Jézus keresztútja
Az Abodi Egyházközség
lelkiségi lapja

Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged
Mert szent kereszted által megváltottad a világot

2011. 04. 17.

Dicsőség Jézus Krisztusnak!
A húsvét ünnepe: Hallottuk és megismertük, őseink beszélték el nekünk,
nem titkoljuk el fiaink elől, hanem hirdetjük a jövő nemzedékének.(Zsolt
77, 3-4)
Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója
előtt, ő sem nyitotta ki száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan ki
törődik egyáltalán ügyével. Igen kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt
halállal sújtották. A gonoszok közt adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé
temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt
szájában…Életét halálra adta és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak
vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.(Iz 53,7-9.12)

I. állomás: JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK
II. állomás: JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET
III állomás: JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZTTEL
IV állomás: JÉZUS ÉDESANYJÁVAL TALÁLKOZIK
V. állomás: CIRENEI SIMON SEGÍT JÉZUSNAK VINNI A KERESZTET
VI állomás: VERONIKA LETÖRLI JÉZUS ARCÁT
VII. állomás: JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL
VIII. állomás: JÉZUS SZÓL A SÍRÓ ASSZONYOKHOZ
IX. állomás: JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZTTEL
X. állomás: JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL.
XI. állomás: JÉZUST A KERESZTRE SZEGEZIK
XII. állomás: JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN
XIII. állomás: JÉZUS TESTÉT LEVESZIK A KERESZTRŐL
XIV. állomás: JÉZUST SÍRBA TESZIK

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha
meghal is élni fog.”

Imádságban, gondolatban, követtem Jézust, keresztútján.
Keresztjével, vérző fejjel, járta a szenvedések útját.
Álltam tehetetlen, bénultan bűneimben, és némán.
Azután fenn a Golgotán felfeszítették keresztfára.
Akkor én ott megértettem, életemnek ez volt az ára!
/: Meghalt, de feltámadt, örök életre hív az Úr! :/

Emlékezzünk, képtár
„ Megrázzák ősz szakállukat az évek, s távoznak; épp csak megpihentek itt,
mint vándor aggastyánok, kik motyójuk, izmos vállaikon tovább viszik.
Alakjuk lassan tűnik el a ködben, s míg ormótlan csizmájuk lépeget,
észre se vesszük, hogy batyuba kötve viszik magukkal az emlékeket.”
Kálnoky László
.

Köszönöm szépen a képeket Barva
Lászlóné, Piroska néninek. Először
arra gondoltam írok egy kis
emlékeztető szöveget a képek mellé,
de utána mégis úgy döntöttem,
mindenkinek az emlékezetére bízom, hogy felidézze a képeket és az
azokhoz kapcsolódó eseményeket. Szeretettel fogadunk még régi képeket,
hogy a múlt része maradhasson jelenünknek.
F.-né

A böjtről
Miközben örvendező lélekkel készülünk az ünnepek ünnepének Krisztus
Urunk feltámadásának megünneplésére, egyházunk már a nagyböjtöt
megelőző hetekben a böjtre és a Szent Keresztre irányítja a figyelmünket.
Az Úr keresztje féket szab az élvezethajhászásnak.
Adjuk át magunkat egészen annak, aki a szenvedésével és a kereszthalálával
megváltott minket. Hogy ez az időszak: igazi kegyelem és forrásozó
kincsünk, ezt nem kell külön bizonygatni. A böjt nem csak azt jelenti, hogy
ritkán eszünk, hanem azt, hogy keveset eszünk. Oktalan az a böjtölő, aki
kivárja a megfelelő időpontot és étkezés idején teljesen átadja magáttestével és elméjével- a tehetetlen falánkságnak.
Az ételünk megválasztásánál figyelnünk kell arra is, hogy ne tegyünk
különbséget ízletes és nem ízletes étel között, ez az állatokra jellemző
tulajdonság. Az értelmes embernél ez nem dicsérendő. Mi azért mondjunk
le az ízletes ételről, hogy csitítsuk a test lázongó tagjait, és szabad utat
engedjünk a lélek cselekedeteinek. Az igazi böjt nem csupán az éhezésből
áll, hanem abból, hogy az a falat kenyeret, amit szeretnél megenni, odaadod
az éhezőnek:
A 40 napi böjt időszakában teljes tisztasággal éljük az életünket! A más
időben elkövetett hanyagságinkat ezekben a napokban tegyük jóvá! Ez
akkor történi megfelelő módon, ha minden bűntől tartózkodunk, sokat
imádkozunk, szent olvasmányokat olvasunk, a szív töredelmére és az
önmegtagadás cselekedeteire törekszünk.
Ezekben a napokban adjunk hozzá valamit: külön imádsággal, ételben és
italban önmegtagadással. A kiszabott mértéken felül mindenki ajánljon fel
valamit saját akaratából a Szentlélek örömében Istennek. Azaz vonjon meg
valamit testétől: ételben, italban, alvásban, beszédben és úgy lelki vágyódás
örömében várja a szent húsvétot.
Ha megnézzük a zsidó, mohamedán, buddhista vagy a hindu vallásokat,
kivétel nélkül mindegyik megtartja a böjtöt. Ha van valami, ami minden
hívőt összeköt a világon az a böjt. Maga Jézus Krisztus az egész e világi
szolgálatát 40 napi böjttel kezdte a pusztában. 40 napig böjtölt, mielőtt az
emberek közé lepett és ebben a 40 napi böjtben, teljesen kiürítette magát,
megküzdött a kísértővel. Ezek után lépett csak az emberek közé és kezdte
meg a földi szolgálatot 3 éven keresztül.

