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A keresztény küldetés

Sokszor viták témája, hogy milyen
legyen a keresztény ember. A hívő Jézus tanítását tartja hitelesnek, míg az
ellenkező vélemény a példabeszéd elutasításában látja a lényeget.
Az elképzelés szerint a keresztény
ember tömegember legyen.
Ne legyenek önálló gondolatai, sodródjon a többséggel,
és a bőséges téveszméket fogyassza. Ne gondolkodjon, ne
vegye észre a visszás dolgokat. Erkölcsi felfogásában a
mai világot tükrözze, helyeseljen mindenért, amit el kellene ítélni.
Így belsőleg átformált lett, és mutogatni lehet rá: íme, ilyenek a keresztények, és a korpa közé keveredett embert fel lehet falni.
Egészen más a két példabeszéd által
bemutatott keresztény ember ideálja. A
só rámutat arra a belső átalakulásra,
amit Urunk tanítása formál rajtunk.
Magunkévá kell tenni azt a lassú fo-

lyamatot, ahogyan krisztusivá nevelődünk gondolatainkban, elvárásainkban. Sokszor megtapasztaljuk, hogy a
világból így is ránk tapadnak a bogáncsok. Előfordul, hogy észrevesszük
magunkon még az eltávolodás jeleit
is. Alapvetően sokféle eszköz által befolyásolt, más eszmerendszerek megpróbálnak uralkodni
rajtunk.
A belsőleg krisztusivá vált
keresztény az egész életvitelével tesz tanúságot. Hányan
számolnak be arról, hogy hihetetlenül, de tisztelettel néznek
fel az igaz keresztény emberre:
csodálandó, de a mai világban nem
követhető.
A mai evangélium nyomán fel kell
tenni a kérdést: milyen keresztény vagyok. Észre kell venni a hiányosságokat, látni a feladatokat, hogy szemünk
előtt lebegjen a cél: belsőleg krisztusivá kell lenni, hogy világítsunk az emberek előtt.
István atya

Olvasmány – Iz 58, 7-10 – a szociális igazságosságra az Úr gondoskodása a válasz
Olvasmányközi ének: 111. zsoltár
Válasza: Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben.
Szentlecke – 1Kor 2, 1-5 – Pál igehirdetésének erejét az Úr adta
Evangélium – Mt 5, 13-16 – „ti vagytok a világ világossága”
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A hét szentje – február 10.

Ministránsélet

Szent Skolasztika

Ministráns-vetélkedők

A bencés rend
alapítójának, Szent
Benedeknek testvére,
Skolasztika 480 körül
született Nursiában,
gazdag
családban.
Már ifjan Isten szolgálatára szentelte életét. Bátyja példájára
kolostorba kívánkozott. Benedek zárdát
épített számára. Ez
az első bencés apácakolostor,
melynek
Skolasztika lett a főnöke.
Kolostorában szigorú rendet tartott.
Állandóan böjtölt, sokszor és sokat imádkozott, az irgalmasság cselekedeteit gyakorolta.
Bátyjával évente egyszer találkozott
egy, a Monte Cassino aljában levő házban,
mivel a férfi kolostorba nő nem léphetett
be. Egy legenda szerint egyik találkozásukkor az egész napot szent beszélgetéssel töltötték. Este Skolasztika kérte bátyját, hogy maradjon vele és beszélgessenek
reggelig. Érezte, hogy ez az utolsó találkozásuk. Benedek menni akart a regulára
hivatkozva. Erre Skolasztika összekulcsolt
kezét az asztalra téve, fejét ráhajtva imádkozott Isten segítségéért. Mire felemelte
fejét az asztalról, nagy zivatar támadt
olyan sűrű esővel, hogy Benedek nem tudott elmenni.
Négy nappal később Benedek az égre
tekintett és látomásban húga lelkét látta
galamb képében az ég felé szállni.
Skolasztika 543-ban halt meg, Fivére
Monte Cassinóban temette el abba a sírba,
melyet önmagának ásott.
Godányi Ákos

Többedmagammal sokat gondolkoztunk azon, hogyan lehetne feldobni a miséken kívüli ministráns együttléteket.
Végül úgy döntöttünk, hogy rendezünk
egy ministráns ügyességi versenyt.

Két héttel ezelőtt, szombaton, délután 3 órakor került erre sor. Összesen 8an voltunk együtt. Többféle feladat volt:
például a szentmiséken használatos eszközök latin neveinek kitalálása, csengőt
vinni a templomban hangtalanul, misekönyv megfelelő beállítása a miséző papnak, stb. Ezekben a feladatokban a nagyobbaknak néha déjà vu érzésük volt,
hiszen a szokásos nyári ministránstáborban már találkozhattak efféle feladatokkal.
Múlt héten szombaton pedig csocsóbajnokságot rendeztünk.
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Ezen már 13-an voltunk együtt. Úgy
gondolom, jó hangulatú programok
voltak, és jól éreztük együtt magunkat
mindannyian mi, ministránsok! Remélem, mondhatom ezeket az alkalmakat
kezdetnek is! És bízom benne, hogy
nem csak a szórakozásban, hanem az
oltár körüli szolgálatban is sokan leszünk együtt, nem csak a „nagy” miséken, hanem a hétköznapi, egyszerű miséken is.
F. M1klós
Hamarosan ministránsavatás lesz,
amikor az új ministránsok, miután
számot adnak tudásukról, felvehetik a
skapulárét. Várunk új ministránsokat is
– és nemcsak csocsózni! – Attila atya

