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AZ ÉLET IGÉJE – 2016. október
„Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked
is megbocsátják vétked.” (Sir 28,2)
Nehéz a megbocsátásról beszélni egy olyan erőszakos társada-
lomban, amilyenben ma élünk. Vajon meg lehet-e bocsátani an-
nak, aki tönkretett egy családot, aki szörnyű bűncselekményeket
követett el, vagy egyszerűen személyes kérdésekbe avatkozott,
visszaélt a bizalmunkkal és tönkretette előmenetelünket?
Az első ösztönös lépés a bosszúállás lenne, hogy rosszal fizes-
sünk a rosszért. Ezzel a gyűlölet és az agresszivitás örvényét in-
dítanánk el, amely durván elzüllesztené a társadalmat. Az is le-
hetne, hogy megszakítunk minden kapcsolatot, haragot és gyű-
löletet  táplálunk  magunkban,  és  ez  megkeseríti  az  életünket,
megmérgezi a kapcsolatainkat.
Isten Igéje nagy erővel tör be a lelkünkbe ezekben a konfliktus-
helyzetekben, nem félmegoldást kínál, hanem a legnehezebb és
legbátrabb lépést, hogy megbocsássunk.
Ez a felszólítás, az életige, most egy zsidó bölcstől, Ben Szirától
származik. Leírja, hogy milyen ellentmondásba ütközik az az
ember, aki Isten bocsánatát kéri, ő viszont maga részéről nem
tud megbocsátani. „Kinek bocsátja meg bűneit [az Isten]? – ol-
vassuk egy korai zsidó szövegben. – Annak, aki maga is meg
tud  bocsátani.”  (vö.: Babiloni  Talmud,  Megillah28a.)  Jézus  is
ezt tanította abban az imában, amellyel az Atyához fordulunk:
„Atyánk… bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsá-
tunk az ellenünk vétkezőknek.” (Mt 6,12)
Mi is vétkezünk, s szeretnénk, ha mindig bocsánatot nyernénk!
Könyörgünk, s reméljük, hogy ismét lehetőséget kapunk az új-
rakezdésre, hogy továbbra is bizalommal lesznek irántunk. Ha
ez így van esetünkben, akkor másokkal nem lehet  ugyanígy?
Vajon nem úgy kell szeretnünk felebarátunkat, mint magunkat?
Továbbra is Chiara Lubich segítségével szeretnénk megérteni az
Igét. Ő így ír: a megbocsátás „nem felejtés, ami gyakran azt je-
lenti, hogy nem akarunk szembenézni a valósággal. A megbo-
csátás nem gyengeség, nem azt jelenti, hogy nem vesszük figye-
lembe a sérelmet, ami az erősebb részéről ért, mert félünk tőle.
A megbocsátás nem azt jelenti,  hogy csekélységnek tüntetjük
fel, ami súlyos, vagy jónak azt, ami rossz. A megbocsátás nem
közömbösség. A megbocsátás akarat kérdése, átgondolt és vilá-
gos döntés, tehát szabad tett, ami azt jelenti, hogy elfogadjuk a
testvért úgy, ahogy van, a rossz ellenére, amit ellenünk elköve-
tett, ahogy Isten is elfogad bennünket bűnösöket, a hibáink elle-
nére. A megbocsátás azt jelenti, hogy a sértésre nem sértéssel
válaszolunk. Pál szavai szerint: »Ne engedd, hogy legyőzzön a
rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.« (Róm 12,21)
A megbocsátás abban áll, hogy aki megsértett, annak lehetősé-
get adunk, hogy új kapcsolat épüljön közöttünk, neki is, nekünk
is lehetőség ez arra, hogy újrakezdjük az életet. A jövő reménye,
ahol nem a rosszé az utolsó szó.
Az Élet  Igéje  segít  majd,  hogy ellenálljunk a  kísértésnek,  ne
vágjunk vissza,  ne akarjuk visszaadni az elszenvedett  sértést.
Segít,  hogy új  szemmel  tekintsünk  ellenségünkre,  meglássuk
benne a testvért, akkor is, ha rossz, ha szeretetre van szüksége
ahhoz, hogy meg tudjon változni. Ez lesz részünkről a szeretet
bosszúja.
Azt mondod: »Ez nagyon nehéz« – folytatja Chiara a magyará-
zatot. – Érthető. De ez a szép a kereszténységben. Nem vélet-
len, hogy egy olyan Isten követői vagyunk, aki a kereszten hal-
dokolva bocsánatot kért  Atyjától azoknak, akik halálra adták.
Bátorság, kezdjük el! Biztosítalak benneteket, hogy soha nem
tapasztalt béke áraszt el és sok, eddig még ismeretlen öröm.”