Jézus, amikor a Hegyi beszédben azt mondja, hogy: „Ti ne úgy
böjtöljetek..”, akkor nem azt mondja, hogy ne böjtöljetek, hanem ne úgy,
mint a farizeusok, hogy lássák a sanyarú arcukat
és sajnálják őket. Jézus azt mondja, hogy böjtöljetek csak ne magatokat
mutogatva.
Mt 6. fejezet 17.-18- versében így ír: „Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet
és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz,
hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is
lát, megjutalmaz.”
Megpróbálom megfogalmazni, mi is a böjt valójában. A böjt
tulajdonképpen egy lelki mozdulat, amikor elfordulok magamtól a has
központú embertől, és mindjobban és intenzívebben oda fordulok az élő
Isten vezetése felé.
Befejezésképpen, amikor Krisztus szent feltámadásának ünnepére
készülünk és Nagypénteken a megváltó halála felett osztozunk, már
enyhülni látszik a szenvedés realitása és látjuk a döntő változás
bekövetkeztének szükségességét. Akkor pedig, ha figyelmesen olvassuk a
liturgikus szövegeinket, felismerjük, hogy nem csupán több mint kétezer
évvel ezelőtt végbement eseményre emlékezünk, hanem saját személyes
Pászkánkon örvendezünk.

Áldott, békés húsvéti készülődést, és kegyelemben gazdag
feltámadást kívánok.
Rescsánszkiné Marika

Isten irgalma, mint a megtérés lehetőségi feltétele: Isten elénk jön
Az ember Isten utáni vágya visszatükröződése annak a vágynak, ahogy Isten
vágyik az emberre (Zsolt 63,1-3). Sohasem vágynánk Istenünk után, ha Ő
eleve nem vágyna ránk. Még ha antropomorfnak tűnik is, a szeretetről
kijelenthető, hogy őszintén vágyik ránk, „nem boldog nélkülünk”, fontosak
vagyunk Neki. Mennyivel több ez, mint Arisztotelész Mozdulatlan
Mozgatója, a filozófusok lelketlen Abszolútuma. A megtérés előfeltétele,
hogy Isten odafordul az emberhez, és megnyitja az üdvösség útját Jézus
Krisztus által. Erre az útra bocsátkozva a hívő megtapasztalja az Isten által
ajándékozott szabadságot és új életet, valamint a közösségiséget, hiszen
mindenkit erre hív. A dogmatika „megelőző, elébe siető kegyelemről”
beszél (gratia praeveniens), amikor Isten felszabadítja az embert a saját
magába való bezárkózás alól, és képessé teszi arra, hogy közösségre lépjen
Istennel és ráhagyatkozzon az Ő üdvözítő akaratára (DH 1525, 1554). A
feltámadási ikon ezt úgy ábrázolja: a pokoli sötétbe villámlásként száll alá
Krisztus, kettéhasítja a sziklákat, s ragyogó fényességét a sötét sem tudja
csorbítani. Hitünk szerint Isten sohasem hagyja el az embert, még ha az
ember a maga részéről halottnak is tekinti az istenkapcsolatát. Ezért nem
állapíthatjuk meg kívülről senkiről sem, hogy a halálos bűn állapotában van
– legfeljebb vélelmünk lehet róla. A megtérés annak tudatosításával
kezdődik, hogy Isten szabadítása közel van. Előbb az Ő jelenléte kell, hogy
azután az ember maga meg tudjon térni. „Téríts magadhoz minket, Uram,
és mi megtérünk!” (Sir 5,21) Csak abban a tudatban tud az ember megtérni,
hogy van lehetősége megtérni, az élete nem lezárt, Isten irgalmas, van
újrakezdés. Isten irgalmáról már tud az Ószövetség is: irgalmas már az
édenkerti bűnbeesés után, a zsidó nép eltévelyedései vagy a királyok nagy
bűnei után is. Számtalan zsoltár veti bizalmát Isten irgalmába, különösen a
bűnbánati zsoltárok (51, 103). Ám az Ószövetségben Isten irgalma mellett
helye van a „harag napjának”, a kemény ítéletnek is. Isten irgalma teljesen
Jézus Krisztusban ragyogott fel: állandóan az Atya irgalmáról beszél, ami a
megtérés lehetőségi feltétele. A megtérés, a bűn belátása önmagunkon túlról
ered, hiszen a lelkiismeretben olyan igényt tapasztalunk meg, ami
önmagunkon túlról ered. A megtérést elősegítő kegyelem tehát ajándék,
amire szintén vannak bibliai példák: Jahve vezette Ábrahámot tette után
belátásra (Ter 3,8-13), elküldi a figyelmeztető Nátánt Dávidhoz (2Sám 12),
keresi az elveszett bárányt és drachmát, az atya elébe megy a tékozló fiúnak

