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EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20, 19-23)
Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való
félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és
az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy
küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az
bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
Ezek az evangélium igéi.
Elmélkedéshez:
• Én kiktől zárkózom el félelemből?
• Oldja-e félelmemet, hogy bennem él Isten Szentlelke?
• Mikor bocsátottam meg utoljára valakinek?
Elmélkedés: Senki sem lehet közömbös a másik iránt, mert
mindannyian felelősek vagyunk egymásért
Jézusnak nem számít szépek vagyunk-e vagy sem, nem számít
neki nemzetiségünk és bőrünk színe sem. Ő csak egyszerűen
szeret bennünket, olyannak amilyenek vagyunk, bűnösöknek.
Mindannyiunkért meghalt a kereszten. Értünk legnagyobb
bűnösökért is, akik ítélkezünk mások felett, és ha rajtunk múlna
talán még az üdvösségből is kizárnánk másokat. Azokat akik
hátrányos helyzetben nőnek fel, akikkel szüleik nem ismertették
meg milyen az igazi szeretet, akikkel nem tanították meg, hogy
kell illedelmesen viselkedni. Ők élnek a legnagyobb
nélkülözésben, ha nem ismertetjük meg velük Jézus szeretetét.
Felelősek vagyunk egymásért! Nem mehetünk el csak úgy
mellettük, anélkül, hogy meg sem próbálnánk őket Istenhez
vezetni. Ha egy nap Jézus megkérdezné tőlünk: ,, megláttatok
Engem a legkisebbek között? Oda mentetek-e azokhoz akiket
mások messziről elkerültek, és undorodtak tőlük? –Amikor őket
utasítottátok el, Engem utasítottatok el, Tőlem undorodtatok és
Engem nem akartatok befogadni!“ Ki tarthatja magát többre
akármelyik emberetől is?! ,,Aki tehát megvet csak egyet is a
hozzám tartozó legkisebbek közül, az a nagyot sem tiszteli, mert a
kicsiben is, a nagyban is az Én alkotó kedvem
remekelt...“(Kempis Tamás: Krisztus követése)
Azt mondjuk szeretjük Istent, de ha épp köztünk jár, mint egy
szakadt koldus, egy neveletlen gyermek, akkor tudomást sem
akarunk Róla venni. Sőt talán még ki is rekesztjük
közösségünkből, mert nem az elvárásaink szerint viselkedik, nem
annyira kultúrált mint mi. Hogy tudunk így szeretetről beszélni, ha
okokat keresünk, hogy valakit szeressünk, ha csak azt szeretjük
akit jónak látunk, aki nekünk szimpatikus.Ha életünkből akárcsak
pár percet tudnánk szívből ajándékozni ezeknek a testvéreinknek,
Jézus százszoros ajándékot adna vissza nekünk. Kegyelemmel
ajándékozna meg, hogy egy neveletlen gyermek ölelésében Jézus
szeretetteljes ölelését érezzük, hogy egy piszkos kis gyermek
kézben, amely belénk akar kapaszkodni, Jézus kezét lássuk meg,
mely belénk kapaszkodik, mivel mások kirekesztik Őt. Mialatt
Jézus köztünk jár, megszünik körülöttünk, minden gond, és csak a
boldogság tölti el szívünket.Ha nem ezt érezzük, akkor meg kell
vizsgálnunk szeretetünket!
V. Alexandra

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

Beszámoló-rovat: Téged ki vezet? Gyerekmaros 2012 Tavasz
Május 19.-én került megrendezésre immár a 40.-ik Nagymarosi
Ifjúsági Találkozó. Évről évre egyre több különböző korosztályú
fiatal zarándokol ide az ország különböző részéről, de sokan
rendszeresen jönnek felvidéki és erdélyi magyar testvéreink is,
hogy találkozhassanak. Egy újabb találkozó, ezúttal a hit évében.
