II. évfolyam, 9. szám, 2009. március 1. Nagyböjt 1. vvaasárnapja
Márk röviden tudósít Jézus megkísértésérôl. (Mk 1, 12-15)
Jézus negyven napra vonul vissza. Mózes
is a hegyen negyven napig tartózkodott,
amikor a Tízparancsot megkapta (Kiv 34,
28), és Illés is (1Kir 19, 8) negyven napig
megy a Hóreb hegyéig. Isten bennük, általuk
valami nagy dolgot készített elô, amelynek
elôzménye az a várakozás, melyet
a pusztában hordoznak. Jézus
pusztai tartózkodása elôkészület a
nyilvános mûködésre.
Puszta az a hely, amelyet úgy
tartottak számon, hogy a Sátán
lakhelye. Jézus számára fontos,
hogy megküzdjön vele, de fontos,
hogy Keresztelô János is ott mûködött, tevékenységében az Ószövetség folytatása mindaz, ami itt történik.
S itt jelenik meg a Sátán. Az Ószövetségben hol úgy jelenik meg mint vádat emelô
ügyvéd (Jób 1-2, Zak 3, 1-2), hol Izraelt érô
szerencsétlenségek okozója (1Krón 21, 1, vö.
2Sám 24, 1), hol az Isten népével való szembenállás vezére (zsidó apokaliptika). Itt úgy
mutatkozik be, mint aki próbának veti alá
Jézust. Másutt olvassuk, hogy a Sátán tisztá-

ban van azzal, hogy kivel áll szemben. „Tudom ki vagy, az Isten Szentje!” A Sátán szájából furcsa az ô hitvallása, de ô az, aki leginkább tudja kivel áll szemben, ki az ô ellensége. A Sátán itt felméri az erôviszonyokat!
Jézus ekkor egészen megízlelte a földi
életet és nehézségeit nem kerülte ki. Magára
vette a mi megkísértettségünket is. Csodatevô erejét nem használta fel saját
javára, hívhatott volna angyali seregeket is, hanem rábízta magát az
Atya gondviselésére. Messiási küldetését egészen lelki értelemben
fogta fel: ô az Isten országát képviseli.
Térjetek meg! Maga az evangélista itt a böjtöt nem is említi, hanem csak a kísértést és annak legyôzését. A
felhívásban ott van, hogy hagyjuk magunkat az Ige által vezettetni. Isten országa az
élet megváltoztatásának követelményét támasztja. A bûntôl az Élet Világossága felé
forduljunk. Ehhez kérjük Isten erejét és bölcsességét, hogy adott idôben tudjuk a jót választani.
Michels Antal
kelenvölgyi plébános

Olvasmány – Ter 9, 8-15 – szövetségkötés a vízözön után
Olvasmányközi ének – 24. zsoltár
Válasza: Uram, minden utad irgalom és hûség, * azoknak, kik szövetséged törtörvényét
vényét megtartják.
Szentlecke – 1 Pét 3, 18-22 – párhuzam a vízözön és a keresztség között
Evangélium – Mk 1, 12-15 – Jézus megkísértése
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A nagyböjti idô a húsvét ünnepének
elôkészületi ideje, ezt történeti kialakulása
bizonyítja. Már a II. században fontos
Urunk feltámadásának évi ünneplése, de az
elôkészületi idô nagyon rövid volt:
mindössze
egyetlen
nap
éjszakai
virrasztással. Ahogy folyamatosan kialakult
a következô századokban a liturgikus év,
úgy bontakozott ki az elôkészületi idô.
Az elôkészület két úton zajlott. Mivel
Húsvét a beavató szentségek kiszolgáltatásának éjszakája volt, ezért ez volt az elôkészületnek az egyik útja. Ezt folyamatosan
gazdagították különbözô vizsgákkal és szertartásokkal, amelyek kifejezték, hogy Krisztus Egyházához való tartozás teljes átalakulást jelent. A másik úton a már megkereszteltek jártak, akik a bûnbánat útján kívánták
életüket rendezni. A bûnbánókat formálisan kiûzték a templomból, felszólítván
ôket: vonuljatok el bûnbánatotok helyére.
Mind a két út komoly erôfeszítést kívánt,
mert csak ezeknek a feltételeknek eleget téve lehettek Krisztus Egyházának tagjai,
vagy nyerték el bûneik bocsánatát.
Plébániánkon is többen készülnek a beavató szentségek felvételére. A következô
lépéseiknek is tanúi lehetünk.
Számunkra mind a két út nagyon fontos. Érdemes végiggondolni hitünk fejlôdésének útját, de ugyanakkor a bûnbánat útját járjuk: imádsággal, böjtöléssel, misén
való részvétellel, és szeretetszolgálattal. Így
megvalósulhat az egyik prefáció megállapítása: mert testi böjtölésünkkel a bûnt féke-