(Lk 15), Jézus maga keresi Zakeust (Lk 19), s egyáltalán a vámosokkal,
bűnösökkel beszélget. A tékozló fiúknak érdemes hazatérni, az eltévedt
bárány fontos a jó pásztornak, az utolsó pillanatban bűnbánatot tartó
latornak is van esélye.
Feltámadása után Krisztus kísérően szegődik az emmauszi
tanítványokhoz: azok gondjaik miatt nem ismerik fel, szomorúságukban és
torz gondolkodásukban magukba zárkóztak. Krisztus empatikus kérdezése,
magyarázata felnyitja szemüket, világossá teszi értelmüket és lángolóvá
szívüket. A megtérítés Krisztus tette, de nem tolakodóan, hanem
felajánlóan, kísérően, az utat együtt végigjáróan. Amikor pedig felismerik
Krisztust a kenyértörésben, egyben önmaguk eredeti hivatását, helyét, és
közösségét is felismerik – így indulnak vissza azonnal az apostolokhoz.
Nagy misztérium, hogyan ébreszti fel Isten a bűnbánatot az emberben:
biztosan ajándékszerűen közel hajol hozzá, de biztosan igényli az ember
szabad közreműködését is. Istenünk ad drámai fordulópontokat, de ezek
csak akkor fejtik ki hatásukat, ha az ember beléjük kapaszkodik, ha kész az
erőfeszítésre. Lenyújtja a kötelet, de abba nekünk is bele kell kapaszkodni.
Ágoston szerint „nélkülünk nem akar üdvözíteni minket” („non salvabit te
sine te”). Ahogy a gerázaiaknak hátat fordít, szótlanul otthagyja őket,
amikor elküldik – úgy nem erőltetni önmagát ma sem a bűnösre.
A megtérés nem csak racionális átgondolás, nem eljátszott erőltetett
bűntudat, hanem alázatos megnyílás, befogadás. Passzivitás az aktivitás
előtt. A vámos alázatosan hátul imádkozik a templomban: már elkezdődött
a megigazulása – szemben a dicsekvő farizeussal. Az Atya irgalmát,
Krisztus művét a Szentlélek őrzi a történelemben: az elküldött Lélek győzi
meg a világot a bűnről (Jn 16,8-9), de Ő egyben Vigasztaló is, aki megadja
az isteni irgalom közelségét és a szív megtérésének kegyelmét. Bűneink
meglátása ezért nem elkeseredést okoz, hanem az erkölcsi feltámadás
ígéretét. Ha engedi látni bűneimet, bizalma is van felém, hogy nem omlok
össze, hanem ebből feltámadok (Bloom).
A keresztény hit lényegéhez tartozik, hogy a jóságé az utolsó szó, a bűn
nem győzhet. A világ eredetét is úgy mutatja be a Biblia, mint ami Isten
jóságából ered, s nem egy kozmikus bűnbeesésből, mint sok más dualista
eredetmítoszban. A világ beteljesüléséről szóló eszkatológikusapokaliptikus írások is a jó győzelmét hangsúlyozzák. A keresztény
hagyomány legősibb írásaiban is szó van a bűnök bocsánatába vetett hitről:
egy II. századi hitvallás a kenyérszaporítás 5 kenyerét a hit 5

