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Urunk születése hírüladásának ünnepét 
692ben  említik  először,  amikor  a  III. 
konstantinápolyi zsinat helyesnek ítélte a 
nagyböjtben történő ünneplését. E jeles 
nap ihlette az Üdvözlégy és az Úrangyala 
imádságokat.

E Máriaünnep elsősorban a második 
isteni személy megtestesüléséről szól, hi‐
szen Jézus világba lépése hírüladásának 
rejtett  eseményével  kezdődött  el.  XVI. 
Benedek pápa szavaival: az Angyali Üd‐
vözlet  Szent  Lukács  evangéliumában 
„egy  rejtve  történt,  egyszerű  esemény – 
senki  sem  látta,  senki  sem  tudott  róla, 
csak Mária –, mégis meghatározó jelen‐
tőségű  az  egész  emberiség  történelmé‐
ben. Amikor a Szűz kimondta igenjét az 
Angyal  bejelentésére,  Jézus megfogant, 
és általa új korszak kezdődött a történe‐
lemben.”

Kilenc hónappal  Jézus  születése előtt 
Isten  elküldte Gábriel  arkangyalt,  hogy 

hírül vigye Szűz Máriának a megtestesü‐
lés örömhírét, a Megváltó születését. Be‐
teljesedett Isten ígérete, valóra vált a pró‐
fétai szó: a Szentlélek teremtő erejével a 
Boldogságos  Szűz  Istenanyává  lett. Az 
Angyali Üdvözlet művészi ábrázolásain 

Gábor arkangyal kezében vagy vázában 
liliom látható.

„Mária igenje Krisztus igenjét vetítette 
előre, amikor a világba jött. Mária vála‐
sza az angyalnak  tovább  folytatódik az 
egyházban,  amely  arra  hivatott,  hogy 
Krisztust megjelenítse  a  történelemben, 
készséggel kínálva fel szolgálatát, hogy 
Isten továbbra is meglátogathassa az em‐
beriséget  az  ő  kegyelmével  –  mondta 
XVI. Benedek. „A nagyböjti időszakban 
gyakrabban elmélkedünk a Szűzanyáról, 
aki  a Kálvárián megpecsételte Názáret‐
ben kimondott igenjét. Jézussal, az Atya 
szeretetének  tanújával  egyesülve Mária 
megtapasztalta a lélek vértanúságát. Kér‐
jük bizalommal az ő közbenjárását, hogy 
az egyház, küldetéséhez hűen, bátran ta‐
núságot tegyen Isten szeretetéről az egész 
világnak.”

Hazánkban sok helyütt e napon oltják a 
fákat, hisz' a magyar néphagyomány sze‐
rint Gyümölcsoltó Boldogasszony az ol‐
tás, szemzés napja: ekkor kell elkezdeni a 
fák oltását a bőséges termés érdekében – 
hiszen Szűz Mária is ekkor fogadta mé‐
hébe  Jézust.  „Fecskehozó”  napként  is 
számon tartják március 25ét: elérkezett a 
tavaszi munkák ideje – intik a gazdákat 
az érkező fecskék. A gyermekáldásra vá‐
gyó  asszonyok  Gyümölcsoltó  napján 
hosszan  imádkoznak  a  Szűzanya  képe 
vagy szobra előtt térdelve.

Magyar  Kurír
fotó:

Urbán  E
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Uram, látod számtalan kérdésemet: Mit 
kell tennem? Mi lesz a jövőm? Mi lesz 
velem? Sokszor kétségbe esek, olyan 
kicsinek  érzem  magam,  egyedül  a 
problémáimmal.

De Te mutatsz  egy  szál  virágot,  és 
bizalomra tanítasz. Bizalomra Benned, 
bizalomra másokban.

Hiszem,  Uram,  hogy  mindennél 
drágább  vagyok  Neked,  hogy  úgy 

fogadsz el, amilyen vagyok. Neked adom 
félelmeimet. Te jobban tudod, mire van 
szükségem.

Uram,  gyógyíts  engem,  hogy 
gyógyíthassak  másokat.  Add,  hogy 
kétségbeesés  helyett  reményt,  a 
sötétségbe fényedet vihessem. Add, hogy 
vigasztaljak, legyek megértő, szeressek, 
amint Te szeretsz engem! Ámen.

(Gyulafehérvárról)
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Katolikus  nevelés, 
katolikus  oktatás
A szülők a gyermekeik elsőd‐
leges nevelői. Az egyház pedig 
készséggel kínálja föl a hitet, a 
tudást, a közösségi tapasztala‐
tot, a társadalom szolgálatát is‐
merő  oktatási  intézményeit  a 
szülők és gyermekeik számára. 
A katolikus nevelés folyamatá‐
ban  az  intézmények  szerves 
együttműködés  kialakítására 
törekednek a plébániai és más 
egyházi  közösségekkel. A  ka‐
tolikus iskola a teljes embert és 
annak végső célját – az üdvös‐
séget – szem előtt tartva végzi 
tevékenységét.  Nevelése  a 
Krisztusban megismert igazság 
alapján  az  ember  értelmi,  ér‐
zelmi, akarati, kapcsolati, lelki 
képességeinek kibontakoztatá‐
sára, fejlesztésére irányul.

Sok  fiatal  nélkülözi  azt  a 
családi  hátteret,  amelyben  el‐
sajátíthatná a másik ember és a 
közösség tiszteletét és szerete‐
tét,  a  szóbeli  és  egyéb  kom‐
munikáció készségét, az odafi‐
gyelés  és  megosztás  képessé‐
gét, valamint a legalapvetőbb 
emberi  értékeket.  Mindezek 
nélkülözhetetlenek  a  felelős 
közbeszéd és társadalmunk in‐
tézményeinek  méltó  működé‐
se  érdekében. A katolikus ok‐
tatási  intézmények  minden 
társadalmi  réteg  és  csoport 
képzését,  oktatását  feladatuk‐
nak  tekintik.  Kiemelt  figye‐
lemmel és komplex cselekvés‐
sel  szolgálják  a  hátrányos 
helyzetűek  nevelését,  szüleik 
támogatását.
Meghallani  a  szegények 
kiáltását

Szükséges,  hogy  minden 
ember és minden család meg‐
tegye  azt,  ami  módjában  áll, 
hogy  a  megélhetését  biztosít‐
sa.  Szükséges,  hogy  a  csalá‐
dok igyekezzenek gondoskod‐
ni a rászoruló, idős, beteg csa‐
ládtagjaikról.  Ugyanakkor 
mind  a  magyar  társadalom 
egésze,  mind  az  egyház  szá‐
mára  kiemelt  és  sürgető  fel‐

adat  a  legszegényebbek,  az 
idősek, a gyöngék mellé állni, 
számukra  kiutat  mutatni,  ne‐
kik segítséget adni.

