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HOGYAN LEGYÜNK VALLÁSOSAK A 21. SZÁZADBAN?
„Minél beljebb jut valaki a lelki élet,
vagy az Isten megismerésének
az útján, annál inkább kifelé is irányul
az érdeklődése” – ezzel a gondolattal
kezdte 2020. január 24-én
az előadását Görföl Tibor teológus
a pilisjászfalui kápolnában.
Szerencsés korszakban élünk, mert
szabadon olvashatunk és
beszélgethetünk teológiai
kérdésekről, szabadon gyakorolhatjuk
vallásosságunkat. A kolostorok és
monostorok féltve őrzött kincsei mára
mindenki számára hozzáférhetőek,
amelyek fölnyitják szemünket
a valóságra. Megengedhetjük
Istennek, hogy elvegye tőlünk
az illúzióinkat. Illúzió az is, ha nem
tudjuk, hogy illúziók rabjai vagyunk.
Leszámolhatunk a téves céljainkkal,
ambícióinkkal, a mások iránt
tanúsított megvetéssel, az Istentől
való félelemmel, sőt az Isten gyűlölete
is ilyen illúziónk lehet. Minden bűn
mélyén valamiképp az Istentől való
indokolatlan félelem található.
Minél komolyabb utat tesz meg
valaki befelé, a mélységei felé, annál
inkább megélénkül a figyelme
a külvilág, a valóság felé, a földi
világ és a nyomorúság felé. Egy
pontban találkozunk egymással mi
emberek a félelmeinkben,
Laurinyecz Imre

vágyainkban, szenvedésünkben és
örömeinkben.
A 21. század elején megélénkült
a vallás iránti érdeklődés, mely
részben átalakult, részben felerősö‐
dött. A hit és a vallás nem tűnik el
az emberi együttélés szférájából.
Ezt a befelé irányuló utat és az ezzel
párhuzamosan kifelé megnyilvánuló
érdeklődést a teológiai reflexió képes
egyedül kiegyensúlyozottá tenni.
Ezért nagyon fontos valamiféle
teológiai érzékenység, hogy
legyenek teológiai kérdéseink. Karl
Rahner a jövő vallásosságáról azt
állítja, hogy a keresztény hit
legfontosabb igazságai köré fog
összpontosulni. Ki fog derülni, hogy
ezek a legfontosabb igazságok
egyáltalán nem magától értetődőek!
A hit ilyen igazságai közül való
a megváltás, Jézus halála. Mit jelent
az, hogy az egész emberiség meg van
váltva? Milyen összefüggés van Jézus
halála és a mi üdvösségünk között?
A Szentháromság valósága is ilyen
hitigazság. Mitől lesz valaki vallásos?
Ki van az egyház keretén belül, és ki
azon kívül? Üdvös és megtisztító
elbizonytalanodásaink vannak
a barokk kortól kezdve, amelyek
a kereszténység egész történetén át
húzódva kísérőink lesznek! Megrázó
és fontos folyamatnak vagyunk
részesei.

HIRDETÉSEK
„Hogyan legyünk vallásosak? Ha meg
tudnám mondani, nem lennék itt!” –
hallhattuk az előadótól.
A legfontosabb az, hogy merjük
elhinni: a hit a legnagyobb felfedező
erő. Megtisztítja a tekintetet,
olyasmit láthatunk meg általa, amit
más nem lát meg.
A vallásosságunkból megújító erejű,
friss tetteknek kell fakadniuk.
Egy kiegyensúlyozott gondolkodású,
nagy tudású előadóval volt
szerencsénk megismerkedni, aki igazi
közvetítő az isteni, az emberi
és a valóság között! Görföl Tiborral
2020 őszén találkozunk újra,
s folytatjuk majd
a megkezdett
beszélgetést.

Kedden 19 órakor az Egyházközségi
Nővéreknél Keresztes Ilona tart
előadást a FÉSZ csapatával
az életvédelemről, amit fiatal
lányoknak jó szívvel ajánlunk.
Szerdán 19 órakor a Iosephinumban
Hetesi Zsolt tart videókonferenciás
előadást a klímaváltozásról.
Pénteken 20 órakor az Egyházközségi
Nővéreknél taizé imaóra lesz.

Az előadás hang‐
felvétele elérthető
a honlap
hangtárában.

Húsvét után érkezik hozzánk
az Eucharisztikus Kongresszus
egyházmegyei referense, és ad majd
tájékoztatást a Kongresszusról,
és a részvétel hogyanjáról. Addig azt
javaslom, hogy a honlapon
regisztráljunk a Kongresszusra,
ez a részvétel feltétele, és kérjünk
ingyenjegyet a nyitómisére,
a zárómisére és a szombat esti
körmeneteles alkalomra, ezeken
ugyanis plébániailag tervezünk részt
venni. A fiatalok figyelmébe ajánlom
a péntek esti ifjúsági estet is.
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