
A Szent Negyvennap felké-
szülés a húsvétra. Meghívás,
hogy ünnepeljük Jézus halálát
és feltámadását: magát a
megváltó Jézust; meghívás,
hogy mi is legyünk készek
Vele meghalni a bűnnek,
önzésünknek, s Vele folytatni
a megváltás művét - kiegé-
szíteni testünkben, ami hi-
ányzik Krisztus szenvedésé-
ből, embertársaink javára.
A rózsafüzér fájdalmas titkai

alapján készítettünk egy lelki
tervet a nagyböjt hat hetére.
Hétről hétre ismerkedünk egy-
egy titok üzenetével.
Minél tel jesebb odaadással

él jük a Szent Negyvennapot,
annál inkább kell átmennünk
kisebb nagyobb meghaláso-
kon (nagypéntekeken) s annál
tel jesebben fogunk egyesül-
ni húsvét titkával: az
értünk meghalt, s
halálában is a
feltámadást hordo-
zó Jézussal. An-
nál inkább tapasz-

tal juk a Lélek kiáradá-
sát saját lelkünkbe és máso-
kéba. S annál bensőbben
élhetjük meg megváltottsá-
gunk örömét!
Így készülünk fel jól a húsvét

ünnepére - és egy húsvéti
keresztény életre: arra, hogy
életünkben folyamatosan ural-
kodjék a feltámadás titka, és a
hála azért, hogy meg vagyunk
váltva.
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A húsvéti előkészületünkben
Jézust ál lítja elénk az Egyház,
egy nagyon is emberi oldalá-
ról, amint kísértést szenved a
sátántól. A nagyböjtben ne-
künk is szembe kell néznünk
azzal, hogy mi is ki vagyunk
téve a kísértéseknek A sátán
három lényeges dologgal kí-
sérti meg Jézust. (Lásd: Máté
evangélium 4.1 -11 . )
Az első kísértésben a kövek

kenyérré változtatására csá-
bítja a napok óta nem étkező
Jézust a sátán. I tt általános-
ságban fogalmazva arról van
szó, hogy az ember maradék-
talanul elégítse ki a különböző
ösztöneit. A minket körülvevő
XXI . századi európai környe-
zet minden erejével erre biztat
a reklámok, az igénytelen fi l-
mek által: él jük ki ösztönein-
ket, élvezzük az életet, mert
azért van. És különben is sen-
ki sem ti lthatja meg, mert eh-
hez már csak jogunk van. Ami
a legfélelmetesebb, hogy a je-
lenlegi gyerekek túlnyomó
többsége ebben a szellemben
nevelkedik. Erre a kísértésre
adja az Egyház az ellenszerét,
a böjtöt: "Nemcsak kenyérrel

él az ember" - nemcsak ösz-
tönökből ál l az ember. A
böjtölésben - aminek leggya-
koribb formája az ételböjt (le-
het a szemet, a fület, a szájat
is böjtöltetni) - az ember meg-
tapasztal ja teremtettségét, tö-
rékenységét, s ez alázatra
indítja Teremtője előtt, akinek
létének minden percét kö-
szönheti. Az ember test és
lélek egysége, s amikor böjtöl,
akkor mintegy testével imád-
kozik.

A második kísértés a hata-
lom kísértése, amikor a sátán
Jézusnak adna minden földi
országot, cserébe azért, hogy
imádja őt. A hatalom ősi kísér-
tés. A hatalomvágyban tulaj-
donképpen az ember végtelen
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utáni vágyának a sátán által
félremanipulált változatát fi-
gyelhetjük meg. A végtelen
utáni vágy a hatalomban úgy
jelentkezik, hogy az ember
legyen az Isten. Mindenkin,
vagy legalább minél több em-
beren uralkodjék. Magát tegye
meg az őt körülvevő világ kö-
zéppontjának. Az ellenszere
ennek a kísértésnek az imád-
ság: "Uradat, Istenedet imádd
és csak neki szolgálj! " Az
imádságban az ember kap-
csolatba lép Istennel és rá-
döbben, hogy nélküle semmi,
és semmit nem tehetne. Előtte
minden hatalom a porszemnél
is kevesebbet ér.
A harmadik kísértés arról

