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Ezen a héten megváltásunk és üdvösségünk legnagyobb és legszentebb eseményeit ünnepeljük. Ennek mintegy bevezető nyitánya a
Jézus
diadalmas Jeruzsálemi bevonulására emlékezünk, melyet rövidesen a szenvedés
napjai követtek. A győzelem és megdicsőülés napján az ujjongó nép a felismert
Messiást pálmaágakat lengetve kísérte.
Az Ünnepi Szentmisén megszentelt
barkákkal mi is körmeneten veszünk
részt. Ennek jelentősége nem a történeti
esemény utánzása, hanem Krisztus követése mellett való hitvallás. Ez a nap még
a szenvedés és a halál ünneplése is.
A Szentmisében Jézus szenvedéstörténetét, a passiót elmélkedhetjük át,
őszinte bánattal az elkövetett bűneinkért, mellyel mi is növeltük Jézus fájdalmát.

Az emberek megváltásának és Isten
tökéletes megdicsőítésének művét Krisztus főképp az ő Húsvéti titka által vitte
végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, és az életet föltámadásával
újjászerzette. Ezért az Úr szenvedésének
és feltámadásának Húsvéti Szent
Háromnapja az egész egyházi év tetőpontjaként tündöklik. Ahogy a vasárnap
csúcspont a köznapok fölött, úgy csúcspont a Húsvét ünnepe is az egyházi évben. A nagycsütörtök esti szentmisével
kezdődik, középpontja a Húsvéti virrasztás, befejezője pedig a Húsvét vasárnap
Esti dicsérete - vecsernyéje E három napon Húsvét egyetlen eseményét ünnepeljük. Tehát nem előkészület Húsvétra,
hanem maga a Húsvéti ünneplés!
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és feltámadásában ott van a
mi életünk is. Lehet az élet ezen túl szenvedés, olajfákhegyi elhagyottság, nagypénteki tragédia, kín vagy halál ezen túl
már mindig benne lesz a feltámadás csírája is. Benne lesz fénylő magja annak a
kiolthatatlan tűznek, amit a feltámadt
Krisztus gyújtott az idő és örökkévalóság
számára.”(W.Kammermeyer)

Szent Mihály arkangyal, védelmezz
minket a küzdelemben. A
Sátán gonosz kísértései
ellen légy oltalmunk.
Esedezve kérjük: parancsoljon neki az Isten. Te
pedig mennyei seregek
vezére, a Sátánt és a
többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.

És a mi kiáltásunk jusson eléd
Könyörögjünk! Mindenható, örök Isten! Kérünk, őrizd meg kedves magyar
hazánkat minden külső és belső veszedelemtől és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország
Nagyasszonyának és Pátrónájának, Szent
Péter és Pál apostoloknak, Szent István
királynak, magyar szentjeinknek és boldogjainknak közbenjárása által adj magyar népednek egységet és békét! Távolíts el tőle minden háborúságot, egységet
megbontó pártoskodást és tévelygést,
hogy Anyaszentegyházad hite szerint
neked mindig bátran és szabadon szolgáljon. Krisztus a mi Urunk által Ámen.
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A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Sajtóközleménye
A 2006. évi parlamenti választások kapcsán a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbi üzenettel fordul a katolikus hívőkhöz:
Kedves Testvérek!
Országunk jelenéért és jövőjéért felelősséget érezve a parlamenti választások előtt
szeretettel fordulunk katolikus testvéreinkhez.
Miközben örök üdvösségünkért fáradozunk, felelősek vagyunk földi hazánk sorsáért is. Életünket a teremtő Isten szándéka
szerint, emberi természetünk adottságainak
megfelelően, az Evangélium szellemében
kell alakítanunk igazságban és szabadságban, igazságosságban és szeretetben. Az
Evangélium fényében tudjuk, hogy az élet
és a család védelme, az ifjúság nevelése, a
munka becsülete, az emberi személy méltóságának tisztelete, olyan értékek, amelyekhez feltétlenül ragaszkodnunk kell. Felelősséget érzünk hazánk egész népéért és minden magyarért. Ugyanígy felelősek vagyunk, hogy olyan képviselőket válasszunk,
akik tiszteletben tartják a vallásos emberek
egyenlő jogait, és biztosítják az egyházi iskolák és szociális intézmények igazságos
támogatását.
Ilyen szempontok szerint válasszunk, lelkiismeretesen vizsgáljuk meg a választási
programokat, és olyan pártra, olyan jelöltre
adjuk le szavazatunkat, amely, illetve aki
ezeknek az értékeknek a képviseletét vállalja.
Vegyünk részt a választáson, éljünk a
demokrácia által biztosított jogunkkal, és Isten előtti felelősséggel adjuk le szavazatunkat.
Isten adjon mindnyájunknak bölcsességet, hogy népünk jelenét és nemzetünk jövőjét egyaránt jól szolgálhassuk!
Budapest, 2006. március14.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Dr.Veres András püspök,az MKPK titkára

