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Vezércikk

Szeretni valakit annyit jelent, hogy vágyni rá. Vágyok arra, hogy újra találkozzak vele, vágyok arra, hogy lássam a mosolyát, megfoghassam a kezét,
hogy újra beszélgethessünk.
Egy nagyon fura nagyböjtöt élünk. Eddig is voltak lemondásaink, mondjuk nem ettünk csokit, nem mentünk színházba, kevesebbet tévéztünk, vagy
kicsit többet imádkoztunk esténként. Most viszont minden megváltozott.
Azért a nagyböjtben volt valami jó. Tudtuk, hogy 40 napig tart, és közben a
vasárnapok megtörik a böjtöt, vagyis az nem számít bele a 40 napba. Most
viszont nincs szabad nap, és nem tudjuk pontosan meddig fog tartani ez a
böjt.
Azt szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma. Hát most aztán
tényleg növekedhet az a növény J. Sok terhet hordozunk, de én hiszek benne,
hogy ezek a terhek javunkra fognak válni, hogy meg fogjuk tudni változtatni
azt a világot, ahol élünk. És elsősorban abban szeretnék hinni, hogy jó irányba
fog változni a világ, vagyis valami nagyon szépet fogunk tudni ebből kihozni.
A nagypéntek mindig arra tanít, hogy Isten a legborzalmasabb eseményből is
tud valami szépet létrehozni, a legkétségbeejtőbb helyzetből is fel tud emelni. Nekünk, csak hagyni kell magunkat.
Szegény újságírók most otthon ülnek, és mivel nagyjából nem történik
semmi, (nincsenek focimeccsek, tüntetések, koncertek ) írják a cikkeket. Sokan arról, hogy miben fog változni a világ a koronavírus után. Most hozzájuk
csatlakozom én is. Azt szeretném leírni, hogy miben kellene változnunk, hogy
jobb legyen a világ, mert úgy gondolom, hogy a világ változik, de ennek a
változásnak mi nem csak elszenvedői vagyunk, hanem tevékeny résztvevői is.
Tehát a következő 5 pontban foglalnám össze:
Miben kell változnom a koronavírus után?
1. Értékelni a kapcsolatokat. Nem csak találkozni a másikkal, nemcsak eszköznek nézni a másik embert, hanem vágyni arra, hogy
személyesen beszélgessünk, észrevenni a másik értékeit, megosztani a terheket, az örömöket.
2. Örülni a munkának. Örülni annak, hogy dolgozhatunk, hogy a
munka nem csak szenvedés, hanem kell, hogy teljes életet tudjunk élni. Örülni, hogy nem csak azért dolgozunk, hogy fizetést
kapjunk, hanem ezzel válik teljessé az életünk.
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3. Úgy hozzunk döntéseket, hogy az időt a lehető legjobban használjuk fel. Annyi időt elpazarolunk! Jó örömmel jelen lenni, teljes
szívvel ott lenni azon a programon, amit választottam.
4. Észrevenni azokat az apróságokat, amelyek minden nap ott vannak az életünkben, és szívből örülni nekik.
5. Minden nap hálát adni Istennek az időért, az egészségért, és a
szeretetért.
Amikor valami hiányzik az életünkben, akkor érezzük meg, hogy men�nyire is fontos volt eddig. Amikor szomjazunk, akkor érezzük meg hogy milyen fontos a víz, amikor álmosak vagyunk, tudatosul bennünk, hogy milyen
fontos az alvás, és amikor nem kapunk levegőt, érezzük meg, hogy mennyire
fontos az oxigén.
Apróságok, de úgy gondolom, hogy egyszer rendeződni fog az élet, el
fog múlni a járvány, és akkor rajtunk múlik az, hogy jobbá váltunk vagy sem.
És ha ezeket elfelejtjük, akkor nem sikerült előre lépnünk, nem sikerült szebbé tenni a világot.