Keresztény  hitünk  csak  ak‐
kor hiteles, ha a szeretet csele‐
kedetei  fakadnak  belőle.  Ha 
nem halljuk meg a szegények 
kiáltását,  akkor  halott  a  ke‐
reszténységünk,  akkor  elve‐
szítjük  az  emberiességünket, 
akkor a társadalmunk szeretet‐
lenné, embertelenné lesz. Sok 
idős ember él elhagyottan, se‐
gítség nélkül, sok gyermek és 
fiatal  számára  igen  nehéz  a 
felemelkedés, a szegénységből 
való kitörés.

Igen sok ember betegségek‐
kel küszködve éli végig a földi 
élete utolsó 10–15 évét. Sokan 
magukra  maradnak  ezen  ne‐
hézségek között. Fontos volna 
az  idősek otthoni  ápolását  se‐
gíteni és több segítséget nyúj‐
tani  az  ápoló  családtagoknak. 
Szükséges  a  szociális  ágazat 
bérrendezése, anyagi és erköl‐
csi  megbecsültségének  erősí‐
tése.

A magyarországi cigányság 
iskolázottsága  az  utóbbi  évti‐
zedekben  jelentős  mértékben 
javult.  Egész  Európában  ná‐
lunk  a  legjobbak  az  iskolá‐
zottsági  mutatók  a  roma  la‐
kosság körében. Ezen a téren a 
magyar  társadalom  40–50  év 
óta  nagy  erőfeszítéseket  tett, 
és  ennek ma már  láthatóak  a 
gyümölcsei. Azonban a cigány 

fiatalok  60%a  a  végzettség 
megszerzése előtt hagyja el a 
közoktatást.  Ugyanakkor  a 
szegénység  nem  csak  a  ci‐
gányság  problémája.  Sok  tíz‐
ezer olyan nem roma család is 
él  hazánkban,  akik  a  legalap‐
vetőbb  szükségleteknek  is  hí‐
jával  vannak. Az  ilyen  körül‐
mények  között  felnövő  gyer‐
mekek  számára  rendkívül  ne‐
héz a kitörés a szegénységből, 
a nyomorból.

Fontos egyensúlyt kialakíta‐
ni  a  munkára  való  ösztönzés 
és  a  legsérülékenyebb  társa‐
dalmi rétegek emberhez méltó 
életfeltételeinek biztosításához 
nyújtott segítség között. Szük‐
séges, hogy a leghátrányosabb 
térségekben ne csak az oktatás 
fejlesztésére  fordítsanak  fi‐
gyelmet,  hanem  a  családsegí‐
tésre,  a  közösségek  építésére 
és  az  intézményekkel  való 
kapcsolatok erősítésére is.
Meghívás  a  hitben,  a  re
ményben  és  a  szeretet
ben  való  megújulásra

A hit sokak által megtapasz‐
talt  válsága  abból  is  fakad, 
hogy  a  megtapasztalásainkat, 
érzelmeinket, tudásunkat fölé‐
be helyezzük Isten szavának, a 
kinyilatkoztatásnak.  Görcsö‐
sen őrizgetjük álmainkat, illú‐
zióinkat és  ideológiánkat. Be‐
leragadunk  terveink megvaló‐
sításába,  és  amikor  nem  az 
történik,  amit  reméltünk  – 
akár a legapróbb dolgok miatt 

is  –  idegesek,  agresszívek  le‐
szünk  vagy  depresszióba 
esünk és elhagyjuk a közössé‐
get. Válságba kerül a szerete‐
tünk  is,  amikor  beképzeljük 
magunknak,  hogy  Istennek 
meg  kell  valósítania  a  ma‐
gunkról, családunkról, egyhá‐
zunkról,  társadalmunkról  al‐
kotott elgondolásainkat.

A  szeretetben való megúju‐
lásunk attól függ, hogy össze 
tudjuke  kapcsolni  az  Eucha‐
risztiában jelen lévő, megtört 
Krisztust  a  szegényben,  az 
éhezőben, a betegben, az  ide‐
genben, a bűnösben is jelen lé‐
vő megtört Krisztussal. Mind‐
kettő a hit titka. Akkor leszünk 
képesek kitartani a szegények 
szeretetében, ha a bennük élő 
és az Eucharisztiában jelen lé‐
vő  Jézust  egységben  látjuk, 
így lesznek számunkra a meg‐
tört, sebzett és szegény testvé‐
reink  Krisztus  testeként  az 
evangelizáció  forrásaivá.  Az 
előttünk  álló  esztendőben,  a 
Nemzetközi  Eucharisztikus 
Kongresszuson  kérjük  a 
Szentlelket, hogy Krisztus ál‐
tal  újuljon  meg  a  hitünk, 
Krisztusból éljen a reményünk 
és Krisztussal  tudjunk  szeret‐
ni!