A szent lelkek a maguk saját útján járnak. Ők feltámadnak Krisztussal s olyanok, mint azok az emberek, akik a hegyet
megmászva már a hegycsúcson pihennek.
Lábaik alatt minden zsivaj és zsibongás,
köd és sötétség, de fenn a hegyormon
csend van, oly nyugodt és derűs, oly tiszta
és világos, oly ragyogó és mennyei, hogy
úgy tűnik, mintha odalent a világ zaja már
nem is tombolna, s árnyék és homály nem
is lenne.
Egyáltalában
nem
gondolom
azonban,
hogy vallásos lehetne
valaki, aki kötelességeit
a világban elhanyagolja.
De a vallásos ember belső és igazi élete túl van
azon a határon, amit mások látnak, vagyis
mint az Írás mondja: „Az ő életük el van
rejtve Krisztusban, az Istenben” (Kol 3,3).
Krisztus felemelkedett a magasba, nekünk fel kell emelkednünk Vele. Elment a
szemünk elől, és nekünk követnünk kell
Őt. Az Atyához ment, rajta kell lennünk
nekünk is, hogy új „életünk rejtve legyen
Krisztussal az Istenben”.
A mi megdicsőült Megváltónk minden
tanítványának kötelessége és kiváltsága
tehát Vele együtt felmagasztaltnak és átszellemültnek lenni: gondolataival, indítékaival, törekvéseivel, kívánságaival, hajlamaival, imáival, dicséreteivel és könyörgéseivel a mennyben élni, ha még a testben időzik is.
Olyannak látszani, mint más emberek,
más emberekhez hasonlóan serényeknek
lenni, elmerülni a tolongó tömegben, sőt
talán, mint más emberek, megvetettnek és
elnyomottnak is lenni, de a világ által nem
ismert adományként a Legfőbbel mégis
titkos összeköttetésben lenni, Krisztussal
az Istenben rejtett életet élni…
A Newman-breviáriumból válogatta:
Faragó István
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Mohács után, a három részre darabolt országban, a hitújítás szerzetes munkatársai
nem voltak túlsúlyban. A királyi országrészben a katolicizmus előnyöket élvezett. Erdélyben az 1566-os tordai országgyűlés
száműzte a katolikus papokat. A török hódoltság területein a lutheri és kálvini irányzat
versengve terjedt. Ebben a vigasztalan időben két szerzetes-család igyekezett hivatását
betölteni a nehéz körülmények ellenére: a
már korábban megtelepedett ferencesek és az
újkor számtalan megpróbáltatását vállaló jezsuiták.
A jezsuita szerzetes család tagjai, magyar
földre 1561-ben érkeztek. Szent Ignác halála
után öt évvel, Oláh Miklós esztergomi érsek
hívására Nagyszombat városában telepedtek
le. Báthori István fejedelem kezdeményezésére 1578-ban Kolozsváron, majd Gyulafehérváron létesítettek kollégiumot. Az 15851586-ban dühöngő pestis a betegeket ápoló
rendtagok felét elpusztította. A többszöri kiűzetés ellenére a jezsuiták folyamatosan jelen
voltak Erdélyben. Szükség volt rájuk, az erdélyi katolicizmust a végső megsemmisülés
fenyegette.
1586-ban, a királyi Magyarországon lelkipásztori központot és kollégiumot létesítettek,
amelyeket a Bocskai-féle felkelés után felszámoltak.
Az újkor legnagyobb magyar egyházfője:
Pázmány Péter a jezsuiták hatására lett katolikussá, majd jezsuitává. 1616-tól 1637-ig
esztergomi érsekként Nagyszombaton, majd
Pozsonyban irányította a katolikus megújulást. Egyszerű szerzetesként írott, az „Isteni
igazságra vezérlő Kalauz” című művében
(1613) az ész érveivel készítette fel az ősi
hitre a hitújítás híveit. Élete végére a magyar
földbirtokos arisztokrácia túlnyomó többsége
ismét katolikus volt, s velük együtt jobbágyaik hatalmas tömege is. Pázmány Péter a királyi Magyarország egyházát ujjá szervezte, törődött az erdélyi katolikusokkal, a hódoltságban élő hívekkel, összességében a magyar
nemzettel. Megszervezte a magyar papság
külföldi és hazai tanulmányi intézményeit, s
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gondja volt arra, hogy a külföldön iskolázott
magyar ifjak visszatérjenek szülőföldjükre.
Munkásságára a nagyszombati egyetem alapítása tette rá a koronát 1635-ben. Ezt később
Pestre helyezték (Mostani ELTE) Halála után
(1637) a magyar királyság területén nyolc jezsuita rendház állott. 1686-ban átvették a budavári iskolát, mely rövidesen főiskola lett és
melyhez a koronázó templom is tartozott. A
török kiűzése után a létrehozott iskolahálózatban: 1 egyetemet, 2 akadémiát és 41 iskolát vezettek a jezsuiták.
1773-ban adta ki XIV. Kelemen pápa, a
jezsuita rendet feloszlató rendelkezését, a
Bourbon-udvarok nyomására. Mária Terézia
állítólag könnyes szemmel vette tudomásul a
hírt, ám a föloszlatást végrehajtotta. A jezsuita papok más rendekbe léptek vagy világi papokként tevékenykedtek tovább.
A rend 1814 évi visszaállítása után
Scitovszky János esztergomi érsek átadta a
rendnek a trinitáriusok egykori nagyszombati
kolostorát. Egy évvel később visszakapták
pozsonyi rendházukat, s még több korábban
más szerzetesrendek által működtetett birtokokat, gimnáziumokat, internátusokat és stb.
1890-ben felépült budapesti rendházuk is.
A trianoni békeszerződés nyomán elveszett házaik és intézményeik helyett újak létesültek
Az egyházi iskolák államosítása (1948),
illetve a szerzetesrendek feloszlatása (1950)
magyarországi működésüknek véget vetett. A
fiatalabb és a tanuló rendtagok elöljáróik
rendelkezése alapján külföldre távoztak. Az
itthon maradtak közül negyvenöten hosszabb
- rövidebb szabadságvesztést szenvedtek. A
külföldre távozott rendtagokból jött létre a
magyar rendtartomány külföldi szekciója,
melynek Torontóban noviciátusa is volt.
1989-ben, lelkipásztori tevékenységüket:
Budapest, Hódmezővásárhely, Kispest és Kalocsán kezdték meg.
Kiemelkedő magyar jezsuiták: Pázmány
Péter esztergomi bíboros, esztergomi érsek,
író. Káldi György bibliafordító, Grodecz
Menyhért és Pongrácz István kassai vértanúk, Fáy András és Orosz László hithirdetők,
Hell Miksa csillagász, Hevenesi Gábor, Pray
György történészek, Baróti Szabó Dávid,
Rájnis József, Faludi Ferenc irodalmár, Bíró
Ferenc („A Szív, Jézus Szíve Néplányok”),
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Bangha Béla szónok, író, Torma Kálmán és
Kaszap István szentéletű novíciusok.
„Elhiggyed, édes hazám, Magyarország, ha
a Boldogasszony tanácsát követed, és magadat megeszmélvén, abban eljársz, amit az ő
szent Fia parancsol, foganatja lészen a Szűz
könyörgésének” (Pázmány Péter: Fohászkodás a hazáért.)
Gántiné, Paulus Noémi