zed, fölemeled a lelket, szent erôt és jutalmat bôven adsz.
dr. Verbényi István

FFaarrssaanngg aa D
Doonn B
Boossccoo iisskkoolláábbaann

Már hetekkel a farsang elôtt elkezdtünk
készülôdni. A jelmezhez hét hónapos kishúgomat, Emmát és osztálytársamat,
Krisztit is beszerveztem. Kovakövi Frédi és

Bénibôl, a két kôkorszaki szakiból a feleségeknek öltöztünk. Nagy munkával készek
lettünk a jelmezzel.
2009. február 13., ma van a farsang.
Mindenki nagyon izgul. Akik beöltöztek,
beálltak egy sorba, majd felvonultak a zsûri
elôtt. Ötletes jelmezek készültek, volt pl.
japán turista, hastáncos, Piroska, kalóz, katona, százlábú.
Volt, ahol az egész osztály, volt,
ahol kisebb csoportban 3-4-en, és volt, aki
egyedül öltözött be. A jelmezes felvonulás
után kis produkció, tánc következett, majd
ezt követôen eredményhirdetésre került
sor. Amikor kimondták, hogy gyôztünk,
nagyon örültünk. Egy tortát kaptunk nyereményként. Egyéniben Gabó lett az elsô
helyezett aki csontváz volt és csapatban a
7./a osztály akik Hófehérke és a hét törpének öltöztek. Ezek után zene és tánc következett, kis szünettel tombolaosztás jött, majd tovább folytatódott a farsangi
buli.
Ezen a napon én igazán jól éreztem
magam és szerintem a többiek is.
Kocsis Viki 6/a.

O
Orraattóórriiuum
mii hhíírreekk

2009. február 21-én, szombaton tartottuk a farsangi oratóriumot a templom alsó
hittantermében, ahol mi, animátorok, jelmezben vártuk a gyerekeket.
Mi mindent csináltunk ezen a szép
napon? A délelôtti órákban álarcokat készítettünk, majd izgalmasabbnál izgalmasabb
játékokat játszottunk elôször bent, majd
kint az udvaron (pl. Ez az én székem, táncolós lufipukkasztó verseny, fejre csapós).
Miután mindenki orcája jól kipirosodott a
friss levegôn, betértünk a templomba, ahol
imádkoztunk, énekeltünk, beszélgettünk a
farsangról (Wappler Anna vezetésével), valamint Bató Laci és Fejes Miklós jóvoltából
egy apró színi elôadás szem- és fültanúi
lehettünk.
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A templomi percek után visszatértünk
az „alaptáborba”, ahol nekiláttunk felélni az
egész napi elemózsiánkat.
Mikor a bendôk jól megteltek, elkezdtük
a nagy „csatát”, a Torpedót. A két csapat
igen szoros küzdelmet folytatott, de tudjuk,
hogy csak egy gyôzhet…
A kimerítô „harc” után azért még volt
bennünk annyi szusz, hogy nekiálljunk egy
kicsit táncikálni, játszani.
Aztán eljött a 4 óra, amikor is a vigadalomnak vége lett és búcsút intettünk
egymásnak. (De nem örökre!!!)
Így mulattunk szombaton, kicsik és nagyok együtt.
Utólag is szeretnénk megköszönni
minden kedves szülônek a sok-sok finomságot (sütemény, fánk…) valamint a kül.
eszközöket (gyurma, ceruza…)!!!
Animátorok

RReeddddíícciióó

Kollár Andrea katekumenünk kereszt-

ség felé vezetô útján újabb lépcsôfokhoz érkezett: vasárnap letette a hitvallást (reddíció
szertartása) és elvégeztük az effata szertartást. Azért imádkoztunk, hogy ahogy Jézus
megnyitotta a süketnéma fülét, úgy lelkileg
Andrea fülét is nyissa meg igazságaira. A
hit ugyanis természetfeletti, a hit dolgait
nem egyszerû felfogni. Imádkozzunk érte!

