IV. évfolyam, 18. szám, 2011. május 8. Húsvét 3. vasárnapja

„Megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól” (Lk 24, 27)

Jézus, az Isten Igéje, a megtestesült
Ige, a hiteles és üdvösséget szerző Ige,
akit a Jelenések könyve így nevez: „hűséges és igaz” (Jel 19, 11) szegődik az
Emmausz felé reménytelenséggel és kiábrándultsággal haladó tanítványok mellé azért, hogy befogadhatóvá tegye a csodát, az
élet legfontosabb tapasztalatát,
a feltámadást. A feltámadás
önmagában
érthetetlennek
tűnik éppen úgy, mint maga a
szenvedés és a keresztáldozat
is. Fényét, valódi jelentőségét
és értelmét az Írások által, az Ige kinyilatkoztató szeretetében közelítheti meg
az ember. A tanítványok szíve lángol,
amikor hallgatják, hogy Jézus hogyan
fejti ki az Írásokat.
„A Szentírás legfontosabb és a legértékesebb jellemző jegye, hogy Istentől
származik” – mondta Benedek pápa a
Pápai Biblikus Bizottság közgyűlésének.
Ezért örökre hordozza az igazságot, Is-

ten igazságát és benne a mi személyes
életünk igazságát. Ezért kell nekünk is
állandó elkötelezettséggel és szeretettel,
vagyis lángoló szívvel figyelni a Szentírásra, hogy az igazság befogadói és hiteles közvetítői is lehessünk. Isten ismerete, Jézus felismerése mindennapjainkban azáltal valósul meg és lesz életet átalakító erő bennünk, ha
naponta megnyitjuk szívünket
Isten Igéje előtt, megfogadva
Boldog II. János Pál Pápa gondolatát: „Nyissátok ki, sőt tárjátok szélesre lelketek kapuját
Krisztus előtt!” Éljük át mi is
gyakran az Emmausz felé ballagók benső élményét! Engedjük meg,
hogy mellénk szegődjön Jézus, megvilágítsa számunkra is a Szentírás értelmét, hogy ne csak hallgatói, de
megcselekvői is legyünk az Igének, és
így életünk legyen általa (vö. Jak 1, 22)!
Az Ige szentelje meg családjainkat és
tegye élhetővé mindnyájunk számára a
figyelmes, tapintatos, szolgáló szeretetet!
Antal atya

Olvasmány – ApCsel 2, 14. 22-28 – Péter pünkösdi beszédében magyarázza a 16. zsoltárt
Olvasmányközi ének: 16. zsoltár
Válasza: Az élet útját * mutatod, Uram, nékem.
Szentlecke – 1Pét 1, 17-21 – Krisztus áldozata váltott meg minket
Evangélium – Lk 24, 13-35 – Jézus tanítja az emmauszi tanítványokat
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A hét szentje – május 12.

Szent Pongrác

Pongrác Ázsia
Frígia nevű tartományában született a III. század
végén. Szülei korán
meghaltak,
ezért nagybátyja,
Szent Dénes vette
pártfogásába. Sok
keresztény vidéken
keresett menedéket, amikor kitört a Diocletianus-féle keresztényüldözés. Marcellinus pápa is Pongrác birtokára menekült. Dénes és Pongrác
akkor még pogányok voltak, de nem árulták el a pápát.
Nagylelkűségükért Isten az igazság felismerésére vezette őket. A pápával beszélgetve egyre nagyobb érdeklődést mutattak
a keresztény tanok iránt. Amint a pápa elég
erősnek találta hitüket, megkeresztelte
őket. Nemsokára jelentős keresztény kolónia élt a birtokon.
A pogány kémek felderítették Pongrác
titkát és jelentették a császárnak. A császárt
megrendítette a hír, mivel Pongrác apja
kedveltjei közé tartozott. Magához rendelte
az ifjút és megpróbálta rábeszélni, hogy áldozzon az isteneknek. Ha ezt megteszi, saját fiának fogja tekinteni. A lelkes ifjú elutasított minden kísértést, mondván: „Igaz,
még gyermek vagyok, de az én Uram, Istenem, Jézus Krisztus erőt és bátorságot
ad nekem arra, hogy fenyegetődzéseiddel
ne törődjem.” A császár dühében lefejeztette a hős ifjút. 304. május 12-én hajtották
végre az ítéletet. Holtteste egész nap az út
porában hevert. Éjszaka egy jámbor keresztény nő elvitte és eltemette.
A kortársak ámulattal tekintettek példájára. Ezt bizonyítja az ő nevét viselő sok

