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Evangélium

tetlenebb helyzetekben is van választási, döntési lehetőségünk.
Amikor arról van szó, hogy szeressétek ellenségeiteket, akkor
elsősorban nem a szereteten van a
hangsúly, hanem a szabadságon.
Ugyanis a gyűlölet fogva tartja az
embert. Folyamatosan körbe jár,
megoldást keres, de nem tud túllépni. Bocsássatok meg a másik
embernek, azt jelenti, lépjetek túl.
Azért, hogy szabadok lehessetek.
Ne a másikat szeressétek, hanem
magatokat. Őt csak annyiban szeressétek vagy fogadjátok el, hogy
rajta, az ő szeretetén keresztül
visz az út a ti szabadságotokhoz.
Ahol gyűlölet van, ott rabok élnek. Ahol szeretet, ott szabad emberek.
G.F.

…”akik átkoznak, azokra
mondjatok áldást”… (Lk 6,28)
Egy idegen Shammai rabbihoz
jött, és azt mondta neki. Kitérek a
zsidó hitemből, hacsak el nem
mondod nekem, amíg egy lábon
állok, mi az egész tóra lényege. Az
egy lábon állás, azt jelenti gyorsan és röviden. Shammai jól nyakon csapta az illetőt egy bottal.
Odament Hillél rabbihoz ugyanazzal kérdéssel. Az azt mondta
neki: amit nem szeretnél, hogy
veled tegyenek, azt te sem tedd
másokkal. Ez az egész zsidótörvény lényege.
Aztán Tertullianus olyanokat
mond: „szeretni a felebarátot, emberi szokás, szeretni az ellenséget
pedig keresztény szokás.”
De lehetne folytatni a sort.
„Bocsássatok meg és nektek is
megbocsátanak, adjatok és nektek
is adnak. Ez az imádság két szárnya” – ez Szent Ágoston hozzászólása.
Szép mondatok, gondolatok. De
mennyire ültethetők át a gyakorlatba? Használhatóak ezek? Nem!
Ugyanis a megbántottság vagy
harag, bármilyen szép és tanúságos közmondás kimondásával
nem változik szeretetté.
Közelebb áll hozzám, ami alatt
azt értem reálisabbnak, életszerűbbnek tartom Jókai Anna szabadságról vallott felfogását: miszerint „szabad az, aki a láncot
nem veszi észre. Az szabad, aki a
jó felé választ.” (Jókai Anna: Jákob lajtorjája)
Hogyan lehet szabad az az ember, akinek lábán és csuklóján
vastag lánc tekeredik, és akit több
méter magas drótkerítés vesz körül? Az nem szabad, hanem rab.
Nem, ilyen körülmények között is
lehet szabadnak lenni. Hogyan?
Válaszol egy fogolytábort megjárt
rab. Amikor azt mondják neked,
vidd odébb ezt a követ, akkor te
ne csak ezt, hanem egy másik követ is vigyél odébb. Ettől leszel
szabad. Nem azt teszed, amit neked mondanak, de nem is kevesebbet, hanem többet. A leglehe-
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Aquinói Szent Tamásnak tulajdonított ötlet, hogy a filozófia felhasználható a teológia szolgálatára, Pétertől eredt.
Már halálakor az életszentség
híre vette körül. Sírfeliratát maga
fogalmazta: „Aki Te vagy, az voltam én is, ami vagyok, az leszel
Te is, kérlek, gondolj rám!
Példája:
Alázatos és lelkiismeretes kötelességteljesítés - nagy titok ez,
gyakorold!
 „Mondd meg nekem, te elpuhult
ember, mit keresel a másikban,
amit nem találsz meg magadban?”
 „Milyen virágzást lehet várni
egy olyan nyájtól, aminek pásztora a gonoszság legmélyére
süllyedt.”
 „A legjobb bűnbánat, türelmesnek lenni a szomorúságban.
Ilyenkor fontos, hogy teljesen a
mindennapi munkánknak szen3. v.: Sir 27,4-7; Zs 91; 1Kor 15,54teljük magunkat. Tanuljunk és
58; Lk 6,39-45
dolgozzunk teljes erőnkből.”
4. h.: Sir 17,24-29; Zs 31; Mk 10,17 „Isten fényt önt az értelmünk27
be, megszenteli vágyainkat és
5. k.: Sir 35,1-12; Zs 49; Mk 10,28erőt ad. Ahogyan a lélek a tes31
tünket élteti, úgy a Szentlélek a
6. sz. (Hamvazószerda): Joel 2,12lelkünket.”
18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt
 „Meg kell fékeznünk a nyelvün6,1-6.16-18
ket, mert ha zabolátlanul min7. cs.: MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22
dent mondunk, lassan kiürül a
-25
lelkünk és elfogy a testi erőnk.”
8. p.: Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
9. sz.: Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32  „Megkorbácsolom a testem és a
lelkem, mert tudom, hogy mind10. v.: MTörv 26,4-10; Zs 90; Róm
kettőt megsértettem.”
10,8-13; Lk 4,1-13
 „Ne légy szomorú. Ne engedd,
hogy a gyengeség türelmetlenné
tegyen. Inkább nyugodtság ragyogjon arcodon.”
G.F.
Damiáni Szent Péter
(ünnepe: február 21.)
gyakran elítélte a filozófiát. Úgy tartotta, hogy
Temetés:
az első grammatikus maga az ör† Fekete Sándorné sz. Molnár
dög volt, aki megtanította ÁdáErzsébetet életének 90. évében
mot a névszóragozásra, és így arfebruár 18-án;
ra is, hogy Istent többesszámba
† Simon Imrét életének 70. évétegye. Ellenezte, hogy a szerzeteben február 21-én;
sek filozófiát tanuljanak, mivel
† Veres Kálmánné sz. Simon
Jézus nem bölcseket választott taKatalint életének 87. évében febnítványokul, ezért a filozófia nem
ruár 22-én utolsó útjukra kíséris szükséges az üdvözüléshez. Entük.
nek ellenére a később tévesen
P.Gy.