alapcikkelyének tartja, s ebből az egyik a bűnök bocsánata. A legelső
hitvallásokba, az apostoli Credo-ba is bekerült a bűnök bocsánatába vetett
hit (DH 1). Ez az erős hit azonban nincs így meg a kereszténységen kívüli
vallásokban, ott a bocsánat gyakorlata sem ugyanez
(Részlet Dr. Papp Miklós: Az erkölcsi pokolból való feltámadás folyamatszerűsége című
művéből)

Híreink a közelmúltból, velünk történt.
Felújítás:
Lassan elérkezik az idő, amikor teljesen befejezettnek mondhatjuk a
felújítási munkálatokat a közösségi ház és a parókia után, mint már
tapasztaltuk a templom felújítási munkálatai és elkezdődtek. A tetőre
sötétszürke rézcink lemez kerül és ezt követően a külső burkolat is megújul.
A közösségi házon, illetve a parókián is folynak még kisebb munkálatok, de
már a hétköznapi liturgiák és a hittan órák megtartása is itt történik. A teljes
pályázati felújítási munkálatok befejeztével bővebb beszámolóval
igyekszünk majd tájékoztatni az embereket a megtörtént átalakításokkal és
változtatásokkal kapcsolatban. Imáikra továbbra is számítunk a munkálatok
sikeres befejezéséhez.

Templomi hírek.
Lemondások:
Sajnos a templomi szolgálat kapcsán ez a negyed év a lemondások időszaka
volt. Szomorúan tapasztaltuk, hogy ketten is úgy döntöttek, hogy nem
szeretnék folytatni feladataik ellátását. Isten áldását kérve további életükre,
köszönjük áldozatos munkájukat!

-

Egy év szolgálat után lemondott Pálinkásné Marika a sekrestyés
munkáról, a feladatokkal Tisztelendő úr Bánhegyiné Ica nénit kérte
fel, aki elfogadta a szolgálatot.

-

Ulbrik László megköszönte a lehetőséget és lemondott gondnoki
teendőiről az oltár körül. Az egyháztestületi tagságát fenntartja, de a
templomi szolgálatot március elsejétől nem folytatta.

Templomfűtés:
Isten segítségével egy jó gondolatból és gyors kivitelezésből és
természetesen az Abodi lakosok jóindulatából, ettől az évtől már a mi
templomunk is nagyon jó fűtési megoldással bővült. Jobb és baloldalon
egyaránt öt-öt sorba az ülések alá elhelyezett elektromos árammal működő
fűtőszálak kerültek elhelyezésre, amelyek a felfele áramló meleg levegő
segítségével nem csak a padokat, de a levegőt is melegítik. Ennek költsége
573 ezer forint volt. Evvel egy időben a harangok is javításra szorultak,
amely munkálatok 50 ezer forintba kerültek. Az összesen 673 ezer forint
megosztásban a következőképpen jött össze: Fűtés 573 ezer forint;
harangok átforgatása és a nagyharangba ütőfordító 50 ezer forint. Összesen
673 ezer forint. Ebből 83 ezer forint egyházkassza, 83 ezer forint
Rózsafüzér Társulati kassza, 107 ezer forint (500 dollár) magán adomány és
350 ezer forint lakossági gyűjtés. Köszönünk minden jó szívű hozzájárulást!

Farsang
Február a bálok és a vidám jelmezes felvonulások hónapja. A nagyböjti
időszakot megelőzően télbúcsúztatóként szívesen öltenek a gyerekek vicces
és ötletes jelmezeket és ez idő tájt kerül megrendezésre a Görög katolikus
Keresztény bál is, mind Edelénybe, mind Nyíregyházán. Az utóbbin most
Nagykállón lehetett részt venni. Edelényben szép számmal gyűltek össze az
emberek és Marincsák László atya köszöntője után hajnalig tartó jó
hangulatú mulatozás következett.
Sajnos Abodon ez évben a farsang nem került megrendezésre, de néhányan
lelkesen készültek együtt a Ládbesenyőikkel. A február 12.-én
Ládbesenyőben megrendezett farsangi műsor és az azt követő bál is
fergetegesen sikerült.

