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Karolj fel egy papot! – Papok éve
Egyházközségi naptár
"Erőt kértem az Úrtól,
és Ő nehézséget adott,
melyben megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam,
és Ő problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam:
gondolkodó agyat és
testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
Boldogságot kértem, és
Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.
Szeretetre vágytam, és kaptam
az Úrtól bajba jutott gyerekeket,
hogy segítsek rajtuk.”

Lendvay Katalin: Jézus a pusztában

Kegyes, jóindulata helyett, alkalmakat kaptam a jókra.
Semmit sem kaptam, amit kértem, és mégis mindent megkaptam,
amire szükségem volt.

HM
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Bűn és bűnbánat
Sokszor hallani panaszként papoktól, hogy kevés a gyónás - sok az áldozás, felületesek a
gyónások, hiányzik az igazi megtérés, gyakori a formalizmus.
Az okokat kutatva érvek hangzanak el. Régebben,
amíg a bűn és a kárhozat sűrűn volt emlegetve,
legalább féltek és gyóntak. Ma már semmi sem
bűn. Napjainkban a pszichológia hatására a
keresztények
is
szívesebben
beszélnek
problémáról a bűn helyett.
Korunkban a lelkiélet csak az érzések, a
hangulatok,
a
megtapasztalások
kusza
szövevényéből fonódik valamivé. Hiányzik az
érzék a természetfölötti, a kegyelem iránt, így a
bűn iránt is. Néhány fontos szempont a
rendszeresen gyónóknak és a ritkán
betérőknek is.
1. Egyszer el kell dönteni, hogy megállunk a
"mit szabad - mit tilosnál" vagy Krisztust akarjuk
teljes szívünkből szeretni és követni. Úgy
gondolom ez alapjaiban határoz meg mindent.
Például a bűnről és a gyónásról való
felfogásunkat.
2. Amíg nem döntöttünk Krisztus mellett, addig
a bűn csak a törvény (tízparancsolat) megsértése
és az Istennel szembeni alapállás a félelem, vagy
a halvány remény, hátha nem is vette észre.
Ugyanis csak az a bűn, amin lebuktam. Ilyenkor
gyónni csak kényszerből, számításból (rendezni a
számlát) megyünk és nem szeretetből. De Isten
nem közlekedési rendőr és nem is üzletkötő.
3. Amíg nem döntöttünk Krisztus mellett, addig
a bűn csak hibázás. Nem a Jézus Krisztussal való
szeretetkapcsolat ellen, hanem a magunk
gyártotta becsület kódexszel, illemtannal és
elvárásokkal szemben. Ilyenkor gyónni csak
szégyenből és gyakran hamis bűntudatból
megyünk.
4. Hitünk középpontja Jézus Krisztus és nem a
bűn. A hitünkből fakad, hogy összehangoljuk
Jézus Krisztussal a szokásainkat, munkánkat,
kapcsolatainkat, vágyainkat azt, akik vagyunk.
Azaz
összehangolódunk
vele
szeretetből
("ugyanaz a lelkület legyen bennetek..."). Innét
közelítve bűn minden, ami elszakít, függetlenné
tesz Jézustól az adott helyzetben, pillanatban.

Fontosak lesznek, de már az általuk megsértett
szeretet miatt megyünk gyónni.
6. Gyakran rossz a sorrendünk a bűnök
megítélésében. Neveltetésünk miatt első helyre
tesszük a testiségből, az ösztöneinkből, a hús-vér
létünkből fakadó bűnöket. Pl. a tv-ben véletlenül
vagy szándékosan látott jelenetek, szexuális
vágyaink, érzéseink, a paráznaság. Ezek miatt
sokkal komolyabb bűntudatunk van, mint a
szeretethiány, a szegények lenézése, gőg, önzés,
ítélkezés, hatalomvágy, előítéletek, pénzsóvárgás,
pletyka, birtoklási vágy, a „mindig nekem van
igazam” felfogás vagy a rendszeres lelkiélet
hiánya miatt.
7. Rossz döntéseink, lázadásaink, Krisztustól
való
elszakadásunk
ritkán
szerepelnek
lelkiismeretvizsgálati szempontként és egyáltalán
nem fontos, hogy Ő mit érzett, gondolt vagy tett
volna a mi helyünkben. A helyes sorrend pont
fordítva van, ha a hitnek fent említett
szempontjából indulunk ki.
8. Néhány szót még a bűnbánatról. A bánat
valódisága nem mérhető az érzett szégyennel, az
érzelmi lelkifurdalás erősségével. A bűnbánat
lényege a szeretetből meghozott döntés:
visszatérünk Jézushoz és Atyánkhoz ! Azaz a
tökéletes bánat tulajdonképpen szeretet bűnbánat. A nem tökéletes bánat pedig a hamis
bűntudatból (rossz vagyok), félelemből vagy
lelkiismeret-furdalásból fakad.
Térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot! - kéri
tőlünk egyházunk a hamvazkodás szertartásában.

Itt van az alkalmas idő, hogy átgondoljuk a
bűnről, bűnbánatról, gyónásról vallott
felfogásunkat is és gyakran gyónjunk,
5. A bűn az, ami nem illeszkedik bele a Vele felindítva a tökéletes bánatot, a szeretet való életembe és ekkor egészen más súlya lesz a bűnbánatot.
Varga László atya
hibázásoknak is és a törvények megszegésének is.
Szent Imre plébánia Kaposvár
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Nagyböjt
Ismét ránk köszöntött a nagyböjt ideje, amely arra hivatott,
hogy testünket-lelkünket az Isten szolgálatába fogja, az ő
akaratának megismerésére és teljesítésére hangolja. A nagyböjti
időszak magába foglalja a Krisztus követést: a megújulásra való
felhívástól, a Krisztussal együtt vállalt szenvedésen át vezető utat
a feltámadásig.