Budapest,   2019.  
november  13. ,  

a  magyar  szentek   és 
boldogok  ünnepén

a  Magyar  Katolikus 
Püspöki  Konferencia
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Egyszer egy fiatal férj egy csa‐
ládi  ünnep  előtt  bevásárolni 
ment. A felesége azt kérte tőle, 
hogy bárányhúst vegyen. Gyö‐
nyörű, nagy  szeleteket kért  a 
boltostól, hazafelé el is képzel‐
te, hogy milyen jól fognak mu‐
tatni az ünnepi asztalon, a  tá‐
nyérokon a szép nagy bárány‐
hús szeletek. Otthon a felesége 
szépen megsütötte  a  húst,  de 

előtte két, három darabra vág‐
ta  mindet.  A  férj  az  ünnepi 
ebédnél meglepődve kérdezte, 
hogy miért vágta ilyen kis da‐
rabokra a nagy szeleteket. Az 
ifjú  feleség  ezt  válaszolta: 
„Anyukámtól  így  láttam.” A 
férj mindjárt oda is fordult az 
anyósához és megkérdezte tő‐
le, hogy miért szokta elvágni a 
szeleteket.  Ő  ezt  felelte: 

„Anyukámtól  így  láttam.” A 
mama  is  a  vendégek  között 
volt, ezért a férj azonnal nála 
érdeklődött.  A  mama  ezt 
mondta: „Régen nekem egy ki‐
csi serpenyőm volt, abban nem 
fértek el a nagy szeletek, csak 
elvágva, kisebb darabban tud‐
tam  beletenni  és  megsütni  a 
húst.”

Ne vegye senki nagyböjti kí‐

CCssuuppáánn  hhaaggyyoommáánnyy??
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„Kezet nyújtunk egymásnak 
és megyünk
és leszünk Egy Cél és Egy 
Akarat:
a víz szalad, de a kő marad,
a kő marad.”

Alapítványunk  munkáján  ke‐
resztül  évek óta  aktív  részese 
Érsekvadkerten  a  közösségi 
életnek.  A  rendezvényeink  a 
falubeli családok és a fiatalok 
számára  nyújtanak  izgalmas 

és  maradandó  élményeket. A 
rendezvények  megszervezé‐
sében az alapítványunk  tagjai 
önkéntes  munkával  vesznek 
részt,  de  a  munkánkon  túl 
mindig  szükség  van  anyagi 

forrásokra  is  a  szervezés  so‐
rán.
Ha  adód  1%val  szeretnél 
részt  vállalni  ezekben  az 
anyagi kiadásokban,  szívesen 
vesszük  felajánlásodat.  Ne‐
ked  ez  a  felajánlás  semmibe 
nem kerül, számunkra viszont 
olyan  lehetőség,  amely  a 
munkánkkal  párosulva  sok
sok ember számára teremt le‐
hetőséget  a  közösségi  lét 
megélésére.
Köszönjük,  ha  az  1%ot  ne‐
künk  címzed!  Ehhez  az  adó‐
számunk: 18397042112
Ha  tetszik alapítványunk cél‐
kitűzése  és munkája,  kérünk, 
oszd  meg  ezt  a  bejegyzést, 
hogy másokhoz is eljusson!
S  persze  szeretettel  várunk 
rendezvényeinken, hogy lásd, 
a  felajánlásod  jó  helyre  ke‐
rült. :)

Üdvözlettel: 
a  Tizenhárom  almafa 

Alapítvány

KKeeddvveess  BBaarrááttuunnkk,,  IIssmmeerrőőssüünnkk,,  SSzziimmppaattiizzáánnssuunnkk!!

sértésnek,  hogy  ezzel  a  példával  éppen 
böjtidőben  báránysültre  gondolunk,  és 
nem is az volt a szándékom, hogy jövő va‐
sárnapra adjak ötletet, hogy mi legyen az 
ebéd. Ez a kis történet talán elgondolkod‐
tat bennünket a nagyböjt elején: Teszünk 
valamit, de azt sem tudjuk, hogy miért! 
Vannak hagyományaink, vannak szokása‐
ink, de ezek sokszor teljesen kiüresedtek. 
Megtartjuk  őket,  mert  így  láttuk  anyu‐
kánktól  és  a  nagyszüleinktől,  de  fogal‐
munk sincs róla, mi az értelmük. Azt hi‐
szem, hogy a böjtöléssel is így vannak so‐
kan. Tudjuk, hogy a húsvét előtti időben 
böjtölni kell. Ez a szokás, ez az Egyház 
hagyománya, ezt így csinálja minden ke‐
resztény ember. Péntekeken nem eszünk 
húst, és általában a nagyböjti idő alatt ke‐
vesebbet eszünk, lemondunk az édesség‐
ről vagy más finomságokról. De miért te‐
szünk így? Tudjuk, hogy mire való a böjt 
és a lemondás? Ha csak az egyházi előírá‐
soknak  akarunk  engedelmeskedni  vagy 
tényleg csak megszokásból nem eszünk 
ilyenkor bizonyos ételeket, akkor ez leg‐
feljebb pár hetes fogyókúrának nevezhe‐
tő, de nem vallási értelemben vett böjtö‐
lésnek.

Ne értsen senki félre! Nem a hagyomá‐
nyok ellen beszélek, hanem a kiüresedett 
hagyományoknak nem látom sok értelmét. 
Nem azt javaslom, hogy szüntessük meg 
a hagyományokat, hanem azt, hogy tölt‐
sük meg őket tartalommal! Nem a szoká‐
sok ellen beszélek, hanem azok lelketlen 
gyakorlása ellen. Most, a nagyböjt kezde‐
tén jó volna tudatosítanunk, hogy a böjtö‐
lés vallási cselekedet. A böjt a bűn és a kí‐
sértés elleni küzdelmet jelent, kiváló esz‐
köz  számunkra  ezek  legyőzéséhez.  Ezt 
igazolja  a  mai  vasárnap  evangéliuma, 
amelyben Jézus megkísértéséről olvasunk. 
A történet így kezdődik: Jézus „negyven 
nap és negyven éjjel böjtölt.” A sátán kí‐
sértései ezt követően, illetve ez idő alatt 
történtek. Jézus azért megy ki a pusztába 
negyven napra, hogy felkészüljön külde‐
tésére. Tudjuk, hogy ezt követően kezdi 
meg nyilvános működését a nép körében, 
ezután indul el, hogy tanítsa az embere‐
ket. A gonosznak az a szándéka a kísérté‐
sekkel, hogy eltérítse Jézust a küldetésé‐
től. De Jézus elutasítja a kísértéseket, s ez‐
által megerősíti magában azt a szándékot, 
hogy a mennyei Atyának engedelmesked‐
ve fog mindig cselekedni. Jézus böjtölé‐

séből és a kísértések elutasításából egy‐
aránt tanulhatunk. Nem vagyunk kiszol‐
gáltatva a gonosz hatalmának, hanem Is‐
ten segítségével el tudjuk azt hárítani. A 
böjt önmagunk fegyelmezése, testi kíván‐
ságaink korlátozása egy lelki cél elérése 
érdekében. Ez a lelki cél a bűnöktől való 
szabadulás. Böjtölésünkkel szívünk és lel‐
künk tisztaságát szeretnénk elérni.

