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NAGYHÉT
Ezen a héten megváltásunk és üdvösségünk legnagyobb és legszentebb eseményeit ünnepeljük. Ennek mintegy bevezető nyitánya a Virágvasárnap. 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.
Húsvéti Szent Háromnap
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!
A keresztény hit leglényegéhez tartozik
az az állítás, hogy az Atyaisten támasztotta fel Jézust a halottak közül.
(Nemeshegyi P.)
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„A Fiú engedelmes lett a halálig (Fil
2,8 ). Egészen odaadta önmagát. Az Atya
elfogadta ezt az áldozatot, és cserébe adta
saját atyai ajándékát: a feltámadás általi
új, örök életet. Hiszen az Atya az élet eredeti forrása. Ő adja kezdettől fogva az életet.
Az az új élet, amely magával hozta a
keresztre feszített Krisztus testi megdicsőülését, az emberiségnek adott új ajándék
hathatós jelévé lett. Ez az ajándék nem
más, mint a Szentlélek, aki által minden
Krisztussal egyesült ember megkapja azt
az isteni életet, amely az Atyában van, és
amelyet ő ad a Fiúnak” (II. János Pál: Redemptor hominis 20)
(Faragó István)

Húsvétra
A názáreti Jézus nem azért jött,
hogy elvegye tőlünk az életet, hanem azért jött, hogy életet adjon,
minden elidegenedettséget orvosoljon. Tanítása, halála és feltámadása
az életet jelenti. S ebbe kell az emberi nemnek bekapcsolódni.
Azért jött, hogy az emberi szív királya legyen, hogy a világon ne az ítélet,
ne a megosztottság bélyege, hanem az üdvösség jele legyen. És ehhez minden társadalmi-gazdasági, strukturális változások
szükségessége mellett, vagy vele egy időben alapvetően az emberi szívnek kell
megváltoznia.
És a mi szívünk, itt Európában nyugtalan. Lázasan keresi az életet, de mintha
nem találnánk, mintha nem az élet, hanem
a halál korszaka leselkedne ránk… Eldologiasodottak a kapcsolataink, már-már
azt hisszük, hogy a másik ember maga a
pokol. Vágyunk a közösségre, de félünk
érte áldozni magunkat. Félünk a szenvedéstől, nem hisszük el, hogy a sors nem a
végzet. Pedig az élettel együtt jár bizonyos
szenvedés, ezt asszonyaink talán még tudják, nálunk, férfiaknál jobban tudják.
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Egyáltalán, velejárója az emberi kapcsolatoknak, az élet kockázatának, viszontagságainak. Ha ismernénk a teremtő szenvedését, minden bizonnyal többre becsülnénk
az engedelmességet.. ez sem pusztán engedelmeskedés, hanem a felismert igazsághoz való ragaszkodás, a tekintély végzésében
emberi
módon
való
megnyugvás… és ismét barátságosan
csengenek a szavak: gondviselés, sorsközösség, szövetség.
Az emberi szív akkor pihen meg és éli át
azt a harmóniát, mire is teremtetett, ha
megtanul szeretni, kapcsolatait igazán személyessé tenni, ha ismét tud áldozni, önmagát feláldozni… mert a szeretet adni
akar, adni, felelősen cselekedni, hűségben
élni. Nincs ebben semmi magamutogatás,
tolakodás, vagy agresszivitás, hanem egyszerű szétáradás. Annak hírüladása ez,
hogy az emberi szív
mélye jó, hogy ott nem
a gonoszság lakik. A
gonoszság is csak egy
nagy tiltakozás, ha nem
tudok jó lenni, majd gonosz leszek, hogy rám
felfigyeljetek, hogy ember vagyok, s nem egy
tárgy.
S ezért Jézussal kell szövetséget kötni,
az utat vele együtt járni, hogy megtaláljuk
