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A Szent Család Templomból

14. évfolyam 5. szám - az Úr 2013. évének május havában

E hónapban megfigyeljük két megyésfőpásztor nyilatkozatát a hit évéről. A
vallomásokat a Magyar Kurír hírügynökség oldalán bővebben is olvashatjuk.
Beer Miklós váci megyéspüspök kiemeli: az egyházi évben átíveli a polgári évet
a mi hitben való emlékezésünk, megújulásunk. Saját életünkre és a világra is
reflektálnunk kell. A megváltozott körülmények között újra felnőtté kell válnunk
istenkapcsolatunkban. A szolgálati papság mellett a diakónusok, lektorok, akolitusok
saját munkájuk, családjuk mellett vállalnak feladatot az Egyház szolgálatában. Szent Pál
szavaival élve kinőttünk a kisgyerekkorból, amikor még csak tejjel táplálhattak minket.
Az érett hit szilárd táplálékát vesszük magunkhoz. A minket körülvevő világ eseményeire
kell reflektálnunk. Megváltozott a világ körülöttünk: a hitét, keresztény gyökereit vesztett
Európa. A gazdasági válság gyökere az emberi önzés, kíméletlenség, hatalomvágy.
Megjelenik az Isten nélküli világ elbizakodottsága, gőgje, önpusztítása. Keresztény
emberként meg kell értenünk, hogy Isten ezt a világot bízta ránk. Ennek a világnak kell
reménységet adnunk, az örök élet távlataival fölemelnünk és megtisztítanunk a rossztól.
Segíteni kell a társadalmat, hogy magára találjon.
Márfy Gyula veszprémi érsek a hit évét megnyitó beszédében emlékeztet, hogy
már VI. Pál pápa is meghirdette a hit évét 1969-ben. A mostani hit éve jelzi, hogy
korunkban kiemelkedő jelentősége van a hitnek, a kereső, sokféle hiányban szenvedő
emberiség számára. Jézus csodáinak egyik célja az, hogy hitet ébresszen a környezetében.
Ezt bizonyítják a Genezáreti-tavon a tengert lecsendesítő Jézus, és Lázár
feltámasztásának története. Máskor az emberek hitét jutalmazta meg csodáival, például
mikor a vérfolyásos asszonyt vagy a kafarnaumi százados fiát meggyógyította. Milyen a
hit helyzete ma a világban? – vetette fel az érsek. A középkorban az istenhit az élet
természetes velejárója volt; az iskolák, a boltok, a tanácstermek, a kaszárnyák, a kórházak
területén. - A tanúságtevő Berzsenyi, a bölcs Arany, az istenkereső Ady, Kosztolányi, az
ateista Szabó Lőrinc, József Attila és Váci Mihály verseit idézte. Napjaink embere
pótcselekvésekben véli betölteni a lelkében honoló belső űrt. Prohászka Ottokár egyik
elmélkedésében rámutat: az ember Istentől kapja életét, és mihelyt öntudatra ébred,
fellobban benne a Teremtőbe való visszavágyódás. Hiszen Isten nélkül mindannyian
befejezetlenek, tökéletlenek vagyunk, és csak akkor teljesedhetünk ki, ha Isten szétárad
bennünk, betölt kegyelmével. A kenyérharcban tetten érjük-e Istent a lelkünkben?
Nézzünk magunkba, vizsgáljuk magunkat. Ne feledjük, hogy életünkkel,
viselkedésünkkel, példánkkal a hit hordozóiként missziós feladatot is betöltünk
környezetünkben.
Pető István atya
(Forrás: www.magyarkurir.hu)
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templomunkban
Az elmúlt hónapban két gyermek, Szilárd és Máté Ábel részesült a keresztség
szentségében, hozzánk tartozó temetés ebben az időszakban sem volt.
Kiss Miklós volt ministránsunkat a szegedi Dómban 2013. június 22-én, délelőtt
10 órakor pappá szenteli dr. Kiss-Rigó László, Szeged-Csanádi püspök. A papot adó
egyházközség számára a papszentelés különös ünnep. Remélhetően sokan szeretnének
jelen lenni a szegedi papszentelésen. Ha lenne 40 jelentkező, akkor kb. 3000 Ft-ba
kerülne az autóbusz fejenként. Kérjük, hogy akik vállalják ezt az utat (reggel ½ 6-kor
kellene indulni és este 5-6 óra körül érkeznénk vissza), mielőbb jelezzék szándékukat a
sekrestyében, hogy meg tudjuk rendelni az autóbuszt. Ha már ott leszünk Szegeden,
kimegyünk Röszkére is, hogy meglátogassuk plébánosunk szülőfalujának templomát,
amely most ünnepli felszentelésének 100. évfordulóját.
Kiss Miklós újmisés atya itt, a mi templomunkban mutatja be első szentmiséjét
másnap, június 23-án délután 4 órakor. Ezen a vasárnapon, délelőtt nem lesz 9 órakor
szentmise, hanem a délutáni újmise lesz a vasárnapi szentmiséje közösségünknek.
Pünkösd vasárnapját követő hétvégén ünnepli a Katolikus Egyház a
Szentháromság vasárnapját, amelyet a néphagyomány „kicsipünkösd”-nek hív. A
Szentháromság tisztelete folyamatosan jelen van az egyház életében. Már a korai
szentmise- és imádságos szövegek is tartalmaztak fohászokat, amelyek a háromszemélyű
egy Istenhez szólnak, azonban csupán 1334-ben, XXII. János pápa rendeletére lett
különálló ünnep. A barokk kori templomok szinte mindegyikében jelen van a
Szentháromságot jelképező háromszög, amelyben egy nyitott szem található. Szintén a
barokk korban vált elterjedtté az ún. Szentháromság-szobrok állítása a települések
főterein. Ezeket az emlékműveket a pestisjárványok idején hálából vagy engesztelésből
állították, és a Szentháromság képi megjelenítései díszítik.
Van az újszövetségnek néhány jelenete, ahol feltűnik a Szentháromság, például
Jézus megkeresztelkedésénél, és Jézus kereszthalálakor, Jézus búcsúbeszédében
számtalan utalást találhatunk mindhárom személyre (Jn 14,16). De Jézus, amikor
tanítványait tanítani küldi, a missziós parancsot is a Szentháromság nevében adja (Mt
28,19). Apostoli levelekben pedig az áldás formulák egyben Szentháromságtani formulák
is (2Kor 13,13).
A Szentháromság modelljének újszerű mondandója van az Istenről. Eddig az
Istent mindig magányos zseninek, diktátornak, szuperlénynek, legfőbb észnek, szigorú
bírónak képzeltük el. A Szentháromság modellje az Istent is, és az Isten életét is
közösségi vonatkozásában mutatja be. Ez az ideális kapcsolat modellje lehet az emberi
kapcsolatoknak. Az emberi személy a maga teljességét soha nem magányos zseniként,
vagy bíróként éli meg, hanem társas kapcsolataiban. Aszerint, hogy ezek a kapcsolatok
milyen mélyek, úgy értelmezhető egyre érettebbnek az emberi személyiség. A
Szentháromság személyeit a szeretet köti egybe. Kicsit más és kicsit erőteljesebb, mint az
emberi szeretet, de ez egyben modellje minden emberi kapcsolatnak, amely ideális
esetben nem elnyomja, feloldja, megsemmisíti a másik személyt, hanem állandó
kapcsolatban van vele, kiteljesíti.
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XVI. Benedek pápa szavai az ünnepről rámutatnak a Szentháromság legmélyebb
titkára „Isten nem csodálatos magányban él, elsősorban az élet kifogyhatatlan forrása,
amely szüntelenül ajándékozza magát és szól hozzánk. Mindenben, ami létezik, bele van
vésve a Szentháromság »neve«, mert minden a szeretetből származik, afelé tart és a
szeretettől hajtva mozog.”