©  Horváth  István  Sándor

Temettünk:
11. Deszpóth Ferencné 

(Huszár Margit 1939)
12. Urbán Sándorné 

(Benyovics Anna 1943)
13. Szrenka István (1945)
14. Hugyecz József (1953)
15. Varga Sándor (1954)

Kereszteltünk:
    1. Dósa Máté 

(Dósa Gábor  Zsembe Erika)

EEzz  ttöörrttéénntt
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Egy  héttel  a  budapesti  Kol‐
ping  országos  lelkinap  után, 
mintegy  annak  vidéki  folyta‐
tásaként,  március  7én  a  kis‐
pesti  és  a  vadkerti  Kolping 

családok  nagyböjti  lelkigya‐
korlata  volt  Érsekvadkerten, 
az  erdei  házban. A  teljesség 
igénye  nélkül  fotók  kíséreté‐
ben  néhány  gondolatot  meg‐
osztanék  olvasótáborunkkal, 
hogy ez által ők is részesei le‐
hessenek  e  lelki  feltöltődés‐
nek. A lelkigyakorlat papi ve‐
zetője  Gyetván  Gábor  atya 
volt  Kispestről,  aki  már  má‐
sodízben  adott  támpontokat 
további életünkhöz.

A kérjetek és adatik, zörges‐
setek  és  ajtó  nyittatik  számo‐
tokra gondolattal vezette be a 
napi  elmélkedést Gábor  atya. 
Ám rögtön hozzá is fűzte, ha 
ezeket a cselekedeteinket nem 
szövi át a szeretet, ha nem úgy 
állunk hozzá a kérőhöz, mint‐
ha  mi  szorulnánk  kérésre, 
könnyen  zsákutcába  jutha‐
tunk. Jó  lenne  tehát elérnünk 
azt, hogy még mielőtt megte‐
szünk, vagy meg nem teszünk 
valamit  másokkal,  azzal  a 
szemüveggel  is  megnéznénk, 

hogy mit váltana ki belőlünk, 
ha  azt  velünk  szemben  foga‐
natosítanák. Vagy inkább nem 
is  gondolunk  ilyenre,  mert 
már  az  előítéleteink  birtoká‐

ban eleve eldöntött  tény min‐
den  tettünk?  Ezen  bevezető 
gondolatok  tükrében  a  ke‐
resztút  állomásait  elmélked‐
tük át, melyből felvillantanék 
néhány gondolatot.

Ugye  ismert  számunkra, 
hogy az első állomásnál Pilá‐
tus halálra ítéli Jézust. Hiába a 
számtalan ellenérv, köztük Pi‐

látus  feleségé  is,  Jézus  szám‐
talan jótette. Pilátus, mintegy 
politikai  zsarolásként  ki‐
mondja az ítéletet. Ám ezt az 
ítéletet  felülírja  a  jobb  lator 

azzal a kijelentésével, hogy ők 
méltón  szenvedik  el  a  bünte‐
tést, de Jézus, aki semmi ros‐
szat  nem  tett,  nem  érdemelt 
ilyen  végzetet. Az  ítélet  fele‐
lősségvállalás is egyben. Nem 
csak Pilátus akkori ítélete, ha‐
nem  a  ma  emberének  ítélke‐
zése is. Legyünk hát óvatosak 
ezen a területen, mert nagyon 

könnyen  tévútra  kerülhetünk 
ítéleteink által!

A második állomásnál Jézus 
vállára veszi  a  keresztet, me‐
lyet  a  kivégző  osztag  helyez 
oda.  Belegondoltunke  már 
abba, hogy számunkra milyen 
érzés lehetne vinni azt az esz‐
közt,  amellyel  halálunkat 
okozzák? Mi vajon hányszor 
válunk kivégző osztagosokká 
azzal, hogy terheket (kereszte‐
ket) teszünk felebarátaink vál‐
lára? Netán a mi keresztünket 
is velük akarjuk vitetni? Vagy 
felmerem  vállalni  saját  ke‐
resztem  vitelét, mert  hiszem, 
számomra is akad egy cirenei 
Simon  terhem vitelének  kön‐
nyítéséhez.  Krisztus  zokszó 
nélkül  felveszi  a  keresztet. 
Felveszi,  mert  tudja  miért 
(érettünk, életünkért) veszi fel 
azt. Tisztában van azzal, hogy 
az Isten jónak teremtette a vi‐
lágot, benne az embert is, még 
akkor is jónak, ha a „kígyó” el 
is térítette a helyes útról.

A  kereszthordozás  nem 
könnyű feladat. Jézusnak sem 
volt  az, hisz háromszor  is  el‐
esett  vele.  Tapasztalatból 
mindannyian tudjuk, hogy el‐
esni nem  jó  sem gyalogosan, 
sem  kerékpárral  vagy  egyéb 
eszközzel, életkorunk előreha‐

NNaaggyybbööjjttii  lleellkkii  nnaapp  aazz  eerrddőőbbeenn

Folytatás a következő oldalon
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A  csönd  szelídség:  A  csend 
szelídség,  amikor  nem  vála‐
szolsz  a  sértésekre,  amikor 
nem  reklamálsz  jogaid miatt. 
Ha Istenre hagyod becsületed 
védelmét,  akkor  a  csend  sze‐
lídség.

A csönd irgalom: A csend ir‐

galom,  amikor panasz nélkül 
szenvedsz,  s  nem  keresel  vi‐
gasztalást  az  emberektől. 
Amikor  megbocsátasz  anél‐
kül, hogy a múltban nyomoz‐
nál, amikor nem ítélsz, hanem 
közbenjársz benső szobádban 
akkor  csend irgalom.