Hamvazószerdán a

hamvazkodásban egyszerre félelmetes és vigasztaló a pormivoltunkkal való szembesülés. Ha komolyan vesszük, bizony, súlyosan érint, hogy terveink,
álmaink, mindaz, amiért nap mint nap fáradozunk, velünk együtt az enyészeté lesz.

Ugyanakkor szabadító erejű is az illúziókkal való leszámolás, mert rájövünk, hogy Isten kezében
nem is kell másnak lennünk, mint pornak. Az ő fényénél ez a por aranyként ragyog és élettel telik
meg.

Nagyböjti

jó elhatározásaink, lemondásaink arra irányuljanak, hogy mind inkább Isten
fényébe helyezzük életünket. Keressük Isten tekintetét, aki rejtekben is lát. Éppen ezért kicsiny, nem
látványos, de konkrét és magunkon mindennap számon kérhető vállalásokat tegyünk.

Az imádság, böjt és irgalmasság egymásból fakadhat, nem puszta külsőség, erőpróba. A keresztény
böjt nem testünk sanyargatása, hanem Istenhez fordulásunk fizikai vetülete. Testünk böjtöléssel vesz
részt az Istenre figyelésben, és ez visszahat lelkünkre.

Csak úgy van értelme bármit is megvonnunk magunktól, ha azt jó szívvel Istennek adjuk. Ő pedig
sokszor felebarátunk képében jelentkezik. A tévénézés, a társasági élet korlátozása például jó
alkalom, hogy az így felszabaduló időnket családunk vagy elhanyagolt barátaink, ismerőseink
meglátogatására, meghallgatására, vigasztalására fordítsuk.

Testi-lelki

adottságaink, körülményeink folytán mások a lehetőségeink, és persze teherbíró
képességünk sem egyforma. Minden nemes szándékunkat és jócselekedetünket megmérgezheti a
teljesítményközpontúság, a másokéval való összehasonlítgatás.
„Ha két napig böjtölsz, ne képzeld, hogy különb vagy annál, aki nem böjtölt. Te böjtölsz, de
haragszol, ő ugyan eszik, de kedves. Te szíved kínját és gyomrod korgását civakodással emészted
meg, ő mértékletesen eszik, és hálát ad Istennek."(Szent Jeromos)

Lajos atya
„Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják
arcukat, hogy lássák böjtölésük! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. 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.”
Mt 6,16 –18
Pilinszky János: A nagyböjt (részlet)
A nagyböjt időszaka mit jelent ma, mire kötelezi a mai hívőt, a
mai embert? Az egyház látszólag sokat engedett szigorából, de
vajon milyen mélyebb megfontolás alapján?
Könnyített tiltásain, de nem összeszedettségünk kárára.
Amennyiben enyhített föltételein, oly mértékben igényli, hogy
minél teljesebb figyelmet szenteljünk a lényegnek, nevezetesen a
liturgiában megjelenített szenvedéstörténetnek.
A modern világ többek közt két rendkívül fontos dolog jelentését
mosta el bennünk. Az egyik a bűné, a másik a vezeklésé.
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HAMVAZÓSZERDA, NAGYBÖJT, HÚSVÉT
Hamvazószerda, a húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt első napja.
Hamvazószerda az őskeresztény hagyományból merít: a hívők a vezeklés részeként hamut
szórnak a fejükre. Még ma is őrzik ennek emlékét: az előző évben megszentelt és elégetett barka
hamujából a pap hamvazószerdán (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek
homlokára miközben ezt mondja: „Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel!” a hamu
egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.
A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti idő hamvazószerdától
nagycsütörtök estig, a szentmise megkezdéséig tart.
XVI. Benedek pápa szerint a nagyböjt jó alkalom, hogy újra felfedezzük a
bűnbánat gyakorlatának valódi és örök jelentőségét. A böjt segít, hogy
legyőzzük önzésünket és megnyissuk szívünket Isten és felebarátaink
szeretetére; helyes gyakorlata megerősíti a test és a lélek egységét; az önként
vállalt lemondás segít átélni a rászorulók helyzetét is – emeli ki a pápa. A
figyelmes magatartás ébrentartása végett a Szentatya a nagyböjti időben a
lemondások gyakorlására, Isten Igéjének hallgatására, imádságra és adakozásra
buzdít.
Hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjt van: aki betöltötte a 18. életévét, de még nem 60
éves, egyszeri jóllakással háromszor étkezhet, húsmentesen. A hústilalom az összes böjti
péntekre is vonatkozik.
Húsvét, Urunk feltámadása: Jézus szólt bekövetkező szenvedéséről, megjövendölte feltámadását
is. Tanítványai egyiket sem akarták tudomásul venni. Pedig ahogy kereszthalála bekövetkezett, úgy
valósult meg feltámadása is. Az egyház mindkét valóságot egyszerre kínálja fel a világnak, a
húsvéti hit minden következményével. Hiszen csak ha van feltámadás, akkor van az életnek valódi
értelme és célja; akkor vágyainknak nem szab határt a végességünk; akkor valódi felelősséget kell
vállalnunk életünkért; akkor a feltámadás hajnalfénye megnöveli örömeinket, enyhíti fájdalmainkat;
akkor egy szinte elképzelhetetlenül hatalmas szeretet áramában élünk, amely átemel minket a
halálon túl a beteljesült szeretet boldogságába.
Összeállította: Telek Mihály