Jószándékú hívektől, barátainktól többször is megkaphattunk elektronikus
levélben vagy kinyomtatva egy „személyes kinyilatkoztatást”, amely „A nagy
figyelmeztetés” címen terjed.
A 2010 novemberében indult írországi üzeneteket 2012 decemberében Štefan
Sečka, a Szepesi Egyházmegye megyéspüspöke hivatalos nyilatkozatban, néhány hete
pedig Denis J. Hart melbourne-i érsek a papságnak írt körlevélben, Ternyák Csaba egri
érsek a csíksomlyói beszédében ítélte el.
Az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária” üzenetei számos súlyos teológiai,
történelmi és tárgyi tévedést tartalmaznak, amelyek ellentmondanak a Katolikus Egyház
tanításának, a hiteles katolikus magán-kinyilatkoztatás misztikus hagyományának, sőt
saját jövendöléseinek is, és nem hozzák az igazi égi üzenetekkel járó béke, szeretet, öröm
lelki gyümölcseit.
A legnagyobb veszély, hogy rájuk hivatkozva egyes katolikusok fontosabbnak
tarthatnak egy hamis magán-kinyilatkoztatást, mint a pápa Istentől kapott tekintélyét.
Különös, hogy a prófécia egyházszakadást jövendöl, ami akár önbeteljesítő jóslattá is
válhat. Sátáni cél és stratégia, aminek megvalósulásához részben éppen az vezethet, ha az
emberek az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Máriáéhoz” hasonló, veszélyes és megosztó
próféciákat kezdenek követni.
Dr. Mark Miravalle neves mariológus, a Steubenville-i Ferences Egyetem
teológiaprofesszora szerint az Egyház és a világ jelenlegi, kihívásokkal teli időszakában
reálisan számíthatunk további, igaz elemekkel kevert hamis üzenetekre, melyek sátáni
célja, hogy elfordítsanak a hiteles egyházi tekintélytől és tanítástól, valamint korunk
hiteles égi üzeneteitől. Ezt csakis Ferenc pápa és az egyházi tekintély iránti
engedelmességünk megerősítésével védhetjük ki. Imádkozzunk a Szentatyáért, szent
Katolikus Egyházunkért, az Isteni Irgalmasság és a Szűzanya Szeplőtelen Szíve
győzelméért – amelyről hiteles kortárs üzenetek szólnak –, valamint azért, hogy az
állítólagos látnok és követői békében megtérjenek és visszatérjenek az Egyház szívébe,
egységébe és az iránta való engedelmességbe! (Forrás: Magyar Kurír katolikus hírportál)

