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… fröccs …
Ámbár a hegyi beszéd Máté
evangéliumának 5-7 fejezetében
található, a kifejezést más értelemben is szokták használni, nemcsak erre az egy evangéliumra
vonatkozóan. Hegyi beszéd, hegyen hangzott el. Jézus a magasban ül, hallgatói alatta elterülve
figyelnek isteni szavára. Aztán a
hegyi beszéd, magas röptű beszéd,
magyarul fontos gondolatok hangzanak itt el. Aztán a név: hegyi,
egy szimbólum. Magasság, ahová
mindenkinek fel kell kapaszkodni.
Meg kell érni. Ésszel, lélekkel,
szellemiséggel fel kell rá mászni.
Megkeresve kiszűrni belőle mi az
igaz, ami követhető és mi a rárakódott aranyréteg, ami sokszor
megtéveszti ragyogásával a kereső
szemet.
Szent Iréneusz lyoni püspök írja
eretnekek elleni beszédében, hogy
az idősek összekeverték vizezett
hagyományaikat Isten erős borával. Ebből lett a fröccs. Amiben
eddig kegyelem és hatás volt, abból vízzel, szokásokkal felhígítva
vagy elferdítve könnyed üdítő ital
vált.
Annyira fel lettek hígítva egyes
tanítások, hogy eredeti alakjukat
szinte már fel sem lehet ismerni.
A középkori skolasztika nemcsak az angyalokkal foglalkozott,
hanem túlzásokba esve elkezdett
spekulálni is. Egyik nagy kérdésük például az volt, hány angyal
fér el egy tű fokán? Mármint a
varrótű fokán. Az angyalok tiszteletének ez egy eltorzult, hétköznapisággal és sok kíváncsiskodással
teli kiforgatása.
A mishna (zsidó szóbeli hagyomány) azt vizsgálja, minimum
mennyi víz szükséges ahhoz, hogy
valaki kezet mosson és azt hivatalos tisztálkodásnak lehessen nevezni. Másfél tojáshéjnyi, kezenként. Elveszni a részletekben a
lényeg helyett.
Nekem gyermekkorromban azt
tanították, hogy a miseruhákon és

liturgikus textíliákon látható IHS
monogram egy rövidítés: Isten
házába siessetek. Eredetileg a Jézus görög szó első három nagy betűje. Az Isten házába siessetek
magyarázat nem csúnya, de nem
igaz. Hazugság. Nem bántó vagy
illetlen, nem is szentségtörő. Egyszerűen hazugság. Van benne az
igazságból, a borból valamennyi,
de több a szóda, az elferdítés. Fel
van vizezve az igazság, hagyománnyal és szokással. Ez a fröccs.
Lássunk még egy fröccsöt. Gyakran elhangzik a szentmisében és a
bűnbánat szentségében is, uram
irgalmazz, Krisztus kegyelmezz,
uram bocsáss meg. Ez mi? Igazság
vagy hagyomány? Addig marad
hagyomány, amíg tartalom nélkül
csak mondjuk. Az uram irgalmazz
ima például addig hagyomány,
míg nem jelenik meg mögötte a
szégyenérzet. A lényeg a bűnösségem miatt érzett szégyenérzet és
nem a mellveregetés vagy az irgalom kérésének kísérő szavai és
mozdulatai.
Ha azt mondom, loptam, csaltam, hazudtam. Ez önmagában
még nem gyónás. Ha fáj, hogy valakinek a tulajdonát elvettem, az
már gyónás. Ha bánt, hogy valakinek hazudtam, az gyónás.
Tartsátok meg az Isten parancsait, és ha még marad időtök és
erőtök, akkor nyugodtan foglalkozhattok pihenésképpen az emberi hagyományokkal.
G.F.
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Kalapács
vagy üllő
Szent Domonkos (ünnepe: augusztus 8.) nagyon szeretett
Carcassonéban misszionálni.
Amikor megkérdezték tőle, hogy
mi ennek a magyarázata, azt válaszolta: ,,az, hogy itt az egész világ ellenség”.
Egyik missziós útján előkelő
asszonyok fogadták be a házukba, akik maguk is hajlottak az
albigens eretnekek tanítása felé.
Mikor látták, hogy eledelül csak
kenyeret fogad el, csak vizet iszik
és éjszaka a puszta földön alszik,
apostoli egyszerűségén úgy megrendültek, hogy megszilárdultak
katolikus hitükben.
Halljuk a szentet!
Az az ember, aki irányítani tudja szenvedélyeit, saját maga ura.
Vagy mi parancsolunk a szenvedélyeinknek, vagy azok parancsolnak nekünk. Egyébként jobb
kalapácsnak lenni, mint üllőnek.
Egy napon a rózsafűzér és a
skapuláré által fogja a Boldogságos Szűz Mária megmenteni a
világot.
Nekünk magot kell vetnünk, és
nem magokat gyűjtenünk.
Temetésemkor ne sírj! Tudd,
hogy nagyobb hasznodra leszek
halálom után és még hatékonyabban foglak segíteni, mint itt
a földi életben.
Nem tudok nagy dolgokat tenni!
De mindent meg akarok tenni,
még a legkisebbet is, az Isten
legnagyobb dicsőségére.
Övezd fel magad imádsággal inkább, mint karddal. Legyen rajtad alázat, mintsem selyemruha.
Amikor Domonkos találkozott
Ferenccel, azt mondta neki: Társam vagy, és velem kell jönnöd.
Mert ha mi együtt vagyunk, semmiféle földi hatalom sem állíthat
meg minket.
G.F