Létige

Legjobb bűnbánat a
türelem

Anyakönyvi hírek

Krisztamami
Ahhoz, hogy a
családod életében ne kelljen
reggeltől estig
kézi vezérléssel irányítanod a forgalmat, hogy
ne nézzen a családod károgó madárijesztőnek, ki kell találnod
valamit, ami megszabadít attól a
tehertől, hogy végigparancsolgasd
a napot. A mindennapi teendőket
érdemes jó szokásokká alakítanod, a kiveszőben lévő elemeket
újra a szolgálatunkba állítani! Az
étkezések és a fektetés ideje teljen megszokott, ismétlődő és kedves rutin szerint. Ugyanígy ismerős szokásrend keretei között történjen minden búcsúzás és találkozás; és a testápolás, a rendrakás, a családi együttlét, a hangszer gyakorlása, a házi feladat
készítése, az előrelendítő, szabad
játék, sőt, még a kreatív egyedüllét is. A jó rendszert nem kell
hangsúlyozni; a háttérben fut,
mint egy nélkülözhetetlen szoftver a számítógépen.
Üdvözöl:

Krisztamami

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Nadab, aki Áron fia volt,
és testvérével együtt meghaltak,
mert méltatlan áldozatot mutattak be az Úrnak. (Számok 3,4)
Új kérdésünk: Kinek mondta
Jézus? „Aki nem születik újjá,
nem láthatja meg Isten országát.” (János 3,3)
1.
Fülöpnek?
2.
Nikodémusnak?
3.
Jánosnak?
4.
Júdásnak?
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 március 17-i számban
közöljük.
A Clunyi Szent Odóval kapcsolatos játék nyertese: Csányiné
Dóczi Ilona volt.
M.L.

Jó, ha tudjuk

Hirdetések

Hamvazószerda

 Ma, vasárnap, első vasárnap, a
délelőtti mise végén imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 Március 6. szerda: Hamvazószerda. Ezen a napon a reggeli
mise keretében lesz a hamvazás.
 Március 8. péntek reggel 6:20tól végezzük a keresztutat a
templomban.
 Március 10-én a Katolikus Kör
tartja találkozóját a plébánia
hittan termében, délután 3 órai
kezdettel.
 Március 10. egyben Nagyböjt 1.
vasárnapja, a szentmisék végén
hamvazás lesz a kedves hívek
részére.
P.Gy.

Hamvazószerda, hamvas szerda,
latinul: feria quarta cinerum): A
nagyböjt kezdő napja. E napon
elhagyják a hús-, egy héttel később a tejételeket is. Innen a húshagyó vasárnap, vajhagyó vasárnap elnevezés. Az ősegyházban
hamvazószerdán
kezdődött
a
katekumenek közvetlen előkészítése a húsvéti keresztségre és a
nyilvános bűnbánók fölkészítése a
nagycsütörtöki
föloldozásra
(nyilvános vezeklés). A bűnbánókat külön szertartással, a hamvazással indították a vezeklés útjára. A hamvazószerda szigorú böjti
nap, azaz e napon 18 éves kortól
60 éves korig csak háromszor szabad étkezni és csak egyszer szabad jóllakni, húst 14 éves kortól
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nem szabad fogyasztani. Népünk
a hamvazást többfelé szentelménynek tekinti. Algyő, Maroslele, Kiskunmajsa, Jászladány,
Apátfalva idősebb népe úgy tartja, hogy aki hamvazkodik, annak
nem fáj a feje. (Forrás: Magyar Katolikus Lexikon;Magyar Néprajzi Lexikon)
(K.L.-né és N.-né)

Farsangi Bál
Ez év január 19-én, szombaton
volt az Egyházközségi farsangi
bál, szokásos helyén az Ács Géza
sportcsarnokban. 233 jegyet adtunk el, melyet 191 felnőtt és 42
gyermek vásárolt meg. A jó hangulatról Lajkó Vilmos személye és
remek játéka gondoskodott, a finom, több fogásos és bőséges
svédasztalról pedig az üllési Bali
23 étterem szakácsai és felszolgálói.
Hálásan köszönöm mindazoknak, akik a szervezésben, ki- és
bepakolásban, a bál lebonyolításában, a tombola tárgyak beszerzésében, a tombola jegyek árusításában, és a nyeremények kiosztásában erejükön felül is részt
vettek.
Az idei bál bevételének maradványa 250 ezer forint volt, mely a
jegyek árának egy részéből, és
számos tombolajegy vásárlásából,
illetve a ruhatárba befizetett
„aprók” bevételéből jött össze.
Ebből készíttettem el a plébánia
előtti, bejárati ajtó és nagykapu
közötti földterület, tükör ásását,
betonozását, lapozását. Ez 285
ezer forintba került. Munkadíja
165 ezer, míg az anyag költsége
(sóder, cement) 120 ezer forint
volt. A körülbelül 30 kilogrammos
beton lapokat már korábban ifj.
Mihálffy Béla képviselő úrtól kaptuk ajándékba. A kőműves munkát Balogh Attila forráskúti mester és kedves munkatársa, Tóth
Dávid végezte.
A bálozóknak részvételüket, az
önkénteseknek segítségüket, a
szakembereknek szép munkájukat hálásan köszönöm.
(G.F.)
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