szól, hogy az ember vegye
kezébe sorsát, s ha mégis baj
van, Isten majd csak megsegí-
ti . Ugorjon le Jézus a jeru-
zsálemi templom tetejéről,
hisz az angyalok úgyis elkap-
ják. A mérhetetlen önzés kí-
sértése ez. Ma az ember fél-
retol ja ezt a csodálatos Isten
által teremtett és neki aján-
dékozott vi lágot és egy másik,
saját maga által alkotott vi lá-
got épít, mert meg van győ-
ződve róla, hogy ő jobbat tud

csinálni. Amikor pedig baj van,
akkor persze segítsen az Is-
ten. Egyéni életünkben ez úgy
jelentkezik, hogy senkivel és
semmivel nem törődve éljük
életünket, harcolunk a boldog-
ságunkért, de ha baj van ak-
kor rögtön Istenhez fordulunk
segítségért, akire megharag-
szunk, ha nem segít azonnal.
Jézus válasza a kísértésre:
"Ne kísértsd Uradat, Istene-
det!" - hogy ő cselekedjen he-
lyetted. Az Egyház a jócsele-
kedeteket adja kezünkbe ezen
kísértés ellenszereként, hogy
másokon segítve, másokkal
kapcsolatba lépve megtapasz-
tal juk, hogy boldogságunk
egymáson múlik, hogy ezek
az igazi értékek, melyekre
Isten meghallgatja imánkat.
Egy komolyan átélt nagyböjt
meghozza gyümölcseit majd
a húsvéti ünneplésben.



A rózsafűzér titkai

Ebben az évben a nagyböjt
heteiben a rózsafüzér fájdal-
mas titkairól, kapunk egy rövid
elmélkedést. A rózsafüzér át
van szőve úgynevezett titkok-
kal, amelyek bibliai történetek
általában, elmélkedésre alkal-
masak. Áldásos lenne, ha az
aktuális titokkal imádkoznánk
mindennap egy tized rózsa-
füzért.
Felajánlhatnánk ezt magyar

hazánkért, engesztelésül a
bünökértB

Egy luteránus lelkipásztor
megkérdezte egyszer egy
katolikustól. Hogyan lehet
annyiszor elmondani az üd-
vözlégyet, tízszer, vagy akár
5o-szer. Azt a választ kapta:
Szereti Ön a Szűzanyát? Ami-
kor valaki szereti az anyját,
szeretné neki több mint ötven-
szer is elmondani: Szeretlek,
szeretlek (Így imádkozzuk
majd).
Kis Szent Teréz mondja: Iste-

nem nincs másom csak a mai
napom, hogy szent legyek.
Egy ilyen "kis útra" hív meg ez
a nagybőjt.

1 . hét: Jézus aki értünk vér-
rel verejtékezett

A titok gyümölcse: A bűnbánat.
Isten boldoggá akarta tenni Á-
dámot, ezért neki adta az é-
denkertet. A rettenetes éjsza-
kán, melynek boldogságunk a
tétje, a második Ádám önként
lép be a kínok kertjébe, átadja
szívét, testét, lelkét, hogy ki-
sajtol ják belőle a gyógyulás o-
laját. „Legyen meg a Te akara-
tod” Isten akarata összekeve-
redik szeretetével. Ez az e-
gyetlen dolog amit meg kell ő-
riznünk a szívünkben a meg-
próbáltatások, a betegségek,
a szenvedések idején. Isten
akaratához igazítani a mi aka-
ratunkat, és szeretetéhez a
szeretetünket.
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2. hét: Jézus, akit értünk
megostoroztak

A titok gyümölcse: Érzékeink
megtisztulása.
Isten megszentelte az ember

testét, amikor saját szájával
lehelt bele életet. Fiát azért
küldte el hozzánk, hogy vég-
leg megmentse a testet, nem
pedig azért, hogy elpusztítsa.
S mit teszünk mi Isten testé-
vel. I tt ál l kiszolgáltatva a gya-
lázkodásnak és ütlegelésnek.
Istenünk Te mindent bölcses-
séggel és szeretettel alkottál
meg, s azért adtál nekünk
testet, hogy szeressünk vele,
hogy szereteted templomává
tegyük. Add hogy Jézus meg-
ostorozott testének sebei, és
Mária meggyötört szíve termé-

szetfeletti tisztaság forrásává
legyenek számunkra. Esetleg
jönnek majd testi fájdalmak, s
ezt a fáradtságot is, amely
most fogott el, azonnal fela-
jánlom, egyesítem Jézus
szenvedésével, mert így sok
értéke van.

3. hét: Jézus akit értünk tö-
vissel koronáztak

A titok gyümölcse: A lélek alá
zata.