Szeretni annyit jelent, hogy vágyni arra, amit élünk. Nem valami távoli,
messzi dologra kell vágyni, mondjuk arra, hogy egy távoli bolygón új életet
kezdünk, vagy ha mienk lesz a lottó ötös… Vágyni arra, amink van, a kapcsolatainkra, a szeretetre. Néha meglep az, amikor egy idős özvegy beszél a házasságáról. Egy olyan kapcsolatról, ahol nem minden volt tökéletes. De amikor
elveszítette a másikat, akkor azok a hibák is nagyon tudnak hiányozni. Tud
hiányozni a veszekedés, tud hiányozni az ott felejtett bögre, le nem hajtott wc
deszka.
Szeretni annyit jelent, hogy vágyni arra, amit élünk. Olyan csodálatos
lehetőségeink vannak! találjunk rá ennek a szépségére!
Antal atya

Elmélkedés
Digitális

átállás

Nagyon fura üres templomban misézni. Előttem egy kamera, és a hívek nem válaszolnak. Nem azért, mert nem figyelnek, hanem mert üresek
a padok. Nagyon hiányzik, és nagyon szeretném hogy újra rá kelljen szólni a
fáklyásokra, mert beszélgetnek, vagy valamelyik kisgyerek elvonja a figyelmemet, mert a padok körül futkározik, miközben az anyukája próbálja utolérni, vagy valaki beleköhögjön a beszédbe…
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Most csak a kamera van jelen a miséken, és rajta keresztül…
Nagyon vágyom arra, hogy újra helyreálljon az élet, ugyanakkor, ahogy
nézem a számokat, úgy tűnik, hogy rengetegen kapcsolódnak bele a szentmisébe, nagyon nagy igény van arra, hogy online közvetítsük a miséket. A
facebook statisztikája szerint egy hétköznapi misét átlag 150-250 ember vesz
részt. (van aki csak belehallgat, vagy néhány másodpercig nézi, miközben
mondjuk a leveleire válaszol), Egy átlag hétköznap reggel hozzávetőleg 1020 ember szokott részt venni a misén, mondjuk ádventi időben 50-70-en is
eljönnek. Míg a virágvasárnapi misét eddig 788-an, nagyböjt 5. vasárnapján
pedig 1400-an vettek részt online a szentmisén. Ami még érdekesebbé teszi a
számokat, hogy az anyáknapi műsort, ami lassan egy évvel ezelőtt volt, 460an nézték meg.
A youtube csatornát kicsit később sikerült elindítani, itt 30-70 közötti
megtekintést él meg egy hétköznapi mise. Ami viszont érdekes, hogy leírja
azt, hogy átlagosan 8 percig nézték a misét. (valaki csak a beszédet, vagy csak
belehallgatott, mások meg elejétől a végéig) a legtöbben nem élőben, hanem
valamikor máskor nézték meg a nap folyamán.
Akármennyire kényszermegoldás, de úgy tünik igenis igény van arra,
hogy online elérhető legyen az evangélium örömhíre, főleg ebben a lelkileg
kiéhezett időszakban.
Viszont az a jó, hogy nem csak hallgatni lehet a misét, hanem lehet
segíteni, hogy minél több embert elérjen egy megosztással, (ilyenkor minden
ismerősünk láthatja a misét), illetve egy lájkkal. (ebben az esetben értesítést
fogok kapni a következő élő közvetítésről)
És egyéb imádságokat, közösségi összejöveteleket is meg lehet osztani,
sőt, interneten lehet tartani. A Béta csoport, (ők az Alfából nőttek ki) a Zoomon tartja az összejöveteleit. Elmaradnak a finom ebédek, de a jó beszélgetések és a játékok nem. Lehet, hogy este valaki már nem szívesen megy el
hazulról, de ebbe a csoportba bele tud kapcsolódni.
De nem csak az ifjúság! Sőt! lehetőség lenne házas csoportot tartani Interneten, vagy esetleg egy internetes dicsőítést, vagy imaalkalomra meghívni
a templomba járókat. Lehet, hogy így jóval többen tudnánk részt venni, lehet,
hogy nagyon sokan vannak, akik nem szívesen jönnének el otthonról, mert
lehet, hogy a gyerekük már alszik, de azért mégsem lehet egyedül hagyni, de
örömmel hallgatnák meg a többieket, beszélgetnének, énekelnének, imádkoznának…
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A reformátusok azt mondták, hogy ők a Bibliaórát konferencia beszélgetéssel tarták meg. Vagyis egyszerre 5-en tudnak rajta részt venni. Egyszerű de mégis fergeteges ötlet. Sok idősnek nincs internete, okos telefonja,
de telefonálni tud, sőt akár még szeret is … Mi akár a rózsafüzért is tudjuk
így imádkozni. Sokaknak van korlátlan telefonelőfizetése, és a konferenciabeszélgetésbe maximum 5 embert lehet meghívni. Mennyire szép lenne így
imádkozni közösen!
