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JJéézzuuss iiggaazzii ttiittkkaa

A hit igazságainak felismeréséhez nem
elég az emberi jóakarat. Szükséges a kinyilatkoztatás adta világosság, a kegyelem. Ez mutatkozik meg az evangéliumi eseményekben
is. Az emmauszi tanítványok tanúsága, a
megjelenés, a látás, az érintés, a közös étkezés
nem ismertetik fel az apostolokkal a lényeget.
Egymás mellé tudták tenni különkülön az összetevôket, mégsem
állt össze a kép. Élt a szívükben
szeretet Jézus iránt, de az ô megváltói küldetését torz formában látták. Ahogyan az evangélium
mondja: „Valami elhomályosította
látásukat”.
Gyakran ma is hasonló a helyzet. Ismerjük Jézust. Talán ôszintén szeretjük, de valami elhomályosítja a mi látásunkat is. Bízunk benne, de
milyen gyakran csak evilági segítôt keresünk
személyében, aki napi gondjainkban segít, és
úgy intézi a világ dolgait, ahogyan azt mi szeretnénk. És amikor a várt eredmények nem
valósulnak meg csalódottság, kilátástalanság,
sôt nem ritkán hitetlenség is erôt vesz rajtunk.
A megoldást Jézus mutatja meg a számunkra. Magyarázni kezdi az írásokat. Fölnyitja szemünket a kinyilatkoztatás igazságá-

ra, a mélyebb összefüggések fölfedezésére.
Megismerteti velünk azt, amit az emberi
gondolkodás sohasem fedezhet fel önmagától: „a Messiásnak szenvednie kell, és har-

madnap fel kell támadnia a halálból. Nevében
megtérést és bûnbocsánatot kell hirdetni
minden népnek”. Ez Jézus igazi titka. A

szenvedés, a halál és a feltámadás titka. Megtérésre, bûnbocsánathoz és újjászületésre
vezet.
Vajon hol keressük saját életünk
gondjai között a valódi megoldást?
Meglátjuk-e a legfontosabbat, a
megtérés és újjászületés felbecsülhetetlen értékét? Miért vagyunk oly
gyakran mi is „késedelmes szívûek”?
A szív ôszinteségébôl fakadó
megtérés az a jel, amely ma is felnyitja szemünket, hogy meglássuk
benne a Krisztussal való találkozás valódi
mélységét és igazságát. Amit szeretetben és
türelemben kapunk Jézustól, azt ugyanígy
kell nekünk is továbbadnunk egymás felé. A
Jézussal való találkozás nem csak saját belsô
örömünket szolgálja, de kötelez mindenkit
arra, hogy ezt a belsô örömet vigyük másoknak is! Ez az a tanúságtétel, melyet a Szentlélek erejében kell teljesítenünk!
Antal atya

Olvasmány – ApCsel 3, 13-15. 17-19 – az emberek bûnei ellenére feltámadt Jézus
Olvasmányközi
Olvasmányközi ének 4. zsoltár
Válasza: Ragyogtasd
Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét
fényességét!
gét!
Szentlecke – 1 Jn 2, 1-5a – Krisztus a bûnökért való áldozat
Evangélium – Lk 24, 35-48 – Jézus megjelenik az Emmauszból visszatért tanítványoknak
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FFaakkuull aa H
Heettii LLeevvééll

Fogytán az ingyen festék, mától kezdve
a belsô két oldal fekete-fehérben jelenik
meg. Sokat számolgattunk, hogy hogy lehetne megoldani a színes nyomtatást, de
sehogy sem sikerült számonkénti 40-50
Ft-nál alacsonyabb összegre jutni. Egy
színes lézernyomtató ma már igen olcsó, a
festék és a kopóalkatrészek ára viszont
horribilis. Jól ki van ez találva. Arra nincs
lehetôség, hogy nyomdában nyomtassunk, mivel egy hetilap csak akkor lehet
igazán friss, ha szombat délelôtt nyomtatjuk.
Emlékszünk Olvasóink a kérdôívben
adott válaszára, miszerint nem bánják, ha
fekete-fehérben is, csak megjelenjen az újság, ezért most sem félünk, hogy nem értenék meg a helyzetet. Az Interneten továbbra is színesben olvasható a belsô két
oldal is.
Szerkesztôség

A hét szentje – április 29.