F-né
Eperjes Károly Edelényben.
2011. március 05.-én sokan jöttek el,
nem csak Edelényből, de a környező
településekről is és várták nagy
kíváncsisággal az edelényi görög
katolikus templomban este 17 órától
Eperjes Károly színművész urat, hogy
meghallgassák előadását.

A 90 perces előadás tartalmát és előadásmódját tekintve is színes és
érdekes volt. Néhány gondolatot kiemelnék a teljesség igénye nélkül:
Hallhattunk a művész úrtól a böjt és az imádság elválaszthatatlanságának
fontosságáról, amely gondolat szó szerint idézve így hangzott: „Az imádság
önmagában fecsegés a böjt pedig imádság nélkül csak fogyókúra.”
Kiemelt fontossággal tett említést: a családról, az élet védelméről
(abortusz és az eutanázia megszüntetése), és nem utolsó sorban a napi
szentáldozásról. Elmondta, hogy szerinte cseppet sem elhanyagolható
lelkünk folyamatos megtisztulása. Ahogy a testnek is úgy a léleknek is
szüksége van „táplálékra”. A művész úr értelmezésében nagyobb
nyomatékot kap az ép lélekben-ép test, mint az ép testben-ép lélek
közmondás. Az előadás végén mély alázattal megköszönte a meghívást és
elnézést kért néha keményen bíráló szavaiért. Személy szerint hálás vagyok,
hogy hallhattam gondolatait, amelyekből sugárzott a meggyőződés, az Isten
szeretete és az az erő, amellyel kiáll és élete példájával, hite szilárdságával
mutat utat az embereknek a világban.
F-né

Március 15.
A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat ünnepélyes
keretek között koszorúzással emlékezett meg
az1848/49-es szabadságharc elhunytjairól, március
15.-én 9 órától a Kopjafánál.
A megemlékezést a himnusz nyitotta, majd ezt
követően Rescsánszki Péterné, mint képviselő
mondott egy rövid köszöntőt.
A koszorúzást megelőzően még hallhattuk:
Petőfi Sándor Mit kíván a magyar nemzet című
kiáltványát Rescsánszki Mariann előadásában, és a
Ruszin himnuszt Lengyel Hajnalkától.
Az ünnepség zárásaként Pálinkás Péter a Ruszin
Kisebbségi Önkormányzat elnöke és Sápi Norbert a
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnök helyettese
koszorúzták meg az emlékművet.
Végül az ünnepségen megjelentek Tisztelendő úr
vezetésével együtt kérték nemzetünkre Isten áldását
és az elhunytak számára boldog nyugalmat.

Vándor cirkusz Abodon
Március
31.-én
ellátogatott Abodra
a gyermekek nagy
örömére egy jópofa
bohócpáros, akik
egy órás műsorral
kedveskedtek
a
megjelenteknek. A
műsorszámok között szerepelt majom,
kígyó, a gyerekekkel közös játék és sok
mókás mutatvány. Jelenlétükkel színesítetek napjainkat és néhány örömteli
perccel ajándékoztak meg bennünket.

Viccek, versek történetek.
Ádám a mázlista
Milyen jó dolga volt Ádámnak! Ha mondott valami frappánsat biztos
lehetett benne, hogy neki jutott először eszébe.
(Mark Twain)
Anyai szeretet
„Isten azért teremtette az édesanyákat, mert ő nem lehet ott mindenütt”
(Zsidó közmondás)
Egy a kettőben
A barátság egy lélek, ami két testben lakik
(Arisztotelész)
Szerepjáték
Két kisfiú hazafelé baktatott a hittanóráról, ahol elrettentő előadást hallottak
az ördögről. Így szól az egyik a másikhoz:
- Mit gondolsz erről a Sátán dologról?
- Emlékszel, hogy a Télapóról is mi derült ki?! Lehet, hogy ez is a te
apukád.