IMALÁNC A MAGYAR VÁLASZTÁSOKÉRT
„….Az elmúlt nehéz évek újra erőteljesen figyelmeztettek arra, hogy Isten, hit,
erkölcs és bűnbánat nélkül nincs megújulás. Sem egyénileg, sem közösségitársadalmi szinten. A magyar nemzet számára létfontosságú, hogy végre
megérezze, hogy minden valódi előrelépésnek az alapja az Isten végtelen
szeretetére épülő őszinte bűnbánat, erkölcsi tisztaságra való törekvés és
irgalmasság..."
A Nagyböjt kezdetével Imalánc is elindul országos útjára, 7 héten keresztül minden nap 15
órakor, a választásokon való isteni akarat megvalósulásáért. Az irgalmasság üzenete szerint a
Nagypénteken (április 2-án) a legerősebb a 15 órai ima-meghallgattatás.
MINDEN NAP 15 ÓRAKOR imádkozzuk el az IRGALMAS RÓZSAFÜZÉR-t az Isteni Akarat
megvalósulására bűnbánó, töredelmes lelki állapotban, és Krisztus szenvedéseit felhasználva!
Természetesen ezen az imán kívül bármilyen más módon is fohászkodhatunk a Jó Istenhez, a
lényeg a mögötte meghúzódó lelkület. Ha ebben a szent órában nincs rá módunk rózsafüzért
mondani, akkor gondolatban egy perc erejéig kérjük Isten akaratát az előbb említett lélekkel.
Aki tud, a 7 hét alatt éljen az ÖNMEGTAGADÁS ezen célra felajánlott bármilyen formájával
(böjt, zarándoklat, káros szenvedélyek csökkentése, fájdalmak, szenvedések fölajánlása stb.).
Péterfia Csaba
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Tavaszi nagytakarítás
Választásra készülünk ott kint a nagyvilágban, de lelkünk mélyén ki az úr?
Vajon ott bent, nem kellene-e elkezdődjön
egy nagyon komoly kampány? Vajon a
bennünket belülről irányító hatalmakat,
erőket nem kellene alázattal, bölcs
nyugalommal felülvizsgálni? Nézzük meg,
hogy egyáltalán van kormánya, saját
magam számára elfogadott elvekkel az
életemnek? Vagy csak simán sodródok,
játékszere vagyok a kinti világ pillanatnyi
benyomásainak, kusza ösztöneinek?
Szerintem sem a politikai, sem a gazdasági
reform nem fogja megoldani sem népünk, sem
az emberiség, még kevésbé a magam gondjait,
egy komoly belső lelki reform nélkül. Az
ember
önmagát,
belülről
kellene
megreformálja! Választásra készülve jó lenne
elgondolkozni, hogy ott belül, lelkünk mélyén
ki van a kormányon, milyen pártok,
hatalmak...? A dölyfös, mindenkit leócsárló,
letaposó, hatalom utáni vágyam?
Az anyagelvű bírvágy? A kapitalizmus
fogyasztás ösztöne? Vagy az alkohol, a
különféle élvezeti cikkek iránti olthatatlan
szomjam? Mi vezet, lényem hajójában ki van
kormányon? Bennem, ott legbelül a döntéseket
ki hozza meg?
Az ember hajlamos másokkal szemben nagyon
kritikus lenni, és ez jól is van, de ebből a
szigorúságból nem ártana, ha egy rész
önmagunk felé fordulna.
Az általunk befogadott közel kétezer gyermek
közül egy sem került hozzánk csak azért, mert
a románok, cigányok, magyarok szétverték
volna a családjaikat. Minden alkalommal a
családot
szétverő
erő
belülről
jött:
figyelmetlenség, naívság, alkohol, lustaság,
bűnös kilengés és folytathatnám a sort. Sajnos
a családjainkat szétverő döntések ott bent, a
lélek mélyén születtek... Persze, jólesik
hárítani, a felelősséget mások nyakába varrni,
az iskola, a TV, stb. Tudom, hogy jó lenne a
fáradságos belső kemény munkát kiszervezni,
másokra bízni, egy vasárnap délelőtti
szavazással mindent megoldani. Ne csapjuk be
magunkat: soha nem volt ennél nagyobb
szabadság a Kárpát-medencében, de talán soha
nem volt ilyen kevés befelé fordulás, ilyen
kevés önuralmuk az embereknek, mint most.