Gyöngéd szeretettel koro-
náztál meg minket, s mi nap
mint nap körülfonjuk kínko-
ronádat gőgös cselekedete-
inkkel és gondolatainkkal. Sú-
lyos bűnt követünk el, mert
Isten helyett akarunk gondol-
kodni. Add meg nekünk, hogy
alázatosan fejet tudjunk hajta-
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ni, ha bántás vagy megalázta-
tás ér minket, hogy kiérdemel-
jük a tanítvány nevet. Mivel
jönni fognak az erkölcsi és
lelki fájdalmak is, felajánlom
mindezeket ebben a titokban.

4. hét: Jézus aki érettünk a
keresztet hordozta

A titok gyümölcse: Türelem a
megpróbáltatások idején.
A jót és a rosszat megkülön-

böztető tudás fája az egész
emberiség vesztét okozta. Jé-
zus forró áhitattal ölel i át a ke-
resztet, amely a szeretet tudá-
sának a fája, s amely renge-
teg ember szabadulására e-
meltetik fel. Maga Jézus lesz
az Atya szeretetének látható
gyümölcse mindenki számára.
I tt megállunk egy kis elmélke-
désre: El jön majd az a nap,
amely az én halálos itéletem

lesz, egy nap, amelynek nem
lesz többé lenyugvása ezen a
földön. . Mit kel l akkor
tennem? Azonnal elfogadni,
mindjárt. S azt mondom
Jézusnak: ”Amikor el jön az én
halálos ítéletem. El akarom
fogadni a halált, úgy mint Te.
De hogyan? "Amikor Te
akarod, ahol Te akarod. Elfo-
gadom."

5. hét: Jézus akit értünk ke-
resztre feszítettek

A titok gyümölcse: A bűntől való
irtózat.
A lándzsadöféssel nem egy

elítélt halálát ál lapították meg,
hanem Isten szívét nyitották
ki, hogy menedéket talál junk
benne. Megnyílt egy ajtó, ami
többé nem zárul be. A Mester
otthont készített nekünk, hogy
Vele együtt töltsük el a húsvéti
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lakomát. Mária karjában tartja
gyermekének testét. Jézus az
Atya kezébe ajánlotta lelkét,
imádandó testét pedig anyja
kezébe. Mária úgy sírt felette,
mint ahogy ma az Egyházat
siratja. Vígasztal juk meg az-
zal, hogy egész lényünkkel
átölel jük a dicsőséges keresz-
tet. Ezt mondjuk a keresztre
feszített jegyesnek: "Újravá-
lasztalak, neked szentelem
magam, szeretni akarlak!"

Az irgalmasság évében csatla-
kozzunk a pápa felhívásához:

Különítsük el jövedelmünk egy
részét a szegények
számára!
Mit taníterrőlaz
Egyház? -mitmon-
danaka statisztikák?
A világszegénység
néhányhozávetőleges
adata 2014-ben: 1,3
milliárd ember a létminimum alatt
(napi 1,2 dollár kb 300 Ft) élők száma,
akiknek rendszeresen nincs mit
enniük. Ez az emberiség 21%-a.
50.000 ember hal meg naponta, az
éhség miatt, közülük kb. 22.000
gyermek 5 év alatt. 10 millió gyer-
mek hal éhen évente, és 300 millió
gyerek nem kapja meg a szervezete

fejlődéséhez szükséges táplálékot.
9000 a regisztrált hajléktalanok
száma Magyarországon.
Az egyház tanítása:
„Minden keresztény személy és kö-
zösség arra hivatott, hogy Isten esz-
köze legyen a szegények felszabadí-
tására és támogatására, oly módon
hogy teljesen beépülhessenek a tár-
sadalomba,” hogy egyenlő emberek-
ké válhassanak. (Evangelii Gaudium187)
„Senki sem mondhatja, hogy távol

tartja magát a szegényektől, mivel
saját hivatása leköti. Senki sem men-
tesül a szegényekkel és a társadalmi
igazságossággal való törődés felada-
ta alól. Bízom a keresztényekben, és
kérlek benneteket, hogy közösségi-
leg keressetek új utakatB” (EG 201)
„Az Egyház szociális tanításának

manapság még jobban fel kell tárul-
nia nemzetközi tekintetbenB Ez
minden keresztény ember életére
vonatkozik: vonatkozik életvitelünkre,
valamint döntéseinkre is, amelyeket
tulajdonunk és javaink használata te-
kintetében hozunk. - Nem hagyhat-
juk figyelmen kívül az éhezők, a haj-
léktalanok, a kilátástalanságban élő
emberek mérhetetlen tömegét. Ha
ezekről nem veszünk tudomást,
hasonlítunk a dúsgazdag emberhez,
aki nem adott a szegény Lázárnak,
aki ajtaja előtt feküdt. (vö. Lk 26,1931)”
(SRS 42.)
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Boldog mondások.