Kitűnő alkalom önmagunk és mások evangelizációjára, megnyílni
arra a hitre, hogy csak egy nálunk hatalmasabb erő vezethet a
normális élethez és gondolkodáshoz. Törekszünk az ima és
bibliális elmélkedés révén fejleszteni a tudatos kapcsolatot
Istennel kérve Őt, hogy velünk kapcsolatos akaratát felismerjük és
erőt, hogy azt véghezvigyük. Ennek eredményeként igyekszünk az
evangélium szerint élni és azt másoknak is átadni. Ezért fontos,
hogy mi van bennünk, Ki van a lelkünkben. Senki sem adhatja azt
amije nincs. Szolgálatunk most abban áll, hogy segíthetünk a
résztvevőknek találkozni Istennel, egymással és önmagukkal.
Ennél semmi sem fontosabb. Ezen a napon minden és mindenki
ezért van itt. Átérezni az Úr szeretetét, amikor a helyszínre menet
az izzó Nap sugarával megcsiklandozza a tarkód és a friss széllel
letörli az izgalomtól, a gyerekekkel való vesződségtől verejtékes
homlokod. Amikor a közös asztallá változott réten melléd
telepszik és vágyakozóan kér tőled egy korty vizet.
A beszélgetések, a játékok, az énekek, az imádságok, az étkezésminden arról kell, hogy tanúskodjék – Jézus itt van köztünk. Az
egész valónk ezt jelzi: itt és most lehet találkozni Istennel.
Tekintetedből, szavaidból az Atya szeretetét érezzék és, hogy az
egész nap Isten jelenlétében teljék. ,,Amit egynek tesztek a
legkisebbek közül, azt nekem teszitek’’(Mt 25,45) Neked tesszük
ezt Uram! Ha bármelyik gyermekre nézel – Őrá nézel, bármelyik
kamasszal beszélgetsz –Vele beszélgetsz, ha az apró ovis kezét
fogod, érezd a kicsi kéz melegében- Ő az aki feltétlen szeretettel
rád bízta magát és a rád bízottakat majd Neki kell átadnod. Értük
tesszük ezt Uram! Ez az áldozat napja, amelynek minden órája
elsősorban ÉRTÜK van, azokért, akik eljöttek, akiket elhoztak,
akiket a szülők, hitoktatók, iskolák, plébániák most rád bíztak és
mélyen meg vannak győződve, hogy te itt mindent értük teszel.
Nem az számít, hogy neked jut-e elég innivaló a nagy melegben,
vagy jól látod-e a réten ülve a zsibongó gyermektenger közepette
az Eucharisztiát. Azért vagy itt, hogy az Ő találkozójuk
sikerüljön, hogy ők „növekedhessenek” A te áldozatos
szeretetedben kell, hogy megtapasztalják Isten gondviselő
(Folytatás a 2. oldalon)
szeretetét.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Ezzel tisztelt meg téged a Mindenható a mai napon és a szülők is,
akik életük legdrágább kincsét hozták most hozzád, hogy ha csak
egy villanásnyira is, de meg tudd nyitni az utat előttük a közösség
által az Úr felé. ,,... nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint
aki életét adja barátaiért” (Jn 1,13)-aki akár csak egy napját is
oda tudja adni a többiekért. A Gyerekmarosi szolgálat lényege –
állandó igyekezet a nap folyamán, hogy megéreztessük a reánk
bízottakkal, „akiket az Úr az ölünkbe helyezett” – Itt van. Itt van
jelen az Atya szeretete, amikor megfogjujk egymás kezét, hiszen
„ahol ketten, hárman az Ő nevében együtt vagyunk, ott az Isten
országa, és ott az ég és föld összeér”. Köszönjük Istennek, hogy
ilyen komoly és nagyszerű feladatot bízott ránk és azt, hogy a
kölcsönös szeretet útján sikerült Hozzá vezetni azokat, akiket
ezen a napon ránk bízott.
