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Hús, ég veled!  
Hamvazószerda (idén feb-

ruár 14.) a nagyböjti szent negyven 

nap kezdete. 

A zsidó hagyományok könyve 

(Mishna) szerint nyilvános böjti 

napokon és szárazság idején az Is-

ten jelenlétét jelképező frigyládát 

kihozták a város főterére, és ha-

mut szórtak rá. Jelentette ez azt, 

hogy Isten, választott népével 

együtt sír, szomorkodik, böjtöl. 

Az ószövetség népének egyik leg-

titokzatosabb szertartása, a vörös 

tehén feláldozása volt. Ebben egy 

fiatal borjút vágtak le, majd miu-

tán elégették, hamvait összekever-

ték cédrussal, izsóppal, vörös színű 

anyaggal, aztán vizet öntöttek hoz-

zá. Ebben kellett megmosakodniuk 

a halállal, vagy holtesttel kapcso-

latba került személyeknek. 

Micsoda ellentmondás! Hiszen 

akik ezt a szertartást előkészítet-

ték, azzal, hogy érintkezésbe ke-

rültek a halállal és öléssel, auto-

matikusan tisztátalanná váltak. 

Ezért először önmagukon kellett 

végrehajtani a megtisztulás szer-

tartását. 

A rabbik érdekes módon ebben 

nem láttak ellentmondást, inkább 

megfejtésre váró szent titoknak ne-

vezték. A hamu a halál és az élet 

határán van. Ez egy tiszta és tisz-

tátalan között elhelyezkedő szürke 

sár. Ami egykor volt, és amiből 

még lehet valami. Ezért a hamu 

nem az elmúlás jele, hanem a lehe-

tőségé. Tovább porladhat a kilátás-

talan semmibe, vagy feltámadhat, 

és új emberré állhat össze. Ezért 

több európai országban az esküvők 

alkalmával hamut szórnak a vőle-

gény fejére, aki most új emberré 

lett, nős emberré vált. A porból, az 

egyedüllét használhatatlanságából 

feltámadt, és a család termékeny 

közösségének tagjává született új-

já. 

Hamvazószerda előtt véget ér a 

karnevál, ami nem tánc és ünnep-

ség volt a rómaiak számára, ha-

nem felkiáltás és felhívás (carne 

vale, ami magyarul annyi: hús, ég 

veled!). Fordulj befelé! Törődj a lel-

keddel! Szállj magadba! 

G.F. 

Evangélium 
…”nem is tudta, mit 

mond”… (Mk 9,6)  

Én vagyok a világ világossága – 

mondja Jézus (Jn 8,12). Ez szó sze-

rint is igaz. Születésétől feltáma-

dásáig világít, világosságot ad. Ha 

rápillantunk az egyházi év liturgi-

kus forgatókönyvére, a karácsonyi 

ünnepkörben Krisztus már ragyog. 

Vízkeresztkor, megjelenésének 

napján, világosságával a közelről 

és távolról érkezőknek mutat utat. 

Eltelik 6 hét és itt van nagyböjt 2. 

vasárnapja, ahol színében átváltoz-

va ismét ragyog tanítványai előtt. 

És még kell várnunk 6 hetet, hogy 

húsvét vasárnapján a feltámadás 

örömét ragyogtassa ránk.  Félúton 

vagyunk a ragyogásokban. 

 

Ma a Tábor hegyén az apostolok, 

mesterükkel együtt ragyognak. Ők 

is elváltoznak. Ragyog az arcuk, a 

szájuk már nem ők. Nem is tudják, 

mit beszélnek. 

 

Meg kell tanítani a gyermekeket 

és unokákat imádkozni. Meg kell 

nekik tanítani az üdvözlégy Mári-

át, a Miatyánkot és még sok más 

imát. Meg kell azt is tanítani ne-

kik, hogy amikor nem imádkoznak, 

akkor is imádkoznak. Hogy a sza-

vak nélküli ragyogás is ima. Elra-

gadtatás. 

