IV. évf., 11. szám, 2011. március 13. Nagyböjt 1. vasárnapja

„A Lélek a pusztába vitte Jézust”
(Mt 4, 1)

Ahogy a nagyböjti szent negyven
nap Jézus nyilvános működése megkezdése előtti negyven napos böjtölésére
emlékeztet bennünket, úgy ennek az
eseménynek az indítéka és lényegi tartalma is kell, hogy a miénk legyen: a Lélek vitte a pusztába. Nem véletlenül került oda. Mondhatjuk tehát, hogy a nagyböjt a
Szentlélek
bennünk
való
munkálkodásának különleges
alkalma. Lényegi kérdés, hogy
mi akarunk kitalálni valamit a
szent napokra, vagy engedjük,
hogy bennünket is a Szentlélek vezessen és készítsen fel az üdvösség misztériumának mind teljesebb befogadására.
Ebből a képből nem hiányzik a megkísértés misztériuma sem. Akit a Szentlélek vezet, nem mentesül a gonosz kísértéseitől. Sőt, minél inkább benső
kapcsolatot építünk a Szentlélekkel, annál inkább kell számítanunk a megpróbáltatások, lelki zaklatások, kísértések

tapasztalatára. Életünk útját a sátán is
kíséri. Erről vallanak a történelem nagy
szentjei is: Szent Pál apostol, Szent
Ágoston, Assisi Szent Ferenc, Vianney
Szent János, Lisieux-i Szent Teréz,
Szent Pió atya és a többiek is, akik
mind karizmatikus, Szentlélekkel mélyen eltelt emberek, szüntelen zaklatásnak voltak kitéve. A sátán nem
nyugszik bele az ember igazságra törekvésébe.
A mi életünknek is aktív része
a megkísértettség, melyet Jézus
példája szerint, a Lélek erejében,
a kinyilatkoztatásra őszintén figyelve és azt megélve győzhetünk le. Induljunk bizalommal
és bátorsággal mi is nagyböjtünk pusztájába, hogy ott Istenre, benső erőre,
győzelemre és békére találjunk. Így ismerjük meg, mit jelent csak Istent
imádni, lélekben szabaddá válni, és fölfedezni, hogy nekünk is angyalok szolgálnak az üdvösség felé vezető úton.
Így lesz tartalmas a nagyböjt és így teremnek meg gyümölcsei is bennünk.
Antal atya

Olvasmány – Ter 2, 7-9; 3, 1-7a – a bűnbeesés
Olvasmányközi ének: 50. zsoltár
Válasza: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk!
Szentlecke – Róm 5, 12-19 – a bűnbeesés és a megváltás
Evangélium – Mt 4, 1-11 – Jézus megkísértése a pusztában
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Az ókeresztény kor bűnbánata

Milyen volt az első századok bűnbánata? Bizony nagyon sokban különbözött, és a megítélése is más volt.
Urunk sokszor kimondta: menj, bocsánatot nyertek bűneid. Szent Pál
kizáratja a bűnöst a közösségből, de ha
megtér, bocsássatok meg neki – írja. A
későbbi századokban a nyilvános bűnbánat tartását gyakorolta az Egyház.
A fő jellegzetességei a következők
voltak: három, esetleg négy súlyos bűnre vonatkozott: az istenkáromlásra, a
hittagadásra, a házasságtörésre, esetleg
még a gyilkosságra.
A bűnbánó a püspöknek vallotta be a
vétkét, aki ekkor közölte vele a bűnért
járó elégtételt. Ez a penitencia sokszor
évekig is tarthatott. A bűnös ki volt zárva a közösségéből, sőt a templom előtt
kérte a hívek imádságát. A penitencia
lehetett böjt, alamizsna, betegek gondozása, zarándoklat. Amikor ezeknek eleget tett, a következő nagycsütörtök hajnalán volt a bűnbánók visszafogadása.
Azért volt nagyon súlyos a nyilvános
penitenciatartás, mert az életben csak
egyszer részesülhetett az ember. Ha ismét vétkezett, számára nem volt feloldozási lehetőség, csak halálveszélyben.
Noha a mai bűnbánati gyakorlat
más, a szigorú bűnbánati gyakorlat mögött érezzük meg a bűn súlyát, és gondoljunk Urunk megváltói szenvedésére.
Így más lesz a bűnbocsánat szentségéhez való járulásunk a nagyböjti időben.
Verbényi István atya

