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FERENC PÁPA NAGYBÖJTI ÜZENETE
Az idei szentévben használjuk ki a nagyböjti időszakot a megtérésre – kéri Ferenc pápa nagyböjti üzenetében, amelyet január
26-án tettek közzé „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot”
(Mt 9,13) – címmel. A Szentatya a testi és lelki jócselekedetekre
helyezi a hangsúlyt, ill. erőteljesen bírálja azokat a hatalmasokat, akik nem nyitják meg ajtajukat a kopogtató szegények előtt.
A pápa el fogja küldeni az irgalmasság missziós papjait a világba, hogy konkrét jelét adják Isten bocsánatának mindenki előtt.
Isten irgalmassága átalakítja az ember szívét, és segít megtapasztalni egy olyan szeretetet, aminek révén ő maga is képes
lesz az irgalomra. Nagyböjti üzenetében Ferenc pápa arról a
mindig megújuló csodáról beszél, amelyet az irgalmasság sugároz mindegyikünk életébe, és amely a felebarát iránti szeretetre
ösztönöz minket. A „Misericordae vultus” – kezdetű bulla nyomán szorgalmazza a testi és lelki irgalmas cselekedetek gyakorlását. Ezek ugyanis emlékeztetnek minket arra, hogy a hitet
konkrét és mindennapos cselekedetekre kell lefordítanunk a
testben és lélekben szenvedő felebarátaink megsegítésére,
amely alapján mi is meg leszünk ítélve.
Az irgalmas cselekedetek fölébresztik a lelkiismeretet
A jócselekedetek nyomán fölébreszthetjük a szegénység drámája előtt gyakran szunnyadó lelkiismeretünket – fejti ki üzenetében a pápa. Krisztus teste ugyanis újra láthatóvá válik a szegényekben, rajta a szenvedés, a sebek, a korbácsütés, alultápláltság és üldözés nyomaival, hogy mi felismerjük, megérintsük és
gondosan ápoljuk. Éppen a szegények gondozásában jövünk rá,
milyen erős Isten szeretete, aki az emberrel kötött szövetségben
mindig irgalmas volt. A valódi szegény az, aki gazdagnak hiszi
magát, miközben valójában szegényebb a szegényeknél. A bűn
rabja, amely arra sarkallja, hogy a gazdagságot és a hatalmat ne
Isten és embertársai hasznára fordítsa, hanem elnyomja magában önnön semmisségének tudatát.
Szegényekben adja nekünk Isten a megtérés lehetőségét
Minél nagyobb ez a gazdagság és hatalom, annál erősebb lehet
ez a hazug vakság, olyannyira, hogy már észre sem veszi az ajtaja előtt kolduló Lázárt – állapítja meg keserűen a pápa. Lázár
alakja Krisztust jelképezi, aki a szegényekben a mi megtérésünkért koldul. Lázár az a lehetőség, amit Isten felkínál nekünk a
megtérésre, s amit mi talán nem veszünk észre. Ehhez a vaksághoz társul a mindenhatóság gőgös delíriuma.
A gazdagok ne zárják be ajtajukat a szegények előtt
Ez a lázálom társadalmi és politikai formát is ölthet, amint azt a
XX. század önkényuralmai bebizonyították. Ezt mutatják a mai
ideológiák is, amelyek az egyen-gondolkodásra, illetve a technika és a tudomány egyeduralmára épülnek. Ezek az ideológiák
jelentéktelenné akarják tenni Istent, az embert pedig manipulálható tömeggé kívánják lealacsonyítani. Óvakodni kell a bűn
struktúráitól is, amelyek a pénz bálványára épülő hamis fejlődési modellhez kapcsolódnak. Ezek ugyanis közönyössé teszik a
gazdagabb társadalmakat a szegényekkel szemben, akik bezárják ajtajukat előttük, hogy ne is lássák őket. Fennáll a veszélye
annak, hogy a Krisztustól való egyre merevebb elzárkózás következményeként - aki a szegények képében kopogtat egyre szívük kapuján - a gazdagok, a gőgösek és a hatalmasok arra kárhoztatják önmagukat, hogy a magány örökös szakadékába,
vagyis a pokolba zuhanjanak.
