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A múlandó és a lényeges az életünkben
Kedves Testvérek!
Nagyböjt kezdetével az Egyház hamuval jelöli meg az ember homlokát, ezzel kifejezve természetes létünk
valóságát. Ebben a természetes létben döbbenünk rá életünk azon kérdéseire, hogy mi a múlandó és mi az
örökkévaló az ember számára. Elindulunk egy életúton Isten felé. És ahogy lépésről-lépésre haladunk - ha
nyitottak vagyunk a szentre, az igazra és a méltóra -, megtapasztaljuk Isten valóságát az életünkben. Minden
embernek jó lenne eljutni oda, hogy mi számára a szent, az igaz és a méltó. Ha ebből valamit is megért élete
útján, akkor kitisztul számára, hogy mi az, amihez nagyon ragaszkodni kell és mi az, ami minden fájdalom
nélkül elengedhető.
Valahol mindenkinek meg kellene önmagával beszélni, mi a fontos és mi a lényeges számára. És igen: vannak fontos dolgok az életben, amiket nem szabad összekeverni a lényeges dolgokkal. Fontos az, hogy el
tudjam tartani a családom, legyen otthonunk, hogy megfelelő kényelmet biztosítsunk szeretteinknek és embertársainknak. De ez a múlandó teljesen át tudja venni az egész belső világunkat. Úgy éljük meg életünket,
hogy ragaszkodunk tűzön-vízen át - akár életek árán is - ahhoz, amit igazán nem tudunk megtartani.
Hamvazószerda kifejezi a megtisztulás és a helyes felismerés útjának lehetőségét. Ez a lelki megtisztulás átsegít a mindennapok gondjain, és egyben egy új lendülettel vezet ahhoz a felismeréshez, hogy igazából egy a
lényeges: megtanulni Istenben élni és Istennel szeretni. Ha életünknek ezen vezérfonala szerint éljük meg
mindennapjainkat (a múlandó életünknek minden örömével és bánatával együtt), akkor mindig ott lesz
bennünk a választás lehetősége. Akkor igaz szívvel fel tudjuk ismerni, hogy valójában mi a múlandó és mi a
lényeges a számunkra.
A hívő embernek fontos az Úr Jézus tanítása, amelyben figyelmeztet minket arra, hogy legyünk készek, figyeljünk oda a földi élet mindennapjai közepette is az igaz értékekre, hogy mi is azok közé tartozzunk, akiket
Isten magához emel. Ahogy Máté evangélista leírja a Szentírásban: az egyiket felveszik, a másikat otthagyják.
„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak. Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, az ég angyalai
sem, a Fiú sem, csak az Atya. Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé napjaiban történt. A vízözön
előtti napokban ettek-ittak, nősültek, férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a
vízözön, és el nem ragadta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az Emberfiának megjelenésekor is. Akkor, ha ketten
lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malomban, az egyiket fölveszik,
a másikat otthagyják. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. „(Mt24,35-42)

Krisztus feltámadt! - Valóban feltámadt!
Áldott húsvéti ünnepeket kíván Zoltán atya
és az egyházközségek, e lap minden olvasójának!

Zoltán atya

Evangélium Szent János apostol könyvéből (Jn. 20,1-9.)
„A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a
követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül
adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.”
Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz
sietett. Mind a ketten futottak.
De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint
Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be.
Nem sokkal később Péter is odaért, bement a
sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a
kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs
közt volt, hanem külön összehajtva más helyen.
Most már a másik tanítvány is bement, aki
először ért oda a sírhoz. Látta és hitt.

Eugéne Burnand:
Péter és János apostolok futnak Jézus sírjához a feltámadás reggelén

Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból.”
Áldozás és gyónás
Húsvéti ünnepek közeledtével nagyböjt szent időszakában három vezérfonal irányítja lelki életünket: a böjt,
az imádság és az alamizsna (jótékonyság). Lelki életünk legfontosabb mozzanata a szentgyónás elvégzése,
hogy lelkileg megtisztult szívvel készüljünk a kereszténység legnagyobb ünnepére.
Egyházunkban legalább húsvét alkalmával minden magára adó katolikus hívő elvégzi a szentgyónását. Fontos, hogy úgy járuljunk a szentáldozáshoz, hogy tiszta szívvel tegyük meg, ne legyen a szentáldozás senki
számára megszokás, lelkiismeretvizsgálat nélkül. Ha alapvető keresztény parancsolatoknak nem felelünk
meg, ne járuljunk szentáldozáshoz! Például: ha vasárnap nem vettem részt szentmisén („Az Úr napját szenteld meg!”), akkor nem járulhatok szentáldozáshoz.
Vannak nehezebb helyzetek is, erre is fontos, hogy oda figyeljünk. Pl. aki élettársi kapcsolatban él olyan
személlyel, akinek érvényes templomi házassága van, függetlenül, hogy polgári értelemben elváltak, annak
nincs lehetősége szentáldozáshoz járulni. Vállalnunk kell életünk döntéseinek felelősségét, következményeit!
Példaértékű a Pilisszentkereszti Általános Iskola segítsége! Itt
szeretném megköszönni Papucsekné Glück Márta igazgató
asszony és helyettese, Cserni Márta asszony segítségét, hogy
minden évben megszervezik az iskolások közös gyónását, ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek nem csak szellemi,
hanem lelki dolgaira is odafigyelnek. Nagy dolog ez a mai világban, ezt a hagyományt, függetlenül, hogy milyen ideológiai
rendszer van, az iskola tovább élteti és segíti. Természetesen a
szülők vallásosságát nem helyettesítheti az iskola és a plébánia,
de amit meg tudunk tenni, azt jó szívvel megtesszük a gyermekekért.
Irgalmas Istent mindig megtaláljuk az életünkben, ha bizalommal fordulunk hozzá. Alázattal boruljunk le,
valljuk meg bűneinket, kérjük a paptól a feloldozást a bűneink alól, hogy Isten megbocsátó szeretetében
részesüljünk. Így készüljünk a feltámadt Úrral való találkozásra!
									