Önmagát kellene féken tartsa az ember! Szomorú
szívvel mondhatom, hogy a bennünk lévő bűnös
vágyak, kapzsi ösztönök okozták az elmúlt húsz
évben a legtöbb kárt saját magunknak és
népünknek.
Az utolsó ítélet nem lesz más, mint amikor Isten
felmutatja azt az embert, aki te lehettél volna.
Nagy szelíden, csak annyit mond: "nézd ez lettél
volna, ha reggelente szépen, idejében felkelsz és
a mindennapi munkádat szépen elvégzed, ezek
lettek volna a te drága gyermekeid, unokáid, ha
te bennem bízó lélekkel, vidáman, szépen,
szorgalmasan, a jóban kitartva éled életed...
Ilyen lettél volna, ilyen lett volna a családod,
néped, a közösség, melyből vétettél..., de sajnos,
benned nem a józan ész, a szeretet, a jóság, a
szorgalmas kitartás uralkodott, hanem a bűnös
vágyaid, kapzsi ösztöneid, melyek aláásták
önbizalmadat, életkedvedet, mely elnyelte életed
megannyi drága percét, óráját". Isten nem fog
senkit elítélni, egyszerűen mi mondjuk ki
magunk felett az ítéletet azzal, hogy mindennapi
döntéseinkben milyen erőket engedünk életünk
kormányához... Ott belül mi választunk,
döntünk, és ott bent is csak mi dönthetjük le a
lelkünkre telepedett bűnös zsarnokot.
Milyen szép lenne, ha az elmúlt évek hibájából
tanulva, egy hatalmas tavaszi nagytakarításban,
minden szinten a selejtes, önző, kapzsi, bűnös
erőket, le tudnánk cserélni alázatos, becsületes,
tiszta, dolgos családjainkra, Istenre figyelő
vezetőre...
Isten adja, hogy mindannyian, ott legbelül is
megtartsuk szabad választásainkat...
Én a szeretetre, Istenre szavazok!
Kisebb testvéri szeretettel,
Csaba testvér
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„Hívom a családokat”
– Bíró László püspök levele - 2010. február
Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestestvérek,
kedves mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok!
Az ember arra hivatott, hogy részese legyen Isten szentháromságos szeretetének
Isten az embert önmagáért teremtette, méltóságát sérti, ha kicserélhető tárgyként, vagy eszközként
kezelik. Saját emberi méltóságát veszi semmibe az, aki a Teremtő által neki ajándékozott testi, lelki,
szellemi tulajdonságokat el nem fogadva maga akarja önmagát megteremteni. Minden ember felé
felebaráti szeretettel fordulunk, elfogadjuk olyannak, amilyennek Isten megteremtette.
Az élet ajándék: az ember ajándékba kapja életét, a szülők gyermekeiben ajándékot kapnak. A népek és
nemzetek ennek az ajándéknak köszönhetik virágzásukat. Ajándékba kapjuk külsőnket és bensőnket,
ajándék számunkra a múlt, amelynek folytatása vagyunk, ajándék a jövőnk, amelyen munkálkodhatunk.
Isten mindegyikünket egyedi személynek teremtett, és meghatározta rendeltetésünket, hivatásunkat.
"Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és
prófétául rendeltelek a nemzetek javára." (Jer 1,5) Ahhoz, hogy hivatásunkat teljesíthessük, meg kell
ismernünk önmagunkat, tudnunk kell, hogy kik vagyunk, és miért vagyunk ott, ahol vagyunk. Isten
ajándéka az is, hogy részt ad nekünk teremtő munkájából, hogy magunk is ajándékozhatunk, sőt, hogy
magunkat elajándékozva válhatunk azzá, akinek Ő megálmodott minket. "Az ember az egyetlen
teremtmény a földön, akit Isten önmagáért akart, és teljesen csak akkor találhat önmagára, ha őszintén
elajándékozza magát." (GS 24)
Az ember test, lélek és szellem egysége, e három dimenzió olyan mélyreható egységben van, hogy
azokat csak kétségbeesett erőfeszítések árán lehetne szembefordítani egymással, ezek az erőfeszítések
pedig mindenképpen önmagunk megtagadásához vezetnek. Minden korban, minden kultúrában
természetesnek tartották és tartják, hogy az egészséges, érett férfinak férfias a teste, lelke és szelleme, a
nő pedig mindenestül nőies. Se a nő, se a férfi nem cselekedhet a maga természete ellenében anélkül,
hogy boldogtalanná ne válna. A biológiával való szakítás se a férfit, se a nőt nem teszi szabaddá, inkább
beteggé teszi. A biológiai nem, amelyet a nő XX, illetve a férfi XY kromoszómái határoznak meg, már a
megtermékenyüléskor adott, a női test minden egyes sejtje különbözik a férfi testének minden egyes
sejtjétől. Az orvostudomány még a férfi és a női agy között fennálló szerkezeti és funkcionális
különbségekre is rámutat. A meghatározott nemhez való tartozás tudata két- és hároméves kor között
alakul ki, és igen jelentős mértékben képes befolyásolni a gyerek neveltetése, valamint a környezet,
amelyben felnő. A személyiség zavarához vezet, ha a tudat nincs összhangban a biológiai tényekkel. A
történelemi és a kulturális környezet kialakítja a maga férfi-, ill. nőképét, azt a viselkedés- és
cselekvésmódot, amit az adott korban a férfitől és a nőtől elvárnak. A társadalom életében való részvétel
sérül, ha valaki "különc", nem akar, vagy nem tud igazi nő, vagy férfi lenni.
A nemiségnek a biológiai, tudati és társadalmi aspektusa semmiképpen sem független egymástól. Éppen
ellenkezőleg, beleágyazódik a személy önazonosságába. A személy gyermekkora és serdülőkora idején
folyamatosan sajátítja el az "önmagává lenni" tudatát (azaz "hogy ki is ő"), identitását felfedezve egyre
mélyebben éli meg saját nemét, nemének biológiai és pszichológiai tényezőit és a másik nem
különbözőségét. Eközben felfedezi a férfinak és a nőnek a társadalomban betöltött hivatását.
A kisgyerekek szinte ösztönösen megélik fiú vagy lány voltukat. Elevenítsetek fel ilyen epizódokat
saját, vagy gyermekeitek életéből! Milyen tényezők segítik, vagy gátolják a gyermek nemi
identitásának kialakulását?
Emberi mivoltunk kiteljesítéséhez szükségünk van egymásra. A Teremtő segítőtársul adta a nőt a
férfinak, és viszont: "Nem jó, hogy az ember egyedül van: alkossunk hozzá illő segítőt is!"(Ter 2, 19) A
segítőtárs nem rabszolga, és nem alacsonyabb rendű kiszolgáltatott. Isten terve szerint a férj és a feleség
egymásnak kölcsönösen alárendeltje a szeretetben. A férfi és a nő egyformán képes arra, hogy egymást
kölcsönösen beteljesítsék, hogy kölcsönös, szeretetteljes alárendeltségben átadják magukat a másiknak,
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hogy felfedezzék önmagukat és egymást. Két eltérő szemszögből nézve mindketten megtalálják a belső
békét és boldogságot a másik boldogságának szolgálatában. Egyúttal tudatosítják a másikban a
közösségre való hivatást és képességet.
Idézzétek fel azokat a napokat, órákat, amikor ráébredtetek: azzal találkoztatok, akinek mindenestül
odaajándékozva magatokat képes betölteni életeteket!
A férfi és nő közötti idilli viszonyt a bűn zavarja meg, a bűn áll a kiteljesedés és boldogság útjába. Marx
