November 14-én 20 órakor Pál Ferenc
tart előadást a Iosephinumban „Segítőként hogyan segítsek magamon?”
címmel.
November 15-én 19 órától 24 óráig
több programos virrasztás és gyónási
lehetőség lesz a Iosephinumban.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
November 20-án a ligeti Karitász
csoport Erzsébet napi vásárt tart.
Kérjük a kedves Testvéreket, hogy
járuljanak hozzá jó állapotban lévő
dísztárgyakkal, háztartási eszközökkel,
játékokkal, könyvekkel a vásárhoz,
melynek bevételéből tudjuk Karácsonykor megajándékozni az időseket
és támogatni a rászorulókat. A vásár
vasárnap délelőtt lesz a szentmisék
után az altemplomban.
November 20-án országos karitászgyűjtés lesz a szegények javára.
November 20-án a 9 órás szentmisében ministránsavatást tartunk.
November 20-án 15 órakar a csabai
nagytemplomban lesz a regnumos
szentmise.
Az elsőáldozások, a bérmálás és az
ezekre való felkészítők időpontjait a
hitoktatókkal megbeszéltük. Januárban
tesszük közzé az időpontokat, és akkor
lehet majd ezekre jelentkezni.

Miserend
Klotildliget:
november 13. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Mal 3,19-20a
2Tessz 3,7-12
Lk 21,5-19
november 15. kedd
november 17. csütörtök
november 19. szombat
november 20. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
Mal 3,19-20a
2Tessz 3,7-12
Lk 21,5-19

18 óra
18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
november 20. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
november 13. vasárnap
ünnepi szentmise
november 14. hétfő
november 18. péntek
november 19. szombat
november 20. vasárnap
ünnepi szentmise
regnumi mise

Heti imaszándékunk:
hitünk megerősödéséért.
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9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
17 óra
17 óra
17 óra
11 óra
15 óra
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Száraz László atya búcsúztatója
Kovács Márton temetésén
Kedves Gyászoló Család, Gyászoló,
emlékező, imádkozó Testvéreim!
Egy maronita keresztény testvérünk,
Khalil Gibran, a „Próféta” c. könyvét
kezdi azzal, hogy közeledik már a
tengeren a hajó, amely őt visszaviszi
szülőföldjére. De mert szerette Orfalisz
városát, melynek tanítójává lett, úgy
gondolta, összegyűjti tanítványait,
hogy elköltözése előtt még egyszer
taníthassa őket, s ha akarják, kérdezhessék őt.
Kovács Márton testvérünkért eljött a
hajó, hogy elvigye Őt végső hazájába.
Bennünket, tanítványait – hiszem hogy
mindannyian azok voltunk/vagyunk –
nem tudott távozása előtt, végső tanításra összegyűjteni, de nem is lett volna
szükséges, hiszen a tanítás, tőlünk való
eltávozásával nem fejeződött be. Az
imádság mindennél mélyebb köteléke
még inkább összeköthet vele, mint
bármilyen természetes beszélgetés. S
ami a legfontosabb, mesterek és tanítványok, együtt vagyunk továbbra is a
Mennyei Atya tenyerén.

