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JÉZUS VILÁGRASZÓLÓ GYŐZELME
Évenként tízezrek zarándokolnak a nagy vallásalapító, Mohamed sírjához. Sokan megállnak
a piramisok előtt. Itt nyugszanak a fáraók. Ki
ne látogatna el Párizsban járva az Invalidusok
templomába, ahol Napóleon hamvai nyugszanak. Bécsben a kapucinusok kriptájában a
Habsburg császárok pihennek. Moszkvában
hosszú sorokban vonultak el az emberek Lenin
sírja előtt. A történelem egyetlen személyének,
Jézus Krisztusnak nincs csak sírhelye a földön.
Ő is meghalt és eltemették. De teste nem maradt a sírban! Feltámadott! Él! Húsvétkor ezt a
sírjából diadalmasan feltámadó Krisztust ünnepeljük. Aki a történelem legszenzációsabb győzelmét aratta. Győzött a sötétség, a halál, a hamisság és a gyűlölet felett.
Hasonlítsuk össze a próféták tanítását és sorsát Jézus tanításával és sorsával.
A próféták azt hirdették: Jön a Világosság! Izajás azt írja: „Készülj fel, gyújts
örömfényeket, Jeruzsálem! Felragyog feletted az Úr fényessége és eltölt a Mindenható világossága.” Az ő korában mindenki azt gondolta, hogy Izajás lesz a választott nép fénye. De a prófétát Izrael királya kettéfűrészeltette. Kialudt az Izajás által
megjövendölt fény. Mégis, az ő halála után is megmaradt a nép lelkében a remény,
hogy majd a próféta után mégiscsak jön Valaki, aki minden embert megvilágosít.
Ezt a fényt már senki sem fogja tudni elhomályosítani.
A próféták azt hirdették: Jön az Élet! Zakariásnál olvassuk: „Ujjongj, Jeruzsálem! Szamárcsikó hátán közeleg, aki hozza számodra az újjászületett életet.” De
Zakariást is megölték karddal a templom előcsarnoka és az oltár között. Az Élet
hirdetője meghalt. A remény mégis tovább élt, hogy majd egyszer jön Valaki, aki
magában hordozza az élet teljességét.
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A próféták prédikálták: Jön az Igazság! Jeremiás vasigát vett a nyakába és Szedekiás király előtt hirdette az igazságot: „Babilon királya így hajtja nyakatokat igába.”
Hananja álpróféta elhallgatta az igazságot. A remény ennek ellenére sem szűnt
meg, ha jön Valaki, aki majd minden igazság foglalata lesz.
A próféták kinyilatkoztatták: Jön a Szeretet! Főként Dániel hirdette ezt. De őt
gyűlölték és oroszlánok elé vetették. Mégis fennmaradt a remény, hogy végül jön
Valaki, aki szeretetével győzni fog az emberi gonoszság felett.
Akkor végre ütött a történelem órája! Eljött Jézus! Ő nem úgy beszélt mint a
próféták. Ő azt mondta: „Én vagyok a világ Világossága… az Élet… az Igazság…
a Szeretet!” Amikor Őt keresztre feszítették, akkor megszűnt minden remény!
Mert akkor magát, a Világosságot oltották ki, magát az Életet ölték meg, az Igazságot hallgattatták el és a Szeretet felett lett úrrá a gyűlölet! Nagypéntek olyan kudarc volt, olyan tragédia, amelyet nem lehetett megoldani. A tanítványok meg sem
kísérelték a kereszt botrányát feloldani, inkább szétszéledtek. Mit is akarnának egy
kivégzett gonosztevő párthívei, akinek ígéretei nem is teljesültek! A legsúlyosabb
letargia vett erőt rajtuk. Ámde felvirradt húsvét hajnala az apostolok számára.
Kora reggel asszonyok rohantak a hírrel: „Üres a sír, a Mester nincs ott! Feltámadt, él!” Olyan örömteli változás történt, amelyhez foghatót ember még nem élt
át! A Fény újból kigyulladt! Az Élet feltámadt! Az Igazság érvényre jutott! A Szeretet győzött!A nagypéntek olyan botrány volt, amilyen a történelemben még nem
volt. A húsvét viszont olyan világraszóló győzelem volt, aminek szintén nem volt
párja! Ezzel már ki lehetett állni a világ elé és hirdetni: minden igaz, amit Jézus
ígért! Bizonyíték rá a feltámadása.
Az Egyház 2000 éves történelmében számtalanszor megismétlődött a Feltámadás! Julianus aposztata ki akarta irtani Jézus vallását. A perzsákkal vívott csatában