és Engels ezzel szemben azt tanítja, hogy a férfi és nő közötti természetes különbségek vezettek a nemi
jelleg alapján létrejövő első munkamegosztáshoz, és ezek a különbségek állnak a gazdasági és kulturális
osztályokra való minden további felosztás eredeténél. Szerintük ami különböző, az egyenlőtlen, és ami
egyenlőtlen, az igazságtalan; az első osztálymegosztás, amelyen minden egyéb osztálymegosztás és
ezáltal minden igazságtalanság is nyugszik, a nemi jellegen alapul. Eszerint a nő és a férfi közötti
különbségek állnának minden igazságtalanság eredeténél, tehát minden különbség megszüntetendő.
Korunk agresszíven nyomuló gender-ideológiája (ld. következő cikk) ezt a marxista gondolatot vette át.
Nem a férfi és nő harmonikus együttműködését megrontó bűn ellen akarnak fellépni, hanem fel akarják
puhítani a nemiséget, jelentéktelenné igyekeznek tenni a férfi és a nő között fennálló bárminemű
különbséget. Állítólag csak így érhető el az "egyenlőség", ez ugyanis náluk a nő és a férfi abszolút
kicserélhetőségét jelenti; a nő és a férfi nem társai egymásnak, nem kölcsönösen ajándékok, hanem
ellenfelek, küzdelmük eredménye pedig jellegtelen egyformaság.
Belegondolni is rossz, miféle társadalom lenne az, amelyben csupa semlegesnemű ember élne
önmagának, önmaga kényére-kedvére, csak a saját gyönyörét keresve! Az ember azt, ami számára jó,
nem kitalálja, hanem értelme ősintuíciójában már ott találja, és engedelmeskednie kell lelkiismerete
szavának, ha nem akar szabadságának méltósága alá süllyedni. A valóságban a férfi és a nő termékeny
feszültsége - és egyedül ebből származhatnak gyermekek, a család és a jövő - éppen a két nem
különbözőségéből táplálkozik.
Szüleitek, nagyszüleitek családjában hogyan jelent meg a nemek versengése és egymást gazdagító
valósága? Milyen gazdagság származik a társadalom számára a nemek különbözőségéből?
Az emberi kiteljesedésre való törekvés egyértelműen arra indítja a személyt, hogy önmagából kilépve a
másikat keresse, és örömét lelje annak létében. Bár Isten minden személyt "önmagáért" szeret és meghív
az egyéni kiteljesedésre, ez a kiteljesedés nem érhető el a másokkal való közösség nélkül. Az ember arra
van teremtve, hogy szeressen és szeressék. Mindkét nemet maga Isten hívja arra, hogy együtt
cselekedjenek és éljenek. Ez a hivatásuk. És lényegében ez maga a szeretet. XVI Benedek pápa a Caritas
in Veritate-ban így beszél: a szeretet felülmúlja az igazságosságot, de feltételezi az igazságosságot.
Felülmúlja, mert azt adja a másiknak, ami nem jár neki, önmagát. De feltételezi az igazságosságot, mert
nem adhatja a másiknak azt, ami nem jár neki, míg nem adja meg neki azt, ami az övé, önmagát. Ebből a
szeretetből fakad az a termékenység, amelyből élet születhet. Ez az életet fakasztó egység tesz minket
leginkább Isten képmásává. Ahogyan a Család Pápai Tanácsa által kiadott Család-lexikon mondja: "Azt
is kijelenthetjük, hogy Isten nem elsősorban új emberi lények létrehozására teremtett minket nőnek és
férfinak. Éppen ellenkezőleg: az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember képes a nemzésre,
ezáltal kifejezve és fenntartva a nemi természetében ily módon tükröződő isteni képmást."
Hogyan tudjátok megőrizni és kibontakoztatni szeretetekkel a másik karakterét, valamint férfi és női
sajátosságait?
Bíró László
a MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Filmajánló: A következő linkre kattintva az interneten egy
tudományosan megalapozott film látható, és szövege olvasható, a
homoszexuális hajlam eredetéről, sikeres kezeléséről.
http://www.gondola.hu/cikkek/69417
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André Vingt-Trois: A gender-elmélet által felvetett kérdések
André Vingt-Trois bíboros a francia püspöki konferencia elnöke
A házastárs és a család fogalmának értelmezésében mélyreható változások mentek végbe az utóbbi
időben. E fogalmak lényegének értelmezése jelenleg nagyban függ a gender-elmélettől, az 1950-es évek
óta terjedő ideológiától, amely ma már referenciaként szolgál nemzetközi szervezetek és különböző
országok politikája számára; sőt immár kötelező hivatkozási ponttá vált.
A gender-elmélet – az állampolgári egyenlőség nevében – megkérdőjelezi a nemi különbözőség
értelmét. Különválasztja a biológiai nemet a gendertől (társadalmi nemtől). Az ember fizikailag lehet
férfi vagy nő, de valójában nem ez számít, hanem az, hogy az illető a férfi, női, homoszexuális,
transzszexuális, vagy valami más – maga által jónak tartott – nemhez tartozónak tartja magát. Így
mindenféle házastársi és családi forma létezhet. A létrejövő kapcsolatokat pedig, mivel léteznek,
törvényesen el kell ismerni. A nőknek meg kell szabadulniuk a férfiak hatalmától, és minden téren meg
kell valósítaniuk az egyenlőséget. A nemi identitás az ember vágyaitól függ, nem pedig nemiséggel bíró
testétől. A törvényeknek figyelembe kell ezt venniük, és harcolniuk kell a diszkrimináció, különösen a
homoszexuálisokat érintő hátrányos megkülönböztetés ellen. A hivatalos iratokon többé nem az ember
neme, hanem „gendere”, vagyis társadalmi neme szerepel.
Ez az új ideológia elrugaszkodott az emberi valóságtól.
Ez az elmélet az identitások uniformizálása érdekében a férfi és női hivatást is tagadja. Van
azonban más út is, mint egy aszexuális társadalomkép felvázolása és követése.
A nemek egyenlősége az Egyház által is vallott érték. Ez a látásmód azonban meghamisítja az
egyenlőség jelentését. Az egyenlősdiség szintjére redukált egyenlőség valójában újabb
egyenlőtlenségeket szül, mint például: hogy az a törvény, amely gyermekenként két év nyugdíjkorhatárkedvezményt ítél meg a nőknek, ellentétes a nemek egyenlőségének elvével. E megítélés szerint a
férfiaknak is ugyanilyen mértékű kedvezmény járna.
Férfiak és nők kapcsolatát a hatalom és a versengés kontextusában mutatják be. Ez a megközelítés
megfoszt a kereszténység által kínált pozitív látásmódtól, amely a férfi és a nő egységét hangsúlyozza.
Márpedig ezt az egységet valósítja meg és fejezi ki a keresztény házasság, amely az egyenlő
méltóságon, a szabad választáson és a felek együttműködésén alapul. Ezt az egyenlőséget nem szabad
összekeverni a férfi és a nő egyformaságával vagy hasonlóságával – még kevésbé két azonos nemű
személy kapcsolatához hasonlítani.
A férfi és a nő valóságának értelmezését és hivatását illetően az Egyház olyan látásmódot ajánl, amely
kettőjük együttműködésén alapul, és elhatárolódik a gender-elmélet harcias és gyanakvó felfogásától.

