Krisztus teste „válik újra 
láthatóvá mint megkínzott, megseb-
zett, megostorozott, kiéheztetett, 
menekülő test…, hogy fölismer-
jük, megérintsük és ápoljuk” (Uo.). 
Ez hallatlan és botrányos miszté-
rium, melynek során az ártatlan 
Bárány szenvedései meghosszab-
bodnak a történelemben. Az ön-
zetlen szeretet égő csipkebokra 
ez, amely elé Mózeshez hasonlóan 
csak levetett saruval állhatunk (vö. 
Kiv 3,5); még inkább így van ez, 
ha a szegény ember olyan testvé-
rünk Krisztusban, akit a hitéért ül-
döznek.

Ez előtt a szeretet előtt, amely 
erős, mint a halál (vö. Én 8,6), a 
legszerencsétlenebb szegény ember 
az, aki saját magát nem tartja sze-
génynek. Gazdagnak hiszi magát, 
de valójában a szegények között a 
legszegényebb. Azért szegény, mert 
a bűn rabja, amely arra sarkallja, 
hogy gazdagságát és hatalmát ne 
Isten és a többi ember szolgála-
tára használja, hanem hogy elfojtsa 
magában a mély meggyőződést, 
hogy ő sem más, mint egy szegény 
koldus. És minél nagyobb a ren-
delkezésére álló gazdagság és hata-
lom, annál nagyobbá válik hazug 
vaksága. Elérkezik oda, hogy látni 
sem akarja az ajtajánál kolduló sze-
gény Lázárt (vö. Lk 16,20–21), aki 
maga Krisztus, aki a szegényeken 
keresztül a megtérésünket koldul-

ja. Lázár a megtérés lehetősége, 
amelyet Isten felkínál, és amit ta-
lán nem veszünk észre. És ehhez az 
elvakultsághoz a hatalom gőgjének 
önkívületi érzése társul, amelyben 
baljóslatúan visszhangzik az „olya-
nok lesztek, mint az Isten” (Ter 
3,5) démoni mondata, amely min-
den bűn forrása. Ez az elvakultság 
társadalmi és politikai struktúrák 
alakját is öltheti, amint az a 20. 
század totalitárius rendszereiben 
is megmutatkozott, és amint ez 
napjaink technokrata és egyedu-
ralkodó ideológiáiban is megjele-
nik, amelyek megkísérlik Istent 
jelentéktelenné tenni és az embert 
kihasználható tömeggé alacso-
nyítani. És ezt mutatják meg nap-
jainkban a bűnözés kialakult struk-
túrái, amelyek a pénzt bálványozó, 
hamis fejlődési modellhez kap-
csolódnak, amely közömbössé 
teszi a leggazdagabb embereket és 
társadalmakat a szegények sorsa 
iránt, bezárják előttük a kapukat, 
és még látni sem akarják őket.

Ennek a jubileumi szentévnek 
a nagyböjti időszaka tehát min-
denki számára alkalmat nyújt arra, 
hogy végre kilépjen saját elide-
genedett létezésmódjából az Ige 
hallgatásának és az irgalmasság 
cselekedeteinek köszönhetően. Ha 
a testi szükségleteiken keresztül 
megérintjük Jézus testét rászo-
ruló testvéreinkben, akiknek ételt, 
ruhát, szállást adunk, akiket meg-
látogatunk, a lelki szükségleteik 
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– tanácsadás, tanítás, megbocsáj-
tás, figyelmeztetés, imádkozás – 
közvetlenebbül megérintik bűnös 
voltunkat. A testi és lelki cseleke-
deteket ezért soha sem szabad szét-
választani. És valóban, a keresztre 
feszített Jézus testének a szükséget 
szenvedőben történő megérinté-
sével válhat tudatossá a bűnös em-
ber számára a meggyőződés, hogy 
ő maga is csak egy szegény koldus. 
Ezen az úton járva a „gőgösök”, 
a „hatalmasok” és a „gazdagok”, 
akikről a Magnificat beszél, meg-
kapják a lehetőséget annak meg-
tapasztalására, hogy érdemtelenül 
őket is szereti a keresztre feszített, 
aki őértük is meghalt és föltámadt. 
Csak ez a szeretet lehet válasz a 
boldogság és szeretet iránti vég-
telen szomjúságra, amelyet az 
ember a tudás, a hatalom és a bir-
toklás bálványaival képzel csil-
lapítani. De mindvégig fennmarad 
annak veszélye, hogy a Krisztustól 
történő mind nagyobb elzárkózás 
miatt, aki a szegényeken keresztül 
tovább kopogtat szívük ajtaján, a 
gőgösök, a hatalmasok és a gazda-