Zoltán atya
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Tavaszi zarándoklat Horvátország városaiba (2019.04.29.-05.03.)
A zarándoklat meghirdetése már régen megtörtént, a helyek is elfogytak, sokan le is maradtak, akkora az
érdeklődés. Mi indokolja ezt a nagy érdeklődést? Elsősorban az együtt töltött idő vonzó, hiszen már közismert
ezeknek a zarándokutaknak a hangulata, a bő ismeretszerzés, a sok látványosság, a közös imák, szentmisék, összefoglalóan a csoport mindezeket tartalmazó lelki élménye. Indokolt, hogy a résztvevők készüljenek erre az útra.
A zarándoklat zárt közössége valószínűleg nem vesz majd részt horvát közösség szentmiséjén, de érdemes lesz
megfigyelni a horvátok ma is nagyrészt töretlen szakralitását a mindennapokban. Élmény annak ellenére, ha a
nyelvből egy szót sem értünk. Ma is használatos általában a ’Bog-Bog’ köszöntés, amelynek ’Isten-Isten’ fordítása nem adja vissza igazi jelentését. Élmény érezni, hogy ebben a szomszédos országban a hazafisággal együtt
a vallás is természetes része az emberek életének, hasonlóan a Lengyelországhoz.
A horvát nép a kezdeti (Kr.u. 700-1000) viszontagságokat követően, Szent László királyunktól kezdve a XIX.
szd. közepéig szoros szövetségben, bánságként kötődött Magyarországhoz. Könyves Kálmánunk horvát király
is volt, onnantól volt Magyarország társországa Horvátország. A Zrínyi és Frangepán (Frankopan) család sok
hőst adott a két nemzetnek. A két országot évszázadok alatt sújtó csapások ellen együttesen igyekeztek védekezni. Az osztrák-olasz háborúskodás viszontagságai adtak tápot a horvát önálló törekvéseknek, amely végén
Jellasics bán rá is támadt a Habsburgok ellen szabadságharcát vívó magyarokra 1848-ban.
A sok vihar ellenére a horvátok
kitartottak katolikus hitükben,
amely megannyi nehézségben
volt támaszuk.
Szent László királyunk alapította 1090 körül a zágrábi püspökséget, akkor indult meg a város
fejlődése. IV. Béla királyunk ide
menekült először a tatárok elől,
majd a tatárok elvonulása után
ő adott szabad királyi városi
A Zágrábi
Rovinj, Szent Eufémia templom
rangot, innentől volt a város a
Szent István katedráli
horvát bán székhelye. Érdemes
lesz tehát figyelemmel járni a várost, sok magyar emlékkel találkozhatunk. Igaz, ezek mindig közös emlékek, nem
választható szét a magyar és a horvát nép történelme.
A zarándokút főbb állomásai az Isztriai félsziget városai lesznek. Itt is
bőven találni magyar, illetve horvát-magyar emlékeket, de a velenceiek
hódítása, a hosszú időn át fennmaradó olasz uralom is mély nyomot
hagyott ezekben a városokban.
Máriabeszterce (Marija Bystrica) a horvátok legkedvesebb Mária-kegyhelye.
Máriabesztercén évente több százezer zarándok imádkozik a Boldogasszony
csodatevő szobra előtt és éli át az Istennel való találkozás örömét, a vigaszt és
megbékélést.
Kegyszobra, mely 15. századi népi alkotás, eredetileg a mai kegyhelytől
nem messze található, Szent Vid tiszteletére szentelt fakápolnában volt
elhelyezve. 1544-ben a török elleni csata idején a török elől menekítették ide, ahol előbb elásták, majd 1588-ban előkerült, de 1650-ben újra
elrejtették az oldalfalban, ahonnan csodás módon 1684-ben előbukkant.
Ezután a templom búcsújáróhely lett.
Máriabeszterce, főoltár a kegyszoborral
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Leányfalu:
„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj …” (Egyetemes (ökumenikus) imahét)
Az imahét anyagát az indonéz keresztény testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik:
„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”(MTörv/5Móz 16,12-20)
„Emlékezz vissza, hogy rabszolga voltál Egyiptom földjén, s ügyelj e parancsok pontos megtartására. A sátoros
ünnepet hét napig üld, akkor, amikor betakarítod szérűd és sajtód termését. Örülj ünnepeden, te, fiad és lányod,
szolgád és szolgálód, a városodban lakó levita, idegen, árva és özvegy. Hét napig ünnepelj az Úr, a te Istened
tiszteletére azon a helyen, amelyet az Úr, a te Istened kiválaszt. Mert az Úr, a te Istened minden termésedben
