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ÖKUMENIKUS IMAHÉT
2018-ban az ökumenikus imahét január 21–28. között lesz. Az imahét
anyagát a karibi keresztyén testvérek állították össze. A központi igéje:
„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik
erejével…” (2Móz/Kiv 15,6).
Az országos nyitó istentisztelet 2018. január 21-én (v) 19 ó-kor lesz a
Szent István Bazilikában. Szentbeszédet mond dr. Erdő Péter bíboros és
igét hirdet Steinbach József református püspök, a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. A liturgiában a MEÖT
tagegyházainak vezetői szolgálnak.
Minden imahétnek van jellegzetessége. Az imaheti anyagot összeállító
karibi testvérek azt kérték, hogy idén egy feltűnő Bibliát vigyünk a
templomba és tegyük le a templom/gyülekezeti helyiség kitüntetett
helyére. A Szentírási szövegek felolvasása az istentisztelet során végig
ebből történjen. Szükség van még három láncra is, amelyeket a
szolgálattevők hoznak és a Biblia mellé helyezik. A láncok a rabszolgaság,
az emberi méltóságtól való megfosztottság és a rasszizmus kifejező
jelképei. A bűn hatalmának jelképei is, amely elválaszt minket Istentől és
egymástól. Az istentisztelet során a rabszolgaságot jelképező vasláncot
később élőlánccal is helyettesíthetjük, amely kifejezi a lelki közösség
kötelékeit és a modern rabszolgaság és az emberségtől való
megfosztottság minden formája elleni közös cselekvést. Az egész
gyülekezet bevonása ebbe a jelképes cselekedetbe szerves része az
istentiszteletnek.

HÍVOM A CSALÁDOKAT 2017 DECEMBERÉBEN (I.)
- Bíró László püspök leveleHívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és
szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és
paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett
áll!
Folytatom azoknak a gondolatoknak ismertetését, amelyek
Ferenc pápa tanításából alapul szolgáltak a Családok 9.
Világtalálkozójára
felkészítő
lelkipásztori
útmutató
összeállításánál.
A házasság katolikus víziója. A katolikusok úgy látják, hogy
házasságban élve felfedezhetővé és érthetővé válik számukra a
kapcsolat az élet értelme és Isten szeretete között. Ezáltal
megerősödik bennük a személyi méltóság tisztelete, és letisztul
Istenhez és felebarátjaikhoz való kapcsolatuk. Különösen
fontos, hogy Krisztus-központú szemlélettel tekintsünk a
házasság természetes sajátságaira, amelyek a házasfelek javát
képezik: az egységre, az életre való nyitottságra, a hűségre és a
felbonthatatlanságra, valamint a kölcsönös segítségnyújtásra az
Úrral való tökéletesebb barátság felé vezető úton. Ha megértjük
az Isten szeretetéről szóló tanítást, megvilágosodik előttünk az
önátadás értelme. Ferenc pápa emlékeztet arra, hogy az
önkéntes önátadással kapcsolatba lépünk Isten tényleges
természetével és saját igaz személyi természetünkkel.
Önmagunknak ez a szeretetben történő átadása élethosszig
tartó, kizárólagos egymás iránti elköteleződést és az új élet
iránti nyitottságot jelent. Ez vezet legbiztosabban az örömben és
szeretetben történő kiteljesedéshez. [...]
Nem hagyható azonban figyelmen kívül, hogy az igazi
természetes házasságon kívül találhatók pozitív elemek –
árnyoldalak mellett – más vallási hagyományok szerinti
házasságokban is. Elmondhatjuk, hogy mindenki, aki olyan
családot szeretne alapítani ebben a világban, amely megtanítja a
gyermekeket örülni minden rosszat legyőzni igyekvő tettnek,
amely megmutatja, hogy a Szentlélek él és tevékeny, hálára és
elismerésre méltó, bármely néphez, valláshoz vagy vidékhez
tartozzon is./vö.AL 77
Amikor esküvőtökön kimondtátok az IGEN-t, mindkettőtök
szívét nagy öröm töltötte el. Idézzetek fel olyan pillanatokat az
azóta eltelt időből, amikor együtt még nagyobb örömöt
éreztetek, és tudatosult bennetek, hogy ez már kettőtök közös
öröme!