Most nem lehet közösségi összejövetel, nem jöhetünk el a templomba,
nem mehetünk kirándulni… De tudjuk tartani egymással a kapcsolatot, oda
tudunk figyelni a másikra, meg tudjuk oszatani az örömhírt.
Szeretettel várlak, hogy te is légy apostol! Kapcsolódj be te is az online
plébániai életbe és így éljük meg hitünket, így jelenítsük meg Krisztus szeretetét a világban!
Antal atya

Teológia
Hogyan

vegyünk részt

online szentmisén?

Mint azt bizonyára mindannyian tudjátok a magyar katolikus püspöki
konferencia döntése alapján nagyböjt 4. vasárnapjától egészen a rendelet
visszavonásáig szünetelnek a nyilvános liturgiák. A vasárnapi szentmise részvétel kötelezettsége alól mindenki rendkívüli felmentést kapott, ugyanakkor
örömmel tapasztalható, hogy rádión, tévén, interneten keresztül rengeteg
miseközvetítésbe kapcsolódhatunk be. De hogyan tegyük ezt?
Sok kérdés merülhet fel: válaszoljunk-e hangosan? Álljunk-e fel? Térdeljünk-e le vagy hogy mi a lelki áldozás? [...]
Először is jó tudni, hogy a hívek bekapcsolódása szempontjából kétfajta misét különböztetünk meg: a nép részvételével illetve a hívek jelenléte
nélkül bemutatott szentmisét. Ugyanakkor jó azt is tudni, hogy mint a kettő
teljes értékű szentmise áldozat. Így továbbra is kérhetitek a papjaitokat, hogy
imádkozzanak, misézzenek a ti szándékaitokért, még akkor is, ha ti fizikailag
nem tudtok ott lenni a szentmisén.
Ebben a mostani időszakban arra hívunk mindenkit, hogy imádsággal,
szentírásolvasással, mélyítsék kapcsolatukat Istennel. A püspökök, minket,
papokat arra kérnek, hogy továbbra is minden nap mutassuk be a szentmi5
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seáldozatot templomainkban, a híveket pedig arra, hogy lehetőség szerint
kapcsolódjanak be. Ezzel is kifejezzük egységünket. Szeretnék néhány szempontot mondani, amely segítségével jobban be tudunk kapcsolódni a miseközvetítésbe.
Először is készüljünk rá:
Jó néhány perces csöndet tartani, amiben átgondoljuk, hogy miért is
fogunk most imádkozni. Döntsük el, hogy mindvégig ott maradunk. Öltözzünk föl rendesen, hiszen nem méltó melegítőnadrágban nézni végig a miseközvetítést. Mindent tegyünk úgy, mintha a templomban lennénk.
A miseközvetítés alatt ne együnk vagy igyunk, ne tegyünk semmi mást,
ne járkáljunk, ne pakoljunk, kapcsoljuk ki mobiltelefonjainkat. És azon az eszközön, amelyen követjük a közvetítést, minden más alkalmazást némítsunk
le. Ha van imasarkunk vagy kis házi oltárunk, az a legmegfelelőbb hely a miseközvetítés követésére. Jó, hogyha gyertyát is tudunk gyújtani ebből az alkalomból.
Legyen a testtartásunk is összeszedett. Nyilván sokkal kényelmesebb
elnyújtózva egy fotelből nézni a misét, de tegyünk mindent úgy, mintha ott
lennénk a templomban. Amikor kell álljunk fel, amikor kell térdeljünk le. És
mondjuk hangosan a szentmise válaszait és imádságait.
A szentmise 3 részéhez hadd fűzzek még néhány gondolatot: A bűnbánati részhez, az ige liturgiájához, illetve a szentáldozáshoz.