1.

Az, hogy minden ember egyenlő, nem jelenti, hogy minden érzelmi kötődés alkalmas arra, hogy
párkapcsolat, házasság vagy család alapja legyen.

2. Az Egyház fontosnak tartja a nemek különbözőségét és a közjót. Az egyéni érdekek és a nemek
közötti háború jegyében folyó hatalmi harc árt a férfi és a nő együttműködésen alapuló kapcsolatának,
hivatásuknak és a társadalmi köteléknek.

3. Intézményi működésében és lelkipásztori küldetésében az Egyház nem igazodhat a genderszemlélethez, mert az ellentétes a józan ésszel, akár az elemi logikából, akár a teljes körű emberi
fejlődés szükségességéből indulunk ki. Ez az ideológia ellenségeskedést szít férfi és nő között.
Alapjaiban kérdőjelezi meg a házastársi viszony, a család és a nemzés értelmét. Összekeveri a nemi
identitást egy-egy sajátos szexuális irányultsággal. Számos vészes kihatása lesz a társas kapcsolatokra és
a jövő nemzedékekre nézve, mivel mindinkább összezavarja a személyes emberi lét alapvető
viszonyítási pontjait.
Feladatunk az, hogy felmutassuk a férfi és a nő hivatását, és rámutassunk a házasságban
történő elköteleződés értelmére. A házasság sokféle termékenység forrása, és visszavonhatatlansága által
a tartós egység és a személyes kibontakozás útja. Feladatunk az is, hogy emlékeztessünk: kizárólag a
férfi és a nő között létrejövő házasság ad életet, nyitja meg a jövőt és hordozza a reményt.
A könyvek és az előadás anyaga is letölthető az internetről.
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II. cursillos ultreya, Rákosmentén
„Krisztus számít Rád! - Én is számítok Krisztusra!”
2010. január 16-án a korábban végzett cursillistákkal együtt ünnepeltünk Rákoscsaba-Újtelep Szent
Erzsébet Plébánián. A bensőséges és örömteli együttlét ismét megerősített bennünket abban, hogy
Krisztus munkatársai vagyunk és missziós feladatokra vagyunk hívatottak,
„hiszen Krisztus számít Ránk!”
A cursilloban azt valljuk, hogy kivétel nélkül minden ember egy csoda, Isten remekműve. Minden
emberi élet egy kis evangélium, és mi nem teszünk mást, mint felfedezzük és együtt ünnepeljük a
megtalált kincseket. Ezek a találkozók felidézik azt a közösségi élményt, amit a „saját cursillonk
három napja” adott számunkra, és biztat arra, hogy ebben a közösségben is keressük azt a fényt,
amely sugározza a bennünk lévő Krisztusi szeretetet. Ezek a csoport találkozók lehetővé teszik, egymás értékeiből gazdagodva és egymást biztatva - hogy együtt menjünk, apostoli lelkülettel és a
compostelai zarándokok vidám kiáltásával „Ultreya! Előre!”
Fontos cél számunkra, hogy az általunk megtapasztalt, és megélt „Krisztusi élményhez” minél több
testvérünket eljuttassuk, ezért apostolkodunk és misszionálunk, éljük a cursillo módszert (4B)
egyházközségünkben, környezetünkben.
Mostani összejövetelünkön a frissen végzett cursillisták tanúságtételét hallgattuk meg, majd lelki
vezetői útmutatást kaptunk Lajos atyától. Ezt követte a kiscsoportos beszélgetés.
Találkozóinkat két havonta tartjuk plébániánkon, ill. egy-egy alkalommal más-más helyszínen is.
DE COLORES!

Telek Mihály

HITVALLÁSUNK

II.