 Fabio Ciardi

BUDAPESTI     EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Intézményünk,  bár  már  330  éves  múltra  tekint  vissza,  s

újraindítása is már 20 éve volt, ennek ellenére nem olyan ismert
a szülők és diákok körében, mint a megszakítás nélkül működő
gimnáziumok. Tanulóink jelentős része ismeretség útján, idejáró
diákjaink révén verbuválódik.
Iskolánk a budai vár tövében, az I. kerületi Szabó Ilonka utcá-
ban van, egy hatalmas, 1876-ban átadott épületben. Fenntartója
az  Esztergom-Budapesti  Főegyházmegye,  szervezetileg  a
Felső-vízivárosi Szent Anna Plébánia Templomhoz tartozunk,
annak plébánosa, Jánosa Domokos atya iskolánk lelki vezetője.
Négy és hat évfolyamos képzési rendszerben tanítunk. Jelenleg
560  diákunk van 21 osztályban. Idegen nyelvek közül elsőként
angol, német, második nyelvként német, angol, francia, olasz
és latin nyelvoktatás folyik iskolánkban 
Matematikát, informatikát, s a nyelveket is bontott csoportban
oktatjuk. Kiemelt szerepet kap a környezetvédelmi nevelés, az
egészséges életmódra nevelés, s a testedzés,  hetente négyszer
változatos sportkörök, bajnokságok vannak iskolánkban. 
Nevelőtevékenységünk középpontjában a keresztény értékrend
és  a  nemzeti  elkötelezettség áll.  Hitoktatóink  és  tanáraink  is
nagy hangsúlyt helyeznek gyermekeink erkölcsi és hitéleti ne-
velésére. Osztályfőnökeink változatos programokat szerveznek
gyermekeink szellemi fejlődése, s a közösség kovácsolása érde-
kében. Épületünkben egy 30 fős kollégium is működik.
Szeretettel várunk minden keresztény, vallásos családi háttérrel
rendelkező, tanulni vágyó gyereket. Info: www.egyetemi.hu
Szeretettel várjuk a diákokat szüleikkel együtt az őszi időszak-
ban megjelölt nyílt napokon. 

