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Evangélium
…”teljes átgondolással”…
(Mk 12,30)
Victor Hugo írja (Nyomorultak),
„hogy egy kolostorban a nap minden órájában három külön ütés
hallatszott a zárda templomának
harangján. Erre a jelre főnöknők,
szavazó anyák, a fogadalmat letett
apácák, novíciák, jelöltek félbeszakítják azt, amit mondanak, amit
cselekszenek, vagy amit gondolnak, és ha például öt óra van, egyszerre mondják:
- Öt órakor és minden órában
dicsértessék és áldassék a legszentebb oltári szentség! - Ha nyolc óra
van: Nyolc órakor és minden órában és így tovább, aszerint, ahány
óra van.
Ez a szokás, amelynek az a célja,
hogy megszakítsa a gondolkodást
és mindig Istenhez terelje vissza,
sok kolostorban megvan, csak
alakja változik. Így a gyermek Jézus rendházaiban azt mondják: A mostani órában és minden órában lobbantsa lángra szívemet
Jézus szeretete!”
Hogyan kell nekem szeretnem
Jézust? Parancsra? Becsöngetésre
kell jónak lennem? De utána már
nem? A napirendek vagy órarendek, külső elvárások határozzák
meg jóságomat és annak idejét?
Aztán ha letelt az idő, kicsöngettek, újra felmentést kapok a jó
alól, hogy megint rossz lehessek?
Az ószövetségi törvény a parancsoknak való megfelelést hirdette,
az újszövetség a megszeretést.
Jézus 4 módját említi az Istenszeretetnek, „teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből
(átgondolás, dianoia) és minden
erődből” (Mk 12,30).
Az írástudó megismétli Jézus
szavait. De úgy, hogy abból egyet
kihagy. A lelket. Továbbá Jézus
nem csak egyhelyben álló képességet ért az elme alatt, hanem
folyamatos mozgásban lévő megfontolást, átgondolást és ebből
következő cselekvést.
Rögtön világossá válik, kinek
mit jelent a törvény. Az írástudónak egy energia. Olyan erőgyár,

mint nálunk a paksi, ami előállítja az energiát. Gyűjti, fejleszti,
halmozza, tárolja, amit megtermelt. De áll. Az ószövetségi törvény csak van.
Az újszövetségi viszont él. Például Jézus szavai szerint van lelke. Aztán olyan elmével rendelkezik, ami gondolkodik. Meglát, átlát és cselekszik. Vagyis a felgyülemlett energiát elviszi a családokba, és ott világít, elindítja a
mosogató gépet és a mikrohullámú sütőt. Használja és célhoz juttatja a személytelen energiát.
Nem vagy messze az Isten országától. Foglalkozol vele, érdekel, de még nem vagy elég közel
hozzá. Nem vagy messze, de nem
vagy benne. Aki bűnbánatot tart,
csak az van benne az Isten országában. Az közel engedte magához
a parancsokat. Annyira hogy megérintették a lelkét. Ekkor értette
csak meg igazán, hogy ezek a törvények nem utasítások, hanem
Isten szeretetéhez felemelő lépcsőfokok.
Plutarkhosz megismertet minket Lükurgosz életével, aki spártai előjáró volt. Azt mondja róla:
„soha nem hozott írott törvényeket,
sőt meg is tiltotta, hogy ilyeneket
alkossanak. Úgy gondolta ugyanis, hogy az állam jólétét és tiszta
erkölcseit előmozdító legfontosabb
rendeleteket a polgárok erkölcseibe
és életmódjába kell bevésni, csak
akkor maradnak fenn szilárdan és
rendíthetetlenül.”
G.F.
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A szabad ember
Szent II. János Pál
pápa, (ünnepe: október
22.) pápasága alatt is
rendszeresen böjtölt és
megtartóztatta magát
az e világi szenvedélyektől. Szent
Péter utódaként három ördögűzést hajtott végre. Máriapócsi
hivatalos látogatásakor már másodszor írt a templom vendégkönyvébe: első bejegyzését diákkorában, hátizsákos turistaként
tette. Egyik életrajzírója, André
Fossard szerint azon kérdésére,
hogy melyik lenne az az evangéliumi mondat, amelyet akkor választana, ha csak egyetlen mondatot hagyhatna örökül az utókornak, a pápa habozás nélkül
azt válaszolta, hogy „az igazság
szabaddá tesz titeket” (Jn 8,32).
Halála után, ma is tanít.
 A jövő ma kezdődik, nem holnap.
 Ne féljetek! Ne legyetek középszerűek! Evezzetek ki nyugodtan
a mélyre, és vessétek ki a hálót.
 Egy személyre csak úgy lehet tekinteni, mint a szeretet tárgyára, és nem úgy, mint egy használati tárgyra.
 A legszörnyűbb börtön a bezárt
szív.
 Szerelem, szeretet, férfi és nő között nem épülhet áldozatok és
önmegtagadás nélkül.
 Minden férfi kötelessége, hogy
megvédje minden asszony méltóságát.
 Ahová megy a család, oda megy
a nemzet is és természetesen az
egész világ.
 Ne félj kockázatot vállalni a békéért, tanítani a békét, élni a békét. A béke lesz a történelem
utolsó szava és esélye.
 A szabadság nem azt jelenti,
hogy azt csinálok, amit akarok,
hanem azt csinálom, amit kell.
G.F.