forrásunkat, s elteljen szeretettel a szívünk. A Názáreti ide akar minket vezetni,
hogy jó szívűek legyünk. És ez több, sokkal több, mint a jótékonykodás, ez több,
sokkal több, mint a hegyeket megmozgató
hit…
Amikor a názáreti Jézus keresztjére tekintünk, mindig az életet akarjuk választani. Újra és újra ellene mondunk a gonoszságnak, az önpusztításnak, a halálnak, vállalva a növekedés örömét és fájdalmát.
És Krisztus és nevében egyháza mindig
alászáll értetek, hogy ismét az élet áramába kerüljetek, bármilyen mélységből kiáltotok is hozzá.
Dr Kuminetz Géza egy. tanár
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Felnőtt Katekézis Dr. Gerber Alajos:
Jelenkori problémák
a fiatalok hitre nevelésében
Lojzi bácsi, akit gondolom a legtöbben
ismerünk már, mivel oszlopos tagja plébániai közösségünknek, igen aktuális témában tartotta a februári előadást. Mivel régóta foglalkozik a fiatalok hitre nevelésével, igen sok tapasztalatot szerzett ezen a
téren. Ebből a tarsolyból osztott nekünk is,
mindannyiunk nagy örömére.
A társadalomban felmerülő problémák
minden keresztény családban nagy gondokat okoznak a fiatalok hitre nevelésében.
Nem elég ugyanis a hitbéli dolgokra oktatni. A legfontosabb és a legnehezebb feladat: a tanítottakat hitelesen a fiatalok elé
élni. Hiába jár a gyermek hittanra, esetleg
még a szentmisére is elmegy (jó esetben a
szüleivel együtt…), ha otthon nem kapja
meg azt a lelkiséget, ami által igazán hívő
keresztény emberré válik. A legfontosabb
a hitet megélni és így átadni. A gyermek
első hitoktatója a szülő!
A legfontosabb a szeretet, amely nélkül
minden próbálkozás hasztalan. A hiteltelen oktatón, – legyen az a szülő vagy a hittan tanár –, főleg a kamasz, nagyon hamar
átlát és az azonnali kritika mellett a tanított anyagot is elítéli. Éreztetni kell azt,
hogy Isten mindennél jobban szereti őt,
megismételhetetlen, egyedi és pótolhatatlan – tehát értékes –, ezáltal kell, hogy
méltósága és életcélja legyen. Értelmes cél
nélkül ugyanis senkinek sincs jövője. A
mai fiataloknak (és idősebbeknek is!) pedig ez a legnagyobb bajuk… A mai ember
„tükör ember”, mindig a másikat másolja.
Nincs egyénisége, nem találja önmagát.
Régen a tárgyakat használtuk, az embereket szerettük – ma a tárgyakat szeretjük
és az embereket használjuk, gyakran kihasználjuk…
Értelmet kell adnunk életünknek, ezt
pedig Istenben találjuk meg. Másokért
élni, szeretetkapcsolatokat ápolni és az Is-
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tentől kapott helyzeteket helyesen feldolgozni minden anyagi dolognál fontosabb.
Meg kell találnom, mi Isten terve az életemmel. Erre kell rávezetni a fiatalokat is,
mert ha elfogadják Őt, elfogadják a saját
életüket is. Túl tudnak lépni a pillanatnyi
megpróbáltatásokon is.
A társadalomban tapasztalható általános közöny, érdektelenség és a vallásos
nevelés teljes hiánya a hitoktatókat is elkeseríti és igen nehezen tudnak megújulni
napról napra, hogy Isten evangéliumának
örömhírét vigyék a rájuk bízottakhoz. Valós Istenkapcsolat nélkül ez megvalósíthatatlan.
Köszönjük Lojzi bácsi és minden hitoktató áldozatos munkáját, főleg azokét, akik
plébániánkon és a hozzá tartozó iskolákban, óvodában oktatnak. Isten áldása legyen munkájukon továbbra is!
Horváthné Kati