SSiieennaaii SSzzeenntt K
Kaattaalliinn

A középkor erôs befolyással bíró szellemi vezéralakja 1347-ben született
Sienában.
Hat éves korában egy jelenés hatására
elhatározta, hogy apáca lesz. Ha tehette,
félrehúzódott imádkozni. 18 éves korában
belépett a domonkosok harmadrendjébe.
Kicsiny kamrában élt és vezekelt. Barátok
és tanítványok gyûltek köréje, betegeket
ápolt, nagy gondot fordított a szegényekre.
Ebben az idôben a pápák Avignonban
tartózkodtak. Katalin támogatta XI. Gergely pápát a keresztes hadjárat szervezésében. 1376-ban rábírta XI. Gergelyt, hogy
térjen vissza Rómába. Utódának, VI. Orbánnak megválasztásakor kitört a nagy
nyugati egyházszakadás. Avignonban ellenpápát választottak. Katalin Rómába köl-

tözött Orbán pápa hívására. Itt azonban
megbetegedett és 1380. április 29-én
meghalt.
Az Úrhoz tudott vezetni másokat,
mert maga a legbensôségesebb kapcsolatban volt vele. Megkapta a stigmákat, ezeket kívülállók csak halála után láthatták.
Sokat szenvedett a sebek miatt, mégis
boldogan viselte azokat.
Szentségének, bölcsességének híre
messze földre terjedt. Sokan fordultak
hozzá tanácsért. 400 levele maradt fenn.
1461-ben avatta szentté II. Pius pápa.
Godányi Ákos

B
Beenneeddeekk ppááppaa nnééggyy éévvee

XVI. Benedek pápát 2005. április 19-én
választotta meg a konklávé Szent Péter
apostol 264. utódául. Az eltelt négy évben
a Szentatya 175 általános kihallgatást tartott, 231 alkalommal mondta el nyilvánosan az Úrangyala-, illetve a Regina Coeliimádságot és 8 alkalommal adott Urbi et
orbi áldást. Világnapokra 39, jubileumi
rendezvényekre és kiemelt eseményekre
összesen 42 hivatalos üzenetet küldött.
153 levelet írt, valamint 178 alkalommal
mondott szentbeszédet és 961 beszédet
tartott.
Benedek pápa két enciklikát – Deus
caritas est és Spe salvi –, valamint egy
apostoli buzdítást írt Sacramentum
caritatis címmel. Mindhárom mû megjelent magyar nyelven is.
A Szentatya 15 apostoli levelet fogalmazott, amelyek többnyire boldoggá avatásokról rendelkeznek (közel 700 eset-
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ben), 18 szentet avatott, és újabb 5 személy kerül a szentek sorába április 26-án.
Saját kezdeményezésû rendelkezést (motu
propriót) 5 alkalommal adott ki.
Pápasága alatt eddig két konzisztóriumot tartott, amelyeken 38 új bíborost kreált.
Az elmúlt négy esztendôben a Szentatya 12 külföldi apostoli látogatást tett. Járt
Németországban (2 alkalommal), Lengyelországban, Spanyolországban, Törökországban, Brazíliában, Ausztriában, az
Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Franciaországban, az afrikai kontinensen Kamerunban és Angolában, valamint idén májusban a Szentföldre utazik.
Olaszországban is számos városban járt.
Április 28-án felkeresi a földrengés sújtotta
Abruzzo tartományt.
Diplomáciai látogatások alkalmával a
pápa számos ország vezetôit fogadta – királyokat, államelnököket, minisztereket –,
illetve szentszéki nagykövetekkel, püspöki
konferenciák és egyházi intézmények küldöttségeivel, valamint közéleti személyiségekkel találkozott.
Vatikáni Rádió

A hét kérdése

AAzz eellvváállttaakk ééss aa sszzeennttssééggeekk

A házasság szentség, amely felbonthatatlan, illetve csak a halál bonthatja fel.
Ezért aki megházasodik, annak nincs
módja újból házasságot kötni, akkor sem,
ha nem ô volt a hibás a házasság tönkremenetelében. Ez igazságtalanság, ami joggal bántja a vétlen felet (bár soha sincs tökéletesen vétlen fél).
Azonban nem ez a világban az egyetlen, még csak nem is a legnagyobb igazságtalanság. Vajon a l’aquilai földrengés
igazságos volt? Az évi 60 000 abortusz igazságos? A házasság szentsége olyan fontos
kötelék, amelyet nem rombolhat szét az
emberi felelôtlenség. Megtörténhet, hogy a