„Jézus Krisztus szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették,
meghalt és eltemették”
Mi a jelentősége Jézus húsvéti Misztériumának? Jézus húsvéti misztériuma – mely magában
foglalja szenvedését, halálát, föltámadását és megdicsőülését – a keresztény hit középpontja, mert
Isten üdvözítő terve egyszer s mindenkorra megvalósult Fiának, Jézus Krisztusnak megváltó halálával.
Milyen vádak alapján ítélték Jézust halálra? Izrael egyes vezetői azzal vádolták Jézust, hogy
megszegi a Törvényt, a templom ellen cselekszik, s főként sérti az egyetlen Istenbe vetett hitet, mert
Isten Fiának mondta magát. Emiatt adták át Pilátusnak, hogy ítélje halálra.
Krisztus halála miért része Isten tervének? Isten, hogy megbékéltesse magával a bűn miatt halálra
ítélt összes embert, szeretetből úgy határozott, hogy elküldi a Fiát, hogy adja magát halálra a
bűnösökért. Jézus halála „az Írások szerint” történt – mert az Ószövetség előre hirdette, különösen
mint a szenvedő Szolga áldozatát –.
Hogyan ajánlotta föl magát Krisztus az Atyának? Krisztus egész élete önkéntes fölajánlás az
Atyának, hogy véghezvigye az Ő üdvözítő tervét. Krisztus odaadja „az életét váltságul sokakért” (Mk
10,45), s ezáltal megbékélteti Istennel az egész emberiséget.
Melyek Jézus keresztáldozatának a gyümölcsei?
Jézus önként ajánlotta föl életét engesztelő áldozatul, azaz mindhalálig tartó szeretetének teljes
engedelmességével helyrehozta a mi bűneinket. Isten Fiának ez a „mindvégig tartó” szeretete (Jn 13,1)
megbékéltette az egész emberiséget az Atyával. Krisztus húsvéti áldozata tehát egyedülálló, tökéletes
és végleges módon váltja meg az embereket, s teszi számukra lehetővé a közösséget Istennel.
A Katolikus Egyház katekizmusának kompendiuma (nyomán)
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Vianney Szent János halálának 150. évfordulója alkalmából XVI. Benedek pápa
ezt az évet a papság évének nyilvánította, védőszentjének és példaképnek a
„plébánosok plébánosát”, az arsi plébánost választotta és állította elénk.
A papság évéhez kapcsolódóan a Pápai Missziós Művek (PMM) egy sajátos
missziós „lelki kampányt” kezdeményezett „Karolj fel egy papot!” felhívással,
melynek elsődleges célja, hogy erősödjön a szeretetkapcsolat a papok és a hívők
között.
Egyének és csoportok ajánlhatják fel imádságaikat egy vagy több papért az
egyházi hierarchia bármely fokán, szerzetesekért, lelki vezetőkért, hogy így
támogassák őket Isten országáért végzett szolgálatukban.
„Az Egyház természeténél fogva missziós jellegű” – írta II. János Pál pápa Redemptoris

missio kezdetű enciklikájában. Ezért mindannyian – hívek és papok – utunkon egymás kezét fogva kell
járnunk, küldetésünket egymást segítve kell folytatnunk. Ennek a közös célnak a megvalósításában
laikusok, hívek, megkereszteltek és keresők, mindnyájan részt tudunk venni – fogalmaz a „lelki
kampányt” kezdeményező P. Madassery Sebestyén SVD, a Pápai Missziós Művek magyarországi
igazgatója.

„Amikor papot láttok, ezt kellene mondani magatokban:
Itt van, aki engem Isten gyermekévé tett,
aki a keresztség által megnyitotta számomra az eget,
aki vétkeimtől megtisztított,
aki lelkemnek megadja a táplálékot.”
„Foglaljunk mindennapi imánkba papok vagy szerzetesek közül egyet. Ő is ember, és tudjuk, hogy
milyen nagy szüksége van arra, hogy a hívek szeretetét megtapasztalhassa. Ő is ebben a világban él,
sok küzdelem, megpróbáltatás és kísértés közepette. Mindennapi imánk vigaszt és erőt adhat neki
hivatásában. Ezzel tudjuk megmutatni neki, hogy az Isten rajtunk keresztül is szereti őt; az Egyház
által a papoknak szentelt évben ez lehet a legnagyobb ajándék, amit adhatunk. Ez arra bátorít, hogy
nemcsak egyenként, de imacsoportban is végezhetjük felajánlásunkat. („Ha ketten közületek
valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten
vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” Mt 18,19-20)
Szeretettel várjuk a jelentkezést az imacsoportok megalakulásáról, vállalásaikról, hogy láthassuk:
milyen fogadtatásra tudott találni a „Karolj fel egy papot!” missziós imamozgalom felhívása.
Pápai Missziós Művek
1223 Budapest Jókai Mór u. 14.
T. 226-4610
www.papaimisszio@gmail.com
Aki imádkozik egy papért vagy szerzetesért, a saját lelki fejlődését
is szolgálja. Imádkozzunk, hadd növekedjen a szeretetkapcsolat, és
legyen ez a felelet Vianney Szent János gondolatára: „A pap nem
önmagáért pap, hanem értetek.” Persze ne csak imádkozzunk
értük, hanem munkájukban, törekvéseikben – és akár szükségleteikben is – tettekkel is segítsük őket.
Dombai Mária és László