Mégis, talán most segítségünkre van,
ha az Őérte való imádság órájában,
néhány jelzésre együtt figyelünk föl,
mint Általa kapott tanításra.
A Hozzá legközelebb állók a halotti
értesítőre mottóként Szt. Pál apostol
sorait írták: „Szem nem látta, fül nem
hallotta, emberi szív föl nem fogta,
amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt.” [1Kor2,9-11] Ez Márton testvérünk
életével-írott
jeladása
is.
Függetlenül attól, mi lehetett az ő
sorsában ennek az igei mondatnak
pontos története, valóban úgy sugárzott
egyéniségéből, mint személyes üzenet.
Röviden talán így lehetne mondani:
bizalomteljes céltudatosság. Ez a céltudatosság egészen más volt nála, mint
a jövőt kikalkuláló, ambiciózus ember
magabiztossága. Sokkal inkább csöndes, hálás meggyőződés arról, hogy a
végső cél létezik, és hogy ő részesülhet
benne, és bármit érdemes megtennie
érte. Kifürkészhetetlen titok volt
számára is ez a cél, hiszen még el volt
rejtve emberi érzékei elől. Ugyanakkor
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ez a rejtettség nem volt félelmes
számára, mert tudta hogy élete célja
nem valamiféle vak végzet, hanem
egylényegű az őt szerető Isten titkával.
S azt is tudta, hogy elfogadásához
egyszerűen „csak” viszont kell szeretnie Istenét, teljes szívéből, teljes lelkéből és minden erejéből.
Ez a bizalomteljes céltudatosság lehetett iránymutatója, a részleteket érintő
életcélok megtalálásában és konkrét
valóra váltásában is. A megvalósuló
emberi szeretet csodája hozott gyümölcsöket családi élete bensőséges
világában, az egyházzenei szolgálatban,
az ökumenikus nyitottságban, a közéletben, a tanári munkában egyaránt,
úgy, hogy ez a sok területet érintő
igyekezet,
egységes,
eredendőenegyszerű életművé tudott válni.
S mindez a szelídségében, és a közösség iránti felelősségteljes szeretetében
is megmutatkozott. Egy éve sincs
annak, hogy egyszer beszélni kívánt
velem. A plébániai közösséggel
kapcsolatban voltak a szívében
aggodalmak. S bár negatív jelenségeket
akart számomra jelezni, mégis ezeket
úgy emlegette, hogy szinte minden
negatívumhoz két valós pozitívumot is
mondott. Ebben a szelídségben szinte
tapintani lehetett a közösséggel kapcsolatos felelősséget, körültekintést és
szeretetet. Pontosan lehetett érezni,
hogy közösségünket föltétel nélkül
szereti, és akkor is hozzánk tartozónak
érzi magát, ha nem minden történik
tetszése, vagy meggyőződése szerint.
Amennyire őt ismerem, benne sejtettem meg, mit is jelent a mindennapi
életben a latin mondás: „Fortiter in re,
suaviter in modo!” – Körülírva talán
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így mondható magyarul: „Ami a dolog
lényegét illeti, abban légy határozott,
ami a végrehajtás módját illeti, abban
légy körültekintő!”
A szent páli bibliai mondatnak szinte
folytatása Morus Szt. Tamás idézett
mondata, amely szintén mélyen érintett
Márton testvérünk életében. Morus Szt.
Tamás a leányához szól így, amikor a
börtönben, a kivégzésre várva meg
akarja értetni vele, miért választja
inkább a szenvedést és a halált, mint a
világi hatalommal megalkuvó életet:
„Semmi nem történhet velem, amit
Isten nem akar. Ha pedig Ő ezt akarja,
bármilyen nehéznek tűnik is, biztos,
hogy ez a legjobb.” Ebben a mondatban fölragyog, mi a különbség a fájdalom eltűrése és elfogadása között. A
pusztán eltűrt fájdalomban nincs
szeretet, ezért lealacsonyít. A fájdalom
és a halál elfogadása viszont történhet
szeretetből, és ha engedjük, hogy ez az
elfogadás megszülessen bennünk, az
egyszer csak belesodor bennünket abba
a miénknél nagyobb szeretetbe, amelylyel Isten szereti – még halála árán is –
a világot.
Márton azt szeretné, ha mi is elfogadnánk az ő távollétének fájdalmát, és
befogadnánk a miénknél nagyobb
szeretet vigasztalását. Ennek erősítésére eltávozásával egy jeles napot is
megjelölt számunkra, október 14-ét,
Szent Callistus pápa és vértanú ünnepét. A rabszolgából lett pápa a III.
században szolgált, és sok ellenvéleménnyel szembeszállva, állhatatosan
hirdette Isten bűnösök iránti, megbocsátó szeretetét. A római Callistus
katakomba, ahová vértanúsága után őt
is eltemették, ma is az ő nevét viseli. A

katakomba, puszta látványa által is,
húsvéti tanúságtétel Krisztus misztikus
testének, az egyháznak föltámadásáról.
Pápáknak, szenteknek – közöttük Szt.
Cecíliának, az egyházzene védőszentjének – és sok-sok száz kereszténynek
üres sírhelyét látva, óhatatlanul
eszünkbe jut az angyal csodálkozása az
asszonyok
viselkedésén:
„Miért
keresitek az élőt a holtak között?”
A történelem nyilván magyarázattal
szolgál, mi történt évszázadok során a
katakombában nyugvó keresztények
porhüvelyével, de ez a szív által fölfog-

ható üzeneten nem változtat: a húsvéti
esemény, a mysterium pascale, Jézus
szenvedése, halála és feltámadása a
mi valódi, igazi sorsunk. Ahogyan Szt.
Callistus pápa vértanúsága is jelezte.
Mint nagy testvérünket, kérjük őt, hogy
Szent Mihály főangyallal, és Márton
püspökkel, Márton testvérünk védőszentjeivel együtt imádkozzon értünk,
hogy erre a reményünkre most újból
rátalálhassunk!
Elhangzott 2016. november 4-én
a Farkasréti temetőben

Az Utolsó Napon
Akkor az igazak nagy bátran szembeszállnak azokkal, kik őket szorongatták és
lábuk alá tapodták.
Akkor föláll és ítéletet mond, aki most alázatosan az emberek ítélete alá veti magát.
Akkor nagy bátorsággal lesz a szegény és alázatos, és retteg mindentől a
felfuvalkodott ember.
Akkor megösmerszik, hogy igazán bölcs volt e világon, aki Krisztusért bolond és
megvetett akart lenni.
Akkor tetszeni fog minden baj, amelyet békével szenvedtünk, és minden álnokság
befogja a száját.
Akkor örvendez az ájtatos, és kesereg minden vallástalan ember.
Akkor hasznosabb lesz az állhatatos béketűrés, mint az egész világ hatalma.
Akkor nagyobb dicsérete lesz az egyszerű engedelmességnek, mint a világ minden
ravaszságának.
Akkor jobban örül a tiszta és jó lelkiismeret, mint a tudós bölcselkedés.
Akkor többet ér a gazdagság megvetése, mint a föld fiainak minden kincse.
Akkor jobban örülsz ájtatos imádságodon, mint a jóízű lakomákon.
Akkor nagyobb örömed lesz a megőrzött hallgatásból, mint a hosszú csevegésből.
Akkor többet érnek a szent cselekedetek, mint a sok szép beszéd.
Akkor jobban tetszik a kemény élet és sanyarú bűnbánat, mint minden földi
gyönyörűség.
Bizony, két örömed nem lehet: hogy itt e világon is gyönyörűségben élj és azután
Krisztussal is uralkodjál.
(Kempis: KK, 1:24)
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