IV. évfolyam, 17. szám, 2011. május 1. Fehérvasárnap

„Boldogok, akik nem láttak és
mégis hisznek” (Jn 20, 29)

éppen felebarátaink szeretete által.
Ennek a felebaráti szeretetnek volt
nagy alakja a most vasárnap boldoggá
avatott II. János Pál pápa. Ő az egyszerű szeretetével, emberségével, kedvességével, prédikációival számtalanszor megmutatta nekünk Isten egyszerű, mégis végtelenül szerető, vigasztaló jelenlétét.
Eltelhetnek azonban úgy
évek, hogy egyáltalán nem tapasztaljuk Istennek ezt a jelenlétét, gondoskodását, bármenynyire is vágyunk rá, bármenynyire is szeretnénk azt tapasztalni. Ezekben a nehéz helyzetekben segíthetnek nekünk egyrészt
ezek a régebbi emlékek, melyek öröme
erőt adhat a hitben való kitartáshoz,
illetve ilyen nehézségek közepette lehet vigasztaló ez a mondat: „Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek.”
Fejes Csaba
Esztergom

A mai evangélium egyik főszereplője Tamás apostol, akire talán mindanynyian egy kicsit úgy tekintünk, mint a
hitetlenség egyik példájára. Azonban
ha jobban végig gondoljuk, ő teljesen
ésszerűen, józanul viselkedett. Hiszen Jézus előtt senki
sem támadt fel magától és
teljesen érthető, hogy Tamás
ezt nem fogadta el egy könynyen, s ezért Jézus sem marasztalta el. Azonban ő, miután bizonyosságot merített
Jézus látásából azonnal hívő
lett és később életét is feláldozta Jézusért. Gyakran mi is szeretnénk minél
megdönthetetlenebb
bizonyítékokat
kapni Jézustól arról, hogy ő létezik,
hogy szeret stb.
Sokszor adja Jézus jelét az ő gondviselésének, létezésének, csak nem
mindig csodás események, jelenések
által, hanem például a szentségek által,
a Szentírás vigasztaló szavai által, vagy
Olvasmány – ApCsel 2, 42-47 – az ősegyház élete
Olvasmányközi ének: 117. zsoltár
Válasza: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Szentlecke – 1 Pét 1, 3-9 – reményünk alapja: Krisztus feltámadása
Evangélium – Jn 20, 19-31 – Jézus bűnbocsátó hatalmat ad az apostoloknak
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A katekumenátus eseményei

Én is idetartozom!

Múlt
hét
szombaton
négy
katekumentársammal együtt én is részesülhettem a beavató szentségekben. Amilyen
szép volt az a nap, annyira volt nehéz az addig vezető út! Régóta vágytam rá, mégis
akadályokkal nehezített időszak volt az ősztől folyó felkészülés. Az akadályok belső falak, előítéletek, magam által kreált problémák és kibúvók voltak. Szerencsére elég türelmet kaptam és így sikerült. A változás,
amin keresztül mentem, pluszt ad az életembe, hozzámad, nem pedig elvesz.
Az utolsó hét újra bizonytalanságokkal
teli volt. Belekapaszkodtam minden elejtett
szóba, félmondatba, amely növelhette kétségbeesésem: elnyerhetem?, Elég jó vagyok?
Képes leszek rá? Be tudom tartani???
Aztán eljött a szombat.
Napközben tettem a dolgom, mint mindenki, de közben végig az este járt a fejemben… És minden működött, minden a helyén volt, és már nem szorongtam, sőt most
először odavalónak éreztem magam.
Köszönöm mindenkinek!
Szabó-Bárkányi Gabriella

Totus Tuus!

Egy élet összegzése ez a két szó. Egészen a tiéd! II. János Pál pápa püspöki,
majd pápai jelmondata is volt és bátran

állíthatjuk, életszentsége titka is ebben a
mondatban foglalható össze. Ezért tudott minden jó szándékú emberhez, hívőkhöz és nem hívőkhöz is szólni. Már a
temetésén kifejezésre jutott a hívők óhaja: Santo subito! Vagyis azonnal avassák
szentté!