Dr. Labancz Zsolt:
Labancz atya 2000. óta piarista szerzetes,
jelenleg tanár a rend gimnáziumában és a
kispapok prefektusa.
A kegyelem nehezen körülírható fogalom. Az ortodox egyházon belül nincs is
rendszerezett kegyelemtan. A latin katolikus
egyházon belül dogmatörténeti szempontból
az alábbi számottevő meghatározások léteztek:
(Érveit Pelagiussal való
vitája során dolgozta ki, aki az áteredő bűnt
csak rossz példának tartotta - így szabad
döntésünktől függne, hogy Ádámot, vagy
Krisztust követjük.) Ágoston szerint az áteredő bűn meghatározó – általa értelmünk
elhomályosult, akaratunk rosszra hajló lett.
Tehát Isten segítő kegyelme nélkül nem tudunk semmi jót és üdvöset tenni életünkben.
Aquinoi Szt. Tamás sem
dolgozott ki részletes kegyelemtant, hanem
azt a teológia különböző ágazataihoz rendelve a Summa teologiae c. művében tárgyalta.
Az ágostoni hagyományt kisarkítva állította, hogy az emberi
szabadság nem létezik, magunktól képtelenek vagyunk bármi jó megtételére – mindenhez Isten kegyelme szükséges. Istengyermekségünket még maga Isten sem állíthatja helyre, mivel az áteredő bűn ennyire
megrontott minket. Isten nem törli el bűneinket, hanem csak „úgy tesz”, mintha nem
lennénk bűnösök.
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Luther állításaival
szemben úgy nyilatkozik, hogy a szabad
akaratunk megmaradt, bár természetünk
rosszra hajló. A bűnbocsánat pedig valóban
véglegesen eltörli bűneinket – újjá teremt
minket.
A zsinat hatására
részletes kegyelemtant dolgozott ki, amelynek veszélye, hogy Isten kegyelmét mérhetővé, megszámlálhatóvá, kiszámíthatóvá
degradálta.
ez a téveszme vezetett
a kegyelemtan megújulásához. A forrásokhoz visszatérve (Szentírás, korai egyházatyák) vizsgálták a kegyelemtan alapjait, így
az alábbiakat vették sorra:
kegyelem = irgalom, bűnbocsánat, hűség, gyengédség, szeretet, igazságosság, megszabadítás, kiválasztás. A kiválasztás Jahwe ingyenes, szabad és önkéntes tette azért, hogy általuk eljusson az istenhit a többi népekhez is. (Az itt elhangzott
részletes ószövetségi ismertetőre sajnos
nincs mód. Ajánlott irodalom: Sebastian
Bock: A bibliai Izrael története – Jel kiadó)
A szót legtöbbször Pál
apostol leveleiben találjuk, a szinoptikus
evangéliumokban azonban nem szerepel
(Máté, Márk, Lukács). Az ószövetségi kegyelem fogalom Krisztus személyében testesül meg, aki irgalommal fordul a bűnösökhöz és elesettekhez. Minket feltétel nélkül elfogadva, testi - lelki gyógyulást hoz
számunkra. Ahogy Ő cselekszik, úgy cselekszik az Atya is – Ő Isten megjelenése
közöttünk. Ez a legtöbb, amit Isten megtehet azért, hogy a legközelebb kerülhessen
hozzánk. Tehát Krisztus maga a kegyelem:
általa Isten kiengesztelődik a bűnös emberiséggel.
A kegyelem tehát Isten teljesen szabad,
ingyenes, feltétlen odafordulása az emberhez.
Pál apostollal együtt elmondhatjuk: „Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok.”
(1.Kor.15.). Adja Isten, hogy ez a gondolat
határozza meg életünket, adjon kellő alázatot és jó értelemben vett öntudatot saját hivatásunk Isten szándéka szerinti megéléséHorváthné Kati
hez.
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Minden reggel hűségesen kérd Istentől az
örömet.
. Mosolyogj és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetben is.
. Szívből ismételgesd: "Isten, aki engem szeret, mindig jelen van".
Szüntelenül törekedj arra, hogy csak a jó
oldalukat lásd az embereknek.
. Könyörtelenül űzd el magadtól a szomorúságot.
Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert
ennél semmi sem nyomasztóbb.
Munkádat örömmel és vidáman végezd.
A látogatókat mindig szívesen, jóindulattal
fogadd.
. A szenvedőket vigasztald, magadról felejtkezz el.
Ha mindenütt az örömet terjeszted, biztos
lehetsz benne, hogy magad is rátalálsz.
Gaston Courtois