házasságra alkalmatlanná váló fél miatt
külön kell válni, ez esetben a vétlen félnek
is egyedül kell maradnia. Nem képes házasságot kötni, amíg az elôzô házassága
fennáll (vagyis a házastársa él). Ha polgárilag házasságot köt, vagy akár csak öszszeköltözik az új partnerével, bûnt követ
el, sôt, állandó bûn állapotában él. Ezért
nyilvánvalóan nem gyónhat, nem áldozhat.
Mit tehet ilyenkor a hívô, aki még bûnében is jó szándékú? Meg kell szüntetni
a bûnös állapotot. Ha úgy gondolja, hogy
a házassága nem jött létre, forduljon egyházi ügyvédhez, és tárja elé az érveit. Létezik egyházi bíróság, amely képes megállapítani a házasság érvéntelenségét. Vigyázat, nem a házasság felbontását
mondja ki, hanem azt, hogy soha nem is
jött létre! Sok egyéb más ok mellett például a sorozatos hûtlenség, amely már a
házasság elôtt is ismert volt, felveti annak
gyanúját, hogy az illetô a házasságra alkalmatlan volt a házasságkötés pillanatában.
Elôfordul olyan félreértés, hogy aki elvált, még ha nem is házasodott újra és
nincs is új kapcsolata, nem járulhat szentségekhez. A nagymamám is így gondolta,
sôt, még a templomból is kitiltva érezte
magát. Pedig semmi sem akadályozza az
elváltakat a szentségi életben!
Amennyiben viszont a házassága érvényes, és mégis új kapcsolatba kezdett a
hívô, akkor sajnos a szentségek nélkül kell
tartani az Istennel a kapcsolatot. Ez, bár
egy katolikus számára szörnyû dolog,
nem lehetetlen. A templomból nincs kitiltva az elvált és újraházasodott ember
sem, az imádság sem tilos számára, sôt,
nagyon is buzdítjuk rá! Végezzen lelki áldozást, gyakorolja az irgalmasságot és
imádkozzon az állapota rendbejöttéért!
Attila atya
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H
Hiirrddeettéésseekk
1.) A héten elsôpéntek lesz.
lesz Felkeressük idôs és beteg testvéreinket a szentségekkel. Este 8 órától virrasztó Taize-i
imaórát tartunk a templomban.
2.) Pénteken este 6-kor ünnepélyes
formában végezzük az elsô májusi litálitániát.
niát A továbbiakban pedig minden este
¼7-kor kezdôdik a litánia.
3.) Szombaton az esti szentmise
elôtt ¾6-kor elsôszombati rózsa
rózsafüzér
imádságot és májusi litániát imádkoimádkozunk a magyar családokért és az ifjúságért. Minél többen kapcsolódjanak be
közös imádságunkba itt a templomban,
vagy otthon egy tized rózsafüzér közös
elimádkozásával!
4.) Jövô vasárnap, május hónap elsô
vasárnapján délután 4 órától csöndes
szentségimá
szentségimádás lesz templomunkban.
5.) Novemberben bérmálás lesz
temp
templomunkban. Részletes információ
a jelentkezési lapon olvasható. Felhívjuk
mindenki figyelmét, hogy jelentkezni
május 31-ig lehet!
6.) A hét jeles napjai: szerdán Sienai
Szent Katalin, Európa társvédôszentje,
pénteken Szent József, a munkások védôszentje, szombaton pedig Szent AtaAtanáz püspök és egyháztanító ünnepe
lesz.

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk
Keresztelés: Fancsali Zádor Imre:
április 26. 11 óra

VViicccceekk

Egyszer Napóleon látogatást tett az egyik
katonai kórházban, és megállt egy rokkant
katona ágyánál.
Kérdezi tôle:
– Katona, hol vesztette el a bal kezét?
– Austerlitz, felség.
– És a bal lába?
– Waterloo, felség.
– És a bal szeme?
– Feleség, felség.
A bizánci birodalomban egy katona ôrködik. Mondja a parancsnokának:
– Parancsnok úr, jelentem, jönnek a törökök!
– Barátok vagy ellenségek?
– Valószínû barátok, mert együtt jönnek!
Az ellenôrzô tiszt a felsorakozott katonákhoz:
– Kinek nagy a bakancsa?
– Jelentem, nekem – feleli Kovács honvéd.
– Délután jelentkezzen a raktárban, kicserélik!
– Nem szükséges, jelentem, a lábam is
nagy.
A második világháborúban bevetésre indul egy bombázó. A pilóta indulás elôtt
elôhúz egy 38-as pisztolyt és odaszól a navigátornak:
– Tudod, ez mire való?
– Nem, mire? – kérdi a navigátor.
– Annak a navigátornak tartogatom, aki
miatt eltévedünk!
Erre a navigátor elôhúz egy 45-öst.
– Az meg mire való? – kérdi a pilóta.
– Én elôbb fogom tudni, ha esetleg eltévednénk…
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