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Az élő víz, amely gyógyít

Jézus meggyógyította a vakon született szemét. Mint minden csodája, ez is
elsősorban az üdvösségre irányítja a figyelmünket, de ez az esemény különösképpen. Egyrészt kijelenti, hogy a világban tapasztalható rossz nem feltétlenül a
bűn következménye, különösen
nem a szülők bűnéé. Tanítványai is megkérdezik, hogy vajon ő vétkezett-e, vagy a szülei,
a farizeusok pedig egyenesen
tényként kezelik, hogy „mindenestül bűnben született”,
ennek megfelelően is kezelik.
Másrészt Jézus egy csodában több jellel is kifejezi, hogy ő az Üdvözítő. Miután nyálából sarat csinál és a vak
szemére helyezi, arra utasítja, hogy
mosdjon meg a Siloe tavában. És az
evangélista jelentőségteljesen hozzáteszi:
„Siloe annyit jelent, mint Küldött.” Ez a
Siloe-tó szerepel a 7. fejezetben is, innen
hozzák a vizet a vízmerítés szertartásához a sátoros ünnepen. Itt Jézus így kiált
fel: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és

igyék, aki hisz bennem: belsejéből az
Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Ezt a Lélekről mondta, amelyben a
benne hívők részesülnek.” (7, 37kk)
A múlt vasárnapi evangéliumban Jézus ugyanezt az élő vizet emlegeti (4.
fej.) Ott képletesen, a szomjat oltó vízhez hasonlítva említi, a szamáriai aszszony nem is igen érti, csak azt,
hogy akivel beszél, az minimum
próféta, de inkább a Messiás. A
mai evangéliumban a Siloéból
származó élő víz gyógyít, vagyis
üdvözít (σῴζω) megnyitja a vak
szemét és ez a megnyitás
(ἀνοίγω) szó átvitt értelemben is
használatos: ahogy a szamaritánus aszszonynak, úgy a vakon születettnek is az
élő víz nyitja fel lelki szemét, hogy felismerje a Krisztust, azaz az Üdvözítőt.
A katekumenekkel együtt mi is kérjük a mai vasárnapon az Üdvözítőt, hogy
nyissa meg látásunkat és távolítson el
mindent, ami látásunkban akadályoz
minket!
Attila atya

Olvasmány – 1 Sám 16, 1b. 6-7. 10-13a – Sámuel felkeni Dávidot királlyá
Olvasmányközi ének: 22. zsoltár
Válasza: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Szentlecke – Ef 5, 8-14 – a keresztségben ránk ragyogott Krisztus világossága
Evangélium – Jn 9, 1-41 – a vakon született meggyógyítása
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Család Éve

Nemzetközi konferencia a
családpasztorációról

Az idén 30 éves Familiaris Consortio alkalmából múlt héten kétnapos konferenciát
rendezett az MKPK a Benczúr Szállóban. Az
előadások tudományos igényességgel dolgozták fel az apostoli buzdítást, illetve komoly háttérkutatások eredményeiről számoltak be. Szeretném kiemelni Juan Antonio Reig Plà spanyol püspök előadását, ami
alaposan kifejtette a félreértett és félremagyarázott Humanae Vitae és a Familiaris
Consortio közötti egységet, a buzdítás megjelenése óta súlyosbodott problémákat, különösen a gender-ideológiát. A genderideológiáról és az ezzel szorosan összefüggő
új, globális etikáról Marguerite A. Peters, a
brüsszeli Dialogue Dynamics intézet igazgatója tartott szemnyitogató előadást rávilágítva a liberális szervezetek által ellentmondást
nem tűrő módon terjesztett ideológiáról. Világméretű összeesküvésről van szó, amelynek a szép szavak mellett mindössze két célja van: a radikális feminizmus és a homoszexualitás terjesztése.
A Familiaris Consortióról szerdán este
magam is előadást tartok az AKTK szervezésében, amelyen részletesebben ismertetem a konferencián elhangzott fontosabb és
érdekesebb információkat is.
Az
előadások
mellett
pódiumbeszélgetések és közös szentmise szerepeltek
a programban, csütörtök este pedig a család
ünnepe, amiről az alábbiakban olvashatnak.
Nagy örömet jelentett a számomra,
hogy a szervezők között szép számmal voltak, de a résztvevők között is előfordultak
albertfalviak.
Attila atya

