Miserend
Ma egyházmegyei gyűjtést van az
alsószentiváni
fatimai
kegyhely
felújítására.
A mai nap anyák napja is, így az
édesanyák külön áldásban részesülnek
a szentmisék végén.
Május 11-én a szentmise 17:30-kor
kezdődik, mert ez lesz egyben a Szent
László ovisok anyák napi szentmiséje
is. Ezen a napon az irodaidő elmarad.
Május 13-án 17 órakor az Érd-Óvárosi
templomban
ünnepi,
püspöki
szentmisét tartanak Bogner Mária
Margit
halálának
évfordulója
alkalmából.
Május
20-án,
szombaton,
Klotildligeten nyitott plébánia napot
tartunk. A programok reggel 8 órától
17
óráig,
illetve
kifulladásig
szerveződnek. A nap témáját a Szent
László emlékév ihleti.
Májusban Csabán a pénteki és
szombati szentmise előtt, Klotildligeten
a csütörtöki és a szombati szentmise
előtt fél órával májusi litániát
imádkozunk.
Ősszel bérmálás lesz Piliscsabán. A
jelentkezési lapok elkészültek, azokat a
sekrestyében lehet átvenni. A leadási
határidő június 4.

Klotildliget:
május 7. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 2,14a.36-41
22 1Pét 2,20b-25
Jn 10,1-10
május 11. csütörtök
május 13. szombat
május 14. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 6,1-7
1Pét 2,4-9
Jn 14,1-12

17:30
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
május 14. vasárnap

17 óra

Piliscsaba:
május 7. vasárnap
ünnepi szentmise
május 12. péntek
május 14. vasárnap
ünnepi szentmise

Imaszándékunk:
Imaszándékunk:
érettségizőkért
aaz
keresztények
egységéért.
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9 óra
11 óra
20 óra

11 óra
17 óra
11 óra

XIII. évf. 19. szám

2017. május 7.

Pásztor és akolkapu

M

it tegyünk, hát emberek, testvérek? Térjetek meg – felelte
Péter… és megkapjátok a
Szentlélek ajándékát. [ApCsel 2,14a.36-41]
Péter apostol tüzes pünkösdi beszéde
nem maradt hatástalan. Aznap mintegy
háromezren keresztelkedtek meg, és
elindult az egyház élete. Csak Isten
erejével, csak amikor megérint az isteni
szó, leszünk képesek kimozdulni
tanácstalanságunkból és félelmeinkből.
Ez az üdvösség menetrendje: bűnbánatot tartok, megkeresztelkedem,
elnyerem bűneim bocsánatát, eltölt a
Szentlélek, és szárnyra kapok. Újjászülettem. Érzem, hogy hajt a küldetés,
Isten szemével tekintek életemre és a
világra. Bárcsak minden vasárnapi
szentmise után így kiáltanának fel a
hívek: mit tegyünk, testvérek, hogy
Isten szava ne csak írott malaszt,
elhangzó, tovatűnő beszéd, hanem
életet, új életet fakasztó, lökést adó,
kötelességünkre ráébresztő ösztönzés
legyen, hogy ne kelljen nógatni senkit
az istenes életre?!
Ha ellenben jót tesztek, és mégis
türelmesen szenvedtek, az kedves az
Isten előtt. [1Pét 2,20b–25]

