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… és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a 
mi Urunkban 
A hitvallásunk következő alaptétele a Jézus Krisztusba vetett hitünk. Ennek az első és 
legfontosabb pontja a születés megvallása. Az örömhír és az életünk megújulása is jelen 
van ebben az egy mondatban. Isten ugyanis a történelem egy adott pillanatában emberré 
lett értünk. Nem hasonló lett, nem úgy tett, mintha ember lenne, hanem hús vér emberré 
lett. Szent János evangélista kifejezetten a „hús” szót használja az evangéliumában az 
eredeti szöveg szerint. Egy lett közülünk, hogy megmutassa számunkra, hogy milyen az 
ember valójában. 
Jézus személyével kapcsolatban sok esetben elbizonytalanodunk, vagy tévútra jutunk. 
Ennek általában az az oka, hogy vagy a valóságos embersége kerül túlzottan előtérbe, 
vagy a valóságos istenségét tekintjük egyoldalúan. 
Jézus Krisztus valóságos emberségének az első és legfontosabb hozadéka az, hogy 
megmutatta önmagában az emberi élet kiteljesedését és örök sorsát. Ennek megfelelően 
láthatjuk, hogy nem a csodákon, vagy a nagy tetteken, beszédeken van a hangsúly. Jézus 
mindezekkel azt fejezi ki, hogy ki Isten számára az ember és mi a terve az emberi és földi 
életünkkel. Megmutatja, hogy hová tartunk és rávilágít a lehetőségére annak, hogy a 
feltámadást éljük a mindennapjainkban. 
Jézus valóságos istensége emeli fel az emberség oldalát. Így nem pusztán egy nagy 
történelmi alak, egy jó példa, hiteles tanító, hanem az a valaki az őt követők életében, aki 
a világ végéig, mint jó Pásztor vezeti övéit. Isteni mivolta rámutat továbbá arra is, hogy 
Isten és ember teljesen egymásra hangolt létezők. Ezt láthatjuk minden esetben a 
Szentírásban is, amikor valaki Jézussal találkozik. Isten és ember harmonikus egysége 
jelenik meg, vagy éppen áll helyre a találkozással. Az Egyházban pedig ez folytatódik 
Krisztus második eljöveteléig. 
Isten szeretetének megértése az egyik fő lényege még a megtestesülésnek. Isten végtelen 
szeretete nyilvánult ki irántunk ebben a cselekedetében. Ez nem egy egyszeri 
megnyilvánulás Isten részéről, hanem már a kinyilatkoztatással és az ószövetségi 
eseményekkel hosszasan előkészített, a végtelenségbe mutató szeretet- megnyilvánulás. 
Minden nappal meghívottak vagyunk arra, hogy valamilyen formában ennek részesei 
legyünk, hogy ezáltal egyre inkább kibontakozzon az életünk és az örök élet útján 
járjunk.                 Rev. Reznek Ádám 
                  
Ha elmétek távol járt az Istentől, most keressétek tízszeres buzgalommal ! 
                  Bár 4,28 
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Események templomunkban 
 
Március 19-én Nánási Áron részesült templomunkban a keresztség szentségében. 
Április 21. Az egyházközségi képviselőtestület ülése a plébánián. 
Április 23. Az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Ezt az ünnepet Szent Fausztina nővér  
(+ 1938) magán kinyilatkoztatásai alapján  II. János Pál pápa vezette be 2000. ápr. 30-án. 
Májusban a szentmisék kezdete előtt negyed órával májusi ájtatosságot tartunk. 
Május 5. Elsőpéntek. 
Május 6. Elsőszombat. A papság kegyelmi támogatásának napja. – 14 órától a régi 
kápolnánkban adományokat fogadunk és osztunk a rászorulók számára. 
Május 7. Húsvét 4. vasárnapja. Könyörgő nap a papi hivatásokért.  Szentmise után 
titokcsere lesz a Rózsafűzér Társulat Tagjai számára. 
A Mária Légió minden hétfőn 16:30-tól  (hetenként váltakozva) beteglátogatást  vagy 
közös imát végez. 
Csütörtökönként 19 órára Ádám atya az egyetemistákat és hasonló korúakat várja 
közösségépítő programra a plébániai hittanterembe. 
Szombatonként 19 órától ugyanott a gimnazistáknak és kortársaiknak lesz ifjúsági 
hittan. 
Felnőtt katekézis május 4-én és 18-án lesz 17 órától a hittanteremben. 
Az András atya által vezetett Keresztény filmklub következő alkalmai április 27-én és 
május 11-én lesznek. 
Május 18. A szentmise után szentségimádási órát tartunk. 
 