V.Anna
(Folytatás az előző lapszámból)
Beszámoló-rovat: MÉCS közösség Zarándoklata Medjugorjébe
A Szűzanya a következő üzenetet küldte aznap reggel Mirjana által:
„Drága gyermekek! Édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok
kezeteket nekem, engedjétek, hogy vezesselek titeket. Édesanyaként
szeretnélek megmenteni benneteket a békétlenségtől, a
kétségbeeséstől és az örök száműzetéstől. Fiam kereszthalálával
megmutatta mennyire szeret titeket. Értetek és bűneitekért feláldozta
magát. Ne utasítsátok el az Ő áldozatát és ne okozzatok neki újra
szenvedést bűneitekkel. Ne zárjátok be magatok előtt a mennyország
ajtaját. Gyermekeim, ne vesztegessétek az időt. Semmi sem
fontosabb a Fiamban való egységnél. Segíteni fogok nektek, mert a
Mennyei Atya küld, hogy együtt mutassuk meg a kegyelem és az
üdvösség útját azoknak, akik nem ismerik Őt. Ne legyetek kemény
szívűek! Bízzatok bennem, és imádjátok Fiamat. Gyermekeim, nem
élhettek pásztorok nélkül. Minden nap imádkozzatok értük.
Dévényi Norbi és Betti
Köszönöm nektek.” Medjugorje, 2012. május 2-án
Építkezés a Plébánián: Amint a testvérek láthatják, a héten
elkezdődött a kertkapu fölújítása. A munka már évek óta szükséges
volt, most a Főegyházmegye támogatása tette lehetővé, hogy
belevágjunk. Azt is jelzem, hogy a külső támogatás sajnos nem elég
a teljes munkára, hiszen műemlékről van szó, ezért a szokott
feltételekkel alapítványi Téglajegyek jegyzését hirdetjük meg: akik
téglajegyet váltanak, azoknak a nevét föltüntetjük a Historia
Domusban, megemlékezve arról, hogy anyagi áldozatukkal
hozzájárultak ehhez a munkához. Téglajegyet a sekrestyében is, az
irodában is lehet váltani. Talán nyilvánvaló, hogy bele kellett
vágnunk, hiszen a kapu keskeny volt, és így templomunk
teherautóval megközelíthetetlen, az elmúlt években életveszélyessé is
vált, mégis, hangsúlyoznék egy olyan szempontot is, ami talán nem
ilyen szembeötlő: az új kapun keresztül a szentély tolószékkel
akadálymentesen megközelíthetővé válik, mivel a sekrestye felől
nincs lépcső. Így tolószékbe kényszerült híveink sokkal könnyebben
vehetnek részt a szentmise ünneplésében.
Harmai Gábor
Ismeret-rovat: Húsvéthoz kapcsolódva pünkösd is mozgóünnep,
amely május 10-e és június 13-a közé esik. Mózes korától kezdve
húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, hellenista hatásra
az ünnep elnevezése a görög pentekosztész, azaz „ötvenedik” szóból
származik. Nyelvünk – számos más nyelv között – ebből
származtatja az ünnep ma használatos nevét, ugyanis ez az ünnep a
húsvét utáni 50. napon kezdődik. Ószövetségben eredetileg
zarándokünnep volt, melyen Izrael fiainak meg kellett jelenniük Isten
színe előtt. A Számok könyve a hetek ünnepének nevezi, mert 7
héttel a kovásztalan kenyér ünnepe után ülték. Később az első kéve
felajánlása utáni ötvenedik nap ünnepe lett. Pünkösd tehát
örömünnep volt, melyen hálát adtak Istennek a búzatermésért, és
ilyenkor mutatták be az első termést. A Második Törvénykönyv
önkéntes adományokat írt elő, melyeket a szentélyben kellett
elfogyasztani, és meg kellett osztani a szegényekkel és a levitákkal.
Jézus korában az ünnep történeti jelleget öltött: a Sínai-hegyen kapott
Törvény kihirdetésének emléknapja, ami az Egyiptomból való
kivonulás után az 50. napon történt, s ilyenkor nagy sokaság
zarándokolt mindenfelől Jeruzsálembe. A magyar pünkösdi
szokásokban a keresztény szokások keveredtek az ősi, pogány
szokásokkal, a már meglévő pogány hagyományokra épültek rá a
keresztény elemek, és olvadtak össze egy ünneppé. A liturgiában a
Pünkösd a Húsvét beteljesedésének ünnepe. Az ókeresztény

egyházban a Pünkösd néha magát az 50 napos időszakot jelentette,
mely Szent Ambrus szerint olyan, mint egyetlen vasárnap, s úgy kell
ünnepelni, mint a Húsvétot. Azonban az 50. nap a Szentlélek
eljövetelének ünnepnapja. Az ünnep tárgya a húsvéti misztérium
beteljesedése: a Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az új
törvény és az Egyház születésnapja. A középkorban a Szentlélek
eljövetelét megelőző szél zúgását kürtökkel, harsonákkal utánozták.
