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A MARADANDÓT KÖVESSÜK, TÉRJÜNK VISSZA AZ ÚRHOZ
Részlet Ferenc pápa hamvazószerdai
homíliájából.
Lélekébresztés a napi rohanás után
„Fújjatok meg minden harsonát a szent
hegyen! Üdvös böjtöt is hirdessetek!” –
mondja Joel próféta az olvasmányban
(vö. Joel 2,12-18). Nagyböjt éles
harsonaszóval kezdődik, mint a kürt
hangja, mely nem kellemes a fülnek,
és böjtöt hirdet. Ezzel akarja lelassítani
mindig rohanó és olykor célja vesztett
életünket. Felszólítás arra, hogy
megálljunk, a lényegre
összpontosítsunk, tartózkodjunk
a fölösleges dolgoktól, amelyek elvonják
figyelmünket.

Ne veszítsük el az úti célt
„Térjetek hozzám” – szól a próféta
üzenete, ami arra utal, hogy előtte
máshol voltunk. Nagyböjt idején vissza
kell találnunk életünk helyes irányához,
hiszen nagyon fontos, hogy
a mindennapokban ne veszítsük szem
elől az úti célt. Utazáskor, ha csak a táj
szépsége köt le és az, hogy hol álljunk
meg enni, akkor nem jutunk messze.
Nézzünk magunkba és tegyük föl
a kérdést: keresem az irányt
az életemben? Vagy megelégszem
azzal, hogy a napnak éljek, csak a jólétre
gondolva, megoldjak pár problémát
vagy szórakozzam? Mi az irány?
A fejünkre szórt hamu jel
Ahhoz, hogy újra ráleljünk az irányra,
Hamvazószerda egy jelet kínál nekünk:
a fejünkre szórt hamut.
Ez elgondolkodtat minket: mi van
a fejünkben? Gondolataink gyakran
mulandó dolgokat követnek. Ez a kis
hamu finoman azt üzeni, hogy a
fejünkben kavargó dolgok közül, melyek
után nap mint nap futunk, semmi nem
marad. Bármennyire is igyekezzünk,
az életből nem vihetünk magunkkal
semmilyen kincset. A földi valóságok
szertefoszlanak, mint a por a szélben.
A javak átmenetiek, a hatalom elmúlik,
a sikernek leáldozik.
Alamizsna, ima és böjt – a helyes út
A lényeghez visszavezető nagyböjti
utunkon az evangélium három állomást

Forrás: Vatican News

HIRDETÉSEK
kínál nekünk, melyet képmutatás,
tettetés nélkül kell megjárnunk:
az alamizsna, az ima és a böjt állomásait.
Mindhárom ugyanis el nem múló
valóságok felé visz bennünket. Az ima
visszaköt Istenhez, az irgalmas szeretet
a felebaráthoz, a böjt pedig
önmagunkhoz. Nagyböjt három irányba
fordítja tekintetünket. Az imával fölfelé,
és ezáltal megszabadít a lapos,
vízszintes élettől, ahol csak az én
számára jut idő és elfeledkezünk
Istenről. Az irgalmas szeretet által
a másik ember felé fordulunk,
megszabadulva a birtoklás hiúságától.
Végül pedig a böjt befelé irányítja
a tekintetünket, megszabadítva
a dolgokhoz való ragaszkodástól,
a világiasságtól, amelyik elaltatja
a szívünket. Imádság, szeretet és böjt:
három dolog, amivel tartós kincsbe
fektetünk – összegezte gondolatait
a Szentatya.

AKTUÁLIS MISEREND

Most hétvégén országos gyűjtés van
az iskolák javára.
Szerdán hamvazószerda lesz, 7:40-kor
a Páduaiban, 17 órakor csabán, 18 órakor
ligeten lesznek a szentmisék, a szentmisék
keretében hamvazkodást tartunk. Ezzel
a nappak kezdetét veszi a nagyböjt.
Hamvazószerda szigorú böjti nap, azaz
a 18 és 60 éves kor közötti hívek számára
a hústilalom mellett, a háromszori étkezés
és egyszeri jóllakás megengedett.
Nagyböjt péntekein 17:30-kor Csabán,
18 órakor Ligeten és Jászfalun tartunk
keresztutakat. Nagyböjt péntekjein is
hústilalom van.
Jövő hétvégén a szentmisék végén
hamvazkodást tartunk.
Szentlélek szeminárium indul az
Egyházközségi Nővéreknél. A szeminárium
március 4-én kezdődik és 9 egymást
követő szerda este lesz. A szeminárium
célja a hit mélyebb megismerése, az
imaélet elmélyítése és a Szentlélekkel való
találkozás. Jelentkezni a listákra kiküldött
vagy a sekrestyében található jelentkezési
lapokkal lehet.
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