Közelebb, közelebb Uram, Hozzád
Néhány gondolat Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatáról. A legnagyobb
egyházi ünnepek előtt közösségünk hétfő
esténként összejön, hogy lelkileg felkészüljön az éppen közeledő ünnepre. A felkészülés több hétig tart: karácsonyra általában 9 hétig, húsvétra, pünkösdre 6-6 hét
az előkészület ideje. Állandó olvasmányunk a Szentírás. Lelki vezetőinkkel –
Keszthelyi Ágnessel és Lászlóval – azokat
az ó- és új-szövetségi részeket beszéljük
meg amelyek segítenek mind érzelmileg,
mind pedig gondolatilag eljutnunk az ünnep legmélyebb tartalmához, lényegéhez.
Mivel a Szentírás Isten szava, elmélyült, tiszteletteljes olvasása, a jelenetekbe
való beleélés, kiemelt szövegrészek ismételgetése, Istennel való beszélgetéssé alakulhat – néma imává, amikor lelkünk kitárul. Istenhez egyre közelebb érezzük magunkat, szeretete megérint, érezzük a kegyelem áradását. Ehhez teljes csend, teljes
odaadás, lelki kitárulkozás kell, a külvilág
teljes kirekesztése, és természetesen már
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az imádkozás megkezdésekor is isteni ihlet. Azt is be kell vallani, nem mindig sikerül. Megakadályozhatják különféle
gondjaink, melyek „röghöz” kötnek, irreális vágyaink, terveink, vagy kiegyensúlyozatlan, rossz lelkiállapotunk, szórakozottságunk, közömbösségünk, bezárt szívünk,
kattogó, okoskodó, sikerre vadászó
agyunk. Egy egész héten át ugyanazon
szentírási részeket olvasva, imádkozva,
nagyon különböző élményeink lehetnek, a
boldog feloldódástól a meg nem értés keservéig.
Hetente egyszer, általában hétfőn találkozunk. Ilyenkor, egy-egy nagyobb asztalt
körülülve, lelki vezetőinknek és egymásnak egyenként beszámolunk az eltelt hét
lelki eseményeiről, élményeiről. Természetes, hogy ezek a visszatekintések általában különböznek egymástól, hiszen ki-ki a
saját szívén keresztül szűrte, érlelte az
olvasottakat, más-más érzelmi hatást
tapasztalt. Van, aki elsősorban a gondolati lényeget emeli ki, s csak ezután
jut el némi érzelmi tapasztalathoz.
Van, aki szinte azonnal érzi, hogy az
olvasottak érzelmi jelentése mindennapi életében, emberi kapcsolataiban is megjelenik, igazolódik. A felfogások, megközelítések sokfélesége lehetővé teszi, hogy
tanuljunk egymástól, s így az Istennel való
magányos találkozás érzelmi, gondolati
hatása felerősödjék. Valószínűleg ez eredményezi azt, hogy több éve lelkigyakorlatozó társaink pozitív változást tapasztalnak
önmagukon, s másokkal való kapcsolatuk
is jobbá vált, megértőbbek, elfogadóbbak,
türelmesebbek embertársaikkal.
Paukáné Tóth Ildikó
Pünkösdi előkészületünket március
31-én hétfőn 18 órakor kezdjük
Szeretettel várjuk a régi tagjainkat és az
újonnan jelentkezőket, hogy a keresztút
fájdalma után, együtt legyünk a feltámadt
Jézussal az öröm útján.
Keszthelyi Ágnes és László
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Idősebbek teadélutánja
A téli hónapok összejöveteleire
visszatekintve:
December 15-én betlehemessel,
énekes-verses műsorral, ajándékosztással
és beszélgetéssel zártuk az évet. Ezúton is
köszönetet mondunk a szereplőknek.
Január 26-án közös szentségimádási órát
tartottunk.
Február 23-án délután nagy örömünkre
ismét körünkben volt a súlyos betegségéből felépült Mérey Sanyi bácsi. Először
Marczis Ferenc atya előadását néztük meg
videón a farsangról és a nagyböjtről, majd
a Szentföld üdvösségtörténeti helyeit bemutató film következett Ábrahámtól Jézusig.
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk
résztvevőinknek és az egyházközség
minden tagjának!
Mihály Péter

AZ ISTEN AKARATA
Hogyan ismerhetjük fel életünkben
Isten akaratát?
Nemes Ödön jezsuita atya lelkivezetői
segítségnyújtásként mondja az Isten akaratát kutató embernek: három területen kereshetjük életünkben Isten akaratát.
1. Múltunk — tekintsünk vissza életünkre. Isten irántunk tanúsított gondviselése, szeretetének különféle megnyilatkozásai megmutatják, melyek voltak eddig
akaratának jelzőtáblái. A felismert múltból
úgy tudunk előre haladni, hogy az egyik
lábunk biztosan áll a földön, a másik lábunkkal pedig abba az irányba lépünk ki,
amelyet a stabilan álló lábunk mutat. Az
új irány eltérhet egy kicsit, de — balesetmentesen — nagyon nem. Az első feladat
tehát: jövőnk érdekében feltérképezni a
múltunkat.