s kezed minden munkájában megáld, légy hát valóban boldog. Minden férfi háromszor évente jelenjen meg az
Úr, a te Istened színe előtt azon a helyen, amelyet az Úr kiválaszt, a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen. De
senkinek sem szabad üres kézzel megjelennie az Úr színe előtt; mindenki (vigyen), amit adni tud aszerint, ahogyan az Úr, a te Istened megáld.
Állíts törzsenként bírákat és elöljárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened, az ÚR ad neked, és ezek ítéljék a
népet igaz ítélettel! Ne kerüld meg a törvényt, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és félreviszi azoknak az ügyét, akiknek igaza van. Az igazságra és csakis az igazságra
törekedj, hogy életben maradj, és megtarthasd birtokodban azt a földet, amelyet Istened, az ÚR ad neked.
Ne ültess magadnak semmiféle szent fát az ÚRnak, a te Istenednek oltára mellé, amelyet magadnak építesz!
Szent oszlopot se állíts magadnak, mert gyűlöli azt Istened, az ÚR!”
Kovách Tamás, a pócsmegyeri és Leányfalui református gyülekezet volt az első alkalom vezetője. Mielőtt
kifejtette volna gondolatait a fentiekről, az Ószövetség Második törvénykönyvének 16. fejezetéről, elmondta
az indonéz keresztény testvérek kérését: minden jelenlévő egy cédulára írja fel az éppen most őt érintő
nehézségét, gondját, amellyel segítségért fordulna, fordult az Úrhoz, majd a templomból távozóan minden
résztvevő húz magának egyet a cédulákból, és a felírtakért imádkozik a jövő héten.
Az ökumenikus imahét választott igéje –
az igazságra és csakis az igazságra törekedj
– bőven ad elmélkedni valót. A lelkész úr
idézte egy találkozó részvevőjének beszámolóját az indonéz viszonyokról, az ott
élők szokásairól, az ünnepeikről. Az életük
szerénysége, egyszerűsége miatt közelebb
állnak egymáshoz, mint mi itt, Európában,
ünnepeik pedig fontosak számukra, egyegy ünnep több napig is eltart. Az együtt
megélt ünnep öröme meghatározó élmény
minden résztvevőnek.
A második világháború után függetlenné
vált, 265 milliós országban az alkotmányban rögzítették az egyistenhitet, amely a
86% muszlim, 10% keresztény számára a
legfontosabb kapocs.
Az utóbbi időben azonban szaporodnak a keresztény testvéreinket aggasztó, sőt veszélyeztető események.
Az iszlám radikalizálódás Indonéziát is kezdi fenyegetni. Keresztény templomokat támadnak meg, gyújtanak fel, vagy támadnak meg keresztényeket. A sok éve Dzsakartát, a fővárost mindenki megelégedésére vezető
kínai származású keresztény polgármestert eleinte politikai téren, ma már személyében is támadások érik,
leváltották, bebörtönözték. Mindezt keresztény volta miatt. Ottani keresztény testvéreinket mindez nagy
aggodalommal tölti el, félnek. ’Az igazságra és csakis az igazságra törekedj’ – ige ezt az aggodalmat, félelmet
közvetíti, kifejezi vágyukat az igazságos viszonyok iránt.
Az imahét további alkalmain nem volt lehetőségem rést venni, csupán az utolsó alkalommal, szombaton,
Zoltán atya szolgálata során elmondott gondolatait tudtam rögzíteni.
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Zoltán atya Pál apostolt idézte (Róm/14,14-20), amelyben ezt írja:
„Tudom, és meggyőződésem az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában; csak annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. De ha a testvéred elszomorodik az ételed miatt, akkor már nem a szeretetnek
megfelelően jársz el. Ne veszítsd el ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt! Ne káromolják azt a jót, amelyben
részesültetek! Isten országa ugyanis nem étel és nem ital dolga, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. Aki ebben szolgál Krisztusnak, kedves az Isten előtt, és dicséretes az emberek előtt. Azért tehát
arra törekedjünk, ami békességre és egymás épülésére szolgál. Ne rontsd le az étel miatt Isten művét! Minden
tiszta ugyan, de ártalmára lesz annak az embernek, aki botránkozást okozva eszi. 21Jobb, ha nem eszel húst
