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,,Mester! Tudjuk, hogy az Isten
útját az igazsághoz híven tanítod” (Mt 22, 16)

A Jézust rászedni akaró farizeus tanítványok hízelkedő szavai ezek, melyek
alattomos szándékból születtek, mégis
az igazságot közvetítik. Ilyen az ember.
Keresd meg, hol van érzékeny
pontja a másiknak, és ott férkőzz hozzá, ha uralmad alá
akarod hajtani. A hízelgés
mindenkinek jól esik, mert
olyan értékeket mond ki, ami
kényezteti az ember önbecsülését és dicsőséget szerez az
embernek.
Jézus nem önmagát akarja dicsőíteni. Valóban az igazsághoz híven tanítja
az Isten útját. De nem azért, hogy emberek kedvét keresse, hanem azért, mert
természete szerint ebben áll küldetése:
tanúságot tenni az igazságról (Jn 18,
37). Ezért mondhatja egy másik helyen:
„Én vagyok az út, az igazság és az
élet”(Jn 14, 6). Az igazság pedig, bár

időnként fájdalmas lehet, mégis a szabadság egyetlen, biztos útja.
Ő az igazság útját akkor is híven tanítja, amikor hamis szándékkal közelednek hozzá emberek. Mert az igazság
üzenete azokat is meg akarja szólítani.
Az igazság pedig abban áll, hogy mindenkinek meg kell adni azt, ami jár. A
császárnak is jár az adó, ha elfogadják a képmását hordozó
pénzét. De Istennek is jár az
ember imádása, tökéletes, alázatos szeretete, ha elfogadjuk tőle
az élet ajándékát. Az igazság
szava nyitja fel a szemünket,
hogy meglássuk, valójában ki is
a mi életünk Ura. Ezt a farizeusok és
tanítványaik is világosan látták és megértették, ezért némultak el. Az igazság
már csak ilyen: elnémítja az embert. De
boldog az a némaság, amely nem botránkozik, hanem gyönyörködik az igazság megtisztító tapasztalatában, hiszen
megsejtette, hogy Isten őt is megtérésre és életre hívja.
Antal atya

Olvasmány – Iz 45, 1. 4-6 – az Úr Kűrosz által szabadítja meg Izraelt
Olvasmányközi ének: 95. zsoltár
Válasza: Adjatok az Úrnak dicsôséget, * ismerjétek el hatalmát.
Szentlecke – 1 Tessz 1, 1-5b – az apostol megemlékezik buzgóságukról
Evangélium – Mt 22, 15-21 – szabad-e adót fizetni a császárnak?
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A hét szentje – október 21.

Boldog IV. Károly

1887-ben született Alsó Ausztriában,
Petersburgban mint „Szép” Ottónak,
Ferenc József unokaöccsének elsőszülött fia. A magyarok szeretetét apjától
örökölte, felnőtt korában anyanyelvi
szinten beszélte a magyart.
Mariazellben kérte meg BourbonPármai Zita kezét. Károlyt elbűvölte
szerénysége, hite és egyszerűsége. A
Szűzanyára bízták magukat. „Most
egymást kell kölcsönösen az égbe vezetnünk! – mondta Károly. Kettőjük szerelme
és a kölcsönös bizalom a
nyolcgyermekes család
boldogságának
alapja
lett. 1911. október 12-én
volt az esküvő.
1916-ban Ferenc József meghalt. Károly követte a trónon. Nem saját hatalmi érdekeinek,
hanem népeinek szolgálatában látta uralkodói
célját és eszményét.
Hithűségének köszönhető, hogy
minden hatalom összeesküdött ellene.
Politikai és társadalmi támogatás híján
egyedül nem tudta megállítani a Monarchia pusztulásba rohanó hajóját.
Egyre többen őt tették felelőssé minden
bajért. 1918.novemberében ideiglenesen
lemondott az osztrák, majd a magyar államügyekről is. 1919.márciusában minden vagyonától megfosztották és Svájcba száműzték.
Innen kétszer kísérelte meg, hogy a
magyar trónt elfoglalja, sikertelenül.
1921. november 1-én elfogták, átadták

az angoloknak, akik Madeira szigetére
száműzték. Néhány hónap múlva megbetegedett. Betegsége egyre jobban elhatalmasodott. Megpróbáltatásait keresztény türelemmel viselte. 1922. április 1-én halt meg. Életét és szenvedéseit
népeiért ajánlotta fel.
Károly mindig szeretett imádkozni.
Folyamatos imádságban élte le az életét. Akárhol élt, mindig fontosnak tartotta, hogy legyen egy magánkápolna,
ahol méltó helyen őrizhetik az Oltáriszentséget. Halálos betegsége idején
sem mondott le a
szentmise és a szentáldozás kegyelmeiről.
Életének hármas pillére: Eukharisztia, Jézus
Szíve-tisztelet, állandó
kapcsolat Máriával és a
szentekkel.
Mindig az egyenes
utat választotta. A jóra,
a tökéletesre törekedett
az élet minden apró kihívásában. Idegen volt
tőle a színlelés, a hazugság és az álnokság. Erkölcsei tiszták, erényei őszinték és természetesek
voltak. Társaságában nem lehetett trágár szót hallani.
Halálának 50. évfordulóján a Madeira szigetén levő Hegyi Boldogasszony
templomban őrzött koporsóját felnyitották és a király testét épségben találták. 2004. október 3-án avatták boldoggá a hitvalló Károly magyar királyt.
(Forrás: Kovács Gergely, Fogadd a
koronát! Károly magyar király hitvalló
élete, Új Ember kiadó, 2004)
Godányi Ákos
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Magyar Katolikus Misszió Münchenben

Október első hetében volt szerencsém
barátommal egy hetet Münchenben tölteni. A rengeteg élményem közül most a lelkieket emelném ki.
Az egyik a vasárnapi magyar szentmise. Különleges élmény közel 100 magyar,
főleg idős emberrel együtt imádkozni egy
európai nagyvárosban, a szentmise végén
a Himnuszt énekelni.

