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ÖKUMENIKUS HÉT 8 NAPJA
Az ige, 2Kor 5,14–20 alapján fogalmazták meg a nyolc nap témáit. Ezek az egyes versek teológiai mondanivalójára utalnak:
1. Egy meghalt mindenkiért 2. Többé ne önmaguknak éljenek 3.
Ne csak test szerint tekintünk egymásra 4. Minden régi elmúlt
5. Minden újjá lett 6. Isten megbékéltetett önmagával 7. A békéltetés szolgálata 8. Megbékélés Istennel - Az a tény, hogy Isten Krisztusban megbékéltette önmagával a világot, a legelső és
legfontosabb ok az ünneplésre az ökumenikus istentiszteleten.
De az istentiszteletnek bűnünk megvallását is magában kell foglalnia, mielőtt az ige hirdetését halljuk, és Isten megbocsátásának mély kútjából merítünk. Csak így tudunk majd tanúskodni a
világnak arról, hogy lehetséges a megbékélés.
MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT FELHÍVÁSA
Januárban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mindenkitől
azt kéri, ha földön fekvő, a kérdéseinkre nem válaszoló emberrel találkozunk, hívjunk segítséget. Ne maradjunk közömbösek, a tragédiák megelőzése közös felelősségünk.
Az előrejelzések szerint hideg hónap következik, a hőmérséklet
helyenként mínusz 15 Celsius fok alá süllyed. Ebben a hidegben akár 10 perc alatt kihűlhet az ember. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat azt kéri mindenkitől: ha mozdulatlanul a földön
ülő vagy fekvő embert látunk, ne menjünk el mellette, szólítsuk
meg, ajánljuk fel segítségünket. Ha az illető nem tud válaszolni,
hívjuk a hajléktalanellátó diszpécserszolgálatot – Budapesten a 061 338 4186 számon – vagy a 112-es segélyhívót.
A Szeretetszolgálat diszpécserszolgálata krízisautót küld a helyszínre, a kiérkező szociális munkások gondoskodnak a hajléktalanokról, szükség esetén a mentőszolgálatot is értesítik. Budapesten 9 utcai gondozószolgálatot működtet, ezek rendszeresen
felkeresik az intézményi ellátást elutasító, a hidegben is kint
maradó hajléktalan emberek ismert tartózkodási helyeit.
A leghidegebb időszakban a Szeretetszolgálat elsődleges célja
az életmentés. A máltai intézményekben senkit nem utasítanak
el férőhelyhiány miatt. Ha a szállók megtelnek, a szervezet
újabb krízisférőhelyeket nyit.
A Szeretetszolgálat arra is felhívja a figyelmet, hogy a téli tragédiák nem csak az utcán, hanem fűtetlen lakásokban is történhetnek. Fontos, hogy e napokban figyeljünk oda a körülöttünk
élő emberekre, különösen az egyedülálló és idős szomszédokra,
a rossz körülmények között élő családokra. Ne maradjunk közömbösek, bármilyen szokatlan jelenség árulkodó lehet. Ha
nem füstöl a kémény, ha nappal is égve marad a villany, vagy
ha nem tapasztalunk mozgást a megszokott időben, ne habozzunk utána járni, nem történt-e baj, és szükség esetén azonnal
hívjunk segítséget.
AZ ÉLET IGÉJE – 2017. január
„Valóban, Krisztus szeretete indít minket” (vö. 2Kor 5,14-20)
„Tegnap este anyukámmal és barátnőjével étterembe mentünk
vacsorázni. Csak egy kevés borsót rendeltem, hogy aztán sok
édességet tudjak enni, mert nagyon szeretem. Anyukám viszont
ezt nem engedte. Már majdnem elment a kedvem az egésztől,
de arra gondoltam, hogy Jézus ott ül anyukám mellett, és rámosolyogtam.” „Egy fárasztó nap után végre hazaértem. Tévézés
közben az öcsém kivette a kezemből a távirányítót. Nagyon dühös lettem, de aztán megnyugodtam, és hagytam, hogy ő nézze
a tévét.” „Apukám beszélt hozzám, én pedig csúnyán válaszoltam neki. Ránéztem, és láttam, hogy megbántódott. Bocsánatot
kértem, és megbocsátott.”
Egy római iskola ötödik osztályos tanulói mesélték ezeket a tapasztalatokat az élet igéjével kapcsolatban. Talán nem látunk
közvetlen összefüggést a tapasztalatok és az élet igéje között,

amit abban a hónapban éltek, de láthatjuk a gyümölcsét, a megélt evangélium ugyanis szeretetre indít. Bármelyik igét próbáljuk élni, a hatása mindig ugyanaz: megváltoztatja az életünket,
lelkünkre köti, hogy figyeljünk arra, mire van szüksége a másik
embernek, és arra késztet, legyünk testvéreink szolgálatára.