Ünnepeljük a családot! –
Üzenet Európának

2011. március 31-én délután sokan gyülekeztünk a Szent István bazilika előtti téren.
Örömmel töltött el minket az a sok ismerős

és barát, akikkel ott találkoztunk, s velük
együtt élőképet alkottunk, közben egy jó
hangulatú műsor részesei lehetünk. A helyszínen színes esőkabátokat osztottak, amelyek segítségével Európa alapszínét, egy fehér keresztet, az EU 12 csillagát, egy piros
szívet jelenítettünk meg, valamint egy molinón a család szó különféle nyelveken volt
olvasható.

A Kocsis és a Csoboth család

A bazilikában Erdő Péter bíboros úr és
több püspök jelenlétében a fellépő művészek a családról és a hitükről tettek tanúbizonyságot. A családünnepen a résztvevők
jelenlétükkel mutatták meg, hogy milyen
fontos számukra a család.
Ágh család

Iskolai lektorverseny a
templomban

Don Bosco szellemiségében hirdettük
meg hagyományteremtő szándékkal idén
első alkalommal a lektorversenyt. Szerettünk volna lehetőséget adni diákjainknak,
hogy megmutassák tehetségüket, rátermettségüket a Szentírás felolvasásában és
így észrevétlenül közelebb kerüljenek Istenhez.
Mickó néni plakátjai, iskolarádiós felhívásai nem maradtak eredmény nélkül: 30
közeli létszámmal vágtunk neki az elődöntőnek. Teljesen valós körülmények között,
az ambótól kellett felolvasniuk a véletlenszerűen kihúzott szentírási olvasmányt, bi-
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zony sok lámpalázas gyerekek láttunk kiállni! Maguknak kellett beállítani a mikrofont,
megtalálni a megfelelő
távolságot,
hangerőt, amikor élvezhetően, jól értelmezve tudják átadni
isten üzenetét. Sikereknek-félsikereknek is tanúi voltunk,
de nagy szeretettel szurkoltunk mindenkinek. A zsűrizést Attila atya, Mickó néni és
én végeztük, reméljük a végén kapott értékelés mindenkinek előnyére szolgált! Ezt
erősítendő minden résztvevő oklevéllel és
finomságokkal távozhatott.

A döntő múlt hét kedden

A döntőbe került 10 gyerek már nehezebb olvasmányokat kapva küzdött, igen felkészülten vágtak bele a küzdelembe. Látható
volt rajtuk, hogy nem csak az egyéni sikerekre törekszenek, hanem az Isten ügyének
buzgalma is bennük lobog! Ezt a tapasztalatot, mi felnőttek, hálásan köszönjük Nektek!
Megszívlelhettük mi is az igét: „…ha nem
lesztek olyanok, mint a gyermek…”
Végül szoros küzdelemben a következő
végeredmény született:
Alsó tagozat:
I. Stampai-Komesz Júlia
41 pont
II. Okolitsny-Sóos Míra
39 p.
III. Szilágyi Vince
38 p.
Felső tagozat:
I. Fejes Orsolya
40 p.
II. Ágh Anna
38 p.
III. Paller Nóra
37 p.
Szlanka Erzsébet hitoktató