A  csönd  türelem: A  csend 
türelem, amikor panasz nélkül 
szenvedsz,  amikor  nem  kere‐
sel vigasztalást az emberektől. 
Amikor nem lépsz közbe, ha‐
nem várod, hogy a mag lassan 
kihajtson. Ekkor a csend türe‐
lem.

A csönd alázat: Amikor hall‐
gatsz, engedve hogy testvéred 
kiemelkedjen,  amikor  tartóz‐
kodva elrejted Isten ajándéka‐
it, amikor hagyod, hogy csele‐
kedeted  rossz  színben  tüntes‐
sék  fel,  amikor másoknak át‐
engeded  a  vállalkozás 
dicsőségét, akkor csend alázat.

A csönd hit. A csend hit, mi‐
kor  hallgatsz,  mert  ő  cselek‐
szik. Amikor lemondasz a vi‐
lág  hangjairól,  hogy  az  ő  je‐
lenlétében  légy. Amikor nem 
keresel  megértést,  mert  elég, 
hogy  Ő  ismerjen,  akkor  a 
csend hit.

A csönd imádás: Amikor át‐
öleled  a  keresztet,  anélkül, 
hogy  megkérdeznéd:  Miért? 
Akkor a csend imádás.

DDee  JJéézzuuss  hhaallllggaattootttt  ((MMtt..2266..6633))

ladásával,  netán  súlyos  betegség miatti 
kiszolgáltatás  következtében.  Elesni  az 
elkövetett bűneink által, a földre zuhaná‐
saink mások létező oldala. Ám ahányszor 
a testi elesés megtörténik velünk, mindig 
felállunk. Leporolva ruhánkat, folytatjuk 
utunkat, még akkor is, ha rövidesen meg‐
ismétlődhet az előző esemény. Hasonlóan 
kell tennünk a lelki elesések (elkövetett 
bűnök) esetében is, és örülni annak, hogy 
már  legalább  egy  nappal  is  tovább  tud‐
tam lelkileg talpon maradni.

Jézus tudja, hogy mit és miért csinál a 
keresztútján. Még akkor is, amikor az őt 
sirató asszonyokkal találkozik. Tudatoso‐
dike bennünk, a napjaink emberében Jé‐
zus  ekkor  elhangzó  üzenete,  miszerint 
nem Őt  kell  siratni,  inkább magunk  és 
gyermekeink végett van okunk a sírásra. 
Ugye hányszor tapasztaljuk meg a neve‐
letlen  szülők  neveletlen  gyermekeinek 
lélek  és  országromboló  hatását,  mivel 
nem  Isten  ajándékának  tekintve  őket, 
nem is egyengetjük életútjaikat.

Természetesen  az  állomások  sora  itt 
nem  ér  véget.  Jézus  folytatja  útját  a 
„csúcs”  felé. Most gondolatban vegyük 
át  Jézusunk  keresztjét,  és  képzeljük  el 
azt, hogy a bekiabálók és sajnálkozók ál‐
tal  ellepett  út mentén, mi mit  éreznénk 
Jézus  helyében  és  hogyan  reagálnánk 
azokra!

Az elmélkedést közös ebéd gyónási le‐
hetőség és az erdőszélén végzett kereszt‐
út követte, ezáltal is megszentelve ezt a 
helyet.

Az imádságos együttlétünk záróesemé‐
nye  a  délután  ötkor  kezdődő  szentmise 
volt, ahol a zenei szolgálatot a vadkerti 
gitáros énekkar végezte. A szentmise ta‐
nítása  Urunk  színeváltozását  felidéző 
evangéliumi részletből (Mt,17,19) kiin‐
dulva  adott  támpontokat  a  jelenlévők 
számára. A három kiválasztott apostol ki‐
jelenti akkor, hogy „Uram, jó nekünk itt 
lenni:” Ám a kijelentésük miértjéről nem 

olvashatunk az adott szövegben. Most, a 
lelki nap  lezárásakor, mi kimerjüke  je‐
lenteni, hogy nekünk, vadkertieknek és 
kispestieknek jó volt itt lenni! És ha kije‐
lentjük,  hogy  jó  volt,  mindenki  tegye 
hozzá a saját miértjét is, amit e jegyzet 
írója  elsőként meg  is  tesz: Veletek  egy 
közösségben  lenni  jó!  Jó, mert  nem az 
számít, hogy honnan jöttünk, hanem az, 
hogy hová (húsvét öröme felé) tartunk.

Érsekvadkert,   2020  március  8.  
emjé 

Fotó:  Kristók  J.

A legszebb virág haldoklott,
vérben ázva, tűz virága...
Az ég sötét volt, a poklot
Isten fia, épp bezárta.

Vörös folyam ömlött testén,
midőn fára szegezték őt.
Ó, kegyelem, Isten Szentjén
nem könyörült az ember. Sőt.

Krisztus volt eme tűzvirág,
ki nagy szeretetben égett...
S vállalt kínhalált, óh, világ,
a bűnösök helyett, végett...

Letörték földi életét,
megtaposván lángszirmait,
s így érte Őt tépvén a vég,
Így halt halált a Krisztus itt.

Meggyalázott Istenember,
ama szörnyű pillanatkor
győzött, s így lett üdvünk készen.
Érted, értem halt meg akkor.

A tűzvirág hamuvá lett,
viharos szél fújta szerte...
Bevégeztetett ígéret...
Ily nagy volt Jézus szerelme.

Babik   Erzsébet:

Tűzpiros  virág  a  Golgotán
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A keresztény világ ezen a napon azt ün‐
nepli, amikor szenvedése előtt Jézus fel‐
ment Jeruzsálembe, hogy az ünnepi pász‐
kavacsorát  ott  költse  el  tanítványaival. 
Az Olajfák hegyénél két tanítványát elő‐
reküldte  egy  szamárcsikóért,  amelyen 
még nem ült ember, majd ezen vonult be 
a városba. Az ujjongó nép tiszteletadás‐
ként pálmaágakkal integetett, innen a la‐
tin  elnevezés:  Dominica  palmarum, 
avagy Dominica  in palmis de Passione 
Domini, azaz pálmavasárnap az Úr szen‐
vedéséről.