és nem iszol bort, sem egyebet nem teszel, ami miatt testvéred megütközik.”
Csodálatos Szent Pál mondata: Isten országa ugyanis
nem étel és ital dolga, hanem igazságosság, béke és öröm
a Szentlélekben – ezzel kezdte beszédét Zoltán atya. Sokszor elgondolkodunk ezen, mi is Isten országa! Pál apostol
ezt is tökéletesen fogalmazza meg. Nekünk is érthetően,
hétköznapi szavakkal beszél a az ember számára amúgy
szinte felfoghatatlan fogalmakról. Igazság, béke és öröm,
mintha azt mondanánk: Atya, Fiú és Szentlélek. Ez a hármas egység pedig a szeretet maga, hiszen Isten maga a szeretet.
Ez az, amit az első évszázadok keresztényei ismertek és e
szerint éltek.
Ezt ismerték, ezt tudták az igazi istenközelségben élt
keresztények az első századokban. Élték Jézus Krisztus
szavait, én vagyok a te utad, én vagyok a te igazságod, én
vagyok a te életed, ha nem így élsz, nem ez az igazságod,
nem ezen az úton jársz, akkor te nem vagy krisztusi, azaz keresztény. Az első keresztények mélységes Istenkapcsolata megvolt, mert e szerint éltek, Krisztus életük része volt.
Közel négyszáz évig volt ez így. Nagy Konstantin császár idejével elhalványult a keresztény hit élő Isten-kapcsolata. Fűt-fát megkereszteltek, államvallássá tették a kereszténységet és kihagyták Krisztust. A személyes
kapcsolat elveszett!
Miért beszélek ma erről? – kérdezte Zoltán atya. Közel száz éve, hogy a krisztuskövetők elkezdték ökumenikus imáikat a többfelé szakadt keresztény felekezetek egymáshoz közelítéséért. Imádkozunk, mert érezzük
és tudjuk, hogy kereszténységünkben Krisztus a közös, nélküle üres a kereszténység.
Nagy Konstantin idejében egész Európa kultúráját is megkeresztelik, alámerítik, de ebből a személyes
Isten-kapcsolat kimarad. Mi már beleszülettünk ebbe a kultúrába, most elveszni látszik Európa keresztény
kultúrája, és nem értjük, hogy lehetséges ez. Nem vesszük észre, hogy nem a kereszténység, nem a vallás,
nem a hit vész el, ha elvész, hanem az a keresztény kultúra, amiből a kezdetektől kimaradt Krisztus, kihagyták Krisztust, az európai kultúra nem lett krisztusi. A kialakult egységes európai kultúrát ugyan megkeresztelték, keresztény lett, de csak kötőelem lett benne, nem pedig élet. Ez a kultúra mára számtalan részre
szakadt, egymást nem értő, sőt tagadó kultúrára, és vagyunk mi, hívek, akik ragaszkodunk Krisztushoz, az
általa kijelölt úton járunk, követjük igazságát, hogy igaz életünk legyen.
Rémülten látjuk az európai keresztény kultúra hanyatlását, de látnunk kell, ott hanyatlik, ahol az emberek
Krisztus nélkül éltek ebben a kultúrában. Hogy lesz ebből ökumené? Csak úgy, ha felismerjük és éljük Krisztus igazságát, az ő útján járunk. Ne a keresztény kultúráért siránkozzunk, hanem ismerjük fel az utat, az
igazságot, hogy igaz keresztény életünk legyen.
Ha felismerjük egymásban a kincseket, ami krisztusi bennünk, egyikünk a szentírást mutatja fel, másikunk a
hét szentséget, egyikünk a tiszta egyszerűséget, másikunk a kegyelem cselekedeteit, ha nem a különbségeket
keressük egymásban, hanem a krisztusit. Ha ez sikerül, akkor elérjük, amit Szent Pál írt a rómaiaknak,
életünkben igazság lesz, béke és öröm.
Az európai egységes kultúrának vége, elmúlt, csak a személyes Isten-kapcsolat tart meg, csak Krisztus követése lehet az utunk, a közös utunk.
Nevelős Géza
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Idén is jó volt együtt bálozni
Február 23-án, szombaton ismét - mondhatni már rutinosan - báloztunk együtt a faluházban. 2010 óta
ugyanis kialakult az a séma, amit követve szinte garantált a siker és idén sem volt ez másképp, hiszen már
mindenki tudta, hogy mi a teendője azért, hogy mindannyian jól érezzük magunkat.
Az egyre növekvő számú segítői csapatnak Szalay Zoltán plébános atya nyitóbeszédében mondott köszönetet, majd Leányfalu polgármestere, mint a bál védnöke is köszöntötte a száznál is több résztvevőt. Loszmann
János kiemelte, hogy a katolikus egyházközség településünk egyik legaktívabb és legösszetartóbb közössége.

