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A Szent Család Templomból

20. évfolyam 3. szám - az Úr 2019. évének március havában

Az egyházi rend, vagy papság szentsége

Az egyházi rend mások üdvösségére irányul. A személyes üdvösséghez is hozzájárul, de
ezt mások szolgálata által teszi. Sajátos küldetést jelent az Egyházban, és Isten népének
gyarapodását szolgálja. (KEK -A Katolikus Egyház Katekizmusa- 1534)
E szentségben azok, akik a keresztség és a bérmálás által már fölszenteltettek a hívők
általános papságára, különleges fölszenteléseket kaphatnak. Azok, akik az egyházi rendet
kapják, arra szenteltetnek föl, hogy Krisztus nevében "az Egyházat Isten Igéjével és
kegyelmével legeltessék". (KEK 1535)
Ezt a szentséget Krisztus alapította (és szolgáltatta ki először) az utolsó vacsorán, amikor
megbízta tanítványait az Ő evangéliumának hirdetésével, a bűnök megbocsájtásával és az
Ő testének és vérének megjelenítésével és szétosztásával.
Az egyházi rend az a szentség, mely által a Krisztustól Apostolaira bízott küldetés
teljesítése folytatódik az Egyházban az idők végezetéig: tehát az apostoli szolgálat
szentsége. Három fokozata van: püspök, áldozópap, diakónus. (KEK 1536)
A püspök, mint apostolutód rendelkezik a papság teljességével. Kézfeltétel és a szentelési
ima elmondásával ő szenteli fel az áldozópapokat, akik az ő munkatársai a papi
szolgálatban, és ugyancsak a püspök szenteli a diakónusokat is, akik az igehirdetés és az
oltár szolgálatában segítik a papságot. Püspököt pedig a pápa kinevezése alapján, három,
már felszentelt püspök szentelhet érvényesen. Az egyházi rend is, mint a keresztség és a
bérmálás eltörölhetetlen jegyet nyom a lélekbe. Akit egyszer felszenteltek, az pap
mindörökké, még akkor is, ha önszántából elhagyja, vagy valami miatt eltiltják a papi
szolgálattól. Pl. halálveszély esetén akkor is feloldozhatja a haldoklót, ha elhagyta a papi
szolgálatot.
A felszentelt pap (Krisztus mása) Krisztust jeleníti meg a közösségben. Különösen is
megvalósul ez a szentmisében, ahol a felszentelt pap, Krisztus egyetlen áldozatát jeleníti
meg.
Krisztus jelenlétét a szolgában nem úgy kell érteni, mintha minden emberi gyöngeség, az
uralkodhatnámság, a tévedések, azaz a bűn ellen védett lenne. A Szentlélek ereje, a szolga
nem minden cselekedeténél mutatkozik meg egyforma erővel. Míg a szentségekben ott
van a biztosíték, hogy még a kiszolgáltató bűnössége sem tudja akadályozni a kegyelem
gyümölcsét, addig sok más cselekedetben a szolga emberi pecsétje nyomot hagy, ami
nem mindig az evangélium iránti hűség jele, ezért az Egyház apostoli termékenységének
árthat. (KEK 1550)
Mások üdvösségének szolgálatában nem akadályozza a papot a személyes bűne, de a
személyes üdvösségét veszélyezteti, ha nem szentül szolgáltatja ki a szentségeket. Tehát
akkor a leghatékonyabb a szolgálata, ha az életszentség útján jár. Ezért sürgeti az egyház,
hogy hívei imádkozzanak szent papokért.
András atya
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Templomunk látogatottsága. Február 24-én a vasárnapi szentmisén résztvevők száma:
82 hívő (a sekrestyést és az énekkart is beleértve), 1 miséző és 1 gyóntató pap, 3
ministráns. Szentáldozáshoz járult 47 fő és további ismeretlen számú személy a kóruson.

Események egyházközségünkben

Február 22-én helyeztük örök nyugalomra a 49 éves korában elhunyt Gábor Anikó
testvérünket. R:I:P:
Április 6. Első szombat. Angyalföld téri volt kápolnánkban 14 órától adományokat
fogadunk és osztunk rászoruló testvéreink részére.
Április 18. Nagycsütörtök. Az esti szentmisében emlékezik meg az Egyház az utolsó
vacsoráról és az Oltáriszentség alapításáról.– Szentmise után Lamentátió, melyet
virrasztás követ.
Április 19. Nagypéntek. Szigorú böjti nap. E napon emlékezik meg az Egyház az Úr
szenvedéséről és hódol keresztje előtt. A szertartások 17:30-kor kezdődnek.
Április 20. Nagyszombat. Tűz- és húsvéti gyertyaszenteléssel 20 órakor kezdődik a
húsvéti vigília, melynek keretében most felnőtt keresztelés is lesz, majd a feltámadást
ünneplő szentmise, melyet körmenet és Te Deum követ.
Nagyböjt péntekjein 17:30 órai kezdettel keresztúti ájtatosság keretében idézzük fel és
éljük át Jézus keresztútjának, szenvedéseinek mozzanatait.

