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Evangélium
...Uram, kihez mennénk?... (Jn 6,68)
Szent Ágoston úgy nevezte a
szentségeket, hogy „látható szavak”, melyek Isten szeretetéről és
megbocsátásáról tanítanak. Már a
kifejezés sem hétköznapi. Egyszerre két érzékszervünket is támadás éri a szentségeken keresztül. Látható, a szemünket, szavak
pedig a fülünket. És még ki tudja,
hány érzékszerven át kéredzkedik
be hozzánk az Isten!?
Vannak olyan szentbeszédek,
amit nehezen értenek meg az emberek. Vannak a beszédek között
olyanok is, amit egyáltalán nem
értenek. Aztán hívekkel beszélgetve gyakran hivatkoznak olyan
prédikációban elhangzott gondolatatokra, amiről pontosan tudom,
hogy én olyat nem is mondtam.
Hazudnának az emberek? Nem!
Elhangzott a számból egy történet
és ők abból valami teljesen más
dolgot értettek ki vagy meg. Elindított bennük valamit. Vagy egy
eddig függőben lévő megoldatlan
kérdés most a helyére került.
Azt akarom mondani, hogy a
prédikáció egy eszköz. A vasárnapi evangéliumból, mint adott szövegből indulunk ki, azt magyarázzuk. De elsősorban nem az a cél,
hogy a szöveget megértsük, hanem hogy megértsünk valamit.
Megértés szülessen. Ha a lámpát
felkapcsoljuk, nem annak örülünk, hogy ég benne a villanykörte, hanem annak, amit megvilágít
maga körül.
Péter és a tanítványok Jézus
mellett vannak, de mégsem értik
mindig, amit Mesterük mond. Mit
jelent az, egyenek testet és vért?
Legyenek kannibálok? Hogyan
kell ezt érteni? És miközben sok a
homály, terjed az értetlenség fekete foltja, egyre több a titok, egy
valamit azért csak megértettek.
Nem azt, amit Jézus mond. Valami mást. Nincs hova menniük.
Ez a prédikációk és az Isten üzenetének lényege is. Elhangzik valami és megvilágosodik általa egy
másik valami. Így nem a beszéd

témája a fontos, hanem hogy világosság támad és megszületik valami.
A bibliakutató Wilken szerint a
Szentléleknek fel kell ébreszteni
bennünk a hitet, hogy az eukarisztiában Krisztus testét és vérét
lássuk. Mások azt mondják, az
oltáriszentséget csak az tudja magához venni gyümölcsözően, akiben a Szentlélek jelen van. Ismét
mások a kenyérben és borban
nemcsak Krisztus testét, hanem
pontosabban a feltámadt Krisztus
testét látják. A kézrátétel,
(epiklészisz) a két lefelé fordított
tenyér ráengedése az áldozati adományokra, léleklehívás. Most történik a feltámasztás. A halott
anyagokból élő test lesz. Melyikből?
A kappadókiai atyák egyike,
Nazianzi Szent Gergely búcsúbeszédében úgy fogalmazott a 381ben tartott konstantinápolyi zsinaton: „az ószövetség nyíltan hirdette az Atyát, a Fiút csak homályosan. Az újszövetség kinyilatkoztatta a Fiút, és sejtette a Lélek Istenséget.” Ennek folytatásaként
jelentessünk meg egy harmadik
Bibliát, amiben a Szentlélek fog
szerepelni? Nem! A harmadik isteni személy ugyanis már nem
könyvben, papíron akar megjelenni, hanem a hús-vér emberekben.
A mindennapi életben. Életünkben. (G.F.)
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A szenvedő
szeretet
Assisi Szent Klára (ünnepe: augusztus 11.) nagyon talpraesetten
viselkedett, amikor a ferencesek
főnöke visszahívta a nővérek lelki
gondozását végző ferences papot,
mondván, hogy egy apácakolostorban semmi keresnivalója nincs egy
papnak. A nővérek nehezen viselték az intézkedés következményeit, Klára pedig rövid úton elbocsátotta azt a két laikus testvért, akiket a rend azért állított melléjük,
hogy számukra kolduljanak, és ne
kelljen elhagyniuk a klauzúrát.
Ezt mondta: ,,Üzenem a miniszter
generálisnak, hogy nincs szükségünk a testi kenyerünkről gondoskodó emberekre, ha megvonják tőlünk a lelki táplálékot.” Ez a szó
Rómáig elhatott, és a pápa elrendelte, hogy a kolostor kapja vissza
a papját.
Hallgassuk meg Klára néhány
tanító gondolatát a hétre.
 Szeresd Őt teljesen, aki ömagát
adta érted teljesen.
 Az a szeretet, ami nem tud szenvedni, nem érdemli meg, hogy
szeretetnek hívják.
 Azzá válunk, amit szeretünk. Ha
szeretjük a dolgokat, akkor dolgokká válunk. Ha semmit nem
szeretünk, semmivé válunk. Az
utánzás nemcsak valaminek az
ismétlését jelenti, hanem megnyílást. Nyitottságot és elindulást
az átalakulás felé. Nekünk, keresztényeknek Isten szeretetének
eszközévé kell válnunk, szent
edénnyé, hogy embertársainknak
segíthessünk.
 Soha ne felejtsd el, hogy az út,
ami a mennybe visz, szűk. A kapu, ami az életre vezet, alacsony
és szoros. Kevesen vannak, akik
megtalálják és bemennek rajta.
És ha megtalálják és mennek is
rajta egy ideig, még kevesebben
vannak, akik kitartanak azon.
 Áldott szegénység! Aki örök gazdagságot adsz azoknak, akik szeretnek és átölelnek téged.
 Szeresd az Istent! Szolgáld az Istent! Ebben minden benne van.
G.F.