YUMBÉ AZ OÁZISBAN
Központi gondolat: „ Nem a tömeget gyógyítom, hanem csak egy személyt.
Ha a tömeget nézném, el sem kezdeném” (Kalkuttai Teréz anya)
Egy forró nyáron történt, Flamingók ezrei vizet kerestek. A folyók
és a tavak, mind kiszáradtak. A flamingók napok óta repdestek a környéken,
de semmi ihatót nem találtak, minden kiszáradt. Halálra fáradtak.
Szomjúság gyötörte őket.
A baj akkor történt, amikor a sivatagot repülték át. Erős szél
kerekedett és a flamingók utolsó erejét is kifujts belőlük. Élettelenül terültek
el a sivatag homokján. A forró nap is megtette a magáét. Egyik sem volt
képes repülni. Minden jel arra mutatott, hogy elérkezett a vég.
A sivatag lakói sem látták a segítség lehetőségét. Biztosak voltak
benne, hogy a tűző nap végez a flamingók seregével. Az egész világ
megtudta a szomorú hírt. A tévétársságok is élő közvetítést adtak a biztos
kimúlásról. Mindenki sajnálta őket, de nem tettek értük semmit. Csak egy
fiú, akinek Yumbé volt a neve kezdeményezett valamit. Három kilométerre
volt egy oázis, ahol bőséges forrás csobogott. Vállára vett egy flamingót és
elindult vele az oázis felé. Majd visszatért és többször megismételte a
mentőakciót. Egy vándor látta mindezt és megkérdezte tőle:
- Hát te fiú, mit csinálsz?
- Mentem a flamingókat- hangzott a válasz
- Fölösleges, ami csinálsz, nem tudod megmenteni őket. Ezerszámra
vannak kiterülve a forró homokon. Legfeljebb csak egy párat tudsz
megmenteni. Inkább indulj haza. Ez az egyetlen okos dolog, ami
tehetsz.
- Kérdezd meg a két flamingót, akiket elcipeltem az oázisba, tényleg
hiába való volt-e a munkám?
A fiú folytatta a munkát és hóna alá vette a következő flamingót. A
vándornak tetszett Yumbé válasza és ő is nekilátott a mentési akciónak.
A bámészkodók is látták, hogy ott történik valami. Hamarosan hozzájuk
szegődött egy harmadik és pillanatok alatt ezerre szaporodtak Yumbé

segítői. Egy nap alatt az összes flamingót átvitték az oázisba, és azok
nem pusztultak szomjan. Egy fiú elkezdte, és egy egész sereg
megmenekült.

Garai Gábor: Jókedvet adj
Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
A többivel megbirkózom magam.
Akkor a többi nem is érdekel,
szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
nem kell más, csak ez az egy oltalom,
még magányom kiváltsága se kell, sorsot
cserélek, bárhol, bárkivel,
ha jókedvemből, önként tehetem;
s fölszabadít újra a fegyelem,
ha értelmét tudom és vállalom,
s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
S hogy a holnap se legyen csupa gond,
de kezdődő és folytatódó bolond
kaland, mi egyszer véget ér ugyan ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.
Ady Endre: Az Úr érkezése
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborús éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

Egyház a világban.
Magyar állami kitüntetést kapott az apostoli nuncius
Kitüntette Júliusz Janust, XVI. Benedek magyarországi nagykövetét,
apostoli nunciust Schmitt Pál köztársaság elnök nevében Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes a vatikáni-magyar vegyes bizottság ülése után.
Semjén Zsolt köszöntőjében elmondta: Magyarország államisága
elválaszthatatlan a szentszéki kapcsolatoktól. A nuncius üdvözölte az
alkotmánytervezetet, különösen is kiemelve, hogy örül, hogy Isten, a
házasság és a magzat védelme is helyet kap az alkotmányban. Végül
kifejtette: a legfontosabb, ami szolgálatának nyolc éve alatt történt, a
vatikáni-magyar vegyes bizottság felállítása és működésének beindítása
volt. Szent Pált idézte: „a jó harcot megharcoltam, a pályát megfutottam”.
Forrás: Magyar Kurír
Imádkozzunk a családunkért! – Családok imakönyve A Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia a 2011-es esztendőt a családoknak szenteli. A Család éve
2010. december 26-án kezdődött és 2011. december 30-ig tart. Ez idő alatt az
egyház kiemelkedő figyelmet szentel a keresztény családoknak. A Család éve
alkalmából Veres András szombathelyi megyéspüspök imakönyv kiadását
kezdeményezte. A kiadvány fő célja, hogy benne minden korosztály (nagyszülők,
szülők, fiatalok, gyermekek) megtalálja a neki leginkább megfelelő imádságot
adott élethelyzetétől függően. „Az imádságra nevelés elsődleges és szükségszerű
összetevője a szülők konkrét példája és életük tanúságtétele”. Ajánljuk a Családok
imakönyvét minden hívő, legfőképpen a hitben elmélyülni, megerősödni vágyó
család figyelmébe.

