Miserend
Most vasárnap a Klotildligeti Karitász
csoport Erzsébet-napi vásárt tart. A
vásár délelőtt lesz a szentmisék után az
altemplomban.
November 27-én 18 órakor az Egyházközségi Nővérek kápolnájában lesz a
Szent Mónika közösség szentmiséje,
amelynek keretében gyermekeitekért
imádkozunk.
December 3-án a 17 órás szentmisét
követően Pilisjászfalun a kápolnánál a
községgel közös gyertyagyújtást tartunk.
Adventben a roráték reggel 6 órakor
kezdődnek, hétfőn és pénteken Csabán;
kedden, szerdán és csütörtökön Ligeten
tartjuk a szentmiséket. A hétköznap esti
szentmisék ebben az időszakban
elmaradnak.
Sok szempont figyelembevételével, és
hosszú időn át történő mérlegelés után
a testülettel úgy döntöttünk, hogy
beruházunk egy nagy képernyőjű ledtv-re, és azt a templomhajó jobb oldalának első felére helyezzük el. Innentől
kezdve ezzel szeretnénk megoldani a
templomi énekek kivetítését, és ezzel
tudjuk elérni azt is, hogy a mise énekei
ne a szentélyben kerülnek kivetítésre,
illetve hogy azok mindenki számára
láthatóvá váljanak.
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Krisztus Király

A

z evangéliumok sokféleképpen
mutatják be Jézust, de ezek a
képek inkább a gyógyítót, a
csodatevőt, a tanítót, a talányos
történetekkel megdöbbentő prédikátort
állítják elénk, de egyáltalán nem a
királyt. Egyetlen egyszer mutatkozik
Jézus királyszerű pózban, de az sem
igazán félelmetes megjelenés, ez a
jeruzsálemi bevonulása. Akkor sem
lovon vagy tevén, sőt nem is elefánton
érkezik, még csak nem is öszvéren,
hanem szamárháton. Nem igazán uralkodói triumphus ez a bevonulás, hanem
inkább afféle zarándoklat. Egyszer
mutatkozik félelmetes ítélőnek, ez
pedig a templom megtisztításának
jelenete, amikor kiűzi az árusokat a
templomból, mondván az Isten tiszteletével, az imádsággal nem fér össze a
templomi pénzváltás és kereskedelem.
A mostani jelenet sokban eltér ezektől.
Egyrészt a végítélet képét szimbolizálja
a történet, talán az Újszövetség leghatalmasabb, leggrandiózusabb képét
festi meg az evangélista. Jézus a galileai zarándok és prédikátor, a 12
tanítványával Galileában körbejáró
mester, most az egész univerzum
bírájaként jelenik meg előttünk.

Ha azonban a grandiózus kép mögé
nézünk, hamarosan kiderül: a kép
ugyan félelmetes, de a történet
mondanivalója rokon a szüzek és a
szolgák példabeszédével. Ebben a
történetben is a fő motívum a szétválogatás. Korábban is arra a kérdésre
kereste a választ az evangélista egy-egy
példázatában: milyen elvek alapján
lehet megmondani, kicsoda az igaz
ember?
Ebben a történetben megmutatkozó
válogatás kritériuma meglepő. Jézus
egyrészt önmagát teszi meg a válogatás
kritériumának, másrészt a legegyszerűbb és legszegényebb embert. Vagyis
összekapcsolja az Isten szeretetének
parancsát és az emberszeretet parancsát.
Ezzel deklarálja, hogy vallási fanatizmussal és a hozzá társuló emberi
könyörtelenséggel nem lehet üdvözülni.
De azt is világossá teszi, hogy pusztán
a szociális munka sem elengedő az
üdvösséghez. Ez a két kritérium úgy
elkülöníti az embereket, mint ahogyan
két össze nem mosható csoportba
tartoznak a nemek által megkülönböztetett juhok és kosok.
Az emberek általában különösen viszonyulnak mindenféle erkölcsi ítélethez.
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Egyrészt eltörölhetetlen vágy él
bennünk, hogy valaki megfellebbezhetetlen igazságot szolgáltasson nekik.
Az a tény, hogy az igaz és a bűnös
emberek
keverednek
egymással,
keserűséggel, szomorúsággal tölt el
bennünket, néhányunkat még cinikussá
is tesz. Mert az igazság, esetenként
persze az én igazságom kinyilvánulása,
igen fontosnak tűnik számomra.
Másrészt rettegünk az ítélettől, gyanakszunk minden bíróságra, hogy valaki
azt a mi érdekeink ellenében befolyásolja, sőt önmagunk védelmére előre
megalkottuk a magunk védekezési
stratégiáját is. Félünk az igazságtól,
amely bennünket is vádol. Nehéz elviselni a bűn súlyát, nehéz elfogadni,
hogy képtelenek vagyunk megszabadulni a bűntől megbélyegzettek
csoportjától. De ha nincs ilyen lehetőség, akkor a bűn és erény értelmét
veszti. Az ítéletre, a végítéletre, a világos döntésre szükség van. De a világos
döntésnek egyszerű és világos alapelveken kell alapulnia. Jézus ezt is
megadja. Nem teoretikus, hanem
gyakorlati kritériumokat határozott
meg. „Éheztem és ennem adtatok,

szomjaztam és innom adtatok, ruhátlan
voltam és felruháztatok, börtönben
voltam és meglátogattatok.” Aki ezt
nem teszi, az az embertelenség leginkább felháborodást keltő megnyilvánulásait hajtja végre az éheztetés, a
szomjaztatás, a ruhátlanság és a bebörtönzés által. Az ezzel kapcsolatos érzéketlenség felháborító, és az ítélet is
jogos. Érdekes, hogy Jézus semmi
másról nem beszélt, csak arról, hogy a
két csoport elkülönül egymástól. Úgy
tűnik ez már önmagában is elegendő
büntetés.
De ami még fontosabb, ezt az ítéletet,
mint a jövőben bekövetkező akciót írja
le a jelenben élők számára. Ez azt
jelenti, most nem az ítélet történik meg,
csak figyelmeztetés, hogy amikor
önmagunkat megítéljük, amikor az
erkölcsi normáinkat ez alapján alakítjuk ki, ezek legyenek a normák. Sőt
akkor is, amikor igazságtalanság ér
bennünket, ez legyen a biztos támaszunk önmagunk megítélésére. Ha így
nézzük még ez az ítélet is örömhír lehet.
Isten ítéletének szempontjai világosak,
nem kell félnünk.
forrás: Virtuális Plébánia

Teremtésvédelem – A Föld immunrendszere
A kilencvenes évek elején átalakulóban
volt a világ. Kevés kivételtől eltekintve
megbuktak a kommunista rendszerek,
ami nemcsak a szabadság útját nyitotta
meg, hanem kitárultak a kapuk a nagy
globális ügyek: a szegénység, a túlnépesedés, a környezetvédelem, a gazdasági fejlődés összefüggő problémáinak feltárása előtt, és elindult a nemzetközi tárgyalások sora a megoldások
keresése érdekében. Ilyen nyitott és
várakozásokkal teli nemzetközi légkörben találkoztak a világ vezetői 1992
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júniusában Rio de Janeiróban. Akkor, a
„Föld-csúcson” egy sor fontos, azóta is
meghatározó jelentőségű dokumentumot, jogilag is érvényesíthető nemzetközi egyezményt nyitottak meg
aláírásra. Itt fogadták el a huszonhét
elemből álló úgynevezett riói alapelveket, a fenntarthatóság nemzetközi pilléreit, az Agenda 21 („Feladatok a 21.
századra”) című globális feladatgyűjteményt. Itt véglegesítették és nyitották
meg aláírásra az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményét és A biológiai

sokféleségről szóló egyezményt.
Éppen ekkor fogalmazta meg egy, az
„emberiségnek szóló levelét” nemzetközi hírű tudósok egy csoportja, az
„Aggódó Tudósok Szövetsége” (Union
of Concerned Scientists). A huszonöt
évvel ezelőtti üzenet nagyon erős, de az
ökológiai válság azóta sem javult,
hanem egyre mélyült.
Nem lehetett tovább hallgatni: néhány
napja jelent meg az újabb figyelmeztetés, amelyet már több mint tizenötezer
tudós írt alá. A 1992-es Föld-csúcson
elindított nemzetközi folyamatok ellenére a helyzet sokkal rosszabb, mint
akkor volt: a népességnövekedés, a
nem megújuló természeti erőforrások
szinte kontroll nélküli túlhasználata, az
óceánoktól egészen a termőföldig és a
vizeinkig a világméretű szennyezések
foka „vörös riasztással” érnek fel.
Az aggódó tudósok véleményét az
1997-ben az ENSZ által indított úgynevezett Globális Környezeti Kitekintések is igazolják, hiszen egyre
súlyosabb folyamatokat tárnak fel.
Megállapítják, hogy a globális környezetre ható folyamatok változásának
mértéke, intenzitása, terjedése példa
nélküli. A sokasodó népesség és a
növekvő gazdaságok egyre nagyobb
terhet rónak a környezeti rendszerekre,
egyre inkább destabilizáló tényezőkké
válnak.
A tudósok szerint talán az egyik legnagyobb veszteség a Föld biológiai sokféleségét érte. A biodiverzitás drasztikus csökkenése pedig azért félelmetes,
mert következményei az átlagemberek
és a döntéshozók számára láthatatlanok,
mégis talán az egyik legmeghatározóbb
változás az emberiség szempontjából.
A fajok pusztulásának sebességére
különböző becslések vannak, amelyek
közül a visszafogottak is óránként több

faj kihalásával számolnak. Más becslések hasonló következtetésre jutottak:
évről évre mintegy harmincezer faj
pusztul ki, miközben egy faj kialakulásához legalább tízezer évre van szükség,
s egyetlen növényfaj kihalása átlagosan
harminc másik faj kihalásához vezet.
Az is igaz, hogy a Földön előforduló
fajok számát nem ismerjük pontosan.
Mintegy kétmillió ismert a tudomány
számára, ám a teljes fajkészlet legalább
ötmillióra tehető, és vannak az előbbieknél merészebb becslések is.
A teljes fajszám ugyan nem ismert, de
csökkenési üteme jól becsülhető. A
biológiai
sokféleség
csökkenése
nyomán előálló kisebb fajgazdaság
kisebb úgynevezett elsődleges produkciót (növekedést, termést) is jelent,
valamint nagyobb sérülékenységet az
ökoszisztémák „védelmi rendszerében”.
És ha bizonyos fajok nagy mennyiségben eltűnnek, az más problémákat is
okozhat. Például a világszerte gyógyításra használt szerek négyötöde természetes eredetű, és a terményeinket adó
növényfajták több mint háromnegyedét
vadon élő rovarok porozzák be. De ha
ezen fajok visszaszorulnak vagy eltűnnek, akkor drámaian csökkenhetnek a
terméseredmények is!
A bioszféra komplexitása, azaz a biológiai sokféleség szereplői között meglévő sokrétű kapcsolatok összessége és
a biológiai sokféleség foka biztosítja a
Föld immunrendszerét, azaz a bonyolult nem lineáris folyamatok egyensúlyi,
védekező képességét. A Föld immunrendszerének rendkívüli hanyatlása – a
nem lineáris rendszerek sajátosságából
adódóan – kiszámíthatatlan következményekkel járhat: az emberiség jelenkori állapotát hirtelen több ezer évvel
ezelőtti szintre vetheti vissza.
forrás: Magyar Kurír
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