A katekumenátus hírei

Öröm és felelősség

Múlt vasárnap négy keresztelésre
készülő testvérünket kiválasztottuk a
beavató szentségekre. Célegyenesbe
fordult a felkészülésük. Imádkozzunk
értük és ötödik társukért, aki a bérmálásra és az elsőáldozásra készül!
Az alábbiakban Szabó-Bárkányi
Gabriella kezese osztja meg gondolatait a
olvasóival. – a szerk.

Keresztelendők vállukon kezeseik kezével

Amikor a barátnőm felkért arra,
hogy legyek a kezese, örömmel fogadtam el kérését és tettem, teszek eleget
ennek. Megtisztelőnek éreztem, hogy
engem választott. Ugyanakkor tudtam
azt is, hogy mindez nagy felelősséggel is
jár. Felelősséggel, hiszen nem egy csecsemő, hanem egy kialakult, érett személyiséggel rendelkező felnőtt ember
keresztszülőségének elvállalására kértek
fel.
Felnőtt ember, aki gondolkodik, kérdez, kételkedik és válaszokat vár. Tőlem
is.
A válaszok azonban akármilyen „helyesek” is, üres szavakká válnak, ha nem
párosulnak tettekkel. A beszélgetések,
közös gondolkodások mellett ezért úgy
gondolom, hogy feladatom a mintaadás,
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a jó példával való elöl járás, akár olyan
dolgokban is, amik nekem is a gyengeségeim, amik számomra is nehézséget
jelentenek. Sőt, talán ezekben leginkább!
A felkészülés számomra is nagyon
sokat jelent. Nem csak ő készül fel valamire, hanem vele együtt én is. Lehetőségem van arra, hogy ismét én magam
is újra tudatosan elköteleződjek Krisztus
tanítása mellett és ezzel saját hitemben
is megerősödjek. Arra sarkall, hogy emberi gyengeségeimen megpróbáljak úrrá
lenni, hogy még inkább törekedjek olyan
életet élni, amitől jobb ember lehetek és
a környezetem is jobbá tehetem.
Római Szent Franciska, – akit én
évekkel ezelőtt védőszentemül is választottam és akit március 9-én ünneplünk
– küldetésének tekintette a jótékonyságot, szent életével szolgálta a hit és a
megújulásba vetett remény ébrentartását.
Kívánom mindnyájunknak, hogy adjon erőt példája a szürke, dolgos hétköznapokban is!
Molnár Renáta

Harc a szabadságért

„Szabadság!” – kiált fel Vörösmarty a
Szózatban.
Miközben az 1848-49-es szabadságharcot álmélkodva tekintjük, miként küzdött a magyar a szabadságért, azért a szabadságért, ami minden embert megillet,
ami nélkül nem tud élni az ember, azt kell
látnunk, hogy a magyar nép szabadságát
sokszor megcsúfították, megcsonkították,
sőt el is vették. Bebizonyosodik előttünk
hogy a szabadságot soha nem adják örökre, azért minden nemzedéknek meg kell
harcolnia. Minden nemzedéknek… tehát
nekünk is, úgy, ahogy előttünk tették azt
a márciusi ifjak is.

Az 1848-49-es szabadságharc megtanít bennünket a szabadság iránti vágyakozásra, a testvériesség és az ebből fakadó egység szükségességére. A szabadság
ajándék, amely, ha nem ápoljuk kellőképpen, könnyen átváltozhat rabsággá.
Éppen ezért minden magyar embernek
ezen a csodálatos napon elmélkedve törekednie kell a „belső megtérésre”, mely
által újra felfedezhetjük magunkat, felfedezhetjük a magyarság titkait, amely által
képes volt megszületni a szabadságharc.
Március 15. ott él minden magyar szívében; ez késztet, sőt, sürget bennünket,
hogy szem előtt tartva a szabadság és
igazságosság eszméjét, kövessük a szabadságharc hőseinek példáját.