Nagyböjt kedvező időszak a személyes megtérésre
A pápa arra buzdít mindenkit, hogy a szentévben használja ki a
nagyböjti időszakot arra, hogy kilépjen saját elidegenedetett létéből, Isten szava hallgatásának és az irgalmas cselekedeteknek
köszönhetően. A testi illetve a lelki jócselekedeteket sosem szabad kettéválasztani, így a rászorulókat táplálni kell, felruházni,
meglátogatni, de ugyanígy el kell látni tanácsokkal, tanítani

kell, megbocsátani, inteni és imádkozni. Ily módon a gőgösök, a
gazdagok és a hatalmasok – akikről a Magnificat beszél – észrevehetik, hogy méltatlanságukban is szereti őket a meghalt, és
értük is feltámadt Krisztus. Csak ebben a szeretetben találjuk
meg a választ arra a végtelen boldogság- és szeretetéhségre,
amelyet az ember a tudás, a hatalom és a birtoklás révén akar
csillapítani, önmagát áltatva. Ne hagyjuk ki a nagyböjt kedvező
idejét a megtérésre, kövessük Mária példáját, aki elsőként ismerte föl saját kicsinységét az Úr alázatos szolgálóleányaként
Isten ingyenes irgalmasságának nagysága előtt. (gá)
HAMVAZÓSZERDA (február 10.) – KÖZLEKEDÉS
„Idén nagyböjtben a húsvétra való lelki felkészülés részeként
Ferenc pápa Áldott légy enciklikájának szellemében szeretnénk
olyan önként vállalható nagyböjti gyakorlatokat is a testvérek
figyelmébe ajánlani, melyek segíthetnek felfedezni a teremtett
világ iránti felelősségünk és istenkapcsolatunk összefüggéseit.
Ezért először is arra buzdítjuk a híveket, hogy aki teheti, a
nagyböjti időben ne autóval jöjjön misére, vagy ha igen, akkor
kínálja fel az autóban lévő szabad helyeket közelben lakóknak,
hogy „telekocsival” közlekedjenek, és egyben a segítőkész kapcsolat is erősödjön egyházközségünk tagjai között.”
Nagyböjt 1. vasárnapja (február 14.) – étkezés
„Köszönjük azoknak az odaadását, akik ma az autózásról lemondva, vagy pedig a szervezésért erőfeszítéseket is vállalva
„telekocsival” érkeztek a misére! - Ferenc pápa Áldott légy enciklikájának szellemében arra buzdítjuk a kedves híveket, hogy
az előttünk álló héten ne csak pénteken, de néhány másik napon
is tartózkodjanak a húsevéstől, mert ezzel (az önmegtagadáson
túl) jelentősen csökkenthetik a teremtett világ terheit.”
Dr. Szabó Ferenc SJ: Házasság és család Krisztus fényében
A Vatikáni Rádiónál eltöltött negyedszázad (1967–1992) során,
majd itthon megjelent tanulmányaimban, előadásaimban követtem és közvetítettem a zsinat utáni egyházi „aggiornamentót”, a
teológia és az erkölcstan megújulását és a tanítóhivatali megnyilatkozásokat. Szerelem, házasság, család témakörével foglalkozó könyvem így nem csupán a családszinódus ideiglenes
mérlege, hanem félévszázadoskutatás-munka gyümölcse. Megmutattam benne: a mostani szinóduson több, a házasságra vonatkozó kérdés megoldatlan maradt, hiszen pár hét alatt aligha
lehet tisztázni félévszázad óta vitatott teológiai és morális alapelveket. Ferenc pápa folyamatnak hirdette meg a kétrészes,
2014/2015-ös családszinódust. Mindvégig hangsúlyozta a zsinati egyháztan által megfogalmazott kollegialitást, amelynek
egyik formája a szinodalitás, vagyis az együtt haladás,a közös
gondolkodás és döntés, a nyitottság a jövő felé. A szinódusi folyamat nem ért véget. De Ferenc pápa kijelentette: „A szinódus
tapasztalata jobban megértette velünk, hogy a tan(ítás) igazi védői nem azok, akik a betűt, hanem a szellemet védelmezik; nem
az eszmét, hanem az embert; nem a formulát, hanem Isten szeretetének és megbocsátásának ingyenességét.” (II. 18-án vendégünk Szabó Ferenc atya a Csak egy könyvet sorozatban)
FŐTISZTELENDŐ ATYA!