templom. A népies meteorológia a fagyos
szentek közé sorolja őt, mivel névünnepe
táján erős éjszakai lehűlések szoktak bekövetkezni.
Godányi Ákos

Ministráns életem kezdete

Egy éve voltam elsőáldozó. Akkor Antal atya hívására beálltam ministrálni,
hogy ne csak a mindennapokban, hanem az oltárnál is szolgáljam az Urat.
Örömmel tettem. Több ministráns társam viselte a skapulárét és a keresztet.
Már akkor elhatároztam, hogy én is közéjük akarok tartozni!
Nem a kerületben lakom, ennek ellenére hetente kétszer a nyári szünetben is
korán felkeltem, hogy a reggeli szentmisére odaérjek és ministrálhassak. Ádvent
első két hetében, a hétköznapokon ott
voltam a ½7-es rorate szentmisén. Iskola- és osztálymiséken, keresztúton is
szolgáltam.
Attila atya vezetésével szeptemberben
elindultak a ministráns foglalkozások.
Ezek csütörtökön vannak. Megtanultunk
egy csomó mindent, amit egy ministránsnak tudni kell. Pl. kehely részei, liturgikus színek és még a felolvasást is
gyakoroltuk. Avatás előtt vizsgáznunk
kellett, amiben a tapasztaltabb ministránsok is segédkeztek. Sikerült! Alig vártam, hogy eljöjjön nagyböjt 5. vasárnapja. Pont osztálymisénk volt, igazi ünnep.
Szentmise keretében megkaptam a skapulárét és a keresztet. Azóta nagyobb
örömmel állok az oltárhoz és igyekszem
minél több szertartáson részt venni.
Iskolánkban minden évben Savio Szent
Domonkos ünnepéhez kapcsolódóan
szentmise keretében különböző területen elért kimagasló eredményekért díjakat osztanak ki, többek között a Garelli
Bertalan díjat.
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Ezt az a tanuló kapja, aki rendszeresen és hűségesen teljesít templomi szolgálatot. Meglepetésként ért és nagyon
örültem, hogy idén ezt a díjat én kaphattam meg.
Bojtos Kristóf 4./b

Közvetítést hallanak…

Úgy terveztem, hogy II. János Pál pápa
boldoggá avatását otthon nézve, imádságos lélekkel kapcsolódom be az Egyház
ünneplésébe.
Pénteken késő délután a Budai alsó
rakparton haladtunk, amikor megszólalt a
telefonom: „Szikora József (a Katolikus
Rádió szerkesztője – a szerk.) vagyok.
Atya, nagy bajban vagyunk. A Duna TV
megígérte, hogy átadja a magyar hangot,
de ezt visszavonta. Nekünk kell közvetíteni. Légy szíves, állj be a munkába.” Lelki
szemeim előtt megjelent a Katolikus Rádió
épülete, ahol a stúdióig több mint harminc
lépcsőn kell felmenni. Reggelre elfogadtam
a felkérést. A szombat lázas készülődésben
telt. Éjfélre minden anyag együtt volt.
Korán megérkeztünk a Rádió épülete
elé. A portás segítségével hamarosan túljutottunk a harminckét lépcsőn.