A bűnbánati résznél, azt javaslom, hogy most az otthonainkban nézzünk önmagunkba. Legyen ez a személyes, őszinte bűnbánat ideje. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy mostanság nehéz eljutni gyónni, az online
gyónás pedig nem lehetséges. Ezért egyházunk vezetői a tökéletes bánat felindítását javasolják.
Ezt megtehetitek a most látható imával:
Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged
oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert
ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből
kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet
megérdemeltem.
Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert
Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb
jótevőmet megbántottalak.
Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy
a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet
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semmi bűnnel, de legfőképp... [itt gondolj azokra a
bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz]
meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat
gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed,
és add, hogy a következő napokat az eddigieknél
jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent
Őrzőangyalom, legyetek velem!
Ámen.
Az igeliturgiával kapcsolatban javaslom, hogy előre keressük ki az aznapi szentmise olvasmányait, evangéliumát. Ezt megtehetitek a liturgia.hu
oldal segítségével. Illetve a most ingyenesen letölthető Adoremus-szal.
Az együtt olvasás segíthet abban, hogy még jobban megjegyezzük a
szentírás mondatait, amelyek közül egyet-kettőt magunkkal is vihetünk a
szentmise után.
Végül a szentáldozásról: A legtöbb hívő számára ez a legfájóbb, hogy
fizikailag nem járulhat szentáldozáshoz. Ebben az időszakban lelki áldozás javasolt. De mi is ez?
A lelki áldozás a szentáldozás egyik módja. Amikor valaki fizikailag nem
veheti magához az oltáriszentséget, de lelkileg elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit.
A magyar katolikus püspöki konferencia ehhez két imádságot ajánl:
1. Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
2. Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged
és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet,
mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.
Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is.
Ámen.
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A lelki áldozás előtt, indítsuk fel a vágyat a Jézussal való találkozásra.
Az ima elmondása után pedig ugyanúgy köszöntsük Jézust, mint amikor az
Oltáriszentséggel a szívünkbe fogadjuk. Kérjük őt, hogy alakítsa szívünket az
Ő Szent Szíve szerint.
Ennyit szerettem volna elmondani ebben a videóban, illetve befejezésül még két gondolat:
Mivel nincsenek nyilvános liturgiák, ezért perselyezés sincs. Ugyanakkor tudni kell, hogy a perselypénzből tudjuk fizetni az alkalmazottakat,
ebből tudjuk fenntartani a plébánia templomot. Sok plébánia nehéz helyzetbe kerül ebben az időszakban, ezért arra kérlek, ha van lehetőséged,
anyagilag is támogasd a plébániádat.
A másik pedig, hogy imádkozzunk egymásért. Imádkozzunk a betegekért, az elhunytakért, a járvány megszűnéséért, az egészségügyben dolgozókért, azokért, akik magányban töltik ezt az időszakot vagy akik éppen nehéz
helyzetbe kerültek munkájuk elvesztése révén.
Bízom benne, hogy hamarosan személyesen találkozhatunk egy szentmisén.
Fábry Kornél atya, Misevlog
forrás: https://www.youtube.com/watch?v=6cgmFF3wyXA

Krónikák
Mintha

mise történt volna

Egyhetes Eucharisztikus Kongresszus volt Angyalföldön
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való előkészületként
a XIII. kerületi plébániák összefogtak: négy templomban, együtt készülNEK a
NEK-re. November 10. és 16. között „Mintha mise történt volna” néven kongresszust tartottak, ami mindnyájunkat hozzásegített a készülődés teljességéhez. Minden nap más plébánián vehettünk részt közösen a szentmiséken.
Kálmán Antallal, a Béke téri Szent László templom plébánosával, a kongresszus kezdeményezőjével beszélgetett a Magyar Kurír katolikus hírportál
riportere. Antal atya szerint jó lenne, ha nemcsak nemzetközi és nemzeti, hanem helyi szinten is többet foglalkoznánk az Eucharisztiával, közelebb kerülnénk Krisztushoz. Néri Szent Fülöp mondogatta: „Mikor kezdjük már el Istent
szeretni?”. Annyi mindennel foglalkozunk, annyi minden történik az életben,
és bevillant a gondolat, milyen jó lenne, ha együtt miséznénk mi, papok egy
hétig, és meghívnánk erre a híveket.