Az Ifjúsági Világtalálkozóval (IVT) kapcsolatban emlékeztetőül
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye fiataljai számára az
előtalálkozó helyszíne és időpontja: Gliwice, 2016. július 2025. A központi programok helyszíne és időpontja: Krakkó,
2016. július 25-31. Itt a legfőbb események, az Ifjúsági Fesztivál, a Ferenc pápával való találkozás és virrasztás lesznek. Az
utazást szervezett buszokkal oldjuk meg.
Az IVT-re való jelentkezés 18-35 év közötti fiataloknak!
A teljes költség összesen 95.000 Ft lesz. Az Főegyházmegyéhez
tartozó résztvevőknek a megye 35.000 Ft támogatást nyújt.
Azok is megkapják a teljes támogatási összeget, akik csak a

krakkói központi találkozóra jelentkeznek. 250 fős támogatási
keret van egyelőre, a jelentkezés sorrendje számít. Ezek alapján
a saját költség egy résztvevő számára 55.000 Ft. Kérem, hogy
plébánosok támogassák valamekkora összeggel a résztvevőket.
Az előzetes kalkulációhoz fontos, hogy 21-ig jelezzetek vissza,
hogy plébániátokról hány fő tervezi részvételét az IVT-n.
Az Ifjúsági Referatúra új e-mail címe: egombp.ifi@gmail.com
2016. március 1-jén nyílik a magyar jelentkezés e linken: http://krakko2016.hu/jelentkezes/A befutó jelentkezéseket
továbbítják a krakkói központba. Lejtényi Emánuel, ifi referens
A GYAKORNOKOK (2.)
Nagy Katalin vagyok, a Sapientia III. éves estis hallgatója. Tanulmányaim mellett matematikát tanítok a Budapesti Műszaki
Egyetemen. Hálás vagyok az Úrnak, hogy itt a Józsefvárosi Plébánián végezhetem a plébániai gyakorlatomat, s hogy Tóni atya
kifogyhatatlan lelkesedéssel és szeretettel mutatja be számunkra
a plébániai közösség életét. Köszönjük a testvéreknek, hogy
nagy szeretettel és nyitott szívvel fogadtak minket. Hálás vagyok a közös imádságokért, szentmisékért, hittanórákért, minden beszélgetésért, találkozásért, s mindazért, amit a testvérektől, ma éppen fedél nélküli testvéreinktől kaptam és tanulhattam. Nagy öröm látni azt, hogy él ez a közösség, kívánom,
hogy ez egyre inkább így legyen, és sok embernek tudják elvinni az örömhírt, és továbbadni azt a szeretetet, amivel a Mennyei
Atya szeret minket. Az Úr áldását kívánom mindannyiukra.
A FARSANGI BÁLRÓL
„Bolond bálban jártam az este, a szamárral táncolt a kecske. 3
majom húzta a nótát, vasvillával ettek szamócát.” Ez a farsangi
vers csak egyike volt azon különlegesen megzenésített verseknek, melyeket az idei plébániai farsangi bálon hallhattunk. Nagyon jól sikerült a bál, családias, kedves, humorral, jókedvvel
teli. Vidám szavalatokat hallhattunk, lekváros fánkot ettünk bekötött szemmel és hátratett kézzel, lufit lyukasztottunk tánc
közben, hagytuk, hogy elkápráztasson a bűvész, majd az est
fénypontjaként 3 kántorunk verses előadásait hallgattuk.
Fogyott a zsíros kenyér, a málnaszörp, a sok finom süti, amit a
megjelentek készítettek előre nagy gondossággal. A tombolasorsolás előtt Tóth Zsófi és Hámori Gyuszi skót-polkát tanított.
Hogy ki nyerte a jelmezversenyt? 3. helyezett lett Hófehérke és
kis törpéi, a 2. díjat a kis Vass Noémi kapta Halloween-lány jelmezében. Az 1. helyezett Elvis Presley lett „10 évvel később, 20
kilóval nehezebben”.
Köszönjük Varga Évának a sok segítséget, hogy lábadozása
mellett időn-erőn felül tervezett, szervezett annak érdekében,
hogy a vendégsereg ilyen jól érezze magát a Farsangi-bálon.
Nagyon várjuk a következőt is!
Anita