megsebesülve kiáltotta: „Győztél, Galileai!” Diocletianus császár érmet veretett „A
kereszténység eltörlésének emlékére” felírással. Tíz év múlva államvallássá lett.
Voltaire kiadta a jelszót: „Taposd el a gyalázatos Egyházat!” Halálos ágyán papért
könyörgött. Szolimán azzal fenyegette Rómát, hogy mecsetté teszi a Szent Péter
templomot. Hol van ma Törökország hatalma? Nem kell félnünk, ha Krisztus ellenségei időnként diadalt ülnek az Egyház felett. Eddig még minden nagypéntekre
felvirradt húsvét hajnala!
A vatikáni Szent Péter téren áll egy vörös gránit obeliszk. V. Sixtus pápa a csúcsán lévő keresztbe a Szent Kereszt ereklye egy darabját tétette. XII. Kelemen
aranybetűkkel a talapzatba vésette: „Christus vincit, regnat, imperat!” Krisztus feltámadása ezt kürtöli világgá: a Fény diadalmaskodik, az Élet győz a halál felett, a
Szeretet a gyűlölet felett, az Igazság a hamisság felett! A kereszténység ebből a
húsvéti hitből ered. Ez lelkesít és tölt el öntudattal, ezt a diadalmas hitvallást kell
vallanunk és a világ előtt tanúságot tenni róla! Ámen.
Hajnal Róbert/Magyar Kurír
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Az Isteni irgalmasság vasárnapja
A Szentatya a jubileumi szentévben, 2000. április 30-án avatta szentté Boldog
Fausztina nővért, és akkor rendelkezett úgy, hogy húsvét második vasárnapja az isteni irgalmasság vasárnapja nevet viselje.
Azóta Krakkóban felépült az Isteni Irgalmasság bazilikája, amelyet előző Szentatyánk 2002. augusztus 17-én szentelt fel.
Készültünk a szent három napnak, húsvét misztériumának méltó megünneplésére, de készülünk most az irgalmasság vasárnapjának megünneplésére is. Ez a két
ünnep a legszorosabb kapcsolatban van egymással. Az irgalmasság vasárnapján
ugyanis visszatekintünk az üdvösségtörténet legnagyobb eseményeire: Jézus szenvedésére, halálára és dicsőséges feltámadására. Ezekben az eseményekben nyilvánult meg a legcsodálatosabb módon Isten irgalmas szeretete irántunk, bűnös emberek iránt. Ezért adunk hálát az irgalmasság vasárnapján.
Erre a vasárnapra kilenceddel készülünk. A kilencedet nagypénteken kezdjük, és
lehetőleg mindennap délután három órakor, az irgalmasság órájában imádkozzunk. Mondjunk köszönetet Jézusnak, és kérjük a Mennyei Atyát, hogy Jézus érdemeiért irgalmazzon nekünk és az egész világnak. Ezután imádkozzuk el az irgalmasság rózsafüzérét. Ugyanezt tegyük az irgalmasság vasárnapján egyórás szentségimádás keretében.
Örömmel közlöm a kedves Testvérekkel azt az értesülést, hogy világviszonylatban - így hazánkban is - egyre jobban terjed az irgalmasság tisztelete. Napjaink
borzalmas eseményei: a háború pusztításai, ártatlan életek kioltása miatt - az előző
Szentatyához kapcsolódva - még buzgóbban imádkozzunk, és kérjük Isten irgalmát és a békét. Azt a békét, amelyet egyedül Jézus Krisztus tud megadni a világnak.
A bazilika felszentelése után két hónap alatt (augusztus közepétől október közepéig) hatszázkilencvenezer zarándok kereste fel a szentélyt. Szombatonként hatvan-hetvenezer, vasárnap pedig átlagosan harmincezer a látogatók, imádkozók
száma. Az irgalmasság szentélye az egész világról vonzza az embereket. Halljuk
meg Jézus felszólítását, bízzunk rendületlenül irgalmasságában, és éljük az irgalmas
szeretet életét a családban és embertársaink között.
A világon milliókhoz kapcsolódva ismételjük a fohászt: Jézusom, bízom benned!
Végül húsvéti jókívánságom: a feltámadt, győzelmes Jézus gazdagítsa mindanynyiunk lelkét, az ő szeretetével, örömével és békéjével.
Katona István püspök
ujlak.blogspot.com
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Felnőttkeresztelés húsvét vigíliáján