Az Anyaszentegyház bölcsessége
nyilvánult meg a higgadt és tárgyilagos
vizsgálatban, melynek eredményeként
2011. január 14-én XVI. Benedek pápa
aláírta a boldoggá avatásról szóló dekrétumot. Boldoggá avatásának napján újra
megköszönjük pásztori gondoskodását,
bátor, evangéliumhirdető kiállását, az
élet védelmében és a hit megerősítésében adott tanításait. Hálás szeretettel
gondolunk nemzetünk iránt érzett szeretetére és a magyarságért tett szolgálataira, különösen is a Magyarok Nagyaszszonya kápolna felszentelésére a vatikáni
Szent Péter bazilika altemplomában
1980-ban, valamint lelkipásztori látogatásaira Magyarországon 1991-ben és
1996-ban. Tapasztaljuk szeretetét, melylyel 2000-ben írt az utolsó vacsora terméből: „lélekben mindnyájatokat átölellek, és nagy szeretettel megáldalak”.
Antal atya

A munka becsülete

Május 1. – gondolom – idén is a szakszervezetek megmozdulásaitól lesz hangos. Panaszkodnak majd a munkakörül-
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mények, a fizetés és a kormány intézkedései ellen. Sajnos a legtöbb szakszervezet
húsz évvel a rendszerváltás után is a SZOT
szellemi utóda. Nekik május 1. csak arról
szólt, hogy a Városligetben integetnek Kádár apjuknak, aztán leülnek a fűbe a hideg
virsli és a meleg sör mellé.
Nagyon örülök, hogy az új alkotmányban az állampolgároknak nemcsak a jogait,
hanem a kötelességeit rögzítették: „Valljuk, hogy a közösség erejének és minden
ember becsületének alapja a munka, az
emberi szellem teljesítménye.” (Preambulum) „Mindenkinek joga van a munka és
a foglalkozás szabad megválasztásához,
valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek
és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a
közösség gyarapodásához.” (XII. cikkely)
Bár az Egyház mindig az elesettek, így
kizsákmányolt munkások pártján áll, a
szakszervezeti mozgalomra nem adott a
szocialistáknak eléggé tetsző választ. A
Munka Ünnepére ugyanis Munkás Szent
József ünnepét helyezte. Szt. Józsefről pedig az Evangéliumban nem azt olvassuk,
hogy önfeláldozóan küzdött a munkások
jogaiért, hanem hogy keményen dolgozott
családjáért és Jézust is megtanította az
ácsmesterségre.
Isten tevékenységre és alkotómunkára
teremtett minket: „töltsétek be a földet és
hajtsátok uralmatok alá!” (Ter 1, 28) Miközben egy pillanatig sem tagadva a munkások nehéz helyzetét és jogait, hirdetnünk kell minden ember kötelességét a
munkában. Becsülettel kell dolgozni a
munkaadónak, otthon, a közösség javára
(pl. a templomért). „Mert a munka, jóllehet fáradsággal és erőfeszítéssel jár, bizonyos jót jelent, amely felé az ember szeretettel fordul.” (Laborem Exercens 45.)
Attila atya

Családok Éve

Isten terve a családról és a házasságról (Familiaris Consortio 2. rész)