Ennek egyik fokmérője a keresztény farsangi bál,
mely Leányfalun mindig teltházas – állapította meg.
Kulturális élményről idén a fiatal generáció gondoskodott, először Szabó Nóri, majd Rohonyi Lili
és Pap Janka által előadott népdalcsokor, valamint
Bellavics László karitászvezető humoros összeállítása szórakoztatta a közönséget.
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A közös vacsora elköltése után kezdetét vette a mulatság, melyhez a muzsikát ismét Hugyacsak Szilveszter szolgáltatta. Nagyon jó látni, hogy ezeken a
keresztény bálokon mindig, már a felcsendülő zene
első taktusaira megelevenedik a tánctér, és szinte
folyamatosan telítve van, mert ez a közösség fesztelenül, jó hangulatban, egymás örömét megérezve
és átvéve tud együtt szórakozni.

Pihenésre lehetőséget a tombola játék biztosított, a
helyi üzlettulajdonosok és a közösség tagjai jóvoltából több mint 70 nyeremény okozott örömet és
derültséget a közönségnek.
Értékes ajándékcsomagokkal, belépőkkel és
képzőművészeti alkotásokkal gazdagodhattak a szerencsés nyertesek! Ezúton is nagyon köszönjük az
adakozók jóságát.
Majd újra felcsendült a muzsika, s folytatódott a tánc
egészen hajnal egy óráig, így mindenkinek bőven
nyílt lehetősége, hogy kedvére kimulathassa magát,
kihasználja farsang utolsó napjait.
Mint mindig, így idén is a legkitartóbb mulatozók
voltak azok, akik még a bál zárásában is rész vállaltak, és a szervezők segítségére siettek a rámolásban.
Ezúton köszönjük valamennyi segítő munkáját.
Azt hiszem, minden résztvevő nevében írhatom:
jövőre veletek ismét, ugyanitt!
Adorján András

7

Krisztuskövetők bálja, hatodszor

Pilisszentkeresztúr:

Immár hatodik alkalommal került megrendezésre falunkban a keresztény bál. Összejöttünk - mint ahogy ameghívóban is olvashattuk - mi keresztények. A keresztény szó jelentése krisztusi, Krisztus-követő. Mi Krisztus - követők
egybegyűltünk, mint ahogy összejövünk vasárnapról-vasárnapra az Isten házában, hogy halljuk az evangéliumot,
Krisztus tanítását, s hogy részt vegyünk az „ünnepi lakomán”. Összejöttünk, hogy együtt vigadjunk, örvendezzünk. Ha
visszaemlékezünk a bált megelőző vasárnapra, Jézus első csodájáról hallhattunk a galileai Kánában, ahol Jézus anyja
megjegyezte: „Nincs több boruk.” A menyegzőn Jézus borrá változtatja a vizet, hogy a lakodalomban tovább vigadjanak. Most képzeljük el ezt a történetet, mintha a jelenben játszódna, a mi keresztény bálunkon. Jézus a tanítványaival
és anyjával együtt jegyet vesz a bálra, fogytán a bor, s Jézus csodát tesz. „Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai
hittek benne.”
S már a bált követő vasárnapon hallhattuk az olvasmányban: „Ez a nap az Úrnak, a ti Isteneteknek van szentelve.
Ne szomorkodjatok hát és ne sírjatok!” Amikor ugyanis a Törvény szavait meghallotta, sírt az egész nép. Azután így
szóltak hozzájuk: „Menjetek, tartsatok ünnepi lakomát! Küldjetek belőle azoknak is, akik nem készítettek! Ez a nap
ugyanis szent a mi Urunknak. Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való örvendezés a ti erősségetek.”
Most képzeljük el ezt az ószövetségi történetet, mintha a mi templomunkban játszódna, az Úr napján, vasárnap. A pap
a gyülekezet elé tárja a Törvényt, ünnepi lakomára hívja a népet, s az Úrban való örvendezésre.
Ha átgondoljuk a két történetet, láthatjuk, hogy az Úr nem szomorkodásra hív bennünket. Mindent megad számunkra, a testi és a lelki táplálékot egyaránt: a bort, hogy vidámítsa az életünket, és a Törvényt is, hogy a helyes úton járjunk,
hiszen az Úrban való örvendezés a mi erősségünk!
Az Úr mindent nekünk adott, legvégül saját Fiát, hogy nekünk életünk legyen. S az Ő halálával a történet nem fejeződik
be, hanem általunk folytatódik. Az Ószövetség és az Újszövetség könyvei után most íródik a mi saját könyvünk.
A farsangi idő után Hamvazószerdával megkezdődik a böjti időszak, az elcsendesedés időszaka, mely alkalmat ad számunkra hogy átgondoljuk, a Krisztus követés útján hol tartunk az életünkben, miben kell fejlődnünk, jobbá válnunk,
hogy ha egykor a mi személyes könyvünk fellapozásra kerül, méltón állhassunk az Úr színe elé!

S remélem a VII. Keresztény bálon – VII. Krisztus - követő bálon, eszünkbe jut majd, hogy az elmúlt
esztendőben miben tudtuk Krisztust jobban követni, tudtunk-e áldozatot hozni érte…
										
egy bálozó
8

Tudod-e mi a keresztút?
Jézus körülbelül másfél kilométeres úton - Pilátus palotájától a Golgotáig - hordozta a keresztet. A hagyomány
szerint Szűz Mária gyakran végigjárta ezt az utat Fia feltámadása után. Az első keresztények nagy tisztelettel
vették körül a Golgota szikláját és Jézus sírját. A pogány Hadrianus császár viszont 135-ben - hogy nyomukat is eltörölje - pogány templomot építtet ide. (Ezzel azonban még jobban megőrizte a szent hely emlékét).
A IV. században Nagy Konstantin keresztény templomot építtet a Golgotán, a “Feltámadás templomát” (Szent Sír templomát), amely magába foglalja a keresztre feszítés helyét és a feltámadás sírját. Később néhány
emléktáblát állítottak a keresztút egyes állomásainál. A középkorban alakult ki a keresztút mai formája a 14
stációval. (Ma szokássá válik, hogy egy 15. stációt is hozzátesznek, a feltámadásét.) Mivel sokan nem juthattak el Jeruzsálembe, az ottani keresztútra emlékezve sokfelé keresztutakat építettek (Kálvária “hegyek” jöttek létre), s a nép itt járta végig a 14 stációt Jézus szenvedésére emlékezve. Napjainkban minden katolikus
templomban van “keresztút”, a keresztények képtől képhez haladva lélekben a jeruzsálemi keresztutat járják
végig. A mi templomunkban a keresztút képei P. Kákonyi Asztrik művei.
Falunkban a kálváriát a Pilisszántó felé vezető út mentén, a falu végén állíttatta 1913-ban, a régi helyébe
Bossányi Antal helyi plébános.
A kálvária összképét az 1913-ban felépített Golgota-jelenet határozza meg. Az építmény legérdekesebb darabja a Jézus-kereszt. Ennek mintájára faragták 1933-ban a fiatalabb temetői keresztet. Hasonló munka a
Szentkútnál található kőkereszt is.
A kálvária keresztje négy, kerekre faragott kőoszlopra helyezett fedőlapon nyugszik.
Rajta a következő feliratok:
“DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS”
“FESZÜLETET/FELAJÁNLOTTA/
DUSANEK/ALAJOS/ÉS/CSALÁDJA.”
“ 1 9 1 3 / F E L AJÁ N L JA / R E I T E R / G Y U L A /
KŐFARAGÓ/ ÉS/CSALÁDJA.”
A stációk kis szoborfülkés képoszlopok. Az
oszlopok faragása erős rokonságot mutat bizonyos sírkövekkel. Ezért a kálvária, a temető és
a Szentkút kőfaragásai némileg egységes összképet mutatnak. Minden stációoszlopra fel van
tüntetve annak a családnak a neve, akik az építést
adományukkal segítették.
Nagyböjt péntekjein, a keresztút végzése
jó alkalom arra, hogy elmélkedjünk Jézus
szenvedéséről, és saját szenvedésünk értelméről.
A keresztúti ájtatosság elmélkedő imádság,
amelyben a hívek – egyedül vagy közösségben –
fölidézik Jézus keresztútjának történéseit, főbb
állomásait. Imádkozható kötött szövegekkel,
de saját szavainkkal is. Sajátos napja a péntek,
különösen nagyböjtben, de más napokon is
végezhető.
A közös keresztút a Kálvárián április 12.-én
pénteken este lesz. A templomban pedig nagyböjt
péntekjein végezzük közösen a Keresztutat.
Végezetül Szent II. János Pál pápától szeretnék
idézni, amit a Szent Kereszt Plébánia Facebookos oldal névjegyének választottam:
“Úgy kell élnünk, hogy Krisztusnak ne kelljen
kereszthalált halnia értünk!”
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Golgotavirág – Krisztusvirág - Passiógyümölcs
A növényvilág különös, misztikus virágai a Golgotavirágok (Passiflora). Sokszínűségük, érdekes kúszó
hajtásaik, virágaik különleges alakja miatt méltán tartoznak a legkedveltebb növényeink sorába.
Az amerikai földrészen őshonos golgotavirág az első spanyol misszionáriusokat Krisztus szenvedéseire és
a töviskoszorúra emlékeztette, ezért úgy tartották, hogy a dél-amerikai indiánok megtérítésére szolgál. A
csodás virágzatból fejlődik ki a kerek, édes-savanykás passiógyümölcs, amelynek legismertebb ehető fajtája
a maracuja.
A golgotavirág (Passiflora) a golgotavirág-félék családjának (Passifloraceae) gyik nemzetsége. Magyar neve
a latin Passiflora elnevezés fordítása (passio = szenvedés, flor = virág).
A Dél-Amerikában, azon belül is Brazíliában, Paraguayban és Észak-Argentínában őshonos golgotavirágot
a 16. században az Újvilágba érkező spanyol szerzetesek “Flor de las Cinco llagas”-nak, azaz öt seb virágnak
nevezték, utalva Jézus utolsó megpróbáltatásaira.

