IV. évfolyam, 7. szám, 2011. február 13. Évközi 6. vasárnap

A Törvény és az Újszövetség

A zsidók sokszor vádolták Jézust azzal, hogy meg akarja szüntetni a Törvényt, amire ők olyan büszkék voltak.
Hiszen tüntetőleg szombaton gyógyított, sőt, kijelentette, hogy nem az ember van a szombatért (Mk 2, 27), elengedte a házasságtörő asszonyt, akinek a
Törvény szerint meg kellett volna halnia (Jn 8, 11), és kijelentette, hogy a Törvény és a Próféták (Keresztelő) Jánosig tartottak (Lk 16, 16).
Ugyanakkor a mai evangéliumban (és még más helyen is)
kijelenti, hogy a Törvényből egy
ióta sem veszhet el. Sőt, bizonyos területeken még szigorítja is! Sokan mondogatják, hogy „nem loptam, nem öltem, nincs bűnöm”. Jézus kijelenti,
hogy az 5. parancs ellen vétkezik mindaz, aki gyalázza testvérét, vagy haragot
tart. Eszünkbe ne jusson haraggal a szívünkben szentáldozáshoz járulni!
A házasságtörésről azt mondja, hogy
még az is vétkezik, aki csak bűnös vágy-

gyal asszonyra néz, a válás és különösen az újraházasodás bűn. Sokan gondolják, hogy ha vétlenek a házasság
tönkre menetelében, joguk van mással
újrakezdeni. Jézus azonban nem tesz
efféle engedményt: a házasság felbonthatatlan szentség. Ezt különösen idén,
a Család Évében fontolgassuk nagy hűséggel és szeretettel!
Kereszténynek lenni nem
könnyű életmód. Sosem volt az.
Vannak irányzatok, amelyekben
elfogadható a válás utáni újraházasodás, nem kötelező a vasárnapi templomba járás, a böjt,
de ha Jézus életmódját tekintjük, tanítását is komolyan kell vennünk. A szeretet nem ismer kompromisszumokat. Jézus a bűnösökkel
szemben irgalmas, a bűnnel szemben
viszont kérlelhetetlen volt. Az Újszövetségben vannak hangsúlyeltolódások az
ószövetségi Törvényhez képest, de egy
biztos: a Törvény nem hogy érvényét
nem veszítette, de szigorodott.
Attila atya

Olvasmány – Sir 15, 15-20 – Isten látja tetteinket, mi pedig képesek vagyunk jók lenni
Olvasmányközi ének: 118. zsoltár
Válasza: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
Szentlecke – 1Kor 2, 6-10 – Isten titka felfogható
Evangélium – Mt 5, 17-37 – Jézus megszigorítja az ószövetségi törvényt
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A hét szentje

Szent Cirill és Metód

Európa társvédőszentjei és a szlávok
apostolai
A két testvér Thesszalonikiben született, Metód 815-ben, Konstantin 826ban, aki szerzetbe lépésekor vette fel a
Cirill nevet. Cirill tanulmányait Konstantinápolyban végezte, pappá szentelése után a filozófia tanára és a Hágia
Szofia székesegyház könyvtárosa lett.
Metód a birodalom szláv részének kormányzója, de nemsokára szerzetesnek
ment és apát lett.
860-ban Cirillt az Azovi- és Kaszpitengerek közötti kazár földre küldték
misszionáriusnak. 863-ban a morva fejedelem, Rasztiszláv, szláv nyelvben jártas hittérítőket kért Bizánctól. A császár
Cirillt és Metódot küldte, akik a nép
nyelvén térítettek. Ehhez írást alkottak,
ez a glagolit. Cirill ezután szentírási és
liturgikus szövegeket fordított szláv
nyelvre. A róla elnevezett cirill írást később tanítványai készítették el. A szláv
nyelven végzett liturgiát II. Adorján pápa hagyta jóvá.
Cirill szerzetes lett, de nemsokára,
869. február 14-én meghalt. Rómában a
Szt. Kelemen bazilikában temették el.
Metódot a pápa püspökké szentelte és
kinevezte Pannonia és Moravia érsekévé. Élete utolsó éveiben sok megpróbáltatás érte. 885. április 6-án halt meg. A
morvaországi Velehradon temették el.
Az óegyházi szláv nyelvű liturgia a
testvérpár működésének köszönheti
fennmaradását a görög keleti hitéletben
a mai napig.
Godányi Ákos