Fekete zászló a Don Bosco Iskolán

Fekete zászló került a Don Bosco Iskolára, mert Koczka Gyuri bácsi itthagyott
bennünket. Ő, aki a kezdetektől dolgozott
azért, hogy az álomból valóság váljék, az
iskolaindítás nehézségeiből alaposan kivette a részét. Kedves egyénisége, jellegzetes humora mindig segített bennünket
a nehézségek leküzdésében.
Nem véletlenül volt a gyerekek kedves
Gyuri bácsija, hiszen mindenkinek segített: gyorsan lemásolta az otthon maradt
tankönyv vagy munkafüzet feladatait, segített az elveszett kulcsok előkerítésében,
a szekrényajtók kinyitásában.
Nem volt előtte megoldhatatlan feladat, ha a szerszámos táskájával a kezében megjelent a folyosón. A leesett szekrényajtó, vagy a kis csavarhúzójával a
meglazult szemüvegkeret, a működni
nem akaró TV, videó keze nyomán megjavult, használhatóvá vált.
A gyerekek érezték, hogy szereti őket,
mindig volt a fénymásoló fölött néhány új

rajz, amit neki készítettek. A kollégák
tisztelték benne a világlátott, sokat tapasztalt jó munkatársat, a kedves, szeretetteljes embert.
István atya, ha elutazott, mindig Gyuri bácsira bízta az iskolát: „Figyelj mindenre, hogy rendben menjenek a dolgok!”
Kedves Gyuri bácsi! Most mi kérünk,
vigyázz továbbra is az iskolára, mi pedig
imáinkban kérjük a Jóistent, hogy adjon
Neked örök békét és nyugodalmat!
a Don Bosco Iskola tantestülete

Pár szó a technikai háttérről

Aki kicsit figyelmes a
tipográfiai jellemzőire is, észrevehette,
hogy múlt heti számunk óta a vastag
és dőlt betűk megváltoztak. Nem új betűtípusokat használunk, hanem az Oxford betűtípus saját variánsai, amelyeket eddig nem használtunk, hiszen a
Word is képes megvastagítani vagy
megdönteni egy szöveget. Ez azonban
nem olyan, mint az a változat, amelyet
direkt erre a célra készítettek. Múlt vasárnap óta, amellett, hogy jobban látszanak a kiemelések, igényesebb is az
újság kinézete.
A
indulása óta fenn van a
világhálón is. Az impresszumban kezdettől fogva jelezzük az elérhetőséget,
de ezt kevesen nézik. Pedig nemcsak az
összes eddig megjelent számot olvashatják PDF-formátumban, de a Plusz
rovatban az újságból terjedelmi korlátok miatt kihagyott cikkek, cikkrészletek (pl. a múlt héten) is olvashatók.
Mindenkinek ajánljuk a HL Online-t, a
visszajelzéseket pedig szívesen fogadjuk
az ott megadott e-mail-címen!
Szerkesztőség
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Hirdetések

1.) Ma minden szentmise végén Balázs-áldást adunk.
2.) Ma délután 4 órától csöndes szentségimádás lesz templomunkban, 6 órától
pedig közös ima. Aki teheti, ezekben a délutáni órákban néhány percre térjen be
imádkozni az Oltáriszentség előtt!
3.) A héten, csütörtökön este 8 órától
mindenki számára nyitott karizmatikus
imaóra lesz az alsó hittanteremben.
4.) Jövő vasárnap az este ½7 órai
szentmisében részesülhetnek a betegek
kenetében azok, akik idős koruk, vagy komoly betegségük miatt kérik ezt a szentséget. Jelentkezni a sekrestyében, vagy a plébánián lehet. A lelki előkészület február
12-án, szombaton délelőtt 10 órakor lesz
elmélkedéssel és gyónási lehetőséggel. Fontos, hogy a kenetben részesülők a szentség
vétele előtt szentgyónást végezzenek!
5.) A hét jeles napjai: csütörtökön
Szent Skolasztika szűz, pénteken pedig
Szűz Mária Lourdes-i megjelenésének
emléknapja lesz.

Anyakönyvi hírek

Mire a papagáj:
– Fenéket papagáj! Pingvin!
Száguld egy motoros az országúton,
amikor nekicsapódik a bukósisakjának egy
veréb. A veréb elájul, a motoros megsajnálja és hazaviszi. Otthon beteszi egy kalitkába, ad neki egy kis kenyeret, vizet, és
elmegy munkába. Kis idő múltán a veréb
magához tér és körbepillant:
– Atyaég! Rács, kenyér, víz… Csak
nem halt meg a motoros?
Repül a sas nagy dölyfösen fönt az
égen. Utána repül a kicsi szerény veréb.
Egyszer csak megkérdezi a kicsi szerény
veréb:
– Nagy sas! Mondd, hová repülsz?
A nagy dölyfös sas repül tovább. A kicsi szerény veréb megkérdezi:
– Nagy sas! Mondd, hová repülsz?
A nagy dölyfös sas megint válaszra
sem méltatja a kicsi szerény verebet. De a
kicsi szerény veréb igen kitartó, és
megint megkérdezi:
– Nagy sas! Mondd, hová repülsz?
Mire a sas:
– Honnét tudjam?!

Temetés: Bogyó Lászlóné, február
11. 1030, Farkasrét-alsó temető

Madaras viccek

A papagáj berepül a hűtőszekrénybe. A
háziasszony nem veszi észre, és véletlenül
rácsukja az ajtót. Mikor félóra múlva ismét
ki akar venni onnan valamit, észreveszi.
– Te jó ég, a papagáj! – csapja össze a
kezét.
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