Adventben a hajnali
miséken egyetegyet
hallottunk Gyökössy
Endre gondolataiból,
most nagyböjtben e
gyütt elmélkedhe
tünk róluk.

BOLDOGOK, akik tudják,
miért élnek, mert akkor azt is
megtudják majd, hogyan
éljenek.
BOLDOGOK, akik összhang-
ban vannak önmagukkal,
mert nem kell szüntelen azt
tenniük, amit mindenki tesz.
BOLDOGOK, akik csodálkoz-
nak ott is, ahol mások közöm-
bösek, mert örömös lesz az
életük.
BOLDOGOK, akik tudják,
hogy másoknak is lehet igaza,
mert békesség lesz körülöttük.
BOLDOGOK, akik nevetni
tudnak önmagukon, mert nem
lesz vége szórakozásuknak.
BOLDOGOK, akik meg tudják
különböztetni a hegyet a va-
kondtúrástól, mert sok zavar-
tól kímélik meg magukat.
BOLDOGOK, akik észreve-
szik a diófában a bölcsőt, az

asztalt és a koporsót és mind-
háromban a diófát, mert nem-
csak néznek, hanem látnak is.
BOLDOGOK, akik lenni is
tudnak, nemcsak tenni, mert
megcsendül a csöndjük és
titkok tudóivá válnak. Leboru-
lók és nem kiborulók többé.
BOLDOGOK, akik mentség
keresése nélkül tudnak pihen-
ni és aludni, mert mosolyogva
ébrednek fel és örömmel in-
dulnak útjukra.
BOLDOGOK, akik tudnak el-
hal lgatni és meghallgatni,
mert sok barátot kapnak aján-
dékba és nem lesznek magá-
nyosak.
BOLDOGOK, akik nem veszik
túl komolyan önmagukat, mert
környezetük megbecsüli őket.
BOLDOGOK, akik figyelnek
mások hívására anélkül, hogy
nélkülözhetetlennek hinnék
magukat, mert ők az öröm
magvetői.
BOLDOGOK, akik komolyan
tudják venni a kis dolgokat és
békésen a nagy eseménye-
ket, mert messzire jutnak az
életben.
BOLDOGOK, akik megbecsü-
l ik a mosolyt és elfelejtik a fin-
tort, mert útjuk napfényes lesz.
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BOLDOGOK, akik jóindulattal
értelmezik mások botlásait,
akkor is, ha naívnak tartják ő-
ket, mert ez a szeretet ára.
BOLDOGOK, akik gondolkod-
nak, mielőtt cselekednének,
és imádkoznak, mielőtt gon-
dolkodnának, mert kevesebb
csalódás éri őket.
BOLDOGOK, akik el tudnak
hallgatni, ha szavukba vág-
nak, ha megbántják őket, és
szelien szólnak, mert Jézus
nyomában járnak.
BOLDOGOK, akik mindebből
meg is tudnak valósítani vala-
mit, mert életesebb lesz az
életük.

Böjte Csaba írása a
tízparancsolatról:

Isten parancsolatai
nem gúzsba kötnek,
hanem az élet sza
badságára és örö
mére vezetnek.

I . parancsolat: Uradat, Istenedet
imádd, és csak neki szolgálj!
Boldog az az ember, aki e-

gyedül a leghatalmasabb Úr-
nak, a világ teremtőjének szol-
gál, akit megszólíthat, társá-

nak, barátjának tarthat, és ve-
le élheti a mindennapjait.
I I . parancsolat: Isten nevét hiába
ne vedd!
Boldog az az ember, aki Is-

ten nevét szeretettel és tiszte-
lettel veszi szájára, aki csen-
desen, nyugodtan meg tudja
oldani a maga gondjait, fela-
datait, aki ura önmagának, há-
borgó érzelmeinek és sza-
vainak.
I I I . parancsolat: Az Úr napját
szenteld meg!
Boldog az az ember, aki a