gok végül önmagukat ítélik arra, 
hogy alámerülnek a magány örök 
örvényébe, amely a pokol. Emi-
att kell értük és mindnyájunkért 
elismételni újra Ábrahám szívből 
jövő szavait: „Van Mózesük és 
vannak prófétáik. Azokra hallgas-
sanak” (Lk 16,29). Ez a cselekvő 
odafigyelés a legjobb módja annak, 
hogy felkészüljünk a már feltámadt 
Vőlegény halál és bűn fölötti vég-
leges győzelmének megünneplé-
sére, aki szeretné megtisztítani Je-
gyesét, miközben jövetelére vár.

Ne vesztegessük el a nagyböjt 
alkalmas időszakát, amely a megté-
résünket szolgálhatja! Szűz Mária 
anyai közbenjárásával kérjük ezt, 
aki az ajándékba kapott isteni irga-
lom nagysága előtt elsőként ismerte 
fel saját kicsinységét (vö. Lk 1,48), 
és az Úr alázatos szolgálójává vált 
(vö. Lk 1,38).

Vatikán, 2015. október 4.
Assisi Szent Ferenc ünnepén

Ferenc pápa

Az 1054-es nagy skizma és egymás 
kölcsönös kiközösítése után száza-
dokon keresztül „mindkét oldalról tá-
madó szavak, alaptalan rágalmak és 
elítélendő tettek jellemezték ennek az 
időszaknak a sajnálatos eseményeit” 
(VI. Pál pápa és I. Athenagorasz öku-

menikus pátriárka közös nyilatkozata, 
1965. december 7.). A meggyengült 
kapcsolat a II. vatikáni zsinattal támadt 
fel. 1960. június 5-én Szent XXIII. Já-
nos pápa létrehozta a Keresztények 
Egységének Titkárságát, amely a 
zsinat ökumenizmusról szóló dekré-

fereNc pápa és kIrIll pátrIárka 
törtéNelmI találkozója
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tumának előkészítésében játszott fon-
tos szerepet. Az 1964 novemberében 
aláírt Unitatis redintegratio kezdetű 
dekrétum már reméli a nyugati és kele-
ti egyházat elválasztó fal lebontását 
(vö. Unitatis redintegratio, 18). Ezt 
Ferenc pápa is kiemelte egy, a napok-
ban megjelent interjújában: „Hidakat 
kell építeni. Lépésről lépésre, egészen 
odáig, hogy kezet fogunk a másik 
oldalon állókkal. A hidak tartósak és 
segítik a békét. A falak nem: látszólag 
védelmet nyújtanak, azonban csak 
elválasztanak.” (Corriere della sera, 
2016. február 8., 2–3. o.)

Még a zsinati dokumentum kihir-
detése előtt, 1964. január 5-én került 
sor Boldog VI. Pál és Athenagorasz 
konstantinápolyi pátriárka történelmi 
találkozójára Jeruzsálemben. A nyi-
tás további jelét mutatta, hogy 1965. 
december 7-én egy időben, VI. Pál 
Rómában és Athenagorasz Isztambul-
ban fölolvasta azt a közös nyilatkoza-
tot, mellyel visszavonták az 1054-es 
kölcsönös kiközösítést (vö. VI. Pál 
pápa és I. Athenagorasz ökumenikus 
pátriárka közös nyilatkozata, 1965. de-
cember 7.). Ez azonban nem jelentette 
az akadályok teljes felszámolását. 
Jóllehet Athenagorasz még további 
két alkalommal találkozott VI. Pállal, 
ő csupán a konstantinápolyi pátriárka 
székét képviselte, a többi patriarkátust 
nem.