Isten szeretete. A házasság és a családalapítás iránti vágy ma is
eleven, különösen a fiatalok körében. Ez a vágy összhangban
van a házasság katolikus víziójával. A fő kérdés Ferenc pápa
szerint az, hogy hogyan segítjük a fiatalokat a házasság felé
vezető útjukon, különösen abban, hogy megértsék: a szerelem
öröme számukra nem csak egy valóságos lehetőség, hanem
éppen az, amit Isten akar, és aminek a megvalósításában
támogatja őket. Isten a szeretet Istene, a gyengédség és a
kegyelem Istene, aki Jézus kinyilatkoztatása szerint velünk van
és velünk építi a szeretet társadalmát, miközben látja
törékenységünket, és nem ítél el bennünket. A kiinduló pont
mindig Isten szeretete. Ez a szeretet indít bennünket és támogat
megvalósítani a szeretet társadalmát, amely olyan családokból
épül fel, amelyekben a házaspár és gyermekeik örömteli emberi
élete kiteljesedhet. Szépen mondja ezt a Családok 9.
Világtalálkozójára írt himnusz: Istennél van az öröm és a
szeretet / Kegyelemmel túlárad időn, s téren/ Ahogy Ő szeret
minket, úgy szeressük mi egymást, / Így ez elér a Föld határáig!
Hogyan tudjátok gyerekeitekben megerősíteni az Isten
iránti bizalmat, hogy amikor a boldogság felé vezető útjukat
keresik, merjenek Istenre hagyatkozni?
Igazság és gyengédség. Azokkal a személyekkel kapcsolatban,
akik az Egyház házasságról szóló tanításának még nem, vagy
már nem megfelelő helyzetben vannak, de mégis részt
szeretnének venni az Egyház életében, Ferenc pápa felhívja a
figyelmet arra, hogy senki sincs bűn nélkül. Az evangelizáció
célja, hogy mély személyes kapcsolatot alakítsunk ki a szeretet
Istenével, ne csupán a szabályoknak való megfelelésre
törekedjünk, hanem Istennel való kapcsolatunk alapján
szeressük felebarátjainkat. Mindegyikünk léphet előre, nagy
vagy kis lépésekkel haladhat Isten felé, de Isten kivételével
senki sem ítélheti meg tetteink őszinteségét és jelentőségét. A
lelkiismeret az emberi személy szentélye és legmélyebb titka,
ahol minden ember Istennel van kettesben, az Ő hangja
visszhangzik szívünk mélyén. Lelkiismeretünknek meghatározó
szerepe van abban, hogy hogyan döntünk, és mit tartunk jó
vagy rossz cselekedetnek. A lelkiismeret nem arról szól, hogy
mihez van kedvünk. Objektív, és néha nehéz kérdéseket vet fel
Istenhez való viszonyunkkal kapcsolatban. Isten előtt és
Istennel folytatott beszélgetésről van szó, amely mindig teljes
tisztelettel tekint az Egyház tanítására, valamint döntéseink
másokra gyakorolt hatására. - folyt.köv.TÓNI ATYA INDIÁBAN (I.)
Hogy születik egy vágy, hogy elindulj a „nyolcból” Indiába?
A misszió-evangelizáció mindig foglalkoztatott, és hogyha el is
megyek valahova, ez az egyházzal mindenképpen összefügg, a
hit keresése, a hitre milyen választ adnak az ottani emberek?
Sebastian atyát én már rég óta ismertem, és már tíz éve mondta
nekem, hogy menjek vele, de nem éreztem rá időt. Most jött az
a pillanat, hogy a plébánia felújítása után már kicsit sok volt,
éreztem, hogy szívesen töltenék egy kis időt valahol távolabb a
helytől. Most mondtam, hogy most van az a pillanat, hogy el
tudok veled menni, mert egy csoportot szervezett és mondta,
hogy van egy hely. Így mentem el velük januárban, két hétre
még soha nem utaztam el, vasárnapra mindig itt voltam. Az
unokabátyám, amikor meghallotta, Tóni két hétre?...
Egy más kultúrával való találkozás, ez engem mindig vonzott.
Mielőtt pap lettem volna én sokat utaztam Európában,
Európán kívül Marokkóig jutottam el. A nyolcvanas években a
szüleim mondták. Ezt fiam senki nem veheti el tőled!
Amikor már lehetett utazni, akkor inkább Csíksomlyó, Róma,
Erdélybe, tehát nem annyira az utazás végett ment az ember.
Bennem mindig is ott volt a kultúrák megismerése utáni vágy.
Itt is Szent Tamás lába, és Szent Ferenc nyomában, de egy más
kultúra megismerése, egy étkezési kultúra megismerése
nyomában. Sebastian atyát nagyon szeretem és kíváncsi voltam

a családjára is, hogy egy hívő indiai család, hogy él? Az egyik
nagy meglepetés, pont az ő családja volt, például abból a
szempontból, hogy naponta, este a család összeül, és közösen
együtt egy órát imádkozik, amit az édesapa vezet. Megmondom
őszintén leesett az állam. Meglepett. Rózsafüzér, a napi
evangélium, énekek, stb. ők állítják össze, együtt imádkoznak.
Milyen elvárásokkal, vagy kíváncsisággal indultál az útnak?
Elvárás nem volt, inkább kívánság, hogy egy kicsit az itthoni
dolgoktól elszakadni. Nincs telefon, esetleg SMS-t tudok
küldeni, ha nagyon fontos, és két hétig az ember kiszellőzteti a
fejét, mert erre szükség van.
Mi volt igazán a nagy érték, tapasztalat ezen az úton? Pont
Kerala állam, ahol a legtöbb keresztény él az egyetlen
kommunista állam Indiában. Érdekes kérdés, hogy azt szokták
mondani, hogy a keresztény demokrácia és a szociáldemokrácia
közel áll egymáshoz. Nekem ez meglepetés volt. India az
államok szövetsége (United States of Amerika – az amerikai,
United States of India – az indiai szövetség). Érzékeltem, hogy
van szegénység, de nem az a fajta nagy szegénység. Tisztaság
van, próbálnak valami féle rendet tartani. Rosszabbra
számítottam, bizonyos szempontból. Valószínűleg Calcuttában,
vagy Delhiben sokkal nagyobb nyomort látok, vagy ellentétet,
így sokkal pozitívabb a kép. Ami gazdagító volt az
egyértelműen a család kép. Az indiai családok képe sokkal
egészségesebb. A generációk egymás mellett élnek, egymásra
jobban odafigyelnek. Amikor mennek kirándulni, a nagyszülőt
viszik magukkal a legkisebb unokával együtt, ez nekem valami
plusz volt. Családot láttam már együtt kirándulni, de hogy
nagyszülőkkel együtt, ez új volt. Nagy feszültség lehetne, hogy
a nagyszülő lassabban tud menni, a gyerek gyorsabban, sose
gondoltam volna, hogy ezt lehet így többgenerációsan csinálni.
– folytatása következik –