 

Ha látunk egy ritka szép tájat, 

olvasunk egy sokatmondó könyvet, 

megérezzük valaki kedvességében 

és barátságában a minket meg-

érinteni akaró Isten úját, eltelünk 

örömmel. Elégedettséggel, boldog-

sággal. Szótlanul, tágra nyílt szem-

mel, csak vagyunk. Ez ima. Ez ra-

gyogás. Ez hálaadás. Ez a földi 

Isten országa. A halál után mivel 

imádkozunk? Nem lesz már szánk! 

Az elégedettségünkkel. A ragyo-

gással, hogy jó itt lenni. Amíg ez 

nincs meg, vagy még nem fedeztük 

fel magunkban, addig szavainkkal 

imádkozva, keressük az Istent. 

 

Jézus tanítványaiban ott a vágy, 

hogy szeretnének hinni Mesterük-

ben. Mellette és vele élnek, napról 

napra látják, amit tesz, mégsem 

ismerik. Ekkor gondolnak egy na-

gyot. Próbáljuk meg és kérjük, ta-

nítson meg minket imádkozni. 

Hátha ezzel közelebb kerülnénk 

hozzá. Hogy is formálta ezt szavak-

ba Babits  (Az elbocsátott 

vad) Annak van szüksége imára, 

aki még nem találta meg Is-

tent. Aki megtalálta, az már nem 

imádkozik, hanem ragyog. Benne 

él. 

 

A II. Vatikáni zsinat (1962–1965) 

az egyház külső és belső életét egy-

aránt megújító reformtörekvések 

mellett liturgikus reformokról is 

döntött. Megszületett a szent litur-

gia megújításáról és ápolásáról 

szóló „Sacrosanctum Concilium” (a 

szent liturgiáról) konstitúció, mely-

nek határozatai közül különösen 

fontos az anyanyelvű misézés enge-

délyezése. Ez az újítás nagy lelke-

sedést váltott ki a papok és hívők 

körében egyaránt. Jól érzékelhető 

ez abból is, hogy Zsolnay Béla pilis-

ligeti plébános Bálint Sándorék 

közvetítésével Illyés Gyulát, a latin 

és magyar nyelv kitűnő ismerőjét 

és művelőjét kérte fel a már megle-

vő magyar nyelvű miseszövegek új 

fordítására. Mert fordítások ugyan 

már korábban is keletkeztek, de a 

latin nyelvű misézés miatt nem 

voltak használatban. 

 

Illyés Gyula következőképpen 

fordította a latin „credo in unum 

Deum” Hiszekegy-et. Hiszem, hogy 

egy az Isten. A teológusok rögtön 

felkapták a fejüket. Ez nem jó. A 

fordításban a negyede sem jött át 

annak a mélységnek, ami a latin 

eredetiben van. Ugyanis a mi ke-

resztény hitvallásunk nem arról 

szól, hogy létezik egy Isten. Ezt a 

pogányok is hiszik. Hanem azt, 

hogy benne hiszek, benne vagyok, 

benne élek az Istenben. Nélküle 

nincs élet a földön és az én életem-

nek sincs értelme Őnélküle. Benne 

élni, ez a Hiszekegy. 

A Tábor hegyén Jézus, megmu-

tatta az apostoloknak mi van az 

Istenen belül. Ez olyan hatással 

volt rájuk, hogy a hegyről soha töb-

bet nem akartak lejönni. 

G.F.  
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Hirdetések 
• Nagyböjt péntekjein a kereszt-

út reggel 6:20-kor kezdődik a 

templomban. 

• Ma, vasárnap első vasárnap, a 

délelőtti mise végén szentség-

imádás lesz, imádkozzuk a Jé-

zus Szíve litániát. 

• Március 11-én, a következő va-

sárnap a Katolikus Kör tartja 

találkozóját a közösségi ház-

ban, du. 3 órától. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: Gellért - Gyuris 

Gellért és Lakatos Melin-

da gyermeke a keresztségszentsé-

gében részesült február 25-én. 

Temetés: † Vedrédi Mihálynét 

sz.: Nöth Ilonát életének 81. évé-

ben; † Kolompár Károlynét sz.: 

Kolompár Jolánt életének 62. 