Az egyházi liturgiában már az első szá‐
zadoktól  gyökeret  vertek  a  bevonulást 
felelevenítő szertartások. Jeruzsálemben 
400ban ünnepi menetben vonultak a pál‐
maágakat  lengető  hívek  az  Olajfák  he‐
gyéről  a  városba.  Nem  sokkal  később 
Konstantinápolyban, majd a 1112. szá‐
zadban Rómában is meghonosodtak a vi‐
rágvasárnapi  szertartások,  a  hívek  által 

„Írva van: Nemcsak kenyérrel él az 
ember, hanem minden igével, amely 
Isten ajkáról való.” (Mt 4,4)

Ez Jézus válasza a sivatagban átélt első 
kísértésre, miután „negyven nap és negyven 
éjjel” böjtölt; válasz a legelemibb kísértésre, 
ami nem más, mint az éhség.

A kísértő azt javasolja Jézusnak, hogy 
hatalmát a kövek kenyérré változtatására 
használja fel. Mi rossz is lenne abban, ha 
kielégítené az emberi létnek ezt az alapvető 
szükségletét?

Jézus azonban észreveszi a csapdát, mely 
a javaslatban rejlik: az ajánlatot, hogy Istent 
eszközül használja fel, hogy a Mindenhatót 
kizárólag  anyagi  szükségleteinek 
szolgálatába állítsa. A kísértő végső soron 
azt kéri Jézustól, hogy függetlenítse magát, 
az Atyára való gyermeki ráhagyatkozás 
helyett.

Jézus  nemcsak  a  kísértésre  válaszol, 
hanem az összes miértre, melyet a világban 
tapasztalható éhínség, és az embermilliók 
egyre  égetőbb  élelmiszer,  lakás  és 
ruhanemű igénye vet föl. Ő, aki később 
tömegeket  lakat majd  jól  a  csodálatos 
kenyérszaporítással, és aki az utolsó ítélet 
egyik alapvető szempontjául az éhezőknek 
való  enni  adást  jelölte meg, mégis  azt 
mondja nekünk, hogy Isten nagyobb az 
éhségünknél, s hogy igéje a mi elsődleges 

és lényegi táplálékunk.
„Írva van: Nemcsak kenyérrel él az 
ember, hanem minden igével, amely 
Isten ajkáról való.”

Jézus úgy mutatja be Isten igéjét, mint 
kenyeret, táplálékot. Ez a hasonlat fényt 
vet az igével való kapcsolatunkra.

De hogyan táplálkozhatunk az igével?
Amint igaz az, hogy a búza először mag, 

aztán  kalász,  végül  pedig  kenyér  lesz, 
ugyanígy az igének is, amelyet bennünk 
vetettek el, ki kell hajtania bennünk: olyan, 
mint egy falat kenyér, amelyet meg kell 
ennünk, hogy belénk épüljön, és életünk 
velejévé váljon.

Isten Igéje, melyet az Atya kimondott, 
és amely Jézusban testté lett, magát Jézust 
teszi  jelenvalóvá  közöttünk.  Minden 
alkalommal, amikor befogadjuk az ő igéjét, 
és  megpróbáljuk  életté  váltani,  olyan, 
mintha Jézussal találkoznánk.

Ahogyan a kenyér táplál és biztosítja a 
növekedést, ugyanúgy az ige táplálja és 
növeli Krisztus jelenlétét bennünk, aki a 
mi igazi személyiségünk.

Mivel  Jézus  eljött  a  földre  és 
táplálékunkká vált, nem elégedhetünk meg 
csupán a természetes étellel, a kenyérrel. 
Szükségünk van a természetfölötti táplálékra 
is, az igére, hogy istengyermeki valónkban 
növekedhessünk.

„Írva van: Nemcsak kenyérrel él az 
ember, hanem minden igével, amely 
Isten ajkáról való.”

Erről a táplálékról, csakúgy, mint az 
Eucharisztiában lévő Jézusról, elmondható: 
amikor magunkhoz vesszük, nem az változik 
át mibennünk, hanem mi vagyunk azok, 
akik átalakulunk benne, mert bizonyos 
értelemben önmagába épít minket.

Az Evangélium tehát nem vigasztalásra 
szolgáló  könyv,  melyhez  csak  az  élet 
fájdalmas  időszakaiban  folyamodunk, 
hanem egy olyan kódex, amely az élet 
törvényeit  tartalmazza.  E  törvényeket 
nemcsak  olvasgatnunk  kell,  hanem 
magunkba kell őket építenünk, be kell 
engednünk lelkünk legmélyére. Ezáltal 
minden pillanatban Krisztushoz tesznek 
hasonlóvá minket.

Egy másik Ő lehetünk tehát, ha teljesen 
és szó szerint életre váltjuk tanítását. Az 
Ő szavai ugyanis egy Isten szavai, tele 
rejtett forradalmi erővel.

Táplálkoznunk kell tehát Isten igéjével. 
Amint manapság a test számára szükséges 
tápanyagokat egyetlen  tablettába  lehet 
sűríteni, úgy kell nekünk is Krisztussal 
táplálkoznunk: egyegy igéjét éljük, hiszen 
Ő jelen van minden egyes igéjében.

Minden  pillanatra,  életünk  minden 
helyzetére van egy ige. Ezt fedezhetjük fel 
az Evangéliumot olvasgatva.

Éljük hát most az Isten iránti szeretetből 
végzett  felebarát  iránti  szeretetet,  ami 
valamennyi ige összefoglalása.

(Chiara  Lubich)

ÉÉlleettiiggee
Evangélium  mindennap

VViirráággvvaassáárrnnaapp
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2020. március 6án 15 órától közel 20 ér‐
deklődő jelenlétében tartotta rendes ülését 
önkormányzatunk képviselőtestülete. Az 
ülés tárgyalta a 2020. évi költségvetést, 
melynek elfogadására az ülésen elhang‐
zott  pontosítások átvezetését követően 
március 13án kerül sor.