Forrás: Magyar Kurír
Történelmi egyházak- Nem történelmi egyházak 1949 óta a történelmi
egyházak csak megtűrve voltak. De most 2011- be, Magyarországon a
négy történelmi egyház kimagasló előjogokat kap A négy történelmi
egyház és egy egyház kapja meg az előjogokat. Száz éves működés
után járna a történelmi egyház megnevezés. Az államtitkár elmondta: ezen
elv alapján - ha jövőre bevezetik az új egyházi törvényt - a történelmi
egyház kategóriájába bekerül majd az 1568 óta létező unitárius egyház, és
ebben a státuszban lesznek az ortodox egyházak is. Elvárás lesz továbbá a
történelmi egyházakkal szemben, hogy országos közszolgálati
intézményhálózatuk legyen, amelyhez az állami támogatást a jövőben is
megkapják - jegyezte meg Szászfalvi László.

Atanáz a Miskolci Apostoli Exarchátus püspöke
A Szentatya, XVI. Benedek pápa Dr. Orosz Atanáz
atyát, dámóci szerzetest és a Központi Papnevelő
Intézet propedeutikus elöljáróját a Miskolci
Apostoli Exarchátus püspök exarchájává nevezte ki,
Panium címzetes püspöki székét adományozva
számára, egyben nevezett Exarchátus területét a
politikai közigazgatási határoknak megfelelően
módosította, amely így most megegyezik BorsodAbaúj-Zemplén megyével és 59 parókia tartozik
hozzá.

Lelkiélet, imádságok.
Teréz anya: Aki imádkozik
Aki imádkozik, az már hinni is tud, aki hisz az szeret is, és aki szeretetben
él, szolgálni akar, mert Istenszeretetünk legszebb bizonysága, ha
Krisztusnak szolgálunk, aki itt él közöttünk. Amen
Teréz anya: A türelemért
Istenem, aki mindannyiunkat teremtettél és megajándékoztál az élet
örömével, add, hogy az irántad való és a felebarátunk iránti szeretetben
növekedjünk. Elküldted fiadat, Jézus Krisztust, hogy tudassa velünk
gondviselésedet és szeretetedet. Küld el a Szentlelket, aki felébreszti
bennünk az igazi hitet, hogy rokonszenvvel elfogadjuk más nemzetek
létezését, és az embertársi szeretet eredeti nemes szándékát; a szomjas
testvérünknek nyújtott pohár vízben pedig felismerjük azt a pohár vizet,
amit szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak ajándékoztunk. Amen

A könyvek könyve!
Pár perc Szentírás

A halál Jézus Krisztus számára
„ E beszéde után mintegy nyolc napra történt, hogy kiválasztotta Pétert,
Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott
külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. És íme, két férfi
beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és a halálról
beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és
társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek látták dicsőségét, és mellette a
két férfit. Ezek már éppen menni készültek. Péter így szólt Jézushoz:
„Mester jó nekünk itt lenni! Csinálunk három sátrat, neked egyet Mózesnek
egyet és Illésnek egyet!” Nem tudta, hogy mit beszél. Miközben ezt mondta,
felhő támadt és elborította őket. Féltek, amikor a felhőbe jutottak. A
felhőből szózat hallatszott:” Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!”
Amikor a szózat elhangzott Jézus egyedül volt. Hallgattak és senkinek sem
mondtak el semmit abból, amit láttak.” (Lk. 9, 28-36.)
Lukács evangéliumában a táborhegyi színeváltozás1 leírásánál a másik két
szinoptikus evangélista leírásával szemben azt is megtudjuk, hogy Jézus
Illéssel2 és Mózessel3 miről beszélget?
A fordításokban ez eltér, de általában „haláláról” vagy helytelenül
„szenvedéséről” szavakkal fordítják. Az eredeti görög szövegben itt
található szó az „exodosz”, ami kivonulást, átvonulást jelent. Amit a halál
szinonimájaként is értelmeznek, és így helyes a „haláláról” való fordítás.
Az „exodosz” szó héber megfelelője azonban a „pászka”, és így jóval
1

