Miserend
Most vasárnap délelőtt az Etalon kiadó
árul a templom előtt.
Most vasárnap egyházmegyei gyűjtés
van a bodajki kegyhely felújítására.
Április 27-én 18 órakor az Egyházközségi Nővérek kápolnájában lesz a
Mónika közösség miséje, amelyben
gyermekeink és unokáink hitéért
imádkozunk.
Május 5-én, szombaton tartjuk a
nyitott plébánia napot.
Bátorítok mindenkit, hogy aki még
nem nyilatkozott az 1% felajánlásáról,
azt a Magyar Katolikus Egyház javára
tegye meg. Kérjük, abban az esetben is
tegye meg felajánlását a Magyar
Katolikus Egyháznak, ha személyi
jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint (pl. családi
adókedvezmény). Az állam ugyanis a
felajánlók számánál ezeket a rendelkezéseket is figyelembe veszi. Az egyházaknak biztosított kiegészítő támogatás
felosztása ugyanis a rendelkezők száma
alapján történik, amelybe a nulla forintról szóló felajánlás is beleszámít.
Kérjük, rendelkezzen a Magyar Katolikus Egyház számára, mert a „nullás”
bevallás is számít!
Köszönjük.
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Én vagyok a jó pásztor
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A

jó pásztorról szóló példabeszéd
harmadik
részét
olvassuk ma. Ez a legegyértelműbb utalás megváltói művére, és
egyúttal a hasonlat magyarázata is.
Nem minden pásztor jó, nem
mindegyik törődik a nyájjal, nem mind
terelgeti önzetlenül a juhokat. De Jézus
a jó pásztor.
Mik a jó pásztor ismertetőjegyei? Talán
ma, a vezetőtanácsok, team-ek,
kuratóriumok világában idejétmúlt már
a kérdés felvetése is. Korunk embere
nem szereti, ha birkának nézik. Nyájszellem, nyájas olvasó, atyáskodás,
túladagolt anyai szeretet, már csak a
diktatúrák rossz emléke miatt sem
cseng jól fülünknek. Bár meg kell adni,
nemcsak digitális bennszülött fiataljaink, mi magunk is keressük a hiteles
mestereket, példaképeket, akikre felnézhetünk, akiknek szava eligazít, akik
„bevállalósak”,
teherbíróbbak,
és
kitapossák előttünk az utat. Menedzserképző tanfolyamokon sok szó esik
ugyan a kreatív kezdeményezőkészségről, kapcsolatteremtő, feladat leosztó,
tárgyaló meg egyéb nélkülözhetetlen

vezetői jellemvonásokról, de még egy
apróhirdetés sem toborzott olyan
cégvezetőt, akinek életét kellene adnia
a rábízottakért. Akik az ő barátai,
testvérei. Nem alkalmazottak, nem
cselédek, nem szolgák, nem egyszerű
munkások vagy beosztottak, hanem
családtagok…
Egy dél-francia község néhány éve
pályázatot hirdetett a községi legelő
pásztori állására, és mindenki nagy
meglepetésére százával jelentkeztek a
jelöltek, csak épp nem feleltek meg.
Volt köztük egyetemi tanár, operaénekes és katonatiszt, de persze az
állatokhoz nem értettek, és az állatorvos meg túlkvalifikáltnak tűnt. Mindnyájuknak romantikus elképzelései
voltak, vagy „dropout”-ok, akik a
civilizáció elől menekültek volna, vagy
munkanélküliek, akik kétségbeesésükben mindenhova jelentkeztek: hátha...
Az önkormányzat úgy vélhette, ezek
mind „béresek”, és akik nem a bérért,
hanem önmaguk „kiteljesítése” végett
vállalták volna a feladatot, talán még a
pénzért vállalkozónál is alkalmatlanabbak! A második fordulóban aztán
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jelentkezett az igazi, a tapasztalt
pásztor. A korabeli újságcikket nem
őriztem meg, és így valójában nem
tudom elmondani, mi is állhatott az
újabb hirdetésben. Az aligha, hogy
életét kelljen adnia a juhokért! – írja
Kiss Ulrich.
Jézus korában megvetett volt a pásztori
foglalkozás. Péternek mégis azt mondja:
legeltesd juhaimat! Innen veszi a pap a
bátorságot, hogy magát lelkipásztornak
nevezze. A mai evangélium elsősorban
őt szembesíti az eszménnyel. Jó pásztor
vasárnapján minden papnak, lelkésznek
a jó pásztor tükrébe kellene néznie.
Vajon tényleg egyetlen és legfőbb
hivatása, hogy felébressze az emberekben az Isten utáni vágyat? Valóban az
köti le minden idejét-energiáját-figyelmét, hogy a Mester lábánál üljön, Isten

szívdobogását hallgassa, hogy az isteni
szeretet által megbabonázott, „megfertőzött”, „együgyű” ember legyen, ki
fáklyaként mutatja a világ világosságához vezető utat? Mert ha így – akár
cseppenként is, az ész határain túl is –
életét adja a rábízottakért, ha nemcsak
vigyáz rájuk, hanem állandóan friss,
jóízű lelki kenyérrel táplálja juhait,
akkor a jó pásztor nyomdokain jár.
Jó pásztor vasárnapján azonban
mindannyiunknak el kell töprengenünk:
családjaink, közösségeink, társadalmunk elősegítik-e az „igen” kimondását az isteni szeretet vonzására?
Kiimádkozzuk-e a papi és szerzetesi
hivatások
megszületését,
szárba
szökkenését? Ébresztői vagyunk-e
mások hivatásának?…
forrás: peterpater.com

Ferenc pápa:
Nem létezik fotelből végzett evangelizálás
Az április 19-i reggeli szentmisén a
pápa arról beszélt, hogy a Szentlélek
miként ösztönzi a keresztényeket az
evangelizálásra. Az evangelizáció
három felszólító módú ige köré épül:
kelj fel, lépj közel, és indulj ki a
helyzetből.
Minden kereszténynek kötelessége és
küldetése az evangelizálás. Kérje a
kegyelmet, hogy meghallgassa a Szentlelket, hogy ki tudjon lépni önmagából,
és meg tudja mutatni közelségét az
emberekhez, nem teóriákból, hanem
konkrét helyzetekből kiindulva – fogalmazott Ferenc pápa csütörtökön reggel
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a Szent Márta-ház kápolnájában
bemutatott szentmisén. A Szentatya az
Apostolok Cselekedetéből vett napi
szakaszról elmélkedett, amelyben az Úr
angyala azt mondja Fülöpnek: „Kelj föl,
és menj délre, arra az elhagyatott útra,
amely Jeruzsálemből Gázába visz le!”
Ferenc pápa felidézte, hogy István
vértanúsága után nagy üldözés tört ki,
és a keresztények, illetve a tanítványok
szétszéledtek mindenfelé Júdeában és
Szamáriában. De éppen az üldöztetés e
szele ösztönözte a tanítványokat, hogy
továbblépjenek. „Ahogy a szél teszi a
növények magjaival, tovább fújja és

elveti azokat, itt is így történt – hangsúlyozta a pápa. – Továbbléptek Isten
szavával, és elvetették azt. Humorosan
azt mondhatnánk: így született meg
a ’propaganda fide’, a hithirdetés. Az
üldöztetésből, a széltől sarkallva vitték
a tanítványok előre az evangelizálást.
Az Apostolok Cselekedeteinek napi
szakasza (ApCsel 8,26-40) nagyon
szép: az evangelizálásról szóló igazi
írás. Így evangelizál az Úr. Azt akarja,
hogy így evangelizáljunk mi is.”
Ferenc pápa kiemelte, hogy a Szentlélek ösztönözte Fülöpöt – és bennünket keresztényeket is – az evangelizálásra. Ez pedig három kulcsfogalomra
épül: kelj fel, lépj közel, és a helyzetből
indulj ki. „Az evangelizálás nem egy
jól felépített terv a prozelitizmusra
(azaz az újhitűségre, térítői buzgalomra,
a szerk.), az erőszakos térítésre, vagyis,
hogy induljunk el, és szedjünk össze
rengeteg követőt itt-ott. Nem! –
nyomatékosította a pápa. – A Lélek
mondja meg, hogy miként kell elvinni
Isten szavát Jézus nevében az emberekhez. A Szentlélek pedig így kezdi: Kelj
fel, és menj el arra a helyre! Nem
létezik fotelből végzett evangelizálás.
Kelj fel, és menj el! Lépj ki önmagadból! Mindig. Légy mindig mozgásban!
Menj el arra a helyre, ahol az Igét kell
hirdetned!”
A Szentatya emlékeztetett, hogy sok
ember elhagyta hazáját és családját,
hogy távoli vidékekre is elvigye Isten
szavát. Sokszor nem voltak felkészülve
fizikailag erre, mert nem rendelkeztek

védőoltásokkal, hogy ellenálljanak az
ottani betegségeknek, és fiatalon meghaltak, vagy vértanúhalált szenvedtek.
Az evangelizálás vértanúi ők – ahogy
egy bíboros mondta a pápának.
Ferenc pápa ezt követően rámutatott:
nincs
szükség
„evangelizációs
kisokosra”, hanem közelségre, az
emberek mellé állásra van szükség,
hogy lássuk, mi történik, és a helyzetből induljunk ki, ne az elméletből, a
teóriából. „Elméletben nem lehet
evangelizálni. Az evangelizálás testközeli, személytől személynek szól. A
helyzetből, és nem az elméletekből
indul ki. Jézus Krisztust hirdeti és a
Lélek bátorsága ösztönzi a keresztelésre. Menj, menj addig, amíg érzed,
hogy befejeződött a műved! Így történik az evangelizálás. Ez a három szó
kulcsfogalom
minden
keresztény
számára, akiknek életükkel, saját példájukkal és szavukkal kell evangelizálni.
Kelj fel, lépj közel, és indulj ki a konkrét helyzetből! Ez egyszerű módszer, ez
Jézus módszere. Jézus így evangelizál.
Mindig mozgásban volt, mindig úton
volt, mindig az emberek közelében, és
mindig a konkrét helyzetekből indult ki.
Evangelizálni csak ezzel a három
hozzáállással lehet, a Lélek erejével. A
Lélek nélkül ez a három hozzáállás sem
működik. A Lélek ösztönöz minket,
hogy felálljunk, közel lépjünk, és a
helyzetekből induljunk ki” – fejezte be
csütörtök reggeli homíliáját Ferenc
pápa.
forrás: Vatikáni Rádió
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