A megbocsátás 
A legfelső szinten a megbocsátásnak semmilyen előfeltétele nincs, semmi sem 
kényszerít rá, és nem azért bocsátunk meg, mert ettől várunk valamit. Ebben az esetben 
a megbocsátás a másik személy iránt érzett szeretetünk megnyilvánulása. (…) De vajon 
valóban őszinte megbocsátásról van szó ezekben az esetekben? Nem tudjuk, nem 
tudhatjuk, és ami ennél is fontosabb: sokszor maga a szóban forgó személy sem biztos 
abban, hogy valóban megbocsátott-e a sértő félnek. Ez pedig rendkívül kínzó kérdés 
lehet. Ezt a kérdést az segíthet megválaszolni, ha megvizsgáljuk a megbocsátás 
következményeit, annak kedvező hatásai ugyanis csak akkor jelennek meg, ha az érzés 
valóban őszinte.           Szondy Máté: Hogyan tudnék továbblépni? 2014 
 

„A feltámadás nem feledteti el a passiót” – mondta egyszer Lustiger bíboros. 
Hasonlóképpen a megbocsátás sem feledteti el a bűnt. „Sokan gondolják úgy, hogy az 
elszenvedett sérelem szívünkbe vésődött emléke annak a jele, hogy még nem bocsátottak 
meg. Pedig nem is lehet elfelejteni egy olyan eseményt, ami fájdalmat okozott nekünk. 
Az emlékek a memóriánkra tartoznak, a megbocsátás pedig a legmélyebb szándékunkra. 
Ez pedig nem ugyanaz. (…) Abból tudhatjuk, hogy valóban él bennünk a megbocsátás,  
hogy az emlék maga nem tűnt el, de már nem rombol bennünket, és nem akadályozza 
többé az életünket.”        CristinePonsard: Hit a családban. 2007 

 

Amikor vétkeink bocsánatát kérjük Istentől és biztosítjuk Őt, hogy mi is 
megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek (így írja Máté), mondván: „amiként mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétőknek” – vagyis annak, aki velünk szemben vétkezik (így 
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mondja Lukács), akkor ezt nem feltételként értjük, hogy Isten is megbocsásson nekünk. 
Isten önmagától bocsát meg nekünk, megelőzve minket és minden feltétel nélkül, de 
elvárja, hogy mi is megbocsássunk az embereknek, akik ellenünk vétettek. Imáinkban 
biztosítanunk kell Istent, hogy erre készek vagyunk, sőt amikor Hozzá fordulunk, az 
embereknek máris megbocsátottunk (Máté), vagy ebben az órában megbocsátottunk 
(Lukács). Erre újra és újra készen kell lennünk.           Dr. Bánk József: Miatyánk. 1996 

 

A kommunikáció égi patrónusai 
 

XII. Piusz pápa 1951. január 12-én Gábor főangyalt – Jézus születésének hírül adóját – a 
távközlés és a hírszolgálatok védőszentjének nyilvánította. (Szobra ott van a Santa Maria 
di Galeria mellett fekvő vatikáni rádióállomás antennái között.)  Ugyanő 1958. február 
17-én assisi Szent Klárát - távolba látó képességei miatt – a televíziózás égi patrónusává 
nyilvánította. Eredetileg II. János Pál pápának az volt a szándéka, hogy sevillai Szent 
Izidort, az utolsó egyházatyát tegye az internethasználók és programozók védőszentjévé, 
de ez hivatalos formában nem valósult meg.  A kora tudáskincsét 20 könyvbe sűrítő Szt. 
Izidort 2001 óta tekinthetjük az internet védőszentjének. Ám az Olasz Püspöki 
Konferencia kezdeményezésére 2003-ban megtartott szavazáson az olaszok jelentős 
része nem őt, hanem Giacomo Alberione (+1971) boldoggá avatott olasz papot látta 
volna szívesen ebben a minőségben. Ő volt az, aki 1901 évi látomása alapján az 
Evangéliumot hirdette meg és alkalmazta kommunikációs eszközként.  Takács J. 
 