„Mert a szabadságot, magyarok, ki
lehet vívni valahogy azzal, ha sokan
meghalnak érte, de megőrizni csak akkor lehet, ha minden ember, aki életben
maradt, élni is tud ám érette, napról
napra, kemény munkával és tiszta becsülettel.” Mint minden ünnepkor, március 15-én sem maradhat el az ajándék:
Wass Albert iménti szavait (Valaki tévedett c. könyvéből) felidézve minden magyar szívnek éreznie kell azt az ajándékot,
amely a hőseink vére árán megszerzett
szabadság megélésére, hálaadására és
megtartására hív.
Ennek jegyében legyen mindenkinek
valóban ünnep március 15.!
Wappler Ádám
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Hirdetések

1.) Akik hamvazószerdán nem részesültek a hamvazásban, azok most, a
szentmise végén részesülhetnek benne.
2.) Kedden, nemzeti ünnepünkön az
esti szentmisét hazánk lelki megújulásáért ajánljuk fel.
3.) Csütörtökön lesz templomunk tavaszi szentségimádási napja. A reggeli
szentmise végétől az esti szentmiséig lesz
kitéve az Oltáriszentség. Kérjük, hogy
azok, akik szívesen vállalnak félórányi
imádságot a nap folyamán, jelentkezzenek a sekrestyében, vagy a plébánián!
4.) Nagyböjti lelki programjaink:
minden hétköznap reggel 640-kor közösen
imádkozzuk a reggeli dicséretet. Minden
pénteken délután 1745-kor keresztúti ájtatosságot végzünk itt a templomban.
Ezen a héten a keresztút elmélkedéseit a
Don Bosco Iskola növendékei imádkozzák.
5.) A hét jeles napja: szombaton
Szent József, a Boldogságos Szűz Mária
jegyese főünnepe lesz.
6.) Erdő Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek – öt esztendő
után újra – nagyböjti katekézist tart a
budapesti Szent István Bazilikában. A
család évéhez kapcsolódó sorozat előadásai a húsvét előtti negyvennapos előkészületi időszak, a nagyböjt vasárnapjain
lesznek a 18 órakor kezdődő szentmisét
követően (március 13-án, 20-án, 27-én,
április 3-án és 10-én).

Anyakönyvi hírek

Temetés: Ruzsa József, március
17. 1400 Nagytétény, Angeli út
Ónozó István, március 18. 945, Csepel

Viccek

Az idősebb Fradi-szurkoló készülődik az esti meccsre. A felesége nézi,
amint csupa zöld-fehérbe öltözik. Egyszer csak megszólal:
– Apukám, ahogy elnézlek, te jobban szereted a Fradit, mint engem!
– Anyukám, ahogy elnézlek, már az
Újpestet is!
Kérdezik Pistikét:
– Pistike szereted az anyukádat?
– Nem, mert mindig megver.
– Hát az apukádat?
– Nem, mert ő is mindig megver.
– Hát akkor kit szeretsz?
– A Fradit, mert az nem ver meg
senkit!
Bemegy a kocsmába egy ember a kutyájával.
– Bekapcsolná a tévét? Az enyém elromlott, a kutyám meg nagy Fradiszurkoló és sosem hagy ki egy meccset se.
A csapos beleegyezik, bekapcsolják a
készüléket, a kutya leül. Támad a csapat,
rúgnak egy nagy kapufát. A kutya felugrik
a bárpultra, két lábra áll és elkezd táncolni.
A csapos álla leesik:
– Ez ám az öröm! Mit szokott csinálni,
ha a csapat rúg egy gólt?
– Azt nem tudom, még csak három
éve van nálam a kutyus.
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