Figyelem, óraátállítás!

Március 31-én hajnalban óráinkat 1 órával előre kell állítani. Szertartásaink és
programjaink e naptól (vasárnap 9, hétköznap este 6) a nyári időszámítás szerint kezdődnek!

Bűn és bűnbánat
Mi a bűn? Az örök törvénnyel ellenkező szó, cselekedet vagy vágy.

Szent Ágoston

A bűn kétségbeesett visszautasítása annak, hogy legmélyebb identitásunkat Istennel való
kapcsolatban, az ő szolgálatában fedezzük fel. A bűn annak a keresése, hogy Istentől
függetlenül legyünk önmagunk, tőle elhatárolódva találjunk rá önazonosságunkra.
Sören Kierkegaard
… a bűn lényege elsősorban nem a törvények megszegésében van, hanem az Istennel, az
egymással és az egész teremtett világgal való kapcsolatunk megromlásában.
Barbara B. Taylor
Keresztény tapasztalatunk azt mondja, hogy a bűn több a körülmények szerencsétlen
alakulásának következményénél, a tőlünk független, külső erők hatására történt botlásnál.
Valami azt súgja nekünk, hogy amikor bűnt követünk el, azt jobb meggyőződésünk
ellenére (tehát tudatosan) tesszük, a magunk akaratából (tehát önként), s így a rossz
irányt választjuk, amely eltávolít Isten szeretetétől. Bizonyos mértékig gyöngék,
tehetetlenek és korlátozottak vagyunk, de a bűn akkor is létezik. A bűn tehát az Isten és
emberszeretet szándékos megsértése, s az ember egymaga nem teheti jóvá.
Holland Katekizmus (1966)
A bűnbánatnak egyszer vesse alá magát az ember és örökké folytassa, mert mindenki
adósaként tekint az Úrra, mert minden kérő üdvösségének szerzője Isten.
Tertullianus
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A gyónás nem csak a bűnbánat, hanem a gyógyulás szentsége is. Isten nem botránkozik
meg miattunk és tetteink miatt; nem ítél el, és nem jön indulatba bűneink miatt. Lehajol
hozzánk, lábainkat mossa, megérintve és begyógyítva rejtett sebeinket, amelyekhez még
mi sem merünk nyúlni. (…)Aki meggyónja bűneit, befogadja Isten irgalmát az élet
valóságában, álarcok nélkül. Befogadja azt különösen ott, ahol az emberség esendő,
gyenge… ahol gyógyulásra van szükség.
a Pesti Ferencesek honlapjáról
Bocsáss meg nekünk, ó Uram, mi magunk valljuk magunkat a közönséges ember
típusának,
A férfiak és nők típusának, akik bezárjuk az ajtót és ülünk a tűz mellett,
Akik félünk Isten kegyelmétől, Isten éjszakájának magányosságától, a megkövetelt
lemondástól, a ránk mért ínségtől;
Akik nem félünk annyira az emberek igazságtalanságától, mint az Isten igazságától;
Akik a kéztől az ablakon, a tűztől a zsúptetőn, az ököltől a kocsmában, a csatornába
taszítástól
Nem félünk úgy, mint Isten szerelmétől. (…)
Úristen, könyörülj rajtunk.
Krisztus, könyörülj rajtunk. (…)
T.S.Eliot: Gyilkosság a székesegyházban.(Beckett
Szt. Tamás mártiriumáról szóló verses dráma) Részlet.