A lángnyelveket égő kócok jelképezték, melyeket a templom
padlásáról eresztettek alá a hívek közé. Pünkösd szombatja is félig
ünnep volt. A néphagyományban keveredik a babonasággal, amit az
is mutat, hogy a múlt században ezen a napon még általános volt
hajnalban, a Tiszában való fürdés, hogy elkerülje a fürdőzőt minden
betegség. A lányok is megfürödtek ilyenkor a Tiszában. Se menet, se
jövet, se fürdés közben egy szót sem szóltak, abban a hitben, hogy
így nem fog rajtuk semmiféle rontás. Pünkösd hétfő: A liturgiában
karácsony és húsvét másnapjának mintájára megült, nem parancsolt
ünnep volt 1969-ig. 1997-: a polgári életben is munkaszüneti nap. A
II. Vatikáni Zsinat utáni naptárban egyszerű hétköznap, már az
évközi időhöz tartozik, de a hagyomány alapján imádkozható
pünkösdnapi mise szövege, piros színben a pünkösdi prefációval. Az
ünnep jelképei: fehér galamb, lángnyelvek, zöld gyümölcsfaág,
pünkösdi rózsa. (összeállította a Szerk.)
Imaszándékok
+ adiakónusokért, akiket hamarosan papokká szentelnek
+ hogy a vizsgaidőszakban, minden diák/kispap sikeres eredményt
érjen el
+ mindazokért, akik hazug és őrült ideológiákban vagy szektákban
tévelyegnek
+ a pszihiátriai intézetek betegeiért és mindazokért, akik emberi létük
mélyén sebzettek

Hirdetések
+ A Nyugdíjasklub 2012. május 31-én, csütörtökön tartja következő
összejövetelét. Szeretettel várjuk a lélekben felüdülni és
megerősödni vágyó testvéreket
+ Elkezdődött a kertkapu fölújítása. A szokott feltételekkel
Téglajegyeket lehet váltani a sekrestyében vagy az irodában: akik
hozzájárulnak az építkezéshez, azok nevét föltüntetjük a Historia
Domusban.
+ Kérjük, hogy jelentkezzenek azok a 6 és 13 év közötti gyermekek,
akik eljönnek Hittantáborba júl. 2 és 9 között!
+ Fiatalok találkozója lesz az Új
Evangelizációért a
Neokatekumenális Út kezdeményezőivel Dr. Erdő Péter bíboros úr
elnökletével, június 10-én 16.00 órától Budapesten a Szent István
Bazilika előtti téren.
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számára,
kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le amint a
tanítványokra lángnyelvek formájában leereszkedik a Szentlélek.
+ A héten temettük: Csaba Mihálynét és Grosszmann Rezsőnét.
+ A héten esküdtek: Kertész Gábor és Kiss Adrienn, Strobl Csaba
és Pázmándi Krisztina, Kiszel Attila és Nelhiebel Nikolett, Grim
Gábor és Harmath Eszter.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE
Hétfő-Péntek: 19 óra; (utána májusi litánia)
Vasárnap: 10, ½ 12 és 19 óra (utána májusi litánia)
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE
Vasárnap: ½ 9 óra
Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra; Szombat: 18 óra (előesti)
Zárdatemplom: Hétfő-Vasárnap: 7 óra
TOVÁBBI LITURGIÁK
második szombat 13.00-18.00 Szentségimádás (Belváros)
minden szerda 20.30-21.00 Szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök 20.30-21.30 Szentségimádás (Szt. István)
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