Sülve-főve

Széles metélt csirkével, tárkonyos pezsgőmártással
Hozzávalók:
 60 dkg csirkemell filé
 25 dkg gomba
 2 dl (legalább 20% zsírtartalmú)
főzőtejszín
 2 dl száraz pezsgő
 1 cs. újhagyma
 4-5 ek finomliszt
 3 dkg vaj
 3 ek olívaolaj
 2 tk szárított tárkony
 2 tk (dijoni) mustár
 só
 frissen őrölt fekete bors
 50 dkg széles metélt

Elkészítés:
A csirkemellet vékony csíkokra vágjuk,
megforgatjuk kevés sóval elkevert lisztben, majd a vaj és olívaolaj keverékén
nagy lángon megpirítjuk. Ha már színt
kapott, félretesszük, a zsiradékba pedig
beledobjuk az apróra vágott újhagymát,
majd a vékonyra szelt gombát, és megszórjuk a tárkonnyal. Közben felrakjuk a
tészta főzővizét. Fedő alatt pároljuk a
gombás keveréket, majd 6-8 perc múlva
felöntjük a pezsgővel. Nagy lángon elforraljuk az alkoholtartalmát, majd felöntjük
a mustárral, borssal, sóval elkevert tej-
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színnel, és kisebb tűzön kevergetve főzzük
tovább. Ha túl hígnak találjuk, kevés liszttel besűrítjük, majd átmelegítjük a gazdag
mártásban a húsdarabokat. Végezetül a kifőtt tésztát a mártásba szedjük, majd alapos keverést követően azonnal tálaljuk.
Kitűnően illik hozzá a felhasznált
pezsgő, melyet jéghidegen kínáljunk!
Jó étvágyat!
Majerszky Zoltán

A Szentatya üzenete a Betegek Világnapjára (részletek)
Kedves Testvérek!
Minden évben a lourdes-i Szűz Mária
emléknapján, február 11-én tartja meg az
egyház a betegek világnapját. Tiszteletreméltó elődöm, II. János Pál pápa szándéka
szerint ez a nap megfelelő alkalom a szenvedés misztériumának átelmélkedésére és
különösen arra, hogy fogékonyabbá tegyük közösségeinket és a civil társadalmat
beteg testvéreink iránt. Ha minden ember
testvérünk, akkor gyenge, szenvedő, gondoskodást igénylő testvéreinknek különösképpen is figyelmünk középpontjában kell
lenniük, hogy egyikük se érezze, hogy elfelejtették őt vagy peremre szorult. „Az emberiességet lényegében a szenvedéshez és
a szenvedő emberhez való viszonnyal mérjük. Ez érvényes az egyes személyekre és a
társadalomra egyaránt. Kegyetlen és embertelen az a társadalom, amely nem tudja
elfogadni a szenvedőket, és együttszenvedéssel nem képes segíteni őket a
szenvedés belső megosztásában és hordozásában.” (Spe salvi, 38.) Az idei világnap
alkalmából indított egyházmegyei kezdeményezések ösztönözzék a betegekről való
egyre hatékonyabb gondoskodást a betegek világnapjának legközelebbi ünnepélyes
megtartására készülve is, amelyre 2013ban Németországban, az altöttingi Máriakegyhelyen kerül sor.

