II. évfolyam, 20. szám, 2009. május 24. Urunk mennybemenetele
ri nekik a (másik) Vigasztalót, a SzentlelAmikor Jézus meghalt, az apostolok ket. A Szentlélek fogja ôket megerôsíteni
reménytelenségükben szétszéledtek. Min- és vezetni akkor, amikor Jézus már testédegyik visszatért a maga munkájához, ben nem lesz velük. Ezen kívül Máté
kezdtek úgy élni, mintha sose találkoztak evangéliumában mennybemenetele elôtt
volna Jézussal. Amikor feltámadt, nagy Jézus kijelenti: „én veletek vagyok minörömmel üdvözölték és minden megjele- dennap, a világ végéig.” (28, 20) Tehát Jézus nem tûnt el, de mennybemenetele
nésekor ünnepelték.
De 40 napon át tartó megjelenései al- után már másképp van jelen Egyházában,
emellett tíz nappal késôbb elküldte a
kalmával egyre inkább végidôs
Szentlelket.
kijelentéseket tett. Nem is véletUrunk mennybemenetelének
len, hogy utolsó megjelenésekor
ünnepe igazából múlt csütörtöaz apostolok azt kérdezik:
kön volt, csak Magyarországon
„Uram, most fogod helyreállítani
nem ünnepelhetjük a napján,
Izrael országát?” De Jézus nem
mert nem lehet munkaszüneti
erre akarta felkészíteni ôket, hanap, tehát senki nem jönne tempnem arra az életre, amit megjelomba. Pedig Áldozócsütörtök és
lenései befejeztével, önállóan kell
Pünkösd között tíz nap van. Pénmajd élniük. Mert mennybemenetele után,
nem úgy, mint halála után, többé nem je- tektôl pünkösd vigíliájáig szentlélekváró kilencedet szoktunk tartani, mindennap
lent meg nekik.
Urunk mennybemenetele számomra imádkozunk az apostolokkal együtt, hogy
mindig egy kicsit szomorú ünnep. Pedig az áradjon ki ránk is a Szentlélek. Ha ez nem
apostolok, szemben a Jézus halála utáni is jutott eszünkbe csütörtökön, legalább a
helyzettel, egyáltalán nem szomorúak. Jé- kilenced hátralévô napjait használjuk fel
zus utolsó megjelenésekor (ismét) megígé- egy rövid imára!
Attila atya
Olvasmány – ApCsel 1, 1-11 – Jézus mennybemenetele
Olvasmányközi ének 46. zsoltár
Válasza: Ujjongás közt ment föl Isten,
Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
harsonaszóval.
Szentlecke – Ef 1, 17-23 – Jézus helyet foglal az Isten jobbján
Evangélium – Mk 16, 15-20 – az apostolok küldetése

H
Hoovvaa ttûûnntt JJéézzuuss??
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Éllôô rróózzssaaffüüzzéérr B
Buuddaappeesstt kköörrüüll
Az idén harmadik alkalommal került
megrendezésre a zarándoklat. Hagyományosan maroknyi, de annál lelkesebb
csapat képviselte Albertfalvát. Huszár
Lôrinc atya vezette az 5. szakasz híveit
Farkasrétrôl egészen Nagytétényig. Mi
Kelenvölgyben csatlakoztunk hozzájuk.

Végig énekszóval, rózsafüzér imádsággal dicsôítettük együtt az Urat és vallottuk meg hitünket azok felé a városlakók felé is, aki ma még nem fogadták
szívükbe Krisztust. A zarándokló csapattal útba ejtettük a Szoborparkot, a
verbiták missziós házát, a kistétényi
Szent István és a Baross Gábor-telepi
Jézus Szíve templomot, és elmondtunk
egy imát a Doni Emlékhelyen is. Mindenhol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Ki csak jó szóval, ki frissítôvel
és harapnivalóval, ki tárogatómuzsikával, mások a harangjuk örömzúgásával
kedveskedtek a városi vándoroknak. A
Soroksárról érkezô 6. szakasz híveivel
szinte egyszerre érkeztünk Nagytéténybe. Együtt vettünk részt azon a szentmisén is, amit a végig velünk zarándokoló dr. Udvardy György segédpüspök
úr mutatott be. Testben kissé fáradtan,
de lélekben megerôsödve tértünk haza,

és kérdeztük útközben egymástól: Miért csak ilyen kevesen tartottak velünk
ezen a szép napon?
Ajánlott oldal: www.elorozsafuzer.hu
K. I.

Mária hónapja

SSzzuubbjjeekkttíívv llééppccssôô M
Máárriiááhhoozz

Szûz Máriával elôször – bár tudtomon és akaratomon kívül – a keresztelésemkor találkoztam. Ugyanis katolikus édesapám óhajára utána kaptam a
nevem. A református édesanyámtól pedig a vallásomat.
Köztudott, hogy a reformátusoknál
csekély a Mária-tisztelet, ezért sokáig
semmilyen kapcsolatom nem volt Jézus édesanyjával. A negyvenes éveimet
tapostam, amikor a zsúfolásig megtelt
pesti ferences templomban a szentmisén egy idegen hölgy nem kis nehézségek árán elôhúzott a táskája aljából egy
rózsafüzért és nekem ajándékozta –
mint mondta, égi üzenetre. Meghívást
kaptam tehát – én a református – rózsafüzér imádkozásra – fordítottam le
magamnak a történteket, noha eddig a
rózsafüzérnek a hírét hallottam. A
rózsafüzér Međugorjéból származott,
így
kaptam
indíttatást,
hogy
elzarándokoljam oda. Međugorjéból a
képzeletbeli nyíl az intenzívebb böjtölés
(hetente egyszer kenyéren és vízen) és
a
magyarországi
zarándokhelyek
megtekintése
(Makkosmária,
Máriabesnyô, Máriaremete, Csobánka,
Máriagyûd,
Márianosztra,
Mátraverebély-Szentkút) felé mutatott.
Az utóbbi két évben Máriakapcsolatomat a május havi Mária litániákon való részvétellel fûztem szorosabbá. Közben – pontosan nem tudom
mikor – kezdett élôvé változni a Vele
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való viszonyom. Már nem csak egy kép
volt, egy szobor vagy egy történet az
evangéliumokból, hanem társ – valóban
égi édesanya – aki hozzám (is) tartozik.

De a Mária-tisztelet számomra nem
csak vallási cselekményekben fejezôdik
ki, hanem magyarságtudatomnak évezredes kultúránk szerves részének tekintem, melyet nem gyakorolni lehet
ugyan, de megfeledkezni róla soha.
Virág Mária

M
Máággiiaa,, vvaaggyy eellkköötteelleezzeetttt sszzeerreetteett??

A templomban idônként fellelhetôk a
bejárati térdeplôn, vagy a szobrok lábaihoz elhelyezve kis papírok, amelyek
olyan imákat tartalmaznak, amelyeknek
mágikus erôt tulajdonítanak azok, akik
elhelyezik ôket. A szöveg végén felszólítás is olvasható az ima terjesztésére,
amely feladathoz teljesítés esetén áldás,
nem teljesítés esetén pedig átok, vagy
balszerencse ígérete kapcsolódik.
A keresztény hit nem mágia. Nem
automatikus, sokszor lélektelen cselekedetek végzése, hanem Krisztus sze-

mélyes követése a kinyilatkoztatás igazsága és az Anyaszentegyház tanítása
szerint. Vallásosságunk cselekedeteiben
vannak ismétlôdô mozdulatok, imák
(pl. kilencedek végzése), de ezek nem
mágikus, automatikus biztosítékai az
üdvösségnek, még kevésbé földi jólétünknek, vagy szerencséknek, hanem
egy lelkület kialakítására szolgáló gyakorlatok. Aki elvégzi az elsôpénteki
nagykilencedet, abban kialakul a készség a bûnbánat, a szentgyónás és a
szentségi élet rendszeres megélésére,
mely üdvösségre vezet. De nem azért
szólal meg az üdvösség ígérete, mert
pont kilencszer tette meg ezt egymás
után.
A mágikus, babonás szokások gyakorlása leggyakrabban primitív magatartás, szellemi szegénységrôl és vallási
tudatlanságról árulkodik. Tudatos megélése, vagy mások tudatos kényszerítése erre pedig kifejezetten bûn. Sérti a
valódi istentisztelet normáját, súlyosan
ellenkezik a Tízparancsolat elsô parancsának szellemével és gyakorlatával.
Ha ilyen üzeneteket, imákat találunk, az egyetlen normális, hitét józanul élô emberhez méltó magatartás a
megsemmisítés, a terjesztés megakadályozása. Terjesszük inkább a Szentírást
és az Egyház tanításával megegyezô
lelkiségi írásokat, lelkünk és szellemünk mûvelésére, vallásosságunk értelmes gazdagítására. Imádkozzunk
buzgón, engeszteljünk a bûnökért, de
ezt semmiféle babonás szokás, mágikus
erô ne kísérje, mert Isten szeretete nem
mágia, hanem személyes elkötelezôdés
az evangélium útján.
Hollai Antal
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Hiirrddeettéésseekk
1.) A nyugdíjasklub szeretettel hív
minden érdeklôdôt az Íme az ember
címû, II. János Pál pápá életét bemutató
kiállításra május 2626-án, kedden. TalálTalálkozás délután 2 órakor a templom elôtt.
Részletesebb információ a hirdetôtáblán.
2.) Szombaton este 8 órától mindenki számára nyitott, pünkösdváró karizmatikus imaóra lesz templomunktemplomunkban.
ban
3.) A novemberi bérmálásra még
ezen a héten lehet jelentkezni a sekrestyében, vagy a plébánián.
4.) A hét jeles napjai:
napjai hétfôn VII.
Szent Gergely pápa
pápa,
ápa kedden Néri Szent
Fülöp áldozópap,
szerdán pedig
áldozópap
Canterbury Szent Ágoston püspök ünnepe lesz.

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk
Keresztelés: Zalán Barka Ilona és Zalán Noémi, május 24-én 1100
Temetés:
Barnai Ferenc, május
25. 17 óra Albertfalva Szt. Mihály templom
Brunecker Vilmosné, május 26. 1000
Rákoskeresztúr

VViicccceekk,, ccssaakk öörreeggeesseenn
Miért jó az öregebb korosztálynak?
– Az emberrablók nem igazán érdeklôdnek irántad.

– A titkaid biztonságban vannak,
mert ha el is meséled valamelyik barátodnak, másnapra már nem emlékszik
rá.
– Senki nem várja el tôled, hogy beronts egy égô házba és kimentsd a
benn rekedteket.
– A derekadra alapozott idôjárás elôrejelzéseid pontosabbak, mint a Meteorológiai Intézeté.
– A terroristák egy túszejtés során
az elsôk között engednek el.
Az idôs házaspár kimegy a telekre. A
férj kint kapál éppen, amikor meglát az
égen egy sárkányrepülôt. Erre gyorsan
beszalad a házba, kihozza a puskáját és
rálô. Az asszony ijedten:
– Béla mi történt, mit lôttél le?
Erre a férj:
– Hogy milyen állat volt ez azt nem
tudom, de az embert már elengedte!
Öreg bácsi megy a kivilágítatlan kerékpáron. Megállítja a rendôr, és így
szól:
– Bátyám, ha nem ég a lámpa a
biciklin, akkor tolni kell!
Mire az öreg:
– Már kipróbáltam, akkor se ég!
Idôs néni száll fel a buszra. Móricka
az egyik ülésrôl megkérdi:
– Néni, kérem, nem szeretne leülni?
– De igen kisfiam – mondja hálásan
a néni.
– És mégis hová?
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