Egy hadihajó a Földközi-tenger egyik meglehetősen veszélyes részén volt őrjáratban.
Feszült volt a levegő. A köd
miatt rosszul lehetett látni,
ezért a kapitány a fedélzeten
maradt, hogy felügyelje a legénység tevékenységét.
Nem sokkal sötétedés után a hídon álldogáló őrszem fénypontot vett észre a hajótól
jobbra.
– Fény a jobb oldalon!
– Áll, vagy távolodik?– kiabálta a kapitány.
– Áll, kapitány úr – válaszolta az őrszem.
Ez azt jelentette, hogy a hadihajó összeütközhet a másik hajóval.
– A kapitány parancsot adott a jeladó matróznak: – Jelezd annak a hajónak: összefogunk ütközni, ezért azt javaslom, hogy
az irányt 20 fokkal változtassák meg.
– A következő válasz érkezett: – Tanácsosabb, ha Önök változtatják meg az irányt
20 fokkal.
– A kapitány azt mondta: – Közvetítsd: kapitány vagyok, és azt parancsolom, hogy
változtassák meg az irányt 20 fokkal!
– Én egy másodtiszt vagyok – volt a válasz.
– Jobban teszik, ha Önök változtatják meg
az irányt 20 fokkal.
– A kapitány dühtől tajtékzott: – Hadihajó
vagyok: 20 fokkal térítsék el az irányt! –
ordította.
– A válasz rövid volt: Világítótorony vagyok.
– A hadihajó változtatott irányt.
Jézus azt mondta: De én is mondom néked,
hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem
fel az én anyaszentegyházamat és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. (Mt 16,18)
Nem tudjuk összetörni az Egyházat. De összeomlunk, ha az Egyház ellen fordulunk.
Bruno Ferrero
(A világítótorony marad a helyén, a kapitányok változnak.)

