Ezek a mai fiatalok!
A legfrissebb kutatás
az ifjúságról
(Folytatás)
Család, munka tekintetében:
míg 2012-ben 40%-uk, 2016-ban
már 54%-uk dolgozik. Minden 4.
fiatal házastársi, vagy élettársi
kapcsolatban él, és az egyedülállók 68%-a szeretne később megházasodni. Ez egy fontos kérdés a
népünknek, de az adatok azt mutatják, hogy stagnál a házasságban élők aránya, viszont emelkedő
tendenciát mutat a házasodási
kedv. A kívánt gyermekszám átlagosan 1,7, ami megegyezik a 2012es számmal, a gyermekvállalást
pedig elsősorban anyagi okok befolyásolják.
Milyen problémákkal néznek
szembe a fiataljaink? A fiatalok
majdnem fele szerint a legnagyobb problémát az anyagi nehézségek, a létbizonytalanság és az
elszegényedés jelentik a korosztálynak, ami hasonló eredmény
mint 2008-ban és 2012-ben. További problémának látják a bizonytalanságot, a kiszámíthatatlan jövőt, a céltalanságot, a drogokat, az alkoholt, a munkanélküliséget és a bűnözést.
Hol szórakoznak a fiatalok? Érdekesség, hogy a külföldi fesztiválokkal szemben a hazaiakat részesítik előnyben, ennek oka lehet az
is, hogy nagyon színvonalas fesztiválok vannak Magyarországon.
Egyre nagyobb viszont az aránya
azoknak, akik nem járnak kulturális helyszínekre (komolyzenei
koncert, színház) – legkevesebben
operába, legtöbben multiplexbe –
mozikba jutnak el.
Hogy a téma mennyire fontos,
mi sem mutatja jobban, hogy a
2018. októberében megrendezésre
kerülő pápai szinódus témájának
Ferenc pápa is a fiatalságot jelölte
meg. Ehhez a munkához a Vatikán online kérdőívet készített,
amely világszerte elérhető volt
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online közösségi portálokon és
amelyet mintegy 150.000 magyar
fiatal töltött ki. Ezzel párhuzamosan a Magyar Katolikus Püspöki
Kar Ifjúsági Bizottsága is végzett
egy kutatást mintegy 2000 magyar fiatal bevonásával. Ezeknek
a kutatásoknak még nincsenek
hivatalos összefoglalói, de kíváncsian várjuk őket, valamint a szinódus eredményeit is!
K.L.-né

Anyakönyvi hírek
Esküvő:
Nagy Milán és Keresztes Eszter
augusztus 31-én; Peták Sándor és
Varga Krisztina; Berta László és
Fodor Ágnes szeptember 1-én a
házasság szentségében részesültek.
Keresztelés:
Anna Luca - Borsos Szilveszter
és Paksy Anikó gyermeke augusztus 31-én;
Kiara és Hanna - Újvári Tibor és
Hegedűs Tünde;
Gréta - Kenderesi Péter és Veres Adrienn;
Zoltán - Kispéter Zoltán és Lőfl
Györgyi Mária gyermeke a keresztség szentségében részesült
szeptember 2-án.
Temetés:
† Wilhelm Juliannát életének
65. évében augusztus 28-án utolsó
útjára kísértük.
P.Gy.

Hirdetések
 Ma, szeptember 9-én, vasárnap
a ligeti kápolna búcsúja délelőtt
9-kor kezdődik. A szentmisét
bemutatja Negyela Zoltán
ruzsai plébános.
 Ma a Katolikus Kör délután 4
órakor találkozik a Közösségi
Házban.
 Fatimai imaóra lesz szeptember
13-án délután 4 órai kezdettel a
Közösségi Házban.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Remete Szent Antal volt,
aki egy alkalommal a szentmisén
hirtelen arra a fölismerésre jutott,
hogy neki szól az, amit Máté
evangéliumából éppen felolvastak
a híveknek: „Ha tökéletes akarsz
lenni, add el, amid van, az árát
oszd szét a szegények között… Aztán gyere, és kövess engem!” Az
ifjú Antal úgy érezte, hogy követnie kell Jézus parancsát. Eladta a
családi birtokot, és ami nem volt
szükséges a húgáról való gondoskodáshoz, azt mind a szegényeknek adta. Előbb a falu közelében
élt, később a líbiai sivatag egy
üres sírboltjába költözött be.
Új kérdésünk: Ki volt az a bibliai személy, aki alkudozott
Istennel Szodoma és Gomorra
lakói érdekében?
1.
Hágár ?
2.
Lót ?
3.
Ábrahám?
4.
Abimelek?
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 23-i számban közöljük. A Kleofással kapcsolatos játék nyertese: Nyerges Józsefné
volt.
M.L.

Léleklétra
Jézus nem mozdulatlanságra,
passzivitásra int a földi dolgokkal
szemben, nem arra, hogy felelőtlenül, felületesen végezd a munkádat. Jézus a gondot munkával
akarja felváltani, megszabadítva
téged az aggódástól, a félelemtől,
a nyugtalanságtól.
(Chiara Lubich)
N.-né
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