hét egy napján – Jézus Krisz-
tus feltámadásának emlékére
ez a nap a vasárnap – megáll ,
az Ég felé fordítja szemét, a
hét százhatvannyolc órájából
legalább egyen a nagycsa-
ládjával, az egyházközségé-
vel, a közösségével a szent-
misén imádkozik, erőt merít,
hogy ne kizsigerelve, kimerül-
ve, hanem derűsen, feltöltőd-
ve folytassa a mindennapi
munkát.
IV. parancsolat: Atyádat és a
nyádat tiszteld!
Boldog az az ember, aki sze-

reti és tisztel i apját és anyját,
mint ahogy a bimbó szereti a
megtartó, tápláló gyökeret,



mint ahogy a folyó szereti a
forrást, mint ahogy a madár
szereti a fészket, mert ha-
talmas nyugalom, béke, öröm
és fény születik meg benne.
V. parancsolat: Ne ölj!
Boldog az az ember, aki tisz-

tel i az életet, bármilyen formá-
ban jelenik is meg.
VI. parancsolat: Ne paráznál
kodj!

Boldog, aki Isten gyönyörű
ajándékaként él i meg hitvesé-
vel a testi szerelmet.
VII. parancsolat: Ne lopj!
Boldog az az ember, aki más
tulajdonát tiszteletben tartja,
aki a rábízott anyagi javaknak
nem szolgája, hanem bölcs
őrzője, gyarapítója és tovább-
ajándékozója.
VIII. parancsolat: Ne hazudj, és
mások becsületében kárt ne tégy!

Boldog az az ember, akinek
igaz, vigasztaló, áldó szavai-
ból, tetteiből bizalom, élet fa-
kad.
IX. parancsolat: Felebarátod há
zastársát ne kívánd!
Boldog az az ember, aki csak

az után vágyakozik, ami az ö-
vé, mert a hűség biztonságot,
bizalmat és tel jességet ad.
X. parancsolat: Mások tulajdo
nát ne kívánd!

Boldog az az ember, aki
megelégszik azzal, ami az

övé, és a munkát, a becsüle-
tes fáradozást az élet értéké-

nek tekinti .

Uram! Nem csodákért és
látomásokért fohászkodom,
csak erőt kérek a Hétközna-
pokhoz.
Taníts meg a kis lépések mű-
vészetére! !
Tégy leleményessé és ötle-

tessé,hogy a napok sokféle-
ségében és forgatagában
időben rögzítsem a számomra
fontos felismeréseket és ta-
pasztalatokat!
Segíts engem a helyes idő-

beosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket a

dolgok fontossági sorrendjé-
nek elsőrangú vagy csupán
másodrangú fontossága meg-
ítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezett-

séghez és a mértéktartáshoz,
hogy ne csak átfussak az é-
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leten, de értelmesen osszam
be napjaimat, észleljem a vá-
ratlan örömöket és magasla-
tokat.
Őrizz meg attól a naiv hittől,

hogy az életben minden si-
mán kell, hogy menjen!
Ajándékozz meg azzal a jó-

zan felismeréssel, hogy a ne-
hézségek, kudarcok, sikerte-
lenségek, visszaesések az
élet magától adódó ráadásai,
amelyek révén növekedünk és
érlelődünk!
Küld el hozzám a kellő pilla-

natban azt, akinek van ele-
gendő bátorsága és szeretete
az igazság kimondásához! Az
igazságot az ember nem ma-
gának mondja meg, azt má-
sok mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma

éppen úgy oldódik meg, hogy
nem teszünk semmit. Kérlek
Uram segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy

szükségünk van a barátságra.
Add, hogy az élet legszebb,
legnehezebb, legkockázato-
sabb és legtörékenyebb aján-
dékára méltók lehessünk!
Ajándékozz elegendő fantá-

ziát ahhoz, hogy a kellő pilla-
natban és a megfelelő helyen
szavakkal vagy szavak nélkül

egy kis jóságot közvetíthes-
sek.
Őrizz meg az élet elszalasz-
tásának félelmétől! Ne azt add
nekem, amit kívánok, hanem
azt, amire szükségem van!
Uram ! Taníts meg a kis lé-
pések művészetére! Ámen

*
Esküszöm neked.

Ha szomorú vagy,
én fölszárítom a könnyeidet.

Ha elfog a rémület,
én eloszlatom a félelmeidet.

Ha aggodalmaskodsz,
én reményt nyújtok neked.
Ha össze vagy zavarodva,
én segítek, hogy megálld a

helyed.
És ha elveszettnek érzed
magad és nem tudod
meglátni a fényt,

Én leszek
a te világítótornyod,

mindig fényesen ragyogva.
Ez az én esküm,

erre adom a szavamat,
amíg eljön a vég.