2.Kapcsolataink — elemezzük életünk
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körülményeit (adott helyzetünket, testi
és szellemi képességeinket, társadalmi
helyzetünket stb.), amiben élünk. Mindaz, ami körülvesz, ami történik velünk,
arról tud az Isten, akarta, vagy legalábbis nem akadályozta meg. A pozitív események Isten benső harmóniáját
közvetítik számunkra, s ezáltal erősítenek minket. A negatívumok rejtett értékeket hordoznak, melyek a helytállásban vagy a megváltozásban hivatottak
előbbre mozdítani.
3. Vágyaink — intenzív és hiteles vágyainkat Isten oltotta belénk, ezért ezek
egybeesnek Isten rólunk alkotott tervével. Ha megismerjük benső világunk
őszinte irányultságát, ezáltal megvilágosodott számunkra Isten akarata. Az
evangéliumból ismerjük Jézus kérdésfelvetését: „Mit akarsz? Mit cselekedjek veled?” (vö. Mt 20, 32; Lk 18, 40)
Isten tehát — felismerhető módon —
elhelyezte bennünk akaratát, amit gondosan tanulmányozva meg kell érlelnünk magunkban.
A Lélek vezetése alatt: „Amikor eljön
Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes
igazságra” (Jn 16, 13). „.Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” (Róm 8,14).
„Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a
test kívánságait.” (Gal 5, 16)
Isten azt akarja, hogy keressük és teljesítsük az Ő akaratát, de nem akar ezzel kiskorúsítani bennünket. Megadta nekünk a
célt, Önmagában megmutatta az Utat, és
megadta nekünk a Szentlelket, aki ébren
tartja bennünk a krisztusi szemléletet. Ezek
után nem kell nekünk minden apró ügyben
megkérdeznünk akaratát, s Neki nem kell
percenként eligazítást tartania számunkra.
Nekünk — ha Isten Lelke vezérel — szabad Isten fiainak szabadságában élnünk!
(vö. Róm 8, 14-15; KEK 1884.§)
Ez az önállóságunk és felnőttségünk arra
is elvezet, hogy nyitottak leszünk a nem
várt fordulatokra, az isteni „módosításokra”. Lelkiéletünket nem rutinból éljük, és
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nem megszokásból cselekszünk. Ezért
nem az „úgy gondoltam” és a „nem gondoltam volna” határozza meg tetteinket,
hanem mindig a Lélek késztetése.
Határozatlanságunk esetén — a megkülönböztetés adományát kérve — Isten bölcsességére kell hagyatkoznunk, és kérnünk:
mutassa meg nekünk akaratát.
TANÍT AZ ÉLET
Egy régi, orosz népmese szerint az öreg
paraszt kihallgatást kért az Úristentől, és
panaszt tett az időjárás ellen.
– Engedd meg – szólt, hogy a következő
esztendőben én irányíthassam a nap és a fellegek járását! Meg fogod látni, sokkal bőségesebb lesz a termés, hiszen parasztember
vagyok, és tudom, mi kell a földnek.
– Legyen kívánságod szerint! – válaszolta
az Úr egyszerűen.
S ettől kezdve csodálatosan nőtt a paraszt gabonája. Mégis, mikor elérkezett a
betakarítás ideje: kevés volt a szem és hitvány minőségű. Az öreg paraszt ismét az
Úristen elé járult:
– Uram, nem értem, mi történhetett, azt
sem tudom, hol hibáztam el, hiszen mindent
megadtam, amit csak jónak láttam: sütött a
nap, esett az eső, amikor kellett, és íme, alig
van kenyerünk.
Az Úr szelíden rátette szent kezét az öreg
lehajtott, bánatos fejére.
– Kedves fiam, jól gazdálkodtál a fénnyel,
és jól irányítottad földedre az esőt is, csak
éppen kihagytad a nehéz időket, csak elfelejtettél szelet és vihart kérni, pedig ezek nélkül
nincs elegendő és acélos termés.”
(Szent-Gály Kata)