Ezek a mai fiatalok!

Hirdetések

A legfrissebb kutatás
az ifjúságról

• A mai vasárnap, első vasárnap,
a délelőtti mise végén imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
• A héten lesz első péntek, reggel a mise végén szentségimádás lesz, majd délelőtt a betegeket látogatjuk.
• A ligeti kápolna búcsúja szeptember 9-én, vasárnap délelőtt
9-kor kezdődik. A szentmisét
bemutatja Negyela Zoltán ruzsai plébános.
• A Katolikus Kör szeptember 9én délután 4 órakor találkozik
a Közösségi Házban.

2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumának megrendelésére átfogó felmérés történt 12
ezer 15-29 éves fiatal bevonásával „Ezek a mai fiatalok!” címmel.
A kutatás célja az volt, hogy a
kormány által készített Ifjúsági
stratégiához adatokat, támpontokat szolgáljon. Némely adatra
mondhatjuk, hogy nem nagy
meglepetés, de jó néhány érdekesség is kiderült a kutatás során. A teljes kutatási jelentés
megtalálható az Új Nemzedék
honlapján.
Meglepő például, hogy a fiatalok 67%-a kizárólag itthon képzeli el a jövőjét, és ebből 71% azért
nem menne külföldre, mert nem
szeretné elhagyni a családját.
Örömteli adat, hogy a fiatalok
73%-a beszél valamilyen idegen
nyelvet, viszont kétharmaduk
online térben tartja a kapcsolatot
a barátaival és 54%-uk szabadidejében zenét hallgat. – Biztosan
ismerős mindenkinek a kép a
buszról: fejhallgatós fiatalok
egész úton az okostelefonjukkal
foglalkoznak. ☺
Ez azért lehet így, mert a 2012es legutóbbi felméréshez képest
ugrásszerűen megnőtt azon fiatalok száma, akik okostelefonnal
rendelkeznek – míg akkoriban a
fiatalok 31%-ának, jelenleg 85%uknak van készüléke. Gyakorlatilag szinte mindenkinek. 88%-uk
rendszeres internetfelhasználó,
ebből minden negyedik fiatal
szinte állandóan online térben
van. Ehhez képest meglepő viszont az eredmény, hogy minden
harmadik fiatal sportol valamit.
(a kérdés csak az, hogy mikor ☺?)
(Folytatjuk)
K.L.-né
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Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Kleofás volt. Lukács így ír
evangéliumában: „ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak
maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk. Megszólította
őket. Miről beszélgettetek az
úton?
Elszomorodtak. Aztán az egyik,
akit Kleofásnak hívtak, Hozzá
fordult, és elmondta Jézus Krisztus esetét, ami a napokban történt.” (Lukács 24,18)
Új kérdésünk: Kivolt az a
szent, aki gazdag örökségét
szétosztotta a szegények között, és elvonult a sivatagba. Ő
tanácsolta:
„nyelvedet
és
g y o m r o d a t
f é k e n
tartsd!” (vagyis hallgass és
böjtölj).
1.
Gázai Szent Hillárion?
2.
Remete Szent Antal?
3.
Párizsi Szent Dénes?
4.
Világosító Szent Gergely?
A helyes válaszokat névvel és
címmel ellátva, péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A
helyes megfejtők között egy könyvet sorsolunk ki. A nyertes nevét
a szeptember 16-i számban közöljük. A Sárával kapcsolatos játék
nyertese: Tapodi Endréné. volt.
M.L.

Az irgalmasság lelki
cselekedetei
1. A bűnösöket jóra inteni.
2. Tudatlanokat oktatni.
3. Kételkedőknek jó tanácsot adni.
4. Szomorúakat vigasztalni.
5. Igazságtalanságokat békével
tűrni.
6. Az ellenünk vétkezőknek megbocsátani.
7. Élőkért és holtakért imádkozni.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

P.Gy.

Anyakönyvi hírek
Esküvő: Romfa Máté Sándor és
dr. Rózsa Vivien Szilvia augusztus 25-én a házasság szentségében részesült.
Keresztelés: Diána Katalin Magony Pál Attila és Lakatos
Szilvia;
Gergő - Bihari Zoltán és Kolenák
Györgyi;
Nóra - Kiss Gábor és Pálfi Tünde;
Melodi Melissza, Várkonyi Erika;
Sándor Ferenc - Koczkás Sándor
és Gécseg Mária;
Ferenc és Luca - Nagy Ferenc és
Baka Eszter Rita gyermekei a
keresztség szentségében részesültek augusztus 26-án.
Temetés: † Törköly Imrét életének 77. évében augusztus 23-án
utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

Léleklétra
„Mily boldogok, akik megélik
egész hitüket! Mily boldogok,
akik hitüket nemcsak mint afféle
ünneplőruhát öltik fel egyes alkalmakra, hanem mindig és mindenütt keresztények: a templomban, a családban, társaságban.” (Farkas Edit S.M.)
N.-né
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