Március 25-én, Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepének délutánján
jöttünk össze. Imánkban a Szűzanya segítségét kértük plébániai közösségünkért és magyar hazánkért. Utólag megköszöntöttük a jelenlevő Sándorokat – Mérey, Román és
Unghy –, akik valóban meghozták zsákjukban
a tavasz melegét. A lelket is megmentő, felemelő és melegítő szeretetet azonban Krisztus
feltámadása hozta, amely megmutatta életünk
igazi értelmét. A legnagyobb ünnepünk küszöbén ezért megnéztük videón Dr. Erdő Péter bíboros úr előadását (Mindentudás Egyeteme) melynek témája a feltámadás ténye
volt. Hitünk lényegét a szentmisében egy
mondatban valljuk meg: „Halálodat hirdetjük
Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg
el nem jössz.”
Mihály Péter




Ha mással indulok is, gondolatom Rád tér –
Te vagy nekem a folyton megszólító háttér.
A gyenge gondolat Tetőled kap erőre –
Tehozzád visszatérve haladok előre.
Némedi András
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Minden kedves Olvasónknak
örömteli, kegyelmekben
gazdag, áldott húsvéti
ünnepeket kíván
a szerkesztőség
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DUNÁNTÚLI KIRÁNDULÁS
Buszos kirándulást szervezünk
(szombaton) a kertvárosi
hívek részére. Indulás
reggel 7-kor, érkezés este 9 körül
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A tanév utolsó előadása:
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Húsvéti tojásfestés

Az Újpesti Kolping Család Egyesület



Utazás 2000 Ft, ebéd 1800 (1200) Ft, belépők
1200 (700) Ft
Szórádi Miklósnál (T: 233-0254,
06-30-420-4925)
: a 9 órai szentmisék után a plébánián

Helyszín a plébánia hittanterme.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

a hittanteremben.
Szeretettel
meghívlak
Április 8-án, 9-12 óráig
Belépés ingyenes
Kifújt vagy főtt tojást
hozz magaddal.











megtekintése, mise
belvárosában, ebéd
a Jurisics vár megtekintése
megtekintése
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Szeretettel vár mindenkit az
Újpesti Kolping Család!
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FELVÉTELT HIRDET A
2006/2007. TANÉVRE,
GÁZVEZETÉK ÉS
KÉSZÜLÉKSZERELŐ,
VÍZV EZETÉK ÉS KÖZPONT IFŰTÉSSZERELŐ szakmákra


szeretettel hívjuk a zenélő kertvárosi
fiatalokat
kor
a Páli Szent Vince Katolikus Szakiskola dísztermébe.
Részvételi szándékot kérjük jelezni Jakabné
Kovács Márta tanárnőnél. (379-2009)




u

























18 szó van elrejtve, melyek
a három szent nappal kapcsolatosak.

16. életévüket betöltött fiatalok jelentkezését várjuk, akik legalább az általános iskola 8 os ztál yát elvégezték.
Érettségivel rendelkez ő, a 20. életévét még be nem töltött fiatalokat is fel veszünk, nappali -tagozatos, térítésmentes
képzésre. A képzési idő 3 év.

Felnőtteknek iskolarendszeren kívüli, költségtérítéses képzés is indul.
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Telefon: (06-1) 370-8423,
(06-20) 823-1440
E-mail: pszv-szki@freemail.hu
Érdeklődni munkaidőben lehet.
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GONDOLD MEG ÉS JELENTKEZZ,
MERT SIKER ITT A MÉRTÉK,
KATOLIKUS SZAKEMBER
AZ EU-BAN IS ÉRTÉK!