Félórával a kezdés előtt együtt volt a
stáb: Szerdahelyi Csongor, Szikora József, valamint a közvetítés technikai vezetője, Fülöp Csaba és számos munkatárs.
Gyors megbeszélés. Szerepek elosztása,
mikrofonbeállítások, jelzések, stb. megbeszélése. Mindenki lázasan készült az utolsó percekig. Teljesen gondolataimba mélyedtem, amikor váratlanul megszólalt a
rendező: egy perc. Ekkor vált teljesen feszültté a levegő. Szemünk a képernyőn,
és Szerdahelyi Csongor üdvözölte, majd
mindegyikünknek átadta a szót, hogy a
hallgatók érezzék a pillanat fontosságát.
Nem szabad elfelejteni, hogy a tévéközvetítésnél a néző mindig lát valami érdekeset. A rádióhallgató azt „látja”, amit a
riporter mond. Ezért sokszínűen közvetítettünk az első pillanattól kezdve. Boldogan idéztük fel II. János Pál pápával kapcsolatos élményeinket az éppen „üres”
pillanatokban. A
boldoggá avatás
után csak azért
nem tapsoltunk,
mert adásban voltunk.
A
misében
minden a szokott
rendben történt.
Intés, személycsere, váltás, a tér
hangjának beúsztatása folyamatában nem
vettük észre az idő múlását. Csak a bemondó hölgy hangja ütött meg minket:
„1250. Kedves hallgatók! Közvetítést hallottak…” Kitárult a stúdió ajtaja és a közvetítést hallgató kollégák mosolyogva köszöntöttek, és örömükben mi is osztoztunk. Abban biztos voltam, hogy volt egy
égi segítőnk: Boldog II. János Pál pápa.
Verbényi István
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Hirdetések

1.) Ma, a délelőtt 10 órai szentmise
keretében lesz templomunkban az elsőáldozás. 26 leány és 23 fiú veszi
magához először Jézus testét és vérét,
az Oltáriszentséget. Imádkozzunk az
elsőáldozó gyermekekért, hogy egész
életükben hűségesen kitartsanak Jézus
szeretetében!
2.) Az AKTK szervezésében Jókai
Anna írónő tart előadást Üzenet a mának címmel, május 12-én, csütörtökön délután 6 órakor a Don Bosco iskolában. Minden érdeklődőt szeretettel
várnak!
3.) Csütörtökön este 8 órától mindenki számára nyitott karizmatikus
imaszolgálat lesz az alsó hittanteremben.
4.) A hét jeles napjai: szerdán Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú,
pénteken pedig a Fatimai Boldogságos
Szűz Mária ünnepe lesz.

Anyakönyvi hírek

Keresztelés: Bagdi Barna, május 13.

11

30

Frühzeitig Zoltán Tamás, május 14. 1100
Temetés: dr. Frigyér Katalin, május
13. 1700, Albertfalva, Szt. Mihály templom

Viccek Melinda nénitől
– Mi a válás fő oka?
– A házasság.

Két barát beszélget a kocsmában:
– Nem is tudom, hogy fogom elmagyarázni a feleségemnek, hol voltam
egész éjjel.
– Nem baj. Törje csak ő a fejét!
Az anya félrehívja a lányát és komoly arccal így szól hozzá:
– Szeretnék veled komolyan beszélni. Szexuális kérdésekről van szó.
– Rendben, anya! Ha tudok, segítek.
Egy férfi beront a rendőrségre és lélekszakadva mondja az ügyeletes tisztnek:
– Eltűnt az feleségem! Itt a fényképe, kutassák fel!
A rendőr rásandít a fényképre és így
szól:
– Biztosan meg akarja kerestetni?
A fogorvos közli a beteggel, hogy ki
kell húznia a fogát. A beteg annyira fél,
hogy egész testében remeg. Az orvos
megszánja azt mondja:
– Tudja, mit? Itt egy konyak, hajtsa
fel, ettől elmúlik a félelme.
A beteg megissza és csakugyan abbamarad a remegése.
– Na, megjött a bátorsága? – kérdezi
az orvos.
– Mi az, hogy! Most próbáljon akár
csak egy ujjal is hozzám nyúlni!
– Igaz, hogy a fekete macska szerencsétlenséget jelent?
– Igen, egy egérnek.
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