A polgármester úr szóban adott tájékoz‐
tatást az elmúlt hónapban megtett intézke‐
désekről és a futó pályázatok állásáról. Az 
ebben a tárgykörben, valamint a többi na‐
pirendi pontban elhangzottakról az ülés 
jegyzőkönyvéből tájékozódhat minden vá‐
lasztópolgár.

A  napirendi  pontok  között  szerepelt 

nemzeti ünnepünk megülése is, melynek 
időpontja március 13a, péntek 17 órai 
időpontban került rögzítésre, ha a „vírus‐
helyzet” nem írja azt felül.

Az ülést követően országosan is felgyor‐
sultak az események. A médiafelületekből 
értesülhettünk, hogy elmaradnak a meg‐
hirdetett rendezvények (egyháziak is) és a 
szolgáltatások rendjében is jelentős válto‐
zások léptek életbe, azok a járvány növe‐
kedési ütemétől függő feloldásáig.

A testület második alkalommal tárgyal‐
ta  a  Működési  szabályzatát,  mely  az 
1/2020 (III.9.) számon került elfogadásra. 
A dokumentumot minden képviselő kéz‐

hez kapja, de olvasható is lesz az önkor‐
mányzatunk médiafelületein is.

Ugyancsak második  alkalommal  tár‐
gyalta testületünk a szociális ellátások he‐
lyi szabályait, mely az elhangzott javasla‐
tok átvezetésével szintén a pénteki ülésen 
válik elfogadottá.

Egyhangú szavazással elfogadásra ke‐
rült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat‐
tal kötendő közigazgatási szerződés és az 
Önkormányzat belső ellenőrzési terve is.

A testület egyöntetű támogatásával dön‐
tés született a fogorvosi rendelő tárgyai‐
nak megvásárlásáról, valamint a Falunap 
időpontjának augusztus 2. szombatjára he‐
lyezéséről is.

(emjé)
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András atyánk betegségét még betetőzte a 
korona  vírus  járvány  is.  Egyházunk 
rendelkezése is kapcsolódik az országos 
felhívásokhoz.  Ezért  március  21től 
visszavonásig  nem  lesz  szentmise  a 
templomunkban (Pusztaberkiben sem), de 
a templom a szokott módon nyitva áll a 
lelki  feltöltődés  érdekében.  Ám  a 
médiákon keresztül lehetőség nyílik hitünk 
melletti tanúságtételre azzal, hogy azokon 
úgy  veszünk  részt  családjainkkal 
közösségben, mintha a templomunkban 
lennénk.
Szentmisék  a  médiában:
Kossuth Rádió: 

vasárnaponként 10:00 és 18:00 órától
Katolikus Rádió: 
vasárnap 10:00, 
hétköznap: 7:00 óra
Mária Rádió: 
vasárnap: 10:00, 
hétköznap: 9:00 órától
Duna TV: 
vasárnap 9:00 órától
Duna World: 
vasárnap 18:00 órától
Bónum TV: 
vasárnap:  9:00,  12:00,  17:00,  20:00; 
hétköznap: 8:30, 12:00, 17:00, 20:00
Sajnálattal közöljük, hogy a meghirdetett 
nagyböjti lelkigyakorlatunk is elmarad és 
a  betegeink  ellátására  is  egy  későbbi 
időpontban kerül sor.

Fontos, hogy a lelkigyakorlathoz társult 
húsvéti gyónási lehetőségünket is áthúzta 
a  vírushelyzet.  Bízunk  abban,  hogy 
Szentháromság  vasárnapig  erre 
lehetőségünk nyílik. Ám ha elhúzódna a 
vészhelyzet,  arra  is  megoldást  kínál  az 
Egyházmegyénk honlapján  és  a Magyar 
Kurírban közzétett egyházjogi lehetőség.

A bizonytalan helyzetre való tekintettel 
újabb  szentmise  szándékokat  sem 
rögzítünk, a felvetteket, de a vírushelyzet 
miatt  elmaradtakat  pedig  hirdetés  útján, 
egyeztetett időpontban pótoljuk.

Tájékoztatjuk  a  testvéreket,  hogy  az 
Egyházi  Iskolák  számára  meghirdetett 
gyűjtés  eredménye:  230.600  Ft. 
Köszönjük! Az adományt továbbítottuk az 
Egyházmegye felé.

Végül jelezzük azt is, hogy a Vadkerti 
Harangok is csökkentett példányszámban 

fog megjelenni a válsághelyzet idején. Aki 
olvasni  szeretné,  az  a  Haranglábak  alá 
kihelyezett példányokból vihet, adományát 
pedig  az  újságokat  tartalmazó  asztalon 
elhelyezett perselyben helyezheti el.

magukkal hozott pálmaágak megáldásá‐
nak szokása bizonyíthatóan a 8. század 
közepére  nyúlik  vissza. Az  ókori  világ‐
ban a pálma az élet, a reménység, a győ‐
zelem  jelképe  volt,  és  a  vértanúkkal  is 
összefüggésbe hozták.

Azokban  az  országokban    mint  ha‐
zánkban is , ahol nincs pálma, a korán 
bimbózó fűzfa vesszejét, a barkát szente‐
lik  meg  a  katolikus  templomokban. A 
barka  beszerzésére  az  ünnep  vigíliáján, 
azaz szombaton kerül sor, egyes települé‐
seken ez a harangozó feladata, máshol lá‐
nyok, legények és gyerekek szedik. A vi‐
rágvasárnapi szertartás a barkaszentelés‐
sel kezdődik, majd körmenettel folytató‐
dik.  A  szentmisén  ekkor  olvassák  fel 
Jézus szenvedéstörténetét, a passiót Máté 
evangéliumából. A megszentelt barkát a 
következő  év  hamvazószerdája  előtt  el‐
égetik, ezzel hamvazza a pap a híveket.

NET  cikk
fotó:  Kristók  J.

EEggyyhháázzkköözzssééggii  hhíírreekk

Nagycsütörtökre

Vágyod a kenyeret és a szeretetet.
De mi lesz az Úrral? Őt vajon éhezed?
Pedig Ő kívánja szíved és a lelked.
Nagycsütörtök hagyta rád, hogy mit kell tenned.