Egy szerencsétlen hajótörött deszkába
kapaszkodva kivetődött egy lakatlan kis
szigetre. Alig talált magának megélhetést:
kevés volt az erdő és a bokor, viszont annál
több a szikla. Buzgó imádságban kérte
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Istent, hogy mentse meg. Mindennap figyelte a horizontot, hátha megérkezik a kért
segítség. Ez így ment hosszú ideig, de nem
történt semmi.
Kissé kezdett magához térni, s megpróbálta megszervezni életét. Kövekből szerszámokat készített, vadászott, halászott, és
művelte a földet. Hosszú fáradság után
még tüzet is gyújtott. Épített magának egy
kunyhót és egy raktárfélét.
Hónapok teltek el.
Naponta imádkozott, de
nem jött a segítség, pedig nagyon várta. Egy
nap a szellő felkapta az
égő lángot, és a kunyhó
oldala lángba borult.
Sötét füstfelhő szállt az ég felé. Kétségbeesve küzdött a tűz ellen, mert tudta, hogy hónapok munkája forog kockán. De hiába volt
minden - csak egy vödör hamu maradt egész
munkájából.
A hajótörött, aki erején felül igyekezett
valamit megmenteni, levetette magát a homokra, és keservesen sírt:
– Uram, miért? Miért tetted ezt velem?
Pár óra múlva egy hajó kötött ki a kis sziget közelében. Néhányan átszálltak a mentőcsónakba, és azzal jöttek ki a szigetre.
– Honnan tudtátok meg, hogy itt vagyok?
- kérdezte nagy boldogan a hajótörött.
– Megláttuk a füstjeleidet! - hangzott a
válasz.
* * * * *
Az a tapasztalatunk, hogy akkor járunk
jól, ha Isten nem enged át bennünket akaratosságunk következményeinek, hanem
elveszi tőlünk ideiglenes sikereinket,
hogy általuk megmentsen minket az
Életnek. Lehet, hogy első pillanatra a
módszere elképeszt bennünket, de el kell
ismernünk: a bajban is megnyilvánul az õ
szeretete és gondoskodó jósága.
Garadnay Balázs: A keskeny út
öröme és járhatósága
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MEGHÍVÓ
A PLÉBÁNIAI LEÁNYTÁBORBA
Kedves érdeklődő fiatalok!
Idén is megrendezzük a leánytábort, amire
minden hajadon érdeklődőt 12 éves kortól
szeretettel várunk. Reméljük, hogy a tavalyi
hangulatban, legalább annyian összejövünk!
A konkrétumokat a nyáron tartandó összejövetelen pontosítjuk. Ha kérdés van, az alábbi
telefonszámon vagyok elérhető.
Helyszín: Mátraverebély - Szentkút, Ferences
rendház
Időpont: 2008. július 21- 27.
Szállás:2-5 fős szobákban, kőházban, ágyneművel
Étkezés: háromszori étkezés helyben
Tábor díja: 7 nap (6 éjszaka) utazással, teljes
ellátással: 25.000,- Ft
Befizetés: két részletben (jelentkezéskor
10.000,- Ft + utazáskor 15.000,- Ft.)
Szervező: Horváthné Kati Tel.: 389-4810
vagy 06/30- 299-8882 A jelentkezési lapokat
a templomban a hirdető asztalkán teszem ki és
vagy nekem, vagy a plébánián Attilának, vagy
az atyáknak kérem leadni.
Mindenkit visszahívok!
Szeretettel várunk mindenkit!
Horváthné Kati

FELNŐTT KATEKÉZIS
6. előadása
2008. március 5. szerda 18h
Előadó: Dr. Tarjányi Zoltán prof.
Téma: A rabszolgaság kérdése
keresztény szemmel
7. előadása
2008. április 10. csütörtök 18 h
Előadó: Dr. Székely János
Téma: Jákob útja és a mi utunk
8. előadása
2008. május 21. csütörtök 18,30 h
Előadó: Dr. Kuminetz Géza
Téma: Hatalom és tekintély
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Hováthné Kati

2008. március-április

Minden kedves Olvasónknak
örömteli, kegyelmekben
gazdag, áldott húsvéti
ünnepeket kíván
a szerkesztőség

A Mária Rádió
január hónapban négy alkalommal közvetített élő adást a Páli Szent Vince Katolikus Szakiskolából. Az Alma Mater című
műsor keretében csütörtökönként 10-11
óráig került adásba. Ezeken a napokon, a
délutáni rózsafüzér imádságot is, iskolánkból közvetítették.
Örülünk, hogy ez úton is sokan megismerhették katolikus szakiskolánk történetét és
mai életét. (G A)

Nagyböjti lelkigyakorlatot
tart templomunkban
Ft. Kurdics József a Dunakeszi
Szent Mihály templom plébánosa
március 14. péntek, 15 szombat és
16. vasárnap 18h – kor
17,30 órától gyóntatás van.

Bach: Máté passió
Ebben a liturgikus évben
Máté evangéliuma alapján
követjük Jézus életét és szenvedését.

2008. március 8-án, szombaton 14 órai
kezdettel szeretném, ha újra együtt meghallgatnánk Johann Sebastian Bach Máté passióját CD felvételről, vetített magyar-német szöveggel a hittanteremben.
A mű több mint 3 óra terjedelmű.
Örömmel várjuk azokat is, akik csak egy részt
tudnak meghallgatni.
Kemenes András