ÚJ ALÁÍRÁSGYŰJTÉSBE KEZDETT 
Anton Chromík, Apát, Anyát a Gyerekeknek egyesületet vezetője
Az aláírásgyűjtési  akció  arra  szólítja  fel  az  embereket,  hogy
mondják el véleményüket az Európai Uniónak a házasság fogal-
mával kapcsolatban, és írják alá a petíciót.
Mi is a család?  A nemzetközi kezdeményezést az Anyu, apu,
gyerekek  nevű  nemzetközi  polgári  bizottság  indította,  amely
2015 októberében javaslatot terjesztett az Európai Bizottság elé.
Az Új Európai Polgári Kezdeményezés célja, hogy az Európai
Unióban valahányszor a család és a házasság kérdésében dön-
tést hoznak vagy jogszabályt alkotnak, legyen egy definíció Eu-
rópa-szerte,  amely  minden  tagállamban  ugyanazt  jelenti,  és
amellyel mindenki egyetért. Az Új Európai Polgári Kezdemé-
nyezés  olyan,  mint  egy petíció,  amelyhez  legalább  egymillió
embernek kell csatlakoznia az uniós tagállamok egynegyedéből.
A kezdeményezést 2015 decemberében jegyezte be a Bizottság,
és 2016 áprilisában indult el az aláírásgyűjtés. Az aláírásgyűjtés
befejezését 2017 áprilisában tervezik. A kezdeményezésre azért
van  szükség,  mert  a  házasság  és  a  család  koncepciója  egyre
több különböző szemlélet tárgyát képezi az unió különböző tag-
országaiban. „Végeredményben már nem világos, mit is értenek
ez alatt, az európai megfogalmazások értelmezhetetlenek és al-
kalmazhatatlanok” – fogalmazott.
A magzat védelméről szóló kezdeményezést lesöpörték
Az Egy Közülünk (One of  Us) nevű kezdeményezés egyszer
már megpróbált egymillió aláírást összegyűjteni, akkor a mag-
zat védelmében és a például kutatási célokra való felhasználása
ellen.  Akkor mintegy kétmillió aláírást  sikerült  összegyűjteni,
az Európai Bizottság azonban végül nem terjesztette elő a javas-
latot. Ezt akkor azzal indokolta, hogy „a tagországok és az Eu-
rópai Parlament csak nemrégiben tárgyalta és határozta meg az
Unió politikáját e téren.
Branislav Škripek (OľaNO) EP-képviselő szerint jelenleg annak
lehetünk a tanúi, hogy az LGBTI (Leszbikusok, Melegek, Bi-
szexuálisok,  Transzneműek)  lobbista  csoportjai  kemény mód-
szerekkel a saját véleményük érvényesítésére törekszenek min-
denfajta vita nélkül, például a kormányokkal folytatott bírósági
perek által. „Több olyan vitán is részt vettem, amelyek során
hangot adtam az LGBTI-aktivistáitól eltérő véleményemnek, és



rögtön gyűlöletkeltőnek kiáltottak ki”  – jelentette  ki  Škripek,
aki üdvözli az Anyu, apu, gyerekek kezdeményezést.
A családról a tagállamok döntenek
A házasság  és  a  család  definíciójának  meghatározása  ma  az
egyes uniós tagországok jogkörébe tartozik. Ezért is szavazhatta
meg a szlovák parlament 2014-ben az Alkotmány módosítását,
amely a házasságot „a férfi és a nő közti egyedi szövetségként”
értelmezi. (Felvidék.ma) Aláíróív a templom bejáratánál van!

KARITÁSZ VEDD EGYÜTT! TERMELŐI VÁSÁR! 
Közvetlenül a termelőktől lehet vásárolni jó minőségű hazai ter-
mékeket a vásárlásainkkal jótékonykodhatunk is: minden elköl-
tött 20Ft-ból ugyanis a Karitász megkap 1 Ft-ot, amiből a kör-
nyékbeli rászorulókat segíti A vásár csak előrendeléses alapon
működik, a helyszínen vásárolni nem lehet. A vásár közösségi,
azaz  csak akkor kerül megrendezésre, ha összefog a közösség,
és összejön annyi rendelés, hogy a rendelések összértéke eléri
azt a mennyiséget, amiért a termelőnek már megéri a megadott
jó árakon a helyszínre külön szállítási költségek nélkül kiszállí-
tania a termékeit. Az első vásár során két termelőtől lehet ren-
delni külön-külön: Sági Béla gyümölcslevek, Élőtisza zöldség
és gyümölcs. Most két vásárt hirdettünk meg azonos időpontra:
1) Zöldség, gyümölcs 2016.10.14. (p) 16-17ó

Rendelés vége: 2016.10.11. (k) 23:59
2) Gyümölcslevek 2016.10.14. (p) 16-17ó

Rendelés vége: 2016.10.11. (k) 23:59
A zöldséggyümölcsök a Tisza mellől, a gyümölcslevek a Bör-
zsönyből érkeznek, mindkettőnél el kellene érni külön-külön a
minimális 30eFt-os összrendelést, hogy megérje kiszállítani, de
magasabb összegű  rendelésnél el lehet érni 58% kedvezményt
is. A templom előterében lehet majd átvenni.
Varga Évánál lehet SOS leadni a rendeléseket. 