Család Éve

Az Egyház a család szolgálatában

A Család Évében szeretnénk megismertetni Híveinket II. János Pál pápa Familiaris
Consortio kezdetű apostoli buzdításával. 2-3
hetente ismertetünk egy-egy részletet. Az
eredeti szöveg olvasható a katolikus.hu
Könyvtár rovatában – a szerk.
„A családi közösséget korunkban minden más intézménynél jobban körülveszik a
társadalom és az emberi kultúra sokféle,
mélyreható és gyors változásai. Mindezen
körülmények ellenére sok család hűséges
marad azokhoz az értékekhez, amelyek a
család intézményének alapját alkotják. Mások ellenben elbizonytalanodtak; tanácstalanok kötelező feladataikkal szemben, s kételkednek vagy teljesen tudatlanok a házastársi és családi élet igazságának és végső
tartalmának ügyében. Ismét mások az igazságtalan körülmények hatása alatt nem tudják megvédeni alapvető jogaikat.
Az Egyház tudatában van annak, hogy
a házasság és a család az emberi nem legdrágább értékeinek egyike, ezért üzenetét és
segítséget mindenkihez el akarja juttatni.
(…) Az Egyház mélységesen meg van győződve arról, hogy csak az Evangélium elfogadása által válhat valóra mindaz, amit az
ember a házasságtól és a családtól méltán
remél.
A házasság és a család, amelyet Isten
magában a teremtésben alapított, természete szerint arra irányul, hogy Krisztusban teljesedjék be: rászorul Krisztus kegyelmére,
hogy kigyógyuljon a bűn sebeiből, és visszataláljon a »kezdetéhez«, azaz az isteni terv
teljes megismeréséhez és maradéktalan
megvalósításához.” (1. pont)
Való igaz, amit II. János Pál pápa 1982ben megírt, az 2011-ben fokozottan érvényes. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a
keresztény családok összetartsunk, és közösségeket alkotva erősítsük egymásban az isteni értékek megélését, és továbbadását.
Szakácsné Ujházy Mária
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Hirdetések

1.) Hálásan köszönjük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett tartós élelmiszergyűjtésre
szánt adományokat. További felajánlásaikat a Szűz Mária oltárnál helyezhetik
el a szentmisék alkalmával ma estig.
2.) Április 6-án, szerdán, az AKTK
éves közgyűlése után este ½7-től, Attila atya tart előadást A család az Egyház misztériumában címmel II. János
Pál pápa Familiaris Consortio kezdetű, a
keresztény család hivatásáról szóló
apostoli buzdításáról, a Don Bosco iskolában. Minden érdeklődőt szeretettel
várnak!
3.) Plébániai közösségünk nagyböjti
lelkigyakorlatát április 14-15-16-án
az este ½7 órai szentmise keretében
tartjuk. Az elmélkedéseket dr. Egri
László, a Budapesti Egyetemi Lelkészség állandó diakónusa, sebész főorvos mondja a család sajátos küldetéséről. Már most mindenkit szeretettel
hívunk. Minél többen vegyünk részt a
lelkigyakorlaton és használjuk fel a húsvéti szentgyónás lehetőségét.
4.) Jövő vasárnap a Szentföldön élő
keresztények megsegítését szolgáló
országos gyűjtés lesz.
5.) Április 16-án, szombaton végezzük a templomkert tavaszi nagytakarítását. Szeretettel hívunk minden segí-

teni szándékozót reggel 9 órától.
6.) A szent sír és a húsvéti oltár
díszítésére szánt adományokat a sekrestyében gyűjtjük. Bizalommal kérjük
segítségüket!

Viccek

A csernobili atomerőmű-robbanás
után nemcsak a fejes saláta vált nálunk
aktívvá, hanem a viccgyártók is. Élcelődéseik egyike:
– Hallottad? A Szovjetuniót felvették
a NATO-ba!
– Miért?
– Mert elsőként részesítette atomcsapásban a Varsó szerződés tagállamait.
– Mi a különbség Csernobil és a TV
3 között?
– Csernobil még sugároz.
Ukrajna fölött repül egy repülőgép.
Egy utas meglát egy fejkendős aszszonyt, ahogy seprűnyélen lovagol.
Döbbenten kikiabál:
– A néni egy igazi boszorkány?!
– Frászt, csak takarítónő voltam
Csernobilban!
Apa a fiának:
– Fiam, valami el kell mondanom.
Én Csernobilban születtem.
A fiú búsan lehajtja a fejét.
– És tudnod kell még valamit:
Anyád is Csernobilban született.
A fiú lehajtja a másik fejét is.
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