Az alig látható bimbóból a reggeli órákban kibomló, majd gyorsan elhervadó virág egyes részei Krisztus
keresztútját szimbolizálják:
• a három bibeszál a három szög, amikkel Jézust a kereszthez szegezték,
• a bibe az ecettel átitatott szivacs,
• a nyeles magház a kehely, amiből innia kellett,
• az öt portok az öt sebhely,
• a 72 szálból álló sugárkoszorú a töviskoszorú 72 tövise,
• a hármasan szeldelt lomblevél a lándzsa hegye,
• a kacs a korbács.
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Ebben a szimbolikában a fehér szín (a Passiflora incarnata sugárkoszorút alkotó szálaiban) Jézus Krisztus
ártatlanságát jelképezi. Más értelmezés szerint a sugárkoszorú a dicsfényt, egyéb fajok ötszörösen összetett
levele az ellenség kezét, a tíz sziromlevél pedig a tíz apostolt (Pétert és Júdást nem számítva), a középső
oszlop pedig Jézus keresztjét jeleníti meg.
A rengeteg fajta golgotavirág közül csupán 50–60 faj termése ehető, ezek közül a legkedveltebb a maracuja.
A nálunk szobanövényként tartott golgotavirág a déli országokban szabadon is megél.

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása 2019 őszén a pilisszentkereszti fiatalok részére
A bérmálás szentségében megerősít a Szentlélek, hogy hitünket bátran megvalljuk, és hitünk szerint éljünk.
Ez a szentség segítséget ad keresztségi fogadalmunk megtartásához.
A bérmálás szentségét a hívőknek (már megkeresztelteknek) körülbelül abban a korban kell feladni, amikor
értelmük erre megérik. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által megállapított, és a Szentszék által
jóváhagyott bérmálási alsó korhatár 12-14 év. Természetesen idősebbek is kérhetik a bérmálás szentségét.
A bérmálandónak legyen bérmaszülője. A bérmaszülő feladata azon lenni, hogy a megbérmált Krisztus
valódi tanújaként viselkedjék, és teljesítse ezzel a szentséggel járó kötelességeit.
Bérmaszülő lehet az a felnőtt személy, aki alkalmas erre: szándékozik is ezt a tisztséget viselni; aki katolikus,
megbérmált és az oltáriszentséget már magához vette, a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él, nem
köti semmilyen törvényesen kinyilvánított kánoni büntetés (pl. ha házas, egyházilag rendezett házasságban
él.); nem apja vagy anyja a bérmálandónak. Ha a bérmaszülői tisztséget vállaló személy alkalmasságáról a
szülő nem tud meggyőződni, saját plébánosától kérjen bérmaszülői igazolást.
Hasznos, ha a bérmaszülőséget arra bízzák, aki a keresztszülői tisztséget viseli.
A bérmáláskor választott név a szentek közül legyen választva.
A bérmálás 2019-ben a Pilisszentkereszti plébánián ősszel lesz, október hónapban, azon gyermekek számára,
akiket figyelemmel kísérek, hogy jelen vannak a vasárnapi miséken. 2019/2020-as tanév 7. – 8. osztályos tanulói, és idősebb gyermekek részére szolgáltatjuk ki ezt a szentséget.
A bérmálás előtt kellő felkészülés lesz a plébánián
azok számára, akik jelentkeznek és rendszeresen
részt vesznek a szentmiséken.
Szalay Zoltán plébános
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Olvasni ajánljuk

Cs. Szabó Sándor: Luther (II. kötet: Az igazság és az élet)
A szerző kétkötetes regényének második része a 95 tétel megírását követő eseményeket
öleli fel a reformátor életéből. Luther, az ágostonos szerzetes tételeit tartalmazó levél nem
várt visszhangra lel. Szavai nyomán olyan indulatok szabadulnak el az Egyházat védők és
kritizálók között, hogy a békés megoldás lehetősége egyre reménytelenebbnek tűnik.
Luthert azonban az eretnekség vádja, valamint a kiátkozástól való félelem sem rettenti
vissza attól, hogy lelkiismeretét követve újra és újra megtagadja tanainak visszavonását…

Michael Hesemann: Fatima Titkai

“A Vatikán 2000 júniusában hozta nyilvánosságra a “harmadik fatimai titkot”. A három pásztorgyermek látomásában egy idősödő pápa jelent meg, aki “a gondok súlya alatt görnyedve”
“egy félig lerombolt, nagy városon ment keresztül”, és akit végül meggyilkoltak. Sokáig mindenki úgy hitte, hogy a titok csak a múltra vonatkozik; a látomásban a XX. század szörnyű
háborúinak és keresztényüldözésének szimbolikus megjelenítését látták, amelynek csúcspontja a II. János Pál pápa ellen 1981. május 13-án, az első fatimai jelenés 64. évfordulóján
elkövetett merénylet volt.
2017-ben, a jelenések 100. évfordulóján újabb értelmezést nyerhet Fatima profetikus küldetése. Korunk keresztényellenes erői nemcsak általában az emberi civilizációnak üzentek
hadat, hanem kifejezetten Európának és “Rómának”. A veszély egyre közelebbi.
A Szűzanya 100 évvel ezelőtti intése ma is figyelmet érdemel. A német történész és újságíró
nemzetközileg ismert munkásságának egyik legidőszerűbb könyve.

Leányfalun

Szertartások rendje:

Pilisszentkereszten

Nagyböjtben a szentmisék:
kedd: 17:00 keresztút, utána szentmise
kivéve március 05-én 19:30 órakor, gyertyás
keresztút, utána szentmise
csütörtök, péntek: 8:00

Nagyböjtben a szentmisék:
hétfő, szerda, csütörtök: 17:30
péntek:
17:30, utána keresztút
kivéve: március 12-én, pénteken,
19:00 órakor keresztút a Kálvárián

Nagycsütörtök
Nagypéntek

Nagycsütörtök
Nagypéntek
		
Nagyszombat
		
Húsvét vasárnap
		
Húsvét hétfő
		

Nagyszombat
Húsvét vasárnap
Húsvét hétfő

17:30 szentmise, szentségimádás
17:00 keresztút
17:30 szent liturgia
17:30 feltámadási szentmise
18:30 körmenet
10:00 ünnepi szentmise
11:15 családok miséje
10:00 szentmise

Segítse egyházközségeinket!

17:30 szentmise
15:00 keresztút
17:30 szent liturgia
17:30 feltámadási szentmise
18:30 körmenet
8:00 ünnepi szentmise
10:00 ünnepi szentmise
8:00 ünnepi szlovák szentmise
17:00 ünnepi szentmise

Leányfalu: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
Pilisszentkereszt: 64700083-16648548 (Takarékszövetkezet)
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