Az öregség kincsei 
Mit nyer az ember azzal, ha idős, öreg? Íme néhány rejtett kincs: 

- A higgadtság az első. Lassan megtanuljuk, hogy a másik öröme fokozza az 

enyémet, a másik biztonsága az én békém támasza. Látásunk élesedik: a lényeg 

mindig több annál,  ami látható. Toleránsak leszünk, mert tudjuk, hogy mi 

magunk is növekedésben vagyunk. 

- Kialakíthatunk egy új szeretetképességet: nem magunkat állítjuk érdeklődésünk, 

aggodalmunk középpontjába. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor felszabadulunk egy 

sor felesleges aggodalom, rosszat sejtő várakozás nyomása alól! 

- A harmadik, időskorban megjelenő ajándék: a transzcendentális képesség. Ez lehet 

közvetlen vallási tapasztalaton nyugvó, de létrejöhet természetes meditálás útján 

is. Az ilyen önfeledtség hozzáférhetővé tesz számunkra olyan élményeket, 

amelyek különben előlünk elzárva maradnának. A misztika mondhat a legtöbbet 

erről. 

- Megtanulunk más mértékkel mérni. Aminek igazán jelentősége van, csak az méltó 

arra, hogy küzdjünk érte, hiszen nincs időnk arra, hogy ostoba, értéktelen 

élmények után kapkodjunk, s közben elveszítsük azt, ami gazdagíthatna. (…)Az 

öregkori bölcsesség jele és gyakorlata: megkérdezni magunktól, hogy mi a 

nélkülözhetetlen, a fontos, és mi az, ami felesleges. A kapni vágyás helyett az adás 

igényét fejleszteni. Ez az a bölcsesség, ami felszabadít. 

Az idősödésnek nem az a jelentése, hogy lassan kivonuljunk az életből, hanem, hogy 
kiteljesedjen emberségünk.     Dr. Sávai János teológia tanár (Szeged) 
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A pápa meggyőződése a miénk is ? 
 

Az evangélium szépségét nem tudjuk mindig megfelelően megmutatni, de van egy jel, 
amely soha nem hiányozhat: az utolsókkal való törődés, azokkal, akiket a társadalom 
kiselejtez és eldob.        Ferenc pápa: Evangelii Gaudium 195. 
 

Jó hír családoknak, nőknek 
 

Ha a jövőben létrejön egy olyan vatikáni hivatal, amely a családdal kapcsolatos 
kérdésekkel foglalkozik, akkor Ferenc pápa (a maga K9 tanácsadó csoportjával együtt) 
teljes mértékben el tudja képzelni, hogy a vezetését egy házaspár, vagy akár egy nő lássa 
el. Akkor már nem lesz szükség arra, hogy az elnöki posztra egy bíborost nevezzenek ki. 

     Paul Zulehner: Merre kormányozza Ferenc pápa az egyházat? 2016.  83. old. 
 

Merjük egymást megszólítani ! 
 

Örömmel tapasztaljuk, hogy a templomunkban tartott szentmiséket újabban általunk 
eddig nem látott és nem ismert személyek is látogatják. Ezúton is üzenjük nekik: Isten 
hozott Benneteket nálunk! Örülünk Nektek! Szeretnénk, ha testvéri, megértő, segítő és 
befogadó közösségre találnátok körünkben. Örömmel vennénk, ha Ti is mielőbb be 
tudnátok kapcsolódni egyházközségünk, templomunk életébe. Hogy megismerhessük 
egymást, bemutathassuk szolgálatainkat, alkalmainkat: le kell magunkban győznünk 
esetleges félszegségünket, kisebb-nagyobb gátlásainkat. Csak így szólíthatjuk meg 
egymást. Ha nem tesszük: a közönyösség gyanúját vonhatjuk magunkra. 
Aki ezt elolvassa: legyen a párbeszéd kezdeményezője!                    TJP 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 

Április 23. (Húsvét 2. vasárnapja) Hajdú család 
Április 30. (Húsvét 3. vasárnapja) Ifjúság 
Május 7. (Húsvét 4. vasárnapja) Rózsafüzér Társulat 
Május 14. (Húsvét 5. vasárnapja) Pallag család 

 

Megér egy mosolyt 
 

Rómában egy apa a nagycsütörtöki lábmosás szertartására induló fiát korholja: 
- Miért nem mostad meg a lábadat?! 

- Ugyan minek. Majd a pápa megmossa! 

 