Miért? - kérdezheted tőlem . . .
Mert a barátom vagy.

Aláírás: ISTEN

Antoni de Melo



"Mivel a mesternek be
szédes kedve volt, a ta
nítványok igyekeztek meg
tudni tőle, hogy istenkere
sésének milyen szakasza
in ment keresztül.

– Isten először kézen fogott –
mondta –, a cselekvés földjére
vezetett, és ott lakoztam né-
hány évig. Aztán visszatért, és
a szomorúság földjére veze-
tett.
Ott éltem mindaddig, amíg

szívem meg nem tisztult
minden rendetlen ragaszko-
dástól. Ekkor a szeretet föld-
jén találtam magam, aminek
égő tüze elpusztította belőlem
mindazt, ami az énemből még
megmaradt.
Ez a csend földjére vitt

engem, ahol csodálkozó
szemeim előtt feltárultak az
élet és halál misztériumai.
– Ez volt keresésednek az

utolsó állomása? – kérdezték.
Nem – válaszolta a mester. –
Egy nap Isten így szólott: „Ma
elviszlek téged a templom leg-
benső szentélyébe, magába
Isten szívébe.”

És elvezetett a mosoly
földjére.”

(Szárnyalás 176.o. )

A csoda

Az alábbi eset megtörtént.
Egy kislány bement a szobájába
és a szekrénye mélyéről előhú-
zott egy befőttes üveget. Kiöntötte
a padlóra az üvegben lévő érmé-
ket és gondosan számolni kezdte.
Háromszor is megszámolta, mert
a végösszegnek nagyon pontos-
nak kellett lennie. Nem hibázha-
tott.
Ezután óvatosan visszatöltötte a
pénzt az üvegbe, rázárta a tetejét
és kisurrant a hátsó ajtón. A hat
háztömbnyire lévő patikába ment,
amelynek ajtaja fölött a nagy vö-
rös Indián Törzsfőnök képe volt
látható. Türelmesen várt a pati-
kusra, hogy szentelne rá egy kis
figyelmet, de a patikus éppen na-
gyon el volt foglalva.
Tess - így hívták a kislányt - meg-
csoszogtatta a lábát a padlón.
Semmi. Megköszörülte a torkát, ez
sem volt sikeres. Végül kivett egy
érmét az üvegből és megkocog-
tatta a pult üvegét. Ez használt!
- Hát te mit szeretnél? - kérdezte
a patikus érezhetően bosszús
hangon. - Éppen a testvéremmel
beszélek Chicagóból, akit már
ezer éve nem láttam - tette hozzá.
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- Én pedig az én testvéremről
szeretnék beszélni veled - mond-
ta Tess a patikuséhoz hasonlóan
bosszús hangon. - Az öcsém na-
gyon beteg és egy csodát szeret-
nék venni neki.
- Hogy mit? - fordult hozzá a

patikus.
- A neve Andrew és valami csú-
nya dolog nő a fejében, és az A-
pukám azt mondta, hogy csak
egy csoda mentheti meg őt. Hát
tessék mondani, mennyibe kerül
egy csoda?
- Kislányom, mi nem árulunk cso-
dákat. Sajnos nem tudok neked
segíteni - felelte a patikus, kissé
megenyhült tónusban.
- Figyelj, nekem van pénzem,

meg tudom fizetni. Ha nem lenne
elég, kipótolom. Csak mondd meg
mibe kerül.
A patikus testvére, akivel eddig
beszélgetett, jólöltözött férfi volt.
Lehajolt a kislányhoz és megkér-
dezte:
- Mondd csak, miféle csodára

van az öcsikédnek szüksége?
- Azt nem tudom - válaszolt Tess
könnyes szemmel - csak azt tu-
dom, hogy nagyon beteg és Anyu
azt mondta, hogy valami operá-
cióra volna szüksége. De Apu
nem tudja megfizetni, ezért sze-