(…)
3. A következő Ifjúsági Világtalálkozóra
tekintve, melyre 2011 augusztusában
Madridban kerül sor, külön gondolattal
szeretnék a fiatalokhoz fordulni, különösen azokhoz, akik a betegség tapasztalatát
élik meg. Jézus szenvedése, keresztje
gyakran félelmet okoz számunkra, mert
úgy tűnik, mintha az élet tagadása lenne.
Valójában pontosan az ellenkezőjéről van
szó! A kereszt Isten „igenje” az emberre,
szeretetének legnagyobb kifejeződése, és
az a forrás, amelyből az örök élet fakad.
Jézus átszúrt szívéből fakadt ugyanis ez
az isteni élet. Csak Ő tudja megszabadítani a világot a rossztól és elősegíteni az
igazságosság, a béke és a szeretet Országának növekedését, amelyre mindannyian
vágyunk (vö. Üzenet a 2011-es Ifjúsági Világtalálkozóra, 3.) Kedves fiatalok! Tanuljátok meg Jézust „látni” és „találkozni”
vele az Eucharisztiában, ahol valóságosan
jelen van számukra olyannyira, hogy táplálékká vált utunkra; de ismerjétek fel és
szolgáljátok Jézust a szegényekben, a betegekben, a szenvedő és nehézségekkel
küzdő testvérekben is, akiknek a ti segítségetekre van szükségük (vö. uo. 4.). Ismét arra hívlak mindannyiótokat, beteg és
egészséges fiatalokat, hogy építsétek a
szeretet és a szolidaritás hídjait, hogy senki ne érezze magát egyedül, hanem közel
Istenhez és gyermekei nagy családja tagjának (vö. Általános kihallgatás 2006. november 15.).
(…)
Biztosítalak benneteket, hogy megemlékezem rólatok imáimban, és mindenkire
különleges apostoli áldásomat adom.
Vatikán, 2010. november 21. Krisztus
Király ünnepén
XVI. Benedek pápa
A
teljes
levél
elérhető
a
magyarkurir.hu címen.
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Hirdetések

1.) Ma az esti szentmisében ünnepeljük a betegek kenetének közösségi fölvételét. Délután ½6-tól lehetőség lesz
szentgyónásra azoknak, akik még nem
végezték el a szentség vétele előtt.
2.) Az AKTK szervezésében, Kesselyák
Péter ny. főtanácsos zenei bemutató előadást tart: „A modern Kína és nemzetiségeinek zenéje magyar füllel” címmel,
február 15-én, kedden délután 6 órakor
a Don Bosco iskolában. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak!
3.) A hét jeles napjai: hétfőn Szent
Cirill szerzetes és Szent Metód püspök
Európa társvédőszentjei, csütörtökön pedig a szervita rend hét szent alapítójának ünnepe lesz.

Anyakönyvi hírek

Keresztelés:
Raczkowski
Vik00
tor, február 13. 11
Temetés: Bartók Ferencné, február
16. 1100 Nagytétény, Angeli út
Házasságkötés: dr. Nagy Tamás –
Kovács Katalin február 19. 1500
Koczka György, február 17. 1600, Kelenföld, Szt. Gellért templom
Bajor Ágostonné, február 18. 1300,
Kelenföld, Szt. Gellért templom

megy, és kérdezi a falusiakat:
– Milyen hideg lesz a télen?
– Nagyon hideg! – hangzik a válasz.
A gyerek visszamegy, és még egy hétig
vágják a fát. Elküldik ismét. Megkérdezi:
– Milyen hideg lesz a tél?
– Borzalmasan hideg lesz!
Az indián visszamegy a hírrel, s még
egy hétig vágják a fát, hogy biztos elég legyen a télre. Utána elküldik ismét a gyereket:
– Milyen hideg lesz a tél?
– Nagyon, borzalmasan hideg, iszonyú
kemény telünk lesz! Az indiánok már 3 hete csak a fát vágják!
Egy téli estén, –20 fokban és szélviharban betántorog egy öregember a pékségbe
zárás előtt öt perccel. Vékony kabátjában
átfagyott, fogvacogva mondja:
– Kérek két szezámmagos zsömlét!
– Kettőt? – kérdez vissza az eladó.
– Igen, egyet nekem, egyet a Marikának.
– Marika a felesége?
– Mit gondol, ki más lehet? Talán
anyám küldött ki ilyen időben?!

Viccek hideg téli napokra

Az indiánok a télre készülődnek. Egy
hétig vágják a fát, majd elküldik a kis indiánt a városba, hogy kérdezze meg az emberektől, mennyire lesz hideg a tél. Az el-

Mindig ugyanolyan iglut építesz! Készíthetnél
hozzá egyszer egy balkont, vagy télikertet!
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