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2019. március 24.

Nagyböjt 3. Vasárnap
„Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldja”

Egyházközségünk
hirdetései:
Március 24. Nagyböjt 3.
vasárnap:
08:00 – +József és csaladtagok
10:00 – Hálából János
gyógyulásáért
18:00 – +Szilvia
A szentmise olvasmányai:
Kiv 3,1-8a.13-15
Zsolt 102
1Kor 10,1-6.10-12
Lk 13,1-9
Március 25. hétfő:
Urunk születésének hírüladása
(Gyümölcsoltó Boldogasszony)
18:00 – +Szülők
Március 26. kedd:
06:30 – +Tibor
Március 27. szerda:
06:30 – Élő Edit gyógyulásáért
Március 28. csütörtök:
06:30 –
18:30 - Szentségimádás a
domonkos nővéreknél.
Március 29. péntek:
17:00 – 18:00: Gyóntatás
18:00 – +Mária
Szentmise után keresztúti
imádság
Nagyböjt péntekjein hústilalom
van
Március 30. szombat:
18:00 –
ÓRAÁTÁLLÍTÁS!!!
Március 31. Nagyböjt 4.
vasárnap:
Gyűjtés a Szentföld javára
08:00 – +Családtagok
10:00 – +Mária, Tibor és József
19:00 – +Sándor

Óraátállítás 2019
Nyári időszámítás
kezdete: 2019. március
31. vasárnap hajnalban
2:00 órakor 3:00 órára
kell előre állítani az órát.
Ezért az esti szentmisék
március 31-től 19 órakor
kezdődnek!
KÉSZ EST
Március 26. KEDD 18 óra.
Szent László Közösségi Ház

A helyi csoport 15 éves
jubileumát ünneplő
összejövetele.
Meghívott előadónk:

Makláry Ákos
parókus, a 30 éves jubileumot
ünneplő KÉSZ elnöke.
Az ikonok világa: ima és
keresztény élet
"Ami beszéd a fülnek, az a
kép a szemnek."
(Damaszkuszi Szent János)
Mindenkit nagy szeretettel
várunk!
Következő tervezett találkozás:
2019. április 11-én csütörtökön 19
órakor. Előadó: Bánffy Farkas
erdélyi főnemes restitúciós
törekvések és küzdelmek
Erdélyben témakörben.

FONTOS
TUDNIVALÓK
AZ
SZJA 1 + 1 %-ÁNAK
FELAJÁNLÁSÁRÓL
Igaz, hogy a NAV az idén már
elkészíti
számunkra
a
bevallás-tervezetet,
de
az
egy
százalékokról
továbbra is nekünk kell
rendelkezni.
Fontos, hogy azok is kitöltsék
az 1%-os lapot a MAGYAR
KATOLIKUS
EGYHÁZ
javára
(technikai
száma:
0011.), akiknek az adója
egyébként
nulla
forint
(például
a
családi
adókedvezmények miatt). Az
adóhatóság
ugyanis
az
egyházaknak járó támogatás
megállapításánál
a
rendelkező
személyek
összlétszámát is figyelembe
veszi.
Egyházközségi hozzájárulás
már fizethető 2019-re a
templomban
található
postai
csekkeken,
illetve
átutalással
a
csekken
szereplő számlaszámra. (CIB
Bank
10701180-4703700951100005) Nagy segítség a
közösség
ügyei
szempontjából, ha anyagi
eszközeinkkel kellő időben és
kiszámítható
módon
rendelkezünk.
Feltétlenül
rendelkezzünk
adónk
kétszer
1%-ról.
A Magyar Katolikus Egyház
technikai
száma:
0011
Az Egyház számára (0011) az
is töltse ki a rendelkező
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nyilatkozatot,
akinek
0 Ft az adója, mert az Egyház
a
rendelkezők
létszáma
alapján kapja az állami
támogatást,
A Prohászka alapítvány
adószáma: 19177232-1-13

Ferenc pápa: A
keresztény nem hisz
az elkerülhetetlen
„végzetben”!
Március
20-án
délelőtt
a
Szentatya folytatta a Miatyánkról
szóló katekézissorozatát a Szent
Péter téren tartott általános
kihallgatás keretében. A harmadik
kérésnek, a „legyen meg a te
akaratod”-nak
a
jelentéséről
elmélkedett.
Folytatjuk
a
Miatyánkról
szóló
katekézissorozatot. Ma a harmadik
kérdéssel foglalkozunk: „legyen meg
a te akaratod”. Ezt a két első kéréssel
együtt kell értenünk: „szenteltessék
meg a te neved”, „jöjjön el a te
országod”. A három kérés együtt egy
triptichont alkot: „szenteltessék meg a
te neved”, „jöjjön el a te országod”,
„legyen meg a te akarod”. Ma tehát a
harmadikról lesz szó.
Mielőtt az ember törődne a világgal,
ott van Isten fáradhatatlan törődése
az emberrel és a világgal. Az egész
evangélium ezt a fordított látásmódot
tükrözi. A bűnös Zakeus felmászik
egy fára, mert látni akarja Jézust, de
nem tudja, hogy Isten már sokkal
korábban az ő keresésére indult.
Amikor Jézus odaér, azt mondja neki:
„Zakeus, gyere le hamar, mert ma a
te házadban kell megszállnom.” A
végén pedig kijelenti: „Az Emberfia
ugyanis azért jött, hogy megkeresse
és megmentse azt, aki elveszett” (Lk
19,5.10). Ez tehát Isten akarata,
amelynek
megvalósulásáért
imádkozunk. Mi Istennek a Jézusban
megtestesült akarata? Megkeresni és
megmenteni azt, aki elveszett. És mi
az imában azt kérjük, hogy Isten
keresése sikerüljön, hogy egyetemes
üdvözítő terve megvalósuljon; először
mibennünk, valamennyiünkben, aztán
az egész világon. Elgondolkodtatok
már azon, mit jelent az, hogy „Isten
keres
engem”?
Mindannyian
megkérdezhetnénk: „De hát Isten