Nem is lehet ez másképp, mert ha befogadjuk és megéljük az
igét, akkor Jézus születik meg bennünk, és segít úgy cselekednünk, ahogy Ő. Erre gondolt Pál, amikor a korintusiakhoz fordult ezekkel a szavakkal.
Az apostol mélyen megtapasztalta Jézus jelenlétét, ennek késztetésére hirdette az evangéliumot és munkálkodott az általa látogatott közösségek egységén. Megtapasztalta Jézus szeretetét és
üdvösségét, és oly mélyen behatolt az életébe, hogy soha senki
és semmi el nem választhatta tőle. Már nem Pál élt, hanem Jézus élt benne. Az a tudat, hogy az Úr annyira szerette őt, hogy
életét adta érte, lenyűgöző volt, nem hagyta nyugodni, hanem
feltartóztathatatlan erővel arra késztette, ő is így cselekedjen,
ugyanilyen szeretettel.
Vajon Krisztus szeretete bennünket is ilyen magával ragadó erővel késztet?
Ha megtapasztaltuk szeretetét, akkor nekünk is szeretnünk kell,
bátran odalépni, ahol megosztottságot, perlekedést, gyűlöletet
látunk, hogy egyetértést, békét és egységet vigyünk. A szeretet
képessé tesz, hogy a szívünk túllásson az akadályokon, közvetlen kapcsolatba kerüljünk az emberekkel, és megértő, befogadó
lélekkel keressünk megoldást. Ezt mindenképpen meg kell tennünk, az egységet mindenáron építenünk kell, nem hagyhatjuk,
hogy lefékezzen az óvatoskodás, valamiféle nehézség vagy
összeütközés.
Ez különösen is fontos és sürgős az ökumené terén. Ebben a hónapban ezt az igét választották a keresztények egységéért tartott
imahét mottójául, hogy a különböző egyházakhoz és közösségekhez tartozó keresztények együtt megéljék, és mindenki megérezhesse Krisztus szeretetének sürgetését, egymás felé forduljanak és így helyreállítsák az egységet.
„A kiengesztelődés szellemében csak az a hiteles keresztény –
állította Chiara Lubich 1997. június 23-án Ausztriában, Grazban
a II. Európai Ökumenikus Nagygyűlésen –, aki Isten szeretetével tudja szeretni a többieket, aki Krisztust látja mindenkiben.
Krisztus mindenkié, Jézus az egész emberi nemért halt meg, aki
mindig kezdeményez, elsőként szeret, olyan szeretettel, amely
mindenkit úgy szeret, mint önmagát, aki eggyé válik a testvéreivel fájdalmakban és örömökben egyaránt. Az egyházaknak is
ilyen szeretettel kell szeretniük.”
Éljük meg mi is a római iskolások gyermeki egyszerűségével és
komolyságával a szeretet radikalitását.
Fabio Ciardi

MÁRIA ÉLŐ KORONÁJA
2017-ben ünnepeljük a częstochowai Fekete Madonna-kegykép
megkoronázásának 300. évfordulóját. A Szűzanya képét 1717ben koronázták meg a XI. Kelemen által küldött pápai koronákkal. Rómán kívül ez volt a világon az első ilyen esemény.
Napjainkban nem arany koronákkal akarjuk megkoronázni Máriát, hanem evangéliumi életünkkel. Szent Iréneusz azt mondta:
„Isten dicsősége az élő ember.” Ahhoz, hogy valóban így legyen, megtérésre van szükségünk. Ezért akarjuk felajánlani Máriának lelki adományainkat, mert ezek mutatják meg leginkább,
Mária uralkodik-e az életünkben. A jubileum és a „Mária Élő
Koronája” akció védnöke a Lengyel Püspöki Konferencia s annak elnöke, Stanisław Gądecki poznani metropolita. Ehhez szeretnénk csatlakozni Magyarországon is.
1. Mutasd meg magad Máriának!
Mi alkotjuk Mária Élő Koronáját. Az arcunkra van írva egész
életünk, s annak minden történése. Szemünkben egyaránt tükröződnek a vágyaink, az élményeink, az örömeink és a szenvedé-

seink. Szeretnénk Mária arcképévé válni!