Talán sokan vannak, akik gyermekkorukban részesültek a keresztségben,
majd később elsőáldozók lettek és talán még meg is vannak bérmálva. Úgy tűnt,
hogy ezzel minden rendben van. Korántsem. Ez a lelkipásztori gyakorlat azt
mutatta, hogy nagyon sokan elmaradnak az egyháztól, noha gyermekként már
'túl vannak' minden szentség felvételén. Szemléletváltásra volt és van szükség
ahhoz, hogy megértsük, miért 'kell' egy felnőttnek több éven át készülnie a beavató szentségek vételére. Kezdjük az alapoknál: mi motivál valakit arra, hogy
megkeresztelkedjen? Sokan azt mondják, hogy ne legyen pogány. A keresztség
még önmagában nem ment meg a pogány életmódtól. Mivel kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Krisztust követem, miután megismertem őt és a tanítását. A
keresztény élet életmód-és szemléletváltoztatás nélkül nem lehetséges. Tudom
azt, hogy kinek hiszek. A szentírás és az egyház tanításának megismerése, annak
elfogadása és életre váltása nélkül felelőtlenség megkeresztelkedni (vagy gyermekeinket megkereszteltetni!). Ha valaki rosszul alszik vagy lelki problémái vannak, annak még a keresztség nem feltétlen megoldás (ez babonás hit!). A keresztségben átadom az életem Istennek, hogy Ő rendelkezzen felettem, Őt teszem életemben az első helyre (és nem a munkámat, nem a szórakozást, nem a
házastársat, nem a hobbit).
Ősi hagyományra épül és mély teológiai jelentése van annak, hogy a katekumenek (hittanulók) húsvét éjszakáján keresztelkednek meg.
Milánói Szent Ambrusnál (IV. századi egyházatya és Milánó püspöke) olvassuk, hogy "amikor egy pogány vagy egy zsidó be akart lépni az egyházba, mindenekelőtt szükséges volt, hogy megismerje a legfontosabb hitigazságokat."(in
Expositio Evangelii secundum Lucam 6, 104) Az Apostoli Szentszék 1972-ben
adta ki a "Felnőttek beavatása a keresztény életbe" (Ordo Initiationis Christianae Adultorum) című dokumentumát, amely tartalmazza, hogy milyen lépésekben haladjon a megtérő a keresztség felé. Magyarországon e gyakorlat bevezetésére 1999-ben került sor. A katekumenátus visszaállításának nagy újdonsága,
hogy bevezet a keresztény életbe, a keresztény közösségbe, és - liturgikus rendjét tekintve - nemcsak a keresztség, a bérmálás és az Eukarisztia kiszolgáltatásának szertartásait tartalmazza, hanem mindazon rítusokat is, amelyeket az ősegyház kipróbált, és a mai missziós gyakorlatban is használnak. Ez a liturgikus rend
változatossá teszi a szentségekhez járulók hosszú útját: alkalmazkodik lelki fejlődésükhöz, s mintegy lépésről lépésre vezeti őket a Jézussal és az Egyházzal
egyesítő beavató szentségek felé.
Három felnőtt készült több éve, hogy Istennek átadja az életét és Jézus
Krisztusban újjászülessen. Banka Andrásné Horváth Erzsébet, Hegedűsné Ta-
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kács Judit és Rostás Melinda. "Már felnőttünk, amikor megértettük, hogy az általuk (szüleink) közvetített, és számunkra átadott életmód megegyezik a kereszténység alapszabályaival. Rádöbbentünk, hogy - tudtunk nélkül ugyan, és minden botlásunk ellenére - mindig is ehhez az értékrendhez szerettünk volna igazodni, ezért néhány éve elhatároztuk, hogy az Egyház tagjai leszünk...." / A hit
megvallásának szertartása - Takács Judit hitmegvallása/; "Csak úgy lehetek jó
keresztény, ha Jézust követem. Megérteni, mit üzen az Igén keresztül: szeretettel
és örömmel lenni az emberek iránt, követni Isten akaratát... Tudom, ez a helyes
út és ezen kell maradni." /Banka Andrásné - hitmegvallása/ . "A legfontosabb,
hogy szeressek mindenkit feltétel nélkül. Felébresztett bennem egy olyan hitet,
amely megváltoztatta az életemet..." /Rostás Melinda - hitmegvallása/
Lédeczi Dénes
plébános