keres engem?” Igen! Téged keres!
Igen, engem keres! Mindenkit
egyénileg keres! Milyen nagy az
Isten! Mekkora szeretet rejtőzik
mindebben!
Isten nem kétértelmű, nem rejtőzik
talányok mögé, nem úgy tervezte el
a világ jövőjét, hogy azt ne tudnánk
megfejteni. Nem! Ő világos! Ha ezt
nem értjük, akkor félő, hogy a
Miatyánk harmadik mondatát sem
értjük. A Biblia ugyanis tele van
olyan
kijelentésekkel,
amelyek
Istennek a világra vonatkozó pozitív
akaratáról tanúskodnak. És a
Katolikus Egyház katekizmusában
egész gyűjteményt találunk olyan
idézetekből, amelyek ezt a hűséges
és türelmes isteni akaratot fejezik ki
(vö. 2821–2827. pontok). Szent Pál
a Timóteushoz írt első levelében azt
mondja: „Isten azt akarja, hogy
minden ember üdvözüljön, és
eljusson az igazság ismeretére”
(1Tim 2,4). Isten akarata minden
kétség nélkül ez: az ember
üdvössége,
az
emberek,
mindannyiunk üdvössége. Isten az ő
szeretetével kopogtat a szívünkön.
Miért? Hogy magához vonzzon
bennünket, és segítsen előrehaladni
az üdvösség útján. Isten közel van
mindannyiunkhoz szeretetével, hogy
kézen fogva elvezessen bennünket
az üdvösségre. Mekkora szeretet
rejtőzik ebben!
Tehát amikor azt imádkozzuk, hogy
„legyen meg a te akaratod”, nem az
a dolgunk, hogy szolgalelkűen
meghajtsuk
fejünket,
mintha
rabszolgák lennénk. Nem! Isten azt
akarja, hogy szabadok legyünk, az ő
szeretete az, ami felszabadít
bennünket. A Miatyánk ugyanis
gyermekek imája, és nem szolgáké.
A gyermekek imája, akik ismerik
atyjuk szívét, és biztosak az ő
szeretettervében. Jaj nekünk, ha
úgy ejtjük ki ezeket a szavakat,
hogy közben vállat vonunk a
megadás
jeleként
a
megváltoztathatatlannak
tűnő,
mostoha sors előtt. Ellenkezőleg, ez
egy bizalommal teli imádság,
lángolóan bízunk ugyanis Istenben,
aki jót akar nekünk, életet és
üdvösséget akar adni nekünk. Ez
egy bátor és küzdő imádság is,
hiszen sok, túl sok minden van a
világban, ami nem Isten terve
szerint alakul. Mindannyian ismerjük
ezeket. Izajás próféta szavait
kölcsönvéve azt mondhatnánk:
„Atyánk, itt háború, hatalommal való

visszaélés, kizsákmányolás van; de
tudjuk, hogy te a javunkat akarod,
ezért esdve kérjük tőled: a te
akaratod valósuljon meg! Urunk,
borítsd fel a világ terveit, alakítsd át a
kardokat ekékké, a lándzsákat
sarlókká; hogy senki se gyakoroljon
tovább a háború művészetében!” (vö.
Iz 2,4). Isten békét akar!
A Miatyánk olyan imádság, amely
magának Jézusnak az Atya iránti
szeretetét gyújtja lángra bennünk, azt
a lángot, mely arra indít, hogy
szeretettel átalakítsuk a világot. A
keresztény
nem
hisz
az
elkerülhetetlen „végzetben”. Semmi
sorsszerűség nincs a keresztények
hitében: ellenben ott az üdvösség,
mely arra vár, hogy kinyilvánuljon
minden férfi és nő életében, és
beteljesedjen az örökkévalóságban.
Ha imádkozunk, azt azért tesszük,
mert hisszük, hogy Isten meg tudja és
meg akarja változtatni a valóságot,
jóval győzve le a rosszat. Erre az
Istenre van értelme hallgatni és
ráhagyatkozni
a
legnagyobb
megpróbáltatás órájában is.
Így történt ez Jézussal is a
Getszemáni-kertben,
amikor
szorongás töltötte el, és így
imádkozott: „Atyám, ha akarod, vedd
el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én
akaratom valósuljon meg, hanem a
tiéd” (Lk 22,42). A világban lévő rossz
kiveti Jézust, de ő bizalommal
ráhagyatkozik az Atya akaratának
szeretetóceánjára. A vértanúk sem a
halált keresték a próbatételek között,
hanem a halál utánit, a feltámadást.
Lehet, hogy Isten, szeretetből, nehéz
utakra vezet bennünket, engedi, hogy
fájdalmas sebeket és töviseket
kapjunk,
de
sosem
hagy
el
bennünket. Mindig velünk, mellettünk,
bennünk van. A keresztény ember
számára ez több mint remény, ez
bizonyosság. Isten velem van!
Ugyanezt a bizonyosságot találjuk
Lukács evangéliumának abban a
példabeszédében,
amely
az
állhatatos ima szükségességéről szól.
Azt mondja Jézus: „Vajon Isten nem
szolgáltat igazságot választottainak,
akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak?
Talán várakoztatja őket? Mondom
nektek, késedelem nélkül igazságot
szolgáltat nekik” (Lk 18,7–8). Ilyen az
Úr, így szeret bennünket!
Fordította: Tőzsér Endre SP
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