Szent Péter első levelének tanításából
téves volna azt a következtetést levonni,
hogy a rabszolgák nyugodjanak bele a
szenvedésükbe, soha nem lehetnek
szabadok. Hiszen maga a kereszténység volt az a társadalmi-kulturális és
vallási erő, amely az évszázadok alatt
elsöpört az útból mindenféle hátrányos
megkülönböztetést, épp az ember
teremtményi méltóságára hivatkozva.
Ebben a levélben inkább arról olvasunk,
hogy nincs értelmetlen szenvedés. A
keresztény ember a szenvedésben nem
a miérteket kutatja, hanem a szenvedő
Krisztussal azonosítja magát, vele
azonosul. A Golgota útja a feltámadás
hajnalához vezet.
Én vagyok a juhok számára a kapu. Aki
rajtam keresztül megy, ki-be jár, és
legelőt talál. [Jn 10,1–10]
Jézus a jó pásztor. János evangélista 10.
fejezete Jézus meglepő metaforájáról,
képes beszédéről szól. Közvetlenül a
vakon született meggyógyítása utánra
szerkeszti evangéliumában, hogy az
olvasók érzékeljék Isten országának
már elérkezett finom jeleit. A vakon
születettet kizárták ugyan a zsinagógából, de bekerült egy új közösségbe,
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ahol maga Jézus a pásztor, az akol
kapusa és kapuja egyben. Sőt, ő maga
az út. Egyesek szerint sok út vezet
Istenhez, de Barsi Balázs találó észrevétele szerint csak egy út vezet Istentől
az emberhez: Jézus, a jó pásztor. Talán
letűnt, idilli kép társul ehhez a
hasonlathoz lelkünkben, emlékeinkben,
fantáziánkban: hegyoldal, nyári napsütés, juhokat terelgető kutyák, békésen
furulyázgató pásztor. A görög mitológiától Petőfiig nagyon sok művészt
ihletett alkotásra. Lehetnek ellenszenves képzettársításaink is: nyájas
olvasó, nyájszellem, tudatlan-naiv
birkák, akiket állandóan terelgetni kell,

sőt manipulálni szokás, netán meg is
lehet téveszteni, nyájösztön, juhok,
akikre azért van szükség, hogy a pásztor megéljen belőlük…
Szakemberek szerint Jézus itt nem
annyira Isten irgalmáról beszél, mint
más evangélistáknál – ahol például a jó
pásztor utánamegy elcsatangolt bárányának –, hanem az élet bőségéről,
amely csak vele közösségben adatik
meg. Jézuson kívül nincs bejárat a
karámba. Nincs magánhit, privát egyház. Az akolnak nincsenek kiskapui.
Nincs demokratikus megoldás, miszerint minden vélemény, minden vallás.
egyforma. Csak egy kapu van: Jézus
folytatás a 3. oldalon felül

Sebestyén Péter (peterpater) gondolatait időnként a Szívügy hasábjain is
olvashatjuk. A marosvásárhelyi Szent Imre (volt) ferences templom plébánosa
huszonöt éve pap. Ez alkalomra megjelent tizenötödik könyve, az „Ezüstbeszéd”
kapcsán a Magyar Kurír mutatta be Péter atyát.
Amikor egy író-olvasó találkozón
szóba kerül, hogy ő író, hevesen
tiltakozik. Nem vagyok író, egy könyvet sem írtam – hárítja el a megjelölést,
mint afféle Keresztelő János, aki
kijelentette, ő nem messiás. Miközben
a nyomtatásban való állandó jelenlét
elvét követve szinte évente kiad egy
kötetet, néha kettőt. Hát akkor kicsoda
Sebestyén Péter? Csíkszépvízen nevelkedett, Gyulafehérváron járta a teológiát. Csíksomlyón szentelték pappá
1992. április 25-én. Erdő-szentgyörgy
és Bözöd-újfalu, az elárasztott templom
plébánosa, onnan került Marosvásárhelyre, ahol a helyi rádió
munkatársa, és személyes honlapján is
közli gondolatait. Ennyi, ami könnyűszerrel kideríthető. Azt a kérdést már
nehezebb megválaszolni, hogy ha nem

író, akkor miért gyűjti mondandóját
immár a tizenötödik könyvbe, és miért
adja ki komoly költségen.
Két eshetőség van. Vagy Szabó T.
Anna költő mondata igaz rá: „Mert aki
könyvbe préseli magát, az egy ideig
biztos halhatatlan” (Hamu, láng), vagy
Ady Endre figyelmeztetése: „Őrzők,
vigyázzatok a strázsán!” (Intés az
őrzőkhöz). Az egyik eshetőséggel a
saját halhatatlanságán dolgozik az
ember, a másik eshetőséggel a másokén.
Erdély papjaira mindig is jellemző a
helytállás önmagukért és másokért,
szóban és írásban egyaránt. Magyarságon és kereszténységen őrködik az,
aki ír, mert az írás is marad, nem csak a
kő. Hallottam prédikálni, lelkigyakorla
tos beszédeket tartani; szavakkal és
hangsúlyokkal jól bánó szónok, akinek
folytatás a 3. oldalon alul
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Krisztus! Jézus is tudja, hogy voltakvannak-lesznek gonosz pásztorok, akik
őt megkerülve akarnak a juhokhoz jutni
De a jó pásztor ismérve, hogy személyesen ismeri juhait, nevükön szólítja
őket. Előttük megy. Nem maga előtt
küldi őket, hanem maga megy előttük,
ki a „frontra”, a legelőre, az élet sűrűjébe. S még csak hátra sem kell néznie.
Követik. Ha veszélyt éreznek, összebújnak; összezárnak, ha jön a farkas.
Pásztoruk pedig védi, táplálja, sőt életét
adja értük. Jézus szerint nem az a jó
pásztor, a jó vezető – ma úgy mondanánk, jó menedzser –, aki jól tud
szervezni, megvan a nélkülözhetetlen
kommunikációs képessége, üzemtervet

készít, átlátja a tennivalókat és az
eszközöket, hanem elsősorban az, aki
kész feláldozni életét övéiért: családtagjaiért, a rábízottakért, a beosztottakért és a munkatársakért. A jézusi
pásztorkodás csúcsteljesítménye már
megtörtént: feláldozott húsvéti bárányunkat az Atya feltámasztotta a halálból, ezért egyik legszebb húsvéti
szimbólum a bárány a győzelem véres
zászlójával. Meghozta mindnyájunknak
azt a bőséges életet, amelyet nem
kellene elveszítenünk semmi pénzért.
Nem elvenni akarja tőlünk, hanem
nekünk adni, hogy bőségben legyen…

fontos, hogy messzire hangozzék, amit
mond.
Tizenötödik könyvét lapozgatva mégis
összeáll egy pályaív. Szónok és
glosszaíró, lelkipásztor és szerkesztő. A
szülőföld
szerelmes
szószólója.
Szenvedélyes hang hordozza igéit.
Megnyugtató felismerni azt is, hogy
nemcsak író, de olvasó is egyben. És ha
nem írónak vallja magát, akkor az azért
van, mert meg akarja őrizni szabadságát a publicisztika műfajaitól, hogy
kötve maradhasson az evangéliumokhoz. Az írástudók pesszimizmusa és
melankóliája helyett a lelkipásztorok
optimizmusát
vallja
magáénak.
Legszebben a szárnyai alól kinövő pap
újmiséjén
elmondott
prédikációja
tanúskodik erről. „Egy alkalommal két
cipőgyáros járt a sivatagban. Az egyik,

az orrlógató, csak azt látta, hiába jött
ide, errefelé senki se hord cipőt. A
másik, a vérbeli üzletember viszont
felujjongott: micsoda lehetőség, itt
mindenki mezítláb jár!”
Köszönjük, Péter, könyveidet, ezt a
tizenötödiket, az Ezüstbeszédet is. De
leginkább azt, hogy huszonöt éve pap
vagy, és mert – szavaid szerint –
magyarságodért jobban meg kell
küzdened, mint kereszténységedért,
még inkább azt köszönjük, hogy katolikus papként Erdély népét szolgálod.
Köszönjük a humorodat, a nevetésedet
és azt, hogy ott akarsz maradni, ahol
születtél. Nem vágysz el a gyimesi, a
gyergyói és a csíki hegyek közeléből.
A kő marad, az írás is, és te is maradj
nekünk – mezítlábas barátaidnak.

forrás: peterpater.com

forrás: Magyar Kurír

A hétvégén tarjuk a Piliscsabai Egyházzenei Napokat. A programok pénteken
18 órakor a ligeti templomban, szombaton 17 órakor a csabai templomban,
vasárnap 17 órakor az egyetemen kezdődnek. Szombaton a csabai 17 órás
szentmise elmarad.
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