* * *

Anyakönyvi hírek
2008. február 10. - március 22.

KERESZTELTEK
Csépán
Kanalas Sándor és Szalai Angéla gyermeke Sándor
ELHUNYTJAINK
Csépán
Piller Józsefné Szelei Terézia (élt 90 évet)
Tóth Ferenc (élt 81 évet)
Kengyel Lászlóné Dávid Mária Etelka (élt 75 évet)
Laczkó Józsefné Kalcsú Erzsébet (élt 84 évet)
Szvoboda László (élt 72 évet)
Szelei Józsefné Gonda Erzsébet (élt 95 évet)
Kiss Ferencné Bencsik Mária (élt 77 évet)
Szelevényben
Juhász László (élt 80 évet)
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Ha a Biblia lenne a mobilom
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobiltelefonunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt vennénk elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban?
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk Vele
kommunikálni, aki ezen keresztül is válaszol.
És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk,
ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az
egész Földön és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja
minden számlánkat, így ingyenesen hívható...

Közérdekű telefonszámok - nem csak a Biblia évére
Sürgős hívószámok:
Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15 -öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6:19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége , hívd a Zsid 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11:25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1 -et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!
Figyelem! Ezeket a számokat személyesen hívd, ne valamelyik asszisztenseddel!
Minden vonal 0-24 óráig hívható.
Oszd meg ismerőseiddel ezeket a fontos életmentő számokat!
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HÍREK RÖVIDEN
Chiara Lubich befejezte földi utazását
Chiara Lubich derűs, imádságos és mélyen meghatott légkörben 88 évesen fejezte be földi utazását március 14-én
éjjel 2 órakor otthonában, Rocca di Papában.
A március 18-án, délután 3 órakor kezdődött gyászszertartást a Szentatya személyes képviselője, Tarcisio Bertone bíboros államtitkár mutatta be a Falakon kívüli Szent
Pál-bazilikában. A temetésre ezután került sor a Fokoláre Mozgalom Központjában, Rocca di Papában. A szentmisén mintegy 40 ezer ember vett részt.
Chiara Lubich 1920-ban született Trentóban, 1943-ban alapította a Fokoláre Mozgalmat, amely a világ 182 országában terjedt el, több mint 2 millióan követik, lelkisége pedig további 5 millió emberhez érkezik el. A meghívásoknak eleget téve bejárta az egész világot. Tizenkét díszdoktori címet és szintén egy tucat díszpolgárságot adományoztak neki, valamint hat nemzetközi díjjal tüntették ki.
Magyar Kurír
A 101 éves tiszaugi Boldizsár
Józsefet köszöntöttük
születésnapja alkalmából
A családi ünnephez csatlakozott Tiszaug község polgármestere Sinka Ferenc,
Lédeczi Dénes plébános, Mészáros József doktor úr és a Berecz Skolasztika
Szociális Intézmény vezetője Tigyi Istvánné.
Fogadalom megerősítés
A csépai Rózsafüzér Társulat tagjai közül néhányan, akik már korábban bekapcsolódtak a Mária Légió lelkiségi
mozgalomba, 2008. március 30-án,
húsvét 2. vasárnapján megerősítik a
korábban tett fogadalmukat.
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Március 15-i megemlékezéseink

Március 14-én a csépai temetőben keresztutat jártunk református testvéreinkkel,
Kuczor Erzsébet lelkésznővel, valamint Oberna Istvánnal és gyermekeivel.

Március 15-én ökumenikus istentiszteletet tartottunk, melyen Pató Gyula evangélikus lelkész hirdette az igét.
.

Ü Z E N E T Felelős kiadó: Lédeczi Dénes plébániai kormányzó. Jelen szám szerkesztésében és
összeállításában közreműködtek: Egediné Lovas Annamária és Vincze János.
Kérjük, ha valakinek van a közösség épülésére szolgáló írása, cikke, akkor juttassa el a plébániára
további számok összeállításához!
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