Torz Isten-képek

Nem Jóistenke!
Isten nem egy stewardes, de nem is ügyeletes orvos, vagy ügyeletes tűzoltó, aki egyetlen
kérő szavunkra rögtön rendelkezésünkre áll, hogy kívánságunkat teljesítse, vagy bármi
bajban, vészben (olyanokban is, melyeket figyelmetlenségünkkel, felelőtlenségünkkel mi
magunk idéztünk elő) gyógyító, kárelhárító legyen. A vallásukat gyakorló keresztények,
sőt katolikusok között is szép számmal vannak, akik így tekintenek az egy igaz Istenre,
csak ilyen lealacsonyító szerepben látnák őt szívesen és ráadásul a lekezelő és lekicsinylő
– és éppen ezért az Úr személyét mélységesen sértő – Jóistenke nevet ragasztják rá.
Takács József
Ideje volna szakítani azzal az Istennel, akit lehetőségeink határához érve
hézagpótlóként alkalmazunk és akkor hívunk segítségül, amikor a vég közeleg. Istent
nem szorongattatásunk és sikertelenségeink alkalmával, hanem minden földi és élő
teljesség közepette kellene megtalálnunk; csak így volna nyilvánvaló, hogy Isten nem
szükségből rögtönzött menedék, amely oly mértékben válik feleslegessé, ahogyan
lehetőségeink határai tágulnak.
Dietrich Bonhoeffer + 1945 evangélikus teológus, mártír

Találkozás az igaz Istennel

Nagyböjt a tisztulás, a letisztulás ideje. Szükségünk van erre az időszakra, hiszen ha
összemázgálódik a szemüvegünk, akkor csak torz alakokat vagyunk képesek látni.
Letisztítása azt eredményezi, hogy a meglévő valóságot vagy sokkal tisztábban látjuk,
vagy ha már nagyon elkoszolódott a szemüveg, akkor új színeket, új alakokat fedezünk
fel magunk körül. Nem a valóság változik meg, hanem mi látunk tisztábban.
A böjti időszakot sok mindenre felhasználhatjuk. Lehetséges egyfajta diétának, vagy az
ego nagy győzelmének is felfogni, miszerint a saját erőmmel mennyi mindenre képes
vagyok. Képes vagyok nyerni! De ez az időszak lehet a letisztulásnak is az időszaka,
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amikor elkezdünk tisztán látni, amikor elengedünk olyan dolgokat, melyek már nem
alakítói, aktív szereplői a jelenünknek. Ilyen momentumokat találunk életünk minden
területén, könnyen felfedezhetjük akár az Istennel való kapcsolatunkban is. Hiszen egy
élő kapcsolat sohasem lehet állóvíz. Az állóvíz könnyen romlásnak indul, viszont ha van
dinamizmus, akkor mindig élő marad. A dinamizmus magában foglalja a változást is,
bizonyos dolgok, események, szereplők, gondolatok alakulnak és változnak. A hitünket,
ha ebben a kontextusban szeretnénk elhelyezni, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy az
elmúlt időszakban mi történt köztem és az Isten között. Történt-e valami? Beer Miklós
váci püspök atya szokta mondani: „A tavalyi hitemmel, idén nem sokra megyek”. Nem
ér akkor semmit a vallásgyakorlatom? De! Sokat! Viszont nem telepedhet ránk a
megszokás, nem élhetünk azzal a hittel, amit szüleinktől, nagyszüleinktől kaptunk.
Nekem saját magamnak kell megtalálni a saját hitemet, felfedezni Istennek az arcát, aki
velem akar találkozni. Ez a találkozás nem egy múltbeli eseményen keresztül akar
megjelenni, sem a jövő leple alatt nem akar rejtőzni. Ez a találkozás itt és most tud
megtörténni.
Engedjük, hogy a készület mosogassa a szívünk szemüvegét. A böjt, az imádság, az
alamizsna mind eszköz a kezünkben, amelyek utat mutatnak. Olyan utat, amelyen nem
kell győznünk a saját erőnkből, hanem Istenbe kapaszkodva kell haladnunk. A közös
munkálkodás közben felfedezhetjük az Isten milyenségét. Azt az Istent, aki átölel
minket, aki szeret és azt az Istent, aki motivál, aki utunkra indít. A haladásunk közben
nem a világ fog megváltozni, hanem a mi látásunk tisztul ki, amelyen keresztül fel tudjuk
fedezni a hozzánk lehajló és minket felemelni akaró igaz Istent.
Rev. Törő András püspöki titkár

Kérés

A Szent Sír virágokkal való díszítésére adományokat kérünk és köszönettel fogadunk.

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek
Március 24. (Nagyböjt 3. vasárnapja) Asztalos család
Március 31. (Nagyböjt 4. vasárnapja) Ifjúság
Április 7. (Nagyböjt 5. vasárnapja) Takács család
Április 14. (Virágvasárnap) Pallag család

Megér egy mosolyt
- Hányszor mondjam kisfiam, hogy ne hintázz a széken! Hát nincs füled!?
- De van, csak azon nem tudok hintázni.