Máj. 26. (Szentháromság vasárnapja): Ifjúság
Jún. 2. (Úrnapja): Hajdú család
Jún. 9. (Évközi 10. vasárnap): Szent Mónika közösség
Jún. 16. (Évközi 11. vasárnap): Almási család
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Szardínia közepén elterülő hegyvidéken született. Szülei kishaszonbérlők voltak.
Ignác sem írni, sem olvasni nem tanult, szüleinek kellett segítenie a ház körül. Viszont
anyja már korán bevezette a ,,szentek tudományába”, és nagyon sokszor magával vitte a
templomba. Tizennyolc éves korában Ignác súlyosan megbetegedett, s megfogadta, hogy
kapucinus lesz, ha nagyanyja ki tudja esdeni számára a gyógyulást. Az imádság
meghallgatásra talált. Azonban ígéretéről megfeledkezett. Évekkel később Ignác a mezőn
lovagolt, amikor lova megbokrosodott és vad vágtába kezdett. Miután megmenekült a
veszélyből, már másnap korán reggel elindult apjával a kapucinusok provinciálisához, de
felvételi kérelmét elutasították. Később egy befolyásos őrgróf közbenjárására mégis
felvételt nyert. A noviciátusban novíciusmestere teljesen félreismerte, képmutatót sejtett
benne, és el akarta küldeni. Végül nehezen, de megkapta az engedélyt, hogy letehesse
fogadalmát. Később gyűjtögető testvér tisztséget kapott, és miközben koldulni járt,
hithirdető is lett. Tíz év múlva Cagliariba került gyűjtögető testvérnek. Itt, Szardínia
fővárosában lett az egyszerű testvérből a szardíniai nép nagy csodatevője és hithirdetője.
Általában gyerekek vették körül. Ismerte a szíveket, birtokolta a jövőbelátás és a
csodatétel adományát. Közbenjárására betegek nyerték vissza egészségüket, halottak
támadtak életre. Mindezek miatt a szentet az Egyház történetének nagy csodatevői közé
számítják.
Liszkócziné Petrik Anita
- Van egy ország, ahol mindenki szolga és úr egyszerre. És egyenlő. Mindig, az év
minden napján.
- Melyik az az ország? - Krisztus országa.
- Az fönn van, a felhőkben. - A lélekben van.
Kosztolányi Dezső

Gyerek

Két és fél éves kislány elmélkedése:
"Ha nem térek meg, akkor nem a mennybe megyek, hanem a bokorba."

- felnőttnek sem árt
Négy pap vitatkozik egy teológiai kérdésről. Hárman képviselik az egyik álláspontot,
egyiküknek más a véleménye. Mikor a renitens pap kifogy az érvekből, felkiált:
- Uram, tudom, hogy igazam van! Adj valami jelet, hogy így van!
Hirtelen menydörög egyet az ég.
- Ugyan már, ez csak véletlen! - mondja a három másik.
- Uram, ha igazam van, adj egy nagyobb jelet, hogy a többiek is elhiggyék!
A derült égből lecsap egy villám.
- Ez csak véletlen! - hitetlenkednek a többiek.
- Uram, adj valamilyen félreérthetetlen jelet, hogy meggyőzd ezt a három hitetlent!
Az égből egy mély hang dörmögi:
- IGAZA VAN!
A három hitetlenkedő pap összenéz, majd az egyikük:
- Jól van, akkor most két vélemény áll hárommal szemben...