évében február 21-én utolsó útjá-

ra kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
4. v.: Kiv 20,1-17; Zs 18B; 1Kor 

1,22-25; Jn 2,13-25  

5. h.: 2Kir 5,1-15a; Zs 41; Lk 4,24-

30  

6. k.: Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 

18,21-35  

7. sz.: MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 

5,17-19  

8. cs.: Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-

23  

9. p.: Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-

34  

10. sz.: Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-14  

11. v.: 2Krón 36,14-16.19-23; Zs 

136; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21  

Tóth Ábrahám: 

Egy felejthetetlen év  

Wisconsinban 
2. rész 

Befogadó családommal nagyon 

megkedveltük egymást. Teljesen 

a család részévé váltam, mindig 

vittek a nagy rokoni összejövete-

lekre, melyek Amerikában na-

gyon fontosak. Általuk megta-

pasztalhattam milyen a minden-

napi élet az USA-ban és mik a 

tradíciók. A host családommal 

beutaztam Wisconsint, és Minne-

sota államba, illetve Chicagóba is 

eljutottam.  

A tanévet a Saint Mary Catho-

lic High School-ban, Neenah vá-

rosában töltöttem.  Az iskolai élet 

sokban különbözik az ittenitől. A 

sportok nagyon nagy szerepet 

kapnak Amerikában, a diákok 

nem egyesülethez tartoznak, ha-

nem az iskolában van lehetőség 

komoly színvonalon játszani és 

versenyezni. Tavasszal teniszez-

tem, ősszel pedig volt szerencsém 

kipróbálni a legamerikaiabb spor-

tot, az amerikai focit. Persze nem 

volt könnyű felvenni a tempót 

azokkal, akik az anyatejjel szív-

ták magukba a szabályokat és 

tizenéve játszanak, de azért egy 

hét után már sikeresen játszot-

tam (kezdőként) az első meccse-

men. A szezon nagyon jó volt, ér-

dekes volt megtapasztalni az ösz-

szetartást, egymás támogatását a 

csapaton belül. Természetesen 

nagyon nehéz is volt a heti öt, 2-3 

órás edzés az iskola mellett. 

(Folytatjuk)  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Márta volt, aki méltat-

lankodva mondta Jézusnak: Szólj 

neki, hogy segítsen nekem.” Ek-

kor válaszolt így Jézus: Márta, 

Márta sok mindenre gondod van, 

pedig csak egy a szükséges. Má-

ria a jobbik részt választotta.  

(Luk.10,40) 

 

Új kérdésünk: Kinek mondta 

az Úr: „Nem vezethetitek el 

ezt a népet arra a földre, ame-

lyet majd adok ne-

kik.” (Szám.20,12) 

1. Dávidnak és Edomnak? 

2. Bileámnak és Beornak? 

3. Mózesnek és Áronnak?  

4. Balaknak  és Kozbinak? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a március 18-i számban 

közöljük. A Mária Magdolnával 

kapcsolatos játék nyertese: Tóth 

Istvánné. 

M.L. 

 

Rejtvény 
A február 18-i rejtvény megfejté-

se: Testamentum.  

A játék nyertese: Kéri Györgyné.  

Minden sikeres megfejtőnek gra-

tulálunk! 

 

M.T.É. 

Jelmez  
Tavaly is volt, és bízunk benne, 

idén is lesz Szent Miklós ünnepe. 

Mindig örömmel várják a gyerme-

kek Mikulást és azokat az egysze-

rű, de mégis sokat jelentő ajándé-

kokat, melyekkel meglepi a nyúj-

tózkodó, izgulós szemeket. 

Eddig más-más helyekről kértük 

kölcsön az ehhez szükséges jel-

mezt. Igyekeztünk alkalmazkodni, 

nehogy egy időben több helyen 

legyen „fellépése” a szent püspök-

nek, mert akkor a miénknek jel-

mez nélkül kell megjelenni. 

Ebben segített Kissné Tapodi 

Teréz, aki saját költségén megvá-

sárolta és meg is varrta a szüksé-

ges ruhadarabokat: puttonyt, 

süveget, szakállt, piros miseruhá-

hoz hasonló köpenyt. 

Gondoskodását, önkéntes segítő 

munkáját az egyházközség és 

minden gyermek nevében előre 

köszönöm. 

G.F. 