Ott, a nagyteremben, utolsó vacsorán,
ajánlotta érted fel a szent adományt:
Vegyed az Ő testét, mely érted is törött
a keresztnek fáján, nagy fájdalmak között!

Edd hát, és egyesülj az isteni testtel,
ha így teszel, érzed, hogy az Úr megszentel!
S vedd az ő dús vérét, mely ontatott érted
áldozati vérként! Vágyd az Istenséget!

A keresztoltárán Jézus volt a Bárány.
Ma is feléd van a két karja kitárván.
Ott, angyalok fogták fel széppiros vérét,
mellyel megváltotta szerelmesen népét.

Éhezede testét, mely megfeszült érted?
Vágyode italát a kihullott vérnek?
Cselekszede mindazt, amit reád hagyott,
vagy tövisként szúrsz csak szívébe bánatot?

Júdás vagy? Vagy Péter? Netalán hű János?
Krisztus testét milyen lelkülettel várod?
Pár ezüstre váltode gyermeki jogod,
vagy könnyes szemed, mert szereted Jézusod?

Egykor állatvérrel mentek a szentélybe.
Ám most a Szent Bárány a szívekbe tér be.
Ezért örök áldás Nagycsütörtök este,
mert a bor és kenyér: Jézus vére s teste!

Babik   Erzsébet
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Szentmiseszándékok

1. Szerda  
2. Csütörtök  
3. Péntek   Bozsonyik  János,  a  család  élő  és  elhunyt 

hozzátartozói
4. Szombat   dr.  Borsa  Mihály,  testvérei,  szülei, 

hozzátartozói
  Vitéz  István,  felesége  Erdős  Mária  és 
hozzátartozók
  Nagy  Ignác,  Csernák  és  Káposzta  család 
halottai

5. Vasárnap  
6. Hétfő  
7. Kedd 
8. Szerda  
9. Csütörtök  
10. Péntek  
11. Szombat  
12. Vasárnap  
13. Hétfő  Szrenka József 20. évforduló, szülei, apósa 

Kristók János, élő és elhunyt hozzátartozók
  Szabó  László  3.  évforduló  és  elhunyt 
hozzátartozók

14. Kedd  
15. Szerda  
16. Csütörtök  
17. Péntek   Molnár  István,  felesége,  szüleik,  vejük 

Pistyúr József, szülei, nagyszülei, testvérei
  ifj.  Nagy  József,  szülei,  testvérei,  veje, 
apósa  Murányi  Lajos,  felesége  és 
hozzátartozók
 Szabó János, felesége Boda Ilona, szüleik, 
testvéreik, menyük, a család élő és elhunyt 
hozzátartozók

18. Szombat  Pap Ádám, nagyszülei, élő családtagjaik
  Szabó  Ignác  6.  évforduló,  édesapja, 
édesanyja  Vitéz  Mária,  apósa  Záhorszki 
János,  felesége  Péter  Anna  és 
hozzátartozók
  Kristók  József,  szülei  Kristók  Sándor  és 
Molnár  Ilona,  élő  és  elhunyt  családtagok, 
valamint  Szabó  József,  felesége  Halaj 
Margit, szüleik, családtagjaik
 Soós Miklós 1. évforduló, szülei, sógora és 
elhunyt hozzátartozók

19. Vasárnap   Buzás  Ildikó,  Buzás  és  Kovács  család 
halottai
  Neisz  József,  felesége  Csabák  Ilona 
születésének  100.,  8.  évforduló,  gyermekei 
Mária  és  József,  élő  és  elhunyt 
hozzátartozók
  Csillag  Gyula,  Mrekvicska  Ignác,  felesége 
Szabó  Margit,  Szabó  Vince,  felesége 

Kormosói Ilona és szüleik
 Kuris Jánosné Kakas Erzsébet 5. évforduló, 
öccse József, Kakas és Kuris  család élő és 
elhunyt tagjai

20. Hétfő  
21. Kedd  
22. Szerda  
23. Csütörtök  
24. Péntek   Urbán  József,  szülei,  Hustyava  József, 

felesége  Jakubecz  Ilona,  Kakas  Mihály, 
felesége  Hustyava  Mária  és  a  Jakubecz 
család halottai
  Halaj  Ferenc,  szülei,  testvérei,  apósa, 
anyósa és a család halottai
  Jakubecz  János,  felesége  Varga  Piroska, 
Varga  és  Jakubecz  család  élő  és  elhunyt 
tagjai

25. Szombat  Az általános iskolában 1970ben végzett élő 
és elhunyt tanulókért, valamint élő és elhunyt 
tanáraikért
  Péter  István,  szülei,  testvére  János  és 
hozzátartozókért,  Boda  és  Kovács  család 
halottai
 Murányi  István,  felesége Dombai Erzsébet, 
fiuk, menyük, unokájuk Ilona, Kristóf Sándor, 
édesapja,  szülei,  élő  és  elhunyt 
hozzátartozók

26. Vasárnap  Szakács János, felesége Kovács Rozália 25. 
évforduló,  Halaj  József,  felesége  Konopás 
Mária,  fiuk  Attila,  élő  és  elhunyt 
hozzátartozók
 Fábián Istvánné Laczó Ilona, a család élő és 
elhunyt hozzátartozói
  Bulejka  Pál,  szülei,  apósa,  anyósa  és 
sógorai, élő és elhunyt családtagok

27. Hétfő  
28. Kedd  
29. Szerda  
30. Csütörtök  

Emlékezzél meg, ó Mária  tisztaságos  jegyese,  kegyelmes 
pártfogóm, Szent József. Sohasem lehetett hallani, hogy valaki 
pártfogásodat kérte, oltalmadért hozzád folyamodott, vigasztalás 
nélkül maradt volna. Bizalommal járulok színed elé, hogy 
magamat bemutassam, és lelkem lelkéből ajánljam. Ne vesd 
meg könyörgésemet, Üdvözítőm nevelőatyja, hanem fogadd 
kegyesen és hallgasd meg! Ámen.

(IX.   Piusz  pápa)
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