A katolikusok és ortodoxok közötti 
párbeszéd támogatója volt Szent II. 
János Pál is, aki hosszú pápasága alatt 
hétszer is találkozott a konstantinápolyi 

ökumenikus pátriárkával, s szeretett 
volna Moszkvába is ellátogatni, de a 
moszkvai pátriárka és a római pápa 
közötti találkozásra mindeddig vár-
nunk kellett. A lengyel pápa enciklikát 
is szentelt az ökumenikus törekvés-
nek, 1979-es törökországi látogatása 
alatt pedig Dimitriosz pártiárkával 
együtt közös nyilatkozatukkal létre-
hozták a Katolikus és Ortodox Egy-
házak Közötti Teológiai Párbeszéd 
Vegyes Nemzetközi Bizottságát. A 
bizottság azóta rendszeresen összeül, 
több közös dokumentumot is kiadott, 
legutóbbi plenáris ülésükön, 2014-ben 
a primátus és a szinodalitás témájáról 
esett szó.

A bizottságnak kezdettől fogva tag-
ja volt Joseph Ratzinger is, a későbbi 
XVI. Benedek pápa, aki egyházfőként 
2006-os törökországi látogatása alkal-
mával is találkozott Bartholomaiosz 
pátriárkával, az ő pápasága alatt is szó 
esett a moszkvai pátriárkával való ta-
lálkozóról, de ekkor sem került rá sor. 
Érdekesség, hogy 2006-ban és 2007-
ben a pápa még a Moszkvai Patriarká-
tus Egyházi Külkapcsolati Osztálya 
vezetőjeként fogadta Kirill metropoli-
tát, a későbbi pátriárkát.

A találkozás lehetősége a jelenlegi 
pápa idejében vált lassan valósággá. 
A találkozóra a pápa mexikói útja ele-
jén, Kubában került sor, ahol tavaly 
szeptemberben már járt a Szentatya.

Forrás: magyarkurir.hu
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HIrdetések
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!

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 335.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 1 700.- 
EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

A február 6-án megrendezett bál tombolabevételéből 1 205 EUR-val  növeke-
dett a Szent András-templomra meghirdetett gyűjtés összege, amely így  összesen 
2 905 EUR.

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy lehetőség nyílik egyházközségünkben a 
Ferences Világi Rend (OFS) tagjaként imádságos lelkülettel tevékenykedni. Akik 
érdeklődést tanúsítanak, kérjük, hogy Kutka Editnél jelentkezzenek a 0918 070 
181-es telefonszámon. Házastársak, egyedül élők, özvegyek jelentkezését vár-
juk.

Lelkigyakorlatra invitálják a fiatalokat 16 - 36 éves korig. A lelkigyakor-
lat helyszíne Felsőszeli; időpontja 2016. február 26-28. Részvételi díj: 10 €. A 
szervezők elérhetősége a kifüggesztett plakáton olvasható.
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agyar
17:00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Filip a rod. príslušníci
Tisztítótűzben szenv. lelkekért
† Szénási G

ábor
II.
23.

U
torok – K

edd
8:00 

m
agyar

10:00     slovenská
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Penzión
Sv. O

ndrej

† János 
N

a úm
ysel kňaza

† K
arol K

aplík
II.
24.

 Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Čl. rod. H
rúzovej

† Richárd atya
† Fridecky Éva

II.
25.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
15:00
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

St. A
nna

Sv. A
nna

† M
ária, M

iklós és Viktor
A

D
O

RATIO
† sestra Leandra

II.
26.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská

8:00 
m

agyar
17:00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Júlia, Ladislav, A
ndrea, 

D
ávidko

Élő családért
† József és neje

II.
27.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

H
álából a 75 évért, és a családért

† Rodičia a starí rodičia
† Zakar József

II.
28.

3. PÔ
STN

A
N

ED
EĽA

N
A

G
Y

BÖ
JT

3. 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

† István, D
ezső és élő család

Za živú rodinu
† M

átyás
M

iséző pap szándékára

a szeNtmIsék reNdje
2016. február 22 – 28.

Nagyböjt 2. vasárnapja8