Ferenc pápa üzenete a
Missziós vasárnapra
2018. október 21.
3. rész
A szeretet tanúbizonysága
Megköszönöm minden keresztény intézménynek, melyek lehetővé teszik számotokra, hogy személyesen találkozzatok az élő
Krisztussal az Ő Egyházában: a
plébániáknak, a lelkiségi mozgalmaknak, a különféle szerzetesrendeknek és a számos missziós
szervezet számos képviselőjének.
Rengeteg fiatal találja meg az
önkéntes missziókban azt az
utat, hogy hogyan tudja a legkisebbeket szolgálni (vö. Mt 25,40),
az emberi méltóságot előmozdítani és tanúságot tenni a szeretet
és a keresztény mivolt öröméről.
Ezek az egyházi szervezetek abban segítenek, hogy a sikereket
ne csak magunknak tulajdonítsuk, hanem az Úr adománya fejlődjék és kibontakozzék bennünk,
azért, hogy jobban tudjuk egymást szolgálni. Eme időben korlátozott missziós tevékenységnek a
dicséretre méltó formái jó kezdetet jelentenek, és segíthetnek titeket abban, hogy a teljes önátadásban misszionáriussá váljatok.
A Pápai Missziós Művek ifjú
szívekből születtek, azért, hogy
támogassák az evangélium minden néphez szóló hirdetését és
hogy hozzájáruljanak az Igazságra szomjazó népek kulturális és
emberi kibontakozásához. Az
imádságok és az anyagi segítség,
melyet a Missziós Műveken keresztül nagylelkűen szétosztanak
és eljuttatnak, segítik a Szentszéket abban, hogy azok, akik szükségük enyhítésében segítséget
kapnak, ezáltal a maguk részéről
környezetükben is tanúságot tegyenek. Senki sem annyira szegény, hogy ne tudna abból adni,
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amije van, vagy legfőképp abból
nyújtani, aki. Szeretném megismételni azt az intelmet, melyet a
chilei fiatalokhoz intéztem: „Soha
ne gondold, hogy nincs semmid,
amit felajánlhatnál, vagy hogy
senkire sem lenne szükséged.
Gondolj arra, hogy sok embernek
szüksége van rád. Közületek
mindenki a szívében gondolkodjon el azon, hogy milyen sok embernek
szüksége
van
rám.” (Találkozás a fiatalokkal,
Maipú-i Nemzeti Kegyhely, 2018.
január 17).
Kedves fiatalok, az októberi
missziós hónap, melynek során a
nektek szentelt szinódust is tartjuk, alkalom lesz arra, hogy Jézusnak és küldetésének még inkább szenvedélyes misszionárius
tanítványaivá váljatok egészen a
föld végső határáig. Ezért kérem
Máriát, az apostolok királynőjét,
Xavéri Szent Ferencet, a Gyermek Jézusról nevezett Szent Terézt és Boldog Paul Mannát, hogy
mindig kísérjenek minket és járjanak közbe értünk.
Vatikánváros, 2018. május 20.,
Pünkösd ünnepén.

Anyakönyvi hírek
Esküvő:
Gábor Róbert és Tukarcs Viktória a házasság szentségében részesült november 3-án.
Keresztelés:
László - Kerekes László és Utasi
Zita gyermeke a keresztség szentségében részesült november 4-én.
Temetés:
† Veres Zoltánné sz. Kasza Máriát életének 76. évében;
† Rózsa Bakacsi Vilmosné sz.
Péter Borbálát életének 83. évében október 30-án utolsó útjára
kísértük.
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: II. János Pál pápa.
1981. május 13-án, szerdán kíséreltek meg ellene merényletet,
a vatikáni Szent Péter téren.
A kurd merénylő fegyverrel
megsebesítette a pápát, amikor a
térre ért; a pápa négy golyót kapott, és súlyos vérveszteséget
szenvedett. A merénylőt azonnal
elfogták, és az olasz bíróság életfogytiglanra ítélte. A pápa később
megbocsátott neki.
Új kérdésünk:
Mózes az Egyiptomból való
kivonulásukkor
kinek
a
csontjait
vitte
magával?
(Kivonulás 13,19)
1.
2.
3.
4.

Józsefét?
Áronét?
Jákobét?
Benjaminét ?

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 november 25-i
számban közöljük. A Heródessel
kapcsolatos játék nyertese Kéri
Györgyné volt.
M.L.

Hirdetések
 Ma, vasárnap, november 11-én
a Katolikus Kör tartja találkozóját a Közösségi Házban du. 3
órai kezdettel.
 Fatimai imaóra lesz november
13-án, kedden délután 4 órától
a közösségi házban.
P.Gy.
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