retném odaadni az én pénzemet.
- Mennyi pénzed van? - kérdezte
a chicago-i férfi.
- Egy dollár és tizenegy cent - fe-
lelte Tess alig hallhatóan - Ez az
összes, ami van.
- Nahát, milyen csodálatos vélet-
len! - mosolygott a férfi - Egy dol-
lár és tizenegy cent - éppen az a
pontos összeg, ami egy kisfiú
csodájának az ára.
-Egyik kezébe tette a pénzt, a
másikkal kézen fogta a kislányt:
- Vezess haza hozzátok, szeret-
ném látni az öcsédet és találkozni
a szüleiddel. Lássuk, hátha van
nálam egy olyan csoda, amit te
szeretnél.
A jólöltözött férfi Dr. Carlton Arm-
strong volt, sebészorvos, aki az
idegsebészetre specializálódott.
Ingyen elvégezte az operációt, és
nem telt bele sok idő, amire And-
rew ismét otthon volt, épen,
egészségesen. Anya és Apa bol-
dogan beszéltek arról az esemény
- láncolatról, ami idáig vezetett.
- Ez a műtét egy igazi csoda volt
- suttogta Anya - vajon mennyibe
került volna?
Tess mosolygott. Ő pontosan tud-
ta, mennyibe került a csoda: egy
dollárba és tizenegy centbe. No és
egy gyermek töretlen hitébe.



Ökumenikus kapcsolatok
Január 3.hetében szerte a világon
együtt imádkoztak különböző ke-
resztény felekezetek tagjai. Vácon
is bekapcsolódtunk ebbe a nagy
imaláncba. Nagy örömünkre szer-
dán a Regőczi kápolna teljesen
megtelt. Csuka Tamás református
nyugalmazott püspök volt az ige
hirdetője. A kórus szép taizei éne-
kekkel szolgált. Az alapgondolatot
idén Péter apostol első leveléből
vették a szervezők:
" Arra hívattunk, hogy az Úr nagy
tetteit hirdessük”
Ha az első keresztényekhez ha-
sonlóan mi is valóban tudatára éb-
rednénk, kik is vagyunk, mit is mű-
velt bennünk, közöttünk és körülöt-
tünk Isten irgalma, ámulatunkban
nem bírnánk magunkban tartani
az örömet, és sürgetést éreznénk,
hogy megosszuk másokkal, hogy
„hirdessük az Úr nagy tetteit”. Egy-

mástól elszigetelten azonban ne-
héz, szinte lehetetlen hatékonyan
tanúságot tenni annak az új kö-
zösségi létnek a szépségéről,
amelyet Jézus hozott. Természe-
tes tehát, hogy Péter az egész
néphez intézi ezt a felhívást. Nem
civakodhatunk és pártoskodha-
tunk, de még csak nem is lehetünk
közömbösek egymás iránt, ha azt
hirdetjük: „Az Úr új népet hívott
életre, megszabadított az önzés-
től, a gyűlölettől és a haragtól,
mert törvényül adta a kölcsönös
szeretetet, és ez egy szívvé, egy
lélekké tesz bennünket”.
Keresztény népünk körében ter-

mészetesen vannak különbségek
gondolkodásmódunkat, hagyomá-
nyainkat, kultúránkat illetően, de
ezeket tisztelettel el kell fogad-
nunk, fel kell ismernünk ennek a
nagy változatosságnak a szépsé-
gét, tudva, hogy az egység nem
egyformaság. Az ige arra hív,
hogy különböző egyházakhoz és
közösségekhez tartozó kereszté-
nyek, próbáljuk jobban megismer-
ni egymást, beszéljük el egymás-
nak az Úr csodálatos tetteit. Akkor
valóban hitelesen tudjuk majd „hir-
detni” is ezeket a tetteket, mert ta-
núságot teszünk az egységünkről
éppen a különbözőségben, és
konkrétan is támogatjuk egymást.

ÉLETÜNKBŐL ÉLETÜNKBŐL
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Farsang 2016
Január 23-án szombaton délután
nagy készülődés volt a a Galamb
utcai egyházi Oktatási központ-
ban. Egyházközségi bálra készü-
lődtünk. Több mint 1 00-an jelent-
keztek. Szép volt a „bontakozó”
közösség gyermekeinek, nevelők-
nek rövid műsora. Schenk Barna-
bás és Sinkóné Hajni voltak az est
házigazdái. Sinkó Zsolt és Bence
nagyon jó tánczenét játszottak,
ami sok párt meg is mozgatott.
Finom volt a vacsora. A tombolán

sok értékes ajándékot lehetet
nyerni: többek között a plébánia
körtefájának pálinkájából és Tibor
atya szilvalekvárjából is jutott né-
hány a nyerteseknek. Köszönjük a
szervezést!
Mária napok a kisváci Regőczi
kápolnában.
Január utolsó hetében emlékez-
tünk a „Banneux-i” jelenés évfor-
dulójára. Regőczi István atya Bel-
giumból hozta Vácra ezt a hagyo-
mányt, amelyet évről évre megün-