„Az embert az Isten saját
képére és hasonlatosságára teremtette: szeretetből szólította
életbe, s egyúttal szeretetre
rendelte.”
A szeretet mindannyiunk természetszerű hivatása, mivel Isten mindenkit szeretetre és közösségre hívott meg. Ez a közösségben megélt szeretet a testet is magában foglalja, részévé válik a szellemi szeretnek., ami
nem csupán a vágyak kielégítésére szolgál,
hanem férfi és nő teljes önátadásává válik.
„Az egyetlen hely, ahol ez az önátadás
a maga teljes igazságában megtörténhet, a
házasság, vagyis a házastársi szeretet szövetsége.”
Az ószövetségi Szentírás a házassági
szerelmet úgy írja le, mint Isten és az ő választott népe közötti szövetséget: örökké
tart, felbonthatatlan kapcsolat.
Az Újszövetségben maga Jézus Krisztus
a teljes önátadás példája, aki feláldozza magát a menyasszonyért, az Egyházért. A házastársak ebből a szeretetből élnek.
„A házastársak tehát állandóan emlékeztetik az Egyházat arra, ami a kereszten
végbement; egymás és gyerekeik számára
az üdvösség tanúi lesznek, amelynek részesévé a szentség teszi őket.”
A házasság a nagyobb családi közösség
alapja, hiszen a házastársi szerelem beteljesedése a gyermekek világrahozatala.
Így tehát a házastársak, amikor egymásnak adják önmagukat, önmagukon túl
magát a gyermeket ajándékozzák egymásnak, mint szerelmük eleven képét, a házastársi egyesülés örök jelét.”
Az Egyház tehát a családban születik, és
a felnövekvő nemzedékek itt találkoznak
először az Egyházzal.
Szakácsné Ujházy Mária
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Hirdetések

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és imádkozunk értük,hogy
anyai hivatásukban mindig megtalálják igazi örömüket!
1.) Ma van II. János Pál pápa boldoggá avatása a vatikáni Szent Péter
téren. A Magyar Televízió és a Duna TV
is élő adásban közvetíti az eseményt
½10-től.
2.) Ma elsővasárnap van, du. 4 órától csöndes szentségimádás lesz templomunkban, 6 órától pedig közös imádság és az első májusi ájtatosság. Aki
teheti ezekben a délutáni órákban, néhány percre térjen be imádkozni az Oltáriszentség előtt!
3.) Holnap, hétfőn délután 5 órától a
Don Bosco Katolikus Iskola diákjainak
anyák napi Mária-köszöntése lesz a
templomban. Az édesanyákat és minden
érdeklődőt szeretettel hívunk! A találkozás a májusi litániával fejeződik be.
Május hónapban minden este a
szentmise előtt ¼7-től végezzük a májusi litániát.
4.) Elsőpénteken felkeressük idős
és beteg testvéreinket a szentségekkel. Este 8 órától taizéi imaórát tartunk
a templomban.
5.) Elsőszombaton délután ¾6-tól
rózsafüzért végzünk a magyar családokért és az ifjúságért.
6.) Jövő vasárnap, a délelőtt 10 órai
szentmise keretében lesz templomunk-

ban az elsőáldozás.
7.) Jövő vasárnap mutatja be gyémántmiséjét Szenderffy Ferenc atya a
kelenvölgyi plébániatemplomban. Mindenkit szeretettel hívnak az ünnepre!
8.) Az Egyházközségi Levél húsvéti
száma a templom bejáratától ingyenesen elvihető.
9.) A hét jeles napjai: hétfőn Szent
Adalbert püspök és vértanú, egyházmegyénk védőszentje, kedden Szent
Fülöp és Jakab apostolok, szerdán
Szent Flórián vértanú, szombaton pedig Boldog Gizella királyné ünnepe
lesz.

Anyakönyvi hírek

Keresztelés: Perendy Laura és Pécsi
Evelin, május 1. 10 óra
Temetés: Pap Ferenc, május 5. Szt.
Gellért Templom

Vicc II. János Pál pápáról

II. János Pál pápa meghal, és a
mennyország kapujában Szent Péter
megállítja és megkérdezi, hogy hívják.
– Karol Wojtiła – feleli a pápa.
Péter keresi a névsorban, de nem találja. A pápa javasolja, hogy nézze meg
II. János Pál pápa név alatt. Péter ezen
a néven sem találja, végül közli vele,
hogy így nem mehet be a mennyországba. A pápa szomorúan sarkon fordul, mire Szent Péter vigyorogva
mondja:
– Hehe, kandi kamera!
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