Lk9,28-36 Párhuzamos hely: Mk9,2-13; Mt17,1-13
Ószövetségi próféta (Kr.e. a 9. század körül). Úgy tartották a zsidók, hogy a Messiás
eljövetele előtt Illés vissza fog térni. Jézus Keresztelő Jánosra mondja, hogy Illés már eljött
(Mt11,13-14; 17,11-13; Mk9,11-13) Az angyal Zakariásnak azt mondja, hogy fia János „…
Illés szellemével és erejével előtte fog járni az Úrnak…” (Lk1,8-17).
3
Mózes vezeti ki az izraelita népet Egyiptom földjéről. Ezért a zsidók számára a
legfontosabb Ősatya.
4
Jelentése: „megváltástan”: teológiai tudomány, ami az ember üdvösségével foglalkozik
5
Jelentése: valóságos jel
2

mélyebb jelentése van ennek a helynek. Azaz, hogy Krisztus számára a
halál csak átmenet. A halál nem a vég, hanem a dicsőséghez vezető út
(exodosz).
Nem azért, mert Isten. Mivel a halál a testet érinti, és nem Krisztus
Istenségét, mert ami már szellem, az nem halhat meg. Krisztus tehát
biztosan tudta, hogy mi a halál: átmenet! Nem véletlen, hogy már a
kezdetektől elterjedt az egyházban a pászka Krisztussal való azonosítása,
mint Istennek a pászkája. Az Isten, Krisztus által átvonul a világon, de maga
az Isten az átvonulás is. Karácsonykor az Isten átjövetelét ünnepeljük az
emberhez. Míg húsvétkor az ember átmenetelét az Istenhez, mivel Krisztus
magával viszi emberségünket, az embert. Örökre az Istenember marad. Így
Krisztus nemcsak átmenet lesz, hanem az emberhordozó, maga az ember
célja. Szoterológiai4 értelemben Jézus szabadon vállalt halála által a
halálban teljesült be az Ő élete, és lett ezáltal számunkra történelmileg
kézzelfoghatóvá. Így lett Jézus halála reál szimbólummá,5 amiben a jelzett
dolog (Isten üdvözítő akarata) megalkotja a jelet (Jézus halálát
feltámadásával), és ezáltal kieszközli önmagát. Halálának feltétlen
jelentősége van üdvösségünkre nézve, amellett hogy szorosabb kapcsolatot
is létesít az Ő halálának eseménye és az emberi létezés alapsajátosságai
között: képessé teszi ugyanis az embert halálának elfogadására, várására,
igenlésére így kibékítve egymással a tettnek és a tehetetlen szenvedésnek a
mi halálunkban mindig megmaradó dialektikáját. Azaz hogy Jézus önként
felvállalt szenvedéseivel és békésen viselt, értünk vállalt halálával jó és
követendő példával jár, elöl a szenvedő és haldokló ember számára.

András atya

Krisztus feltámadt!
Valóban feltámadt!

Liturgikus rend
Április 18.-24.
R. ½ 8 KIRÁLYI IMAÓRÁK
(2:00)
Nagypéntek
22.

Biztos vagyok benne, hogy sokan sokszor sokféleképpen éltük már meg
ezt a 40 napot. A böjti felkészülés, testünk és lelkünk megtisztítása és
kiüresítése Jézus Krisztus befogadására nem kevés feladatot ad nekünk.
Hogy méltóak lehessünk elkísérni Krisztust a keresztútján a Golgotára, és
hogy vele lehessünk feltámadásában, fontos, hogy teljes önátadással
forduljunk felé. A nagyhét küszöbén állva kívánom teljes szívemből
mindenkinek Jézus Urunk kitartó és alázatos erejét, bűneinknek bocsánatát,
megtisztult lelkünk feltámadását a mi Urunkban, Jézus Krisztusban.

Du.5 SÍRBATÉTELI
VECSERNY (1:44)

R. 7 JERUZSÁLEMI
UTRENYE (1:48)
Nagyszombat
23.

Du.5 BAZIL LITURGIA
VECSERNYÉVEL (2:08)

A hét mottója: „Krisztus feltámadt halottaiból, legyőzte
halállal a halált és a sírban lévőknek életet
ajándékozott.” (Föltámadási tropár)

H. 4 FELTÁMADÁS
Húsvét vasárnap

DE.11 ÜNNEPI LITURGIA

Adjon Jézusunk

24

Húsvét hétfő

D.12 ÜNNETI LITURGIA

Kenyéráldás,
Myroválás, Körmenet

Áldott húsvét ünnepet!
Ölelje olvasóinkat

25.

Hit, Remény, Szeretet!