nepelnek a kisváci kápolnában. Öt
napon keresztül közösen kértük a
Szűzanya áldást, közbenjárását. A
szentmisék után különböző prog-
ramokkal készültek a szervezők.
Első nap a szentmise előtt szent-
ségimádást tartottunk Pió atya
gondolatai alapján. A szentmisén a
kápolna ablakain elhelyezett zsol-
táridézetekről elmélkedtünk. Csü-
törtökön a helyi közösség gyönyö-
rű irodalmi-zenés műsorral szol-
gált. Pénteken Beatrix nővér ta-
núságtételét hallottuk. Ő Belgium-
ból származik, évtizedeken ke-
resztül szolgált Regőczi atya mel-
let a Kútvölgyi kápolnában. Szom-
baton a püspöki misében a bete-
gek szentségét vehették fel idős
testvéreink. A programot szeretet-
vendégséggel zártuk.

PROGRAMJAINK:
- Febr.1 0. Hamvazó szerda,
nagyböjt kezdete. 1 8.30:
szentmise, hamvazás

ÉLETÜNKBŐL ÉLETÜNKBŐL
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- Nagyböjt péntekein 1 5.00:
keresztúti ájtatosság a kisváci
kápolnában.
- Febr. 1 5. Hétfő 1 7.30: Egy-
háztanács
- Febr. 28. 1 6.00: Jegyesokta-
tás a plébánián
- Márc. 6.Vasárnap 8.30: Első-
áldozók bemutatása
- Márc.1 2. Gödöllőn Egyházta-
nács tagok találkozója
- Márc.1 9. 1 4.00: Városi ke-
resztút
-Márc.20. Virágvasárnap, bar-
kaszentelés, passió. .
- Márc. 21 -22-23. Nagyböjti
lelkigyakorlat
- Márc. 24-25-26. Szent há-
rom nap. Lábmosás, passió,
körmenet
- Ápr. 2-3. Bérmálkozók, je-
gyesek lelkigyakorlata
- Ápr. 24.1 6.00: Jegyesoktatás

- Ápr. 9. szombat kirándulás:
Zebegény - Nagymaros
- Máj. 8. 8.30: Elsőáldozás
- Máj. 9. 1 8.00 Egyháztanács
- Máj. 1 4. Délelőtt Kirándulás,
este Pünkösdi virrasztás, sze-
retetvendégség
- Máj. 1 6. Pünkösdhétfő: za-
rándoklat: Kútvölgyi kápolna,
Máriaremete
- Máj. 22. 1 6.00: felnőtt első-
áldozás, bérmálás
- Máj. 29. Úrnapja, du.1 6.00:
Jegyesoktatás
- Jún. 4. Szombat: juniál is a
Spinyéri kápolnánál. Mise,
Szeretetvendégség, játék
- Jún. 20-24. Napközis tábor
- Júl. 1 - 2. 1 7.00 - 1 9.30 Bib-
l iaszeminárium (Kisvác)
- Júl. 4-8. Ministráns és hitta-
nos tábor (Pil ismarót)
- Aug. 1 8-20 Lelkigyakorlat

ÉLETÜNKBŐL

Az Egyház ötödik parancsa: Egyházadat anyagi hozzájárulásoddal támogasd.

Egyházi hozzájárulás a plébánián, a sekrestyében, az egyházi adószedőnél és a

templomban kihelyezett csekkeken fizethető.

A Felsővárosi Plébánia számlaszáma:11 742094-201 22841

- Irodai idő a plébánián: Hétfő: 1 5.00-1 7.00, Kedd: 9.00-1 2.00, 1 5.00-1 7.00,

szerda: 9.00-1 2.00, 1 5.00-1 7.00, péntek: 8.00-1 0.00, 1 5.00-1 7.00

- Szeretnénk felhívni a figyelmet a Templom Kriptájának rendjére. Mécsesek

csak a kihelyezett állványon helyezhetők el tűzbiztonsági okok miatt. A virágok

számára közös vázákat helyezünk el. Kérjük megértő együttműködésüket.

A plébánia honlapja: www.feherektemploma.hu

*

"Magatok is, mintélőkövek, épüljetek lelkiházzá, szentpapsággá, hogyIstennek

tetsző lelkiáldozatokatajánljatokfelJézusKrisztus által."1.Pét.2.4-5