A másik az elsőpéntek ünneplése a misszió
házi kápolnájában. Különlegesen meghatározó élmény volt számomra, nem is kifejezetten a szentmise, hanem az azt követő
egy órás szentségimádás. Mint utóbb kiderült, működik egy kb. 20 fős imakör a
misszió keretein belül, ők szervezik ezeket
az alkalmakat havonta kétszer. Mindenki
megkapta a szentségimádáson elhangzó
imádságokat kinyomtatva, és ezeket közösen mondtuk hangosan különböző szándékokra. Nagyon tetszett, hogy nem csak a
betegekért, hanem az őket gyógyító orvosokért is imádkoztunk.
A szentségimádás után nagyon nagy
szeretettel hívtak az agapéra. Itt felköszöntötték a név- és születésnaposokat, majd a
sütihalmok fogyasztása közben beszélgettünk. Habár nem azonos korosztályba tartoztunk, rendkívül kedvesen fogadtak,
kérdezgettek tőlünk, meséltek nekünk.
Belülről felmelegedve, nyílt szívvel jöttünk el, remélve, hogy újra megtapasztalhatjuk majd azt a harmóniát és békessé-

get, amit a müncheni magyar imakörben
érezhettünk.
Bató Margit

Nemzetközi Karitász-konferencia

Pénteken ünnepelte a Karitász létrehozásának 80. évfordulóját. A jeles alkalomból nemzetközi konferenciát rendeztek. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével többek között Erdő Péter bíboros,
Mádl Dalma asszony, Soltész Miklós államtitkár, Hoffmann Tamás polgármester. Vendég volt több külföldi karitászvezető is.
A bíborosi köszöntő után a Szociális
Minisztérium államtitkárának reménykeltő szavai hangzottak el a jövőt illetően,
olyan programok felvázolásával, melyek a
családok jövőjét igyekszik stabilizálni
nemcsak anyagi, hanem lelki dolgokban
is. II. János Pál pápa szavaira és az Evangéliumra utalva kérte a keresztény felnőttek felelősségteljes viselkedését.
Ezután filmvetítéssel egybekötött előadást hallottunk az elmúlt 80 év történetéről, korabeli fény képek és plakátok bemutatásával. Prohászka Ottokár karitatív
tetteiről ezen előadáson hallottam először.
A kerekasztal-beszélgetés mindig kötetlenebb hangulata, feldobta az egész napos,
figyelmet igénylő konferencia jelenlevőit.
Hálaadó szentmisével zárult az ünneplés, ahol megköszöntük az Úrnak a
kegyelmet, amivel segítette a szerveződést, az állandó megújulást és azokat a
hős, szentéletű elődeinket, akik nem fáradtak bele a különböző rendszerváltások
ellenállásába.
Megtiszteltetés volt részt vennem a
konferencián, Esztergom- Budapest karitászigazgatójának köszönöm a delegálást.
Murányi Kati
Dél-Budai régióvezető
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Hirdetések

1.) A templomunk felszentelésének
70. évfordulójára megjelent jubileumi
Emlékkönyv megvásárolható a szentmisék után a könyves asztalnál, vagy
hét közben a plébánián 1 500 Ft-ért.
2.) Szombaton, nemzeti ünnepünk
alkalmából, délután 2 órakor koszorúzási ünnepség lesz az 1956-os emlékműnél, amelyen beszédet mond dr.
Verbényi István atya. Mindenkit szeretettel hív az AKTK!
3.) Jövő vasárnap, nemzeti ünnepünkön az esti rózsafüzért és a
szentmisét hazánk lelki megújulásáért ajánljuk fel. Minél többen kapcsolódjunk a közös imádságba!
4.) Jövő vasárnap országos gyűjtés
lesz a katolikus templomokban a miszsziók megsegítésére. Kérjük a kedves
Testvérek segítő adományait!
5.) A hét jeles napjai: hétfőn
Antiókhiai Szent Ignác vértanú, püspök, kedden Szent Lukács evangélista,
szombaton pedig Boldog II. János Pál
pápa ünnepe lesz.

Sikeres férfi az, aki többet keres,
mint amennyit a felesége el tud költeni.
Sikeres nő az, aki ilyen férfit talál.
Igenis létezik humánus kapcsolat
ember és ember között ebben a vérzivataros évszázadban is. Úgy hívják, hogy
készpénz.
– Sosem gondoltam volna, hogy a
bank egy ilyen vidám munkahely! Először csak kedvesen mosolyogtak, aztán
mikor meghallották, hogy mennyi hitelt szeretnék felvenni, kitört a röhögés!
A legjobb módja a spórolásnak elfelejteni, kitől kaptad kölcsön.
– Apa, mennyibe kerül az esküvő?
– Nem tudom, fiam, még mindig fizetem a számlákat.
Találkozik a 20 forintos a 20 ezressel. Kérdezi a húszas:
– Merre jártál mostanában?
– Hú, voltam kaszinóban, szállodában, bevásárlóközpontban, még a
Nemzeti Bankban is. Hát te?
– Á, tudod, hogy van ez… Templom, templom, templom…

Anyakönyvi hírek

Keresztelés: Czibolya Réka és Töttős
Gábor, október 16. 1100

Viccek

– Szóval nemcsak pénzt lopott, hanem órát, gyűrűt, ékszert is!
– Igenis, bíró úr. Engem arra tanítottak, hogy a pénz egymagában nem
boldogít.
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