Kis fohász a papokért
Ó Uram, védelmezd őket legszentebb véreddel, mert ők a Te evangéliumodat hirdetik
mindenhol! Szereteted adjon nekik erőt, hogy hordozzák a kereszteket, amelyekkel életük
során bátorsággal és hittel szembe kell nézniük!
Ó Szentlélek, a te békéd és örömöd legyen minden pappal!
Amen
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A PAPOK ÉVÉBEN
ZARÁNDOKLAT VIENNAY SZENT JÁNOSHOZ
TORINO: DON BOSCO
FRASSINÓI MADONNA: AZ 500 ÉVES KEGYHELY
2010. augusztus 26 – 31.
6 nap/5 éjszakai szállással (5 reggeli, 2 vacsora): 79 000 Ft/fő
1. nap Indulás Budapestről a hajnali órákban, kb. 05.00 órakor (későbbiekben pontosan egyeztetve).
Utazás az olaszországi tranzitszállásra. A szállás elfoglalása. (Ezen a napon kb. 14 órás utazás várható.)
2. nap Tiszteletünket tesszük a frassinói Madonna szentélyében. A kegyhely
idén 500 éves! Szentmisét tartunk. Folytatódik az utazás. Este érkezés Ars-ba,
Viennay Szent János városába. Szállásfoglalás, vacsora.
3. nap Tiszteletünket fejezzük ki a szent sírjánál (szívét külön ereklyetartóban
őrzik), megtekintjük a bazilikát, a volt plébánia épületét. Szentmise. A kora
délutáni órákban folytatjuk utunkat. Este érkezés Torinóba, a szállás
elfoglalása.
4. nap Délelőtt tiszteletünket tesszük a bazilikában Don Bosco és Savio Szent
Domonkos sírja előtt. A zajos iparvárosban csendes, áhítatos békesziget a
Segítő Szűzanya szentélye.
Don Bosco a szalézi rend megalapítója volt, Domonkos a ministránsok egyik védőszentje. Szentmise
után ellátogatunk abba a templomba, ahol Jézus halotti leplét őrzik. Páviában tiszteletadás Szent
Ágoston püspök sírja előtt. Szállásfoglalás, majd vacsora.
5. nap Városnézés Milánóban. Lombardia fővárosában megtekintjük a páratlan szépségű dómot,
melyen közel 600 évig dolgoztak a kitűnő mesterek, láthatjuk a világhírű Scala épületét, és a Sforzesco
palotát. Átsétálunk a 195 m hosszú, 4 emeletes üvegpalota, a Galéria hangulatos árkádja alatt.
Tiszteletünket tesszük Szent Ambrus, a város szent életű püspökének sírja előtt. Szállásfoglalás
Jesolóban, a közkedvelt üdülővárosban.
6. nap Utazás hazáig, érkezés az esti órákban.
Lelki vezetők: Szőke Lajos és Tampu-Ababei József plébános atyák
Szertetettel várjuk fiatalok és idősebbek jelentkezését Baran Jánosnál (tel.: 256-03-54) vagy Lajos
atyánál Húsvétig, 10.000 Ft előleg befizetésével.

„A titok, a csoda benned van! A nagyböjt szent idejében még inkább mint máskor.
Felszínes csapongások, üres lötyögések helyett, magadba kell mélyedned, hogy felfedezd lelkedben rejlő
értékeket. Merülj alá a csendben!”
„Alkoss! Magadból adj csodát! Hegyeket mozgató őserő van benned. Merd megtenni azt, amiért világra
születtél! Add át ajándékaidat, s így a világot tovább teremtő Istennek társa leszel!”

XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenete a http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1277 oldalon olvasható
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Egyházközségi naptár
Február 21.
Febr. 22. H
Febr. 24. Sze
Febr. 25. Cs
Febr. 26.P.
Febr. 27. Szo

Márc. 20. Szo
Márc. 21.V
Márc. 25. Cs

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA Szentmisék: ¾ 9, 10, és 18-órakor
SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA
Nagyböjti lelkigyakorlat I.
6-tól gyóntatás, fél 7-től szentmise
Nagyböjti lelkigyakorlat II.
szentbeszéd: Dr. Török Csaba
5 óra: Szentségimádás fél 6 óra: Szentmise, utána keresztút
Kisközösségi lelkigyakorlat ;
Filmklub 19 órától a plébánián
„Amal” c. kanadai film, rendező:Richie Mehta (2007.), 99 perc
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA Szentmisék: ¾ 9, 10, és 18-órakor
Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára.
Felnőtt bibliakör-katekézis 18.45-től a plébánián
1.péntek 5 óra: Szentségimádás, fél 6 óra: Szentmise, utána keresztút
Képviselőtestületi nagyböjti lelki alkalom
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA Szentmisék: ¾ 9, 10, és 18-órakor
NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA Szentmisék: ¾ 9, 10, és 18-órakor
Gyűjtés templomunk belső felújítására.
Családi lelkinap (9-12 óráig) hittanosok és szüleik részére a plébánián
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA Szentmisék: ¾ 9, 10, és 18-órakor
GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

Márc. 28. V
Ápr. 1. Cs
Ápr. 2. P
Ápr. 3. Szo
Ápr. 4. V
Ápr. 5. H

VIRÁGVASÁRNAP Szentmisék: ¾ 9, 10, és 18-órakor
NAGYCSÜTÖRTÖK
NAGYPÉNTEK
NAGYSZOMBAT
HÚSVÉTVASÁRNAP
HÚSVÉTHÉTFŐ

Február 28.V
Márc. 4. Cs
Márc 5.P
Márc. 6. Szo
Márc. 7. V
Márc. 14. V

Miserend:
VASÁRNAP: ¾ 9, 10 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: 17.30 órakor (szombaton 8 és 17.30 órakor)
Szentségimádás: hétfő-csüt. a szentmise után fél óra! - pénteken előtte 17 órától!
Nagyböjti péntekeken keresztutat járunk az esti szentmise után.
Gyónási lehetőség: az atyák a szentmisék előtt ill. megbeszélt időpontban mindig
rendelkezésre állnak
A haiti földrengés károsultjainak további támogatására
adományokat lehet küldeni a Katolikus Karitász bankszámlájára:
Számlaszám: 12011148-00124534-00900004
További információ: http://ujkatolikus.hu/adattar.php?h=36

Kiadja: Rákoscsaba-Újtelep Árpádházi Szent Erzsébet Plébánia
Cím: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 39. Tel:258-4074
www.szenterzsebet.plebania.hu
Fogadó órák: hétfő 16-17, szerda 10-11, péntek 10-11.
F.kiadó: Szőke Lajos plébános; Készült 200 pld-ban.
Az újsággal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat várjuk a szep.szerk@gmail.com szerkesztőségbe.
Az újság önköltségi ára 70 Ft, adományokat a kiadáshoz a kihelyezett perselybe kérjük elhelyezni.
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