Vidd el egy borítékban a fényképedet (A 6-os vagy annál kisebb
méretben) valamelyik pálos rendházba, illetve az alább megjelölt plébániák valamelyikére, vagy küldd el postán a pécsi pálos
kolostorba. Fényképedet első alkalommal 2017. június 16-ig
kell eljuttatni a kijelölt helyekre, és a 2017. június 26-án induló
Fekete Madonna Zarándokvonattal visszük el Częstochowába,
majd a Szűzanya Kápolnájában helyezzük el a Jasna Góra-i esti
ima, az Apel idején. Onnan kerül át a nagy, ún. Kordecki-terembe sok-sok más arckép közé. Ha esetleg zarándokként meglátogatod mennyei Édesanyádat, megtalálhatod saját fényképedet
is. Ez lesz a jele annak, hogy az életed be van írva Mária szívébe! Fényképedet elviheted személyesen is a Fekete Madonna
Zarándokvonattal. Ha esetleg később csatakozol, akkor még augusztus 26-ig, a Częstochowai Szűzanya ünnepéig eljuttathatod
a fényképedet a kijelölt helyekre. Mindenkitől külön nyilatkozatban kérjük (formanyomtatvány szerint), hogy járuljon hozzá
fényképe elhelyezéséhez. Ha ilyen nyilatkozatot nem kapunk, a
felajánlás attól még odakerül a Szűzanya elé, de nem helyezzük
el a Kegyhelyen az említett teremben a többi arckép közé.
2. Ajánld fel Máriának lelki adományodat!
Ne csak fényképen megörökített arcképedet vidd el vagy küldd
el a kijelölt helyekre, hanem ajánld fel fényképeddel együtt Máriának a szívedet is! A fénykép hátoldalára írd fel, milyen lelki
adományt szeretnél felajánlani a Szűzanyának! Felajánlásod tanúsítsa az életed megváltoztatására irányuló vágyadat. Valami
különösen szépet ajándékozz Máriának – talán szentgyónáshoz
járulsz sok év után, kiengesztelődsz valakivel, akivel hosszú
ideje konfliktusod van. Esetleg elhatározod, hogy szakítasz valamilyen szenvedélyeddel, az alkoholizmussal, a kábítószerrel,
a pornográfiával… De választhatsz valamit, ami mindennap
motivál a megtérésre, felkészít életed megváltoztatására – ez lehet pl. egy tized rózsafüzér elimádkozása, szentírásolvasás, lelki
olvasmány. Találj valamit te magad, amit épp Te ajánlhatsz fel!
3. Fogadd be Máriát az otthonodba!
A szívedbe vésett és a kijelölt helyre elvitt vagy elküldött képed
hátoldalán megnevezett lelki adományodra válaszul, átadjuk
vagy elküldjük neked (hátoldalán a felajánló imádsággal), a Jasna Góra-i Szűzanya képét, annak jeleként, hogy Te is egy gyémánt vagy Mária Élő Koronáján. Ily módon fogadd be ismét
Máriát az otthonodba, a családodba, az életedbe! Tedd az Ő kezébe ügyeidet, életedet! Hadd legyen Ő a Királynő az életedben.
4. Gyémántok a Koronából. Lépj kapcsolatba Máriával!
A Facebook-on és a Magyar Pálos Rend honlapján keresztül folyamatosan olvashatsz újabb és újabb Máriás gondolatokat,
amelyek segítenek elmélyíteni kapcsolatodat a Szűzanyával.
Reménykeltő és a megtérésre motiváló gondolatok lesznek
ezek, amelyekre naponta lelki adományoddal válaszolhatsz Máriának, szíved átalakulásával járulva hozzá az Ő megkoronázásához. A napi gondolatok és azok átelmélkedése által lehetőség
nyílik arra is, hogy megoszthassuk másokkal is hitünket és kölcsönösen gazdagítsuk egymást.
A Mária Élő Koronája akció hivatalos kihirdetése Márianosztrán lesz 2017. január 18-án, a 10.30-as szentmisén.
A felajánlások január 20-tól küldhetők vagy vihetők el személyesen a megadott helyszínekre. A két beküldési határidő:
június 16. és augusztus 26. A fényképek személyes átadása
az alábbi helyeken történhet - Pálos kolostorok
+ Szent Imre Kolostor 7625 Pécs, Hunyadi út 70.
+ Magyarok Nagyasszonya Kolostor és Sziklatemplom 1114
Bp., Szent Gellért rakpart 1. Megközelíthető a Gellért tér felől!
+ B.Özséb Kolostor 2629 Márianosztra, Nagy Lajos király tér 1
+ Pálos Kolostor 6113 Petőfiszállás-Pálosszentkút, Tanya 473.
+ Hargitafürdő, 530002 Harghita Băi nr. 130., jud. Harghita, Ro

Levélben, postai úton csak az alábbi címre küldhető a fénykép
és a felajánlás! A borítékon mindenféleképpen legyen rajta a
„Mária Élő Koronája” megjegyzés, a feladó, névvel és címmel!
Magyar Pálos Rend - „Mária Élő Koronája”
7625 Pécs,
Hunyadi út 70.