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A jelzett egy héten, minden este 18 órai kezdettel más-más személy
tartott előadást a szentmiséről a kijelölt templomban. A hét nap eseményeiről készült, számtalan fotóval illusztrált összefoglalók alapján elmondhatjuk,
hogy a kongresszus sikeres volt, elérte célját. Minden este 50-60 ministráns,
a területhez tartozó hittanosok, azok szülei és több száz hívő vett részt a
szentmisén és az azt követő szeretetvendégségen, beszélgetésen. Számunkra
a mise a legszentebb dolog, ami valaha is megtörtént a világban. A szentmise különböző részeiről (készület a szentmisére, bűnbánati rész, felajánlás és
így tovább) elhangzott előadások minden résztvevőnek segítettek „egy lépést
megtenni Isten felé...”
A Béke téri Szent László templom felszentelésének 90. évfordulója - 1. nap
Ezen a napon, november 10-én, vasárnap, emlékezett a Béke téri Plébánia a templom felszentelésének 90. évfordulójára. 90 évvel ezelőtt pont
november 10-ére esett az a nap, amikor Serédy Jusztinián bíboros kívülről
megkerülte a templomot a régi szertartás szerint, utána belépett a templomba, hogy megáldja és megszentelje. A Béke téri Szent László templomban,
az Angyalföldi Eucharisztikus Kongresszus első napján, az ünnepi szentmise
főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt.
Kálmán Antal atya, a templom jelenlegi plébánosa megköszönte Erdő
Péter bíboros atyának, hogy elfogadta meghívásunkat és osztozik örömünkben. Köszöntötte Hajnal Róbert atyát, Ottó Rezső atyát, Erdődi Ferenc atyát,
Udvardy Tamás atyát, Varga Miklós Péter atyát, Monostori László atyát, és
mindenkit, aki elfogadta a meghívásunkat, hogy együtt ünnepeljünk.
Erdő Péter bíboros atya örömét fejezte ki, hogy az angyalföldi plébániák összefogtak és közösen szervezik meg a NEK-re való lelki felkészülést.
Öröm látni együtt a sok ministránst is. Nagyon fontos dolog az, hogy ilyenkor egymásra találjunk, érezzük azt, hogy nem csak egy templomnak a hívő
közössége elszigetelten törekszik arra, hogy megélje a hitét, hanem együtt
az egész egyháznak küldetése van a világ felé. És küldetésünk az, hogy tanúságot tegyünk Jézus Krisztus örömhíréről. Adja Isten, hogy ez a hét ebben
erősítsen meg minket. Az Eucharisztia az egység szentsége! Isten az Oltáriszentségben mindent odaadott az embernek, amit csak képesek vagyunk
odaadni. Nem fogadhatjuk fél szívvel ezt az ajándékot, nem lehet mellette
helye a szívünkben a haragnak, türelmetlenségnek, önzésnek, bűnös szándéknak, kevélységnek, bosszúállásnak, vagy a nagyravágyásnak. Egész szívvel
kell keresni akaratát. Rátekintve kell berendezni az életünket. Az Eucharisztia
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misztérium, ajándék, amelyet mindig újra fel kell fedeznünk, olyan ajándék,
amelyet teljesen megérteni nem tudunk, ahogy Aquinói Szent Tamás imádkozza a himnuszában: „Szárnya lankad észnek, szemnek, Élő hitből végy erőt.”
Kívánom, hogy ez a hét, és majd a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
hete is segítse az angyalföldi plébániák híveit abban, hogy hitükben megerősödjenek, közelebb kerüljenek Krisztushoz, és szeretettel tudják viszonozni az
Oltáriszentségben velünk levő Krisztus szeretetét. Erdő Péter bíboros homíliájából:
...várjuk a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet.
Halállal nem tűnhet el minden, mert az élő emberi személy valami
olyan erő, olyan gazdagság, aminek fáj a hiánya, amikor eltűnik közülünk. Lehetetlen, hogy semmi ne maradjon utána!