A mai vasárnaptól kezdve felgyorsulnak
az események, hiszen nagyböjt a
katekumenátus „finise”. Szinte minden vasárnapra jut valamilyen szertartás, majd

húsvét éjszkáján a keresztelés. A ½9-es
mise ezért nagyböjtben mindig a
katekumenek miséje lesz, az „A” év olvasmányaival. Aki együtt imádkozna velünk,
szeretettel várjuk!
Attila atya

A hét kérdése

AA ccssöönndd

A szemináriumban kétféle csöndet különböztettek meg. A silentium profanum
azt célozta, hogy tudjunk tanulni, dolgozni, ne zavarjuk egymást. A silentium
religiosum lényege pedig az volt, hogy
tudjunk elmélyülni az imádságban. Most
ez utóbbiról szeretnék beszélni.
A katolikus templom abban különbözik
a protestánstól, hogy itt ôrizzük Urunk
testét. Napközben is, mise elôtt és mise
után is. Mindig. Ennek megfelelôen a
templomban mindig silentium religiosum
van, míg egy protestáns templom számos
társadalmi esemény helyszíne lehet és az
istentisztelet elôtt is szabad bátran beszélgetni.
A szemináriumi lelkigyakorlat alatt elôfordult, hogy valaki beszélgetett a társával,
de az is, hogy még a kenyeret is mutogatással kérte el az asztalnál, pedig az funkcionális beszéd lett volna, ami nem volt tilos. A templomban is ugyanez a helyzet.
Ha kevesen vannak és beszélget valaki,
fényképeket mutogat, még ha halkan is teszi ezt és nem zavar vele másokat, megszegi a silentium religiosumot, vagyis
megvonja magától az imádság lehetôségét.
Ha ezzel mást is szórakoztat, akkor ôt is.
Ha viszont egy osztálymise elôtt meg
kell beszélni és el kell próbálni a feladatokat, azt nem lehet beszéd nélkül csinálni,
természetes, hogy beszélgetnek. Persze,
halkan, és a témáról!
Attila atya
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H
Hiirrddeettéésseekk
1.) Hálásan köszönjük a kedves test
testvérek adományait, melyet az elmúlt va
vasársárnap a katolikus iskolák megsegítésére adadtak. Isten fizessen meg minden jóte
jótevônek!
2.) Akik hamvazószerdán nem részesültek a hamvazásban,
hamvazásban azok most, a
szentmise végén magukra vehetik ezt a
bûnbánati jelet.
3.) Nagyböjti lelki programjaink: minden hétköznap reggel 640-kor közösen
imádkozzuk a reggeli dicséretet.
dicséretet Minden
pénteken délután ¾6-kor közös keresztúti
ájtatosságot végzünk itt a templomban.
4.) Ma délután 4 órától csöndes szentszentségimádás lesz templomunkban, 5 órától
pedig közös szentóra.
szentóra Aki teheti, ezekben
a délutáni órákban néhány percre térjen
be imádkozni az Oltáriszentség elôtt!
5.) A héten elsôpéntek lesz. Felkeressük idôs és beteg testvéreinket a szentségekkel. Este 8 órától TaizéTaizé-i imaórát tartunk a templomban.
6.) Szombaton az esti szentmise elôtt
¾6-kor elsôszombati rózsafüzér imádságot végzünk a magyar családokért és az ifjúságért.
7.) A személyi jövedelemadó 2×1%áról szóló rendelkezô nyilatkozatok megtalálhatók a templom bejáratánál, a
mellett.

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk
Temetés: Bormuth Katalin, március
6. 1000, Budafok

SSeem
mlleeggeess ttaarrttaallm
múú vviicccceekk
– Jean, a klubban elcseréltem a kabátomat.
– Ez szörnyû, Uram!
– Nem az, mert nem is volt kabátom.
– Jean! Ma elfelejtette megöntözni a
kertben a rózsáimat!
– De uram, hiszen esik az esô!
– Na és? Nincs esernyôje?
– Jean, mit csinált Párizsban?
– Megnéztem a Toulouse-Lautrec-et,
uram.
– És mennyi lett az eredmény?
– Jean, ki volt az az idegen úr, aki a
feleségem lakosztályából jött ki az elôbb?
– Nem volt az idegen, uram, már két
éve idejár. Csak mindig akkor jön, amikor
ön nincs itthon.
– Jean, egy döglött légy van a levesemben!
– Esküszöm, uram, a konyhában még
élt!
– Jean, vigye vissza a boltba a nyakkendôt, amit karácsonyra kaptam!
– Megkérdezhetem, miért, uram?
– Mert felpróbáltam és túl szoros.
– Jean! Most mondja meg: maga a
hülye, vagy én?!
– Uram, Ön nem olyan ember hírében áll, aki idiótákat alkalmazna.
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