A keresztény ember azonban nem a saját hétköznapi gondolkodására
hagyatkozik, hanem Jézus Krisztus tanítványa. Ő pedig arra tanít, hogy remélnünk kell a látszólagos reménytelenség ellenére is és teljes erőnkből kell
Istent és embert szeretni, mert Isten is örökre szeret minket és azt akarja,
hogy az ő életében részesüljünk.
Fábry Kornél előszava
Gyönyörű példája az összefogásnak, az együtt-ünneplésnek, a hitünk elmélyítésének és a testvéri szeretet gyakorlásának. Egyhetes program négy plébánia együttműködésével. Szép példa ez más esperesi kerületek számára is.
„Arról tudják meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel
vagytok egymás iránt.”- mondta Jézus. Szeretettel pedig csak akkor lehetünk
egymás iránt, ha találkozunk, időt töltünk együtt. Bátorítson sokakat, hasonló események szervezésére, hogy általa Jézushoz és egymáshoz is mind közelebb jussunk.
Mi a titkod? - 2. nap
A második napon, november 11-én, hétfőn, Tours-i Szent Márton püspök
emléknapján, november 11-én este Monostori László esperes mutatott be
koncelebrált szentmisét a Rokolya utcai, Mária Keresztények Segítsége templomban.
Hisztek Jézusban, de bennetek és a szívetekben ott van az a vágy, hogy
olyan jó lenne közelebb kerülni Hozzá.
...hogy ez nehéz, kérjük a Jó Isten segítségét, hogy űzze el a szívünkből
a haragot, a gonoszságot, a bosszúvágyat, a sérelmeket, a fájdalmakat, és
10
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adjon nekünk nagylelkűséget, hogy meg tudjunk bocsájtani.
Szent II. János Pál pápa hetente gyónt, és valószínűleg olyan sok gyónni
valója nem akadt. Adni akarja magát, gyógyítani a lelkünket, nem a tökéleteseknek fenntartva önmagát, hanem mindannyiunknak, hogy
...minél gyakrabban találkozzunk vele az Oltáriszentségben.
...minden mise előtt tíz perccel, negyed órával megérkezni.
...de mielőtt elkezd enni, behunyja a szemét, lehajtja a fejét, és egy imát
elmond.
A bűn és orvosságai - 3. nap
A harmadik napon, november 12-én, kedden, a Béke téri Szent László templomban Fábry Kornél, a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK)
főtitkára prédikált. Témái a misének az igeliturgiáig terjedő első része és ennek jelképes cselekedetei, imái voltak.
Talán furcsa ez, hiszen ritkán szoktunk tárgyakat csókolgatni, főleg egy
oltárt. Hogy miért tesszük ezt, ennek nagyon mély jelentése van.
„Mit adhatok szegény bűnös, szívemből csak bűn fakad”. Nem tudom,
feltenné a kezét, aki úgy érzi, hogy igaz rá? Egy kezet se látok.
A bűn rossz érzést kelt bennünk, és nem is tudjuk, hogy mitől van, le
kell leplezni, Azt szokták mondani, hogy mindennek ellent tudok állni, csak a
kísértésnek nem. Vagy, hogy a kísértés azonnal megszűnik, mihelyt beleegyezek.
Ha Isten szemével tudjuk látni a másik embert, akkor tudunk megbocsájtani neki.
Amikor Isten fényében látjuk az életünket, akkor azt mondjuk, hogy
Uram, moss tisztára engem, mert a Te fényedben látom, igen, hogy nem vagyok tökéletes, bűnös ember vagyok.
25 év után először van megint a templomban, akkor nem mondhatjuk
azt, hogy: Józsikám igyekezz egy kicsit, mert megy az idő.
Szentgyónásra gondolhatunk úgy, mintha lenne egy hátizsákunk, tele
kővel, és azt mind kipakoljuk, nem kell tovább cipelni. Mennyire jó, hogy Isten
adta ezt a lehetőséget.
Jézus maga küld ki minket a templomból, hogyha nem kész a lelkünk,
ha harag van a szívünkben, ha megbocsátatlanság van bennünk.
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Az igehirdetés akadályai: Ördög úrfi és barátnője - 4. nap
A negyedik napon, november 13-án, szerdán, a magyar szentek és boldogok
emléknapján Erdődi Ferenc, a Mária, Keresztények Segítsége templom kormányzója mutatott be koncelebrált szentmisét a Szent Mihály templomban.
Igazából a papnak is, és a gyónónak is ott kellene térdepelni egymással szemben, és csodálni azt, hogy most Krisztus van közöttük.
Én minden szentmisében emlékeztetek mindenkit, hogy ez itt az Utolsó
Vacsora terme.
...akármilyen gyönge szentbeszédet hallottam is, de mindig volt egy
mondat, amely eltalált engem.
...van egy nyolcadik szentség is. Mindenkinek elkerekedett a szeme,
hogy ebből mi lesz. Aztán hozzátette, hogy Jézus azt mondta, hogy „ahol
ketten, hárman összejöttök az én nevemben, ott vagyok köztetek”.
Az ítéletkor nem a bűneink fognak rajtunk látszani, hanem az, hogy
hányszor gyóntunk. Isten irgalma fog látszani. Ha ezt az emberek tudnák,
mindenki száguldozna a szentgyónáshoz.
Ha majd elmész ahhoz a patakhoz, ahhoz a forráshoz, ahonnan Barsi
Balázs atya iszik, elhiszem neked. De csak most végighallgattad, hogy csobog
a forrás. Ez nem ugyanaz.
„Ördög úrfit”, egy krumpli szimbolizálja, még itt vannak a szarvai is
neki, ugye. Itt van az ő barátnője, a „felmosófa”, és el is fogom mondani, hogy
miért.
Tevékenység, tevékenység, tevékenység, tevékenység, tevékenység, tevékenység, tevékenység, tevékenység, tevékenység...
Elhoztad? Betetted? Kiolvasztottad? Lefagyasztottad? Betöltötted?
Föltöltötted? Azt hisszük, hogy ez az élet.
„Az elmúlt időszakban, az életedben mi volt a legfontosabb dolog?”
Én azt hittem, hogy csöndben vagyok. Amikor bejöttek, még nagyobb
lett a csönd.
Mekkora kincs az, amikor megszólal az Örök Ige.
Hogyha tudnák a katolikusok, hogy mi van az Oltáriszentségben, sose
állnának fel a térdükről.
Tehát akármennyi jócselekedetünk is van, mindig abban Jézus irgalma
tündököl.
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Hitvallásunk válasz Isten ajándékára - 5. nap
Az ötödik napon, november 14-én, csütörtökön, Kálmán Antal, a BudapestAngyalföldi Szent László templom plébánosa mutatott be szentmisét, majd
tartott előadást a Lehel téri Árpád-házi Szent Margit templomban.
Azért vagyunk itt, mert szeretjük Őt, mert válaszoltunk az Ő hívására, válaszoltunk az Ő szeretetére és számunkra Ő fontos.
Olyan szép a mi hitünk. Isten annyira szeret minket, megajándékozott,
nem csak hisszük, hogy Ő létezik, hanem hiszünk abban, hogy annyira szeret
minket, hogy egyetlen Fiát odaadta, hogy nekünk életünk legyen. Annyira
szeret bennünket, hogy meg akart váltani minket, hogy ne csak itt a földön,
hanem az örök életben is imádhassuk Őt.
Bizonytalan hit össze fog omlani. Ennek nincs alapja, nincsen tartása.
Az erős hit viszont ki tud emelni, fel tud emelni engem. Onnan lehet tudni,
hogy a hitünkkel baj van, amikor elkezdünk „fusizni”, a saját dolgainkkal foglalkozni. Amikor nem az Isten a középpontja az életünknek.
Tudom, hogy Te mindennél fontosabb vagy számomra és szeretnék úgy
élni, szeretném úgy irányítani az életemet, hogy az Neked a legkedvesebb
legyen.
Ő tudja, hogy milyen úton vezet, hogy milyen csodákra vagyok képes az
Ő segítségével.
A mi sebeinkből is élet fakadhat - 6. nap
A hatodik napon, november 15-én, pénteken este, Pál Feri atya a Szent Mihály templomban mutatott be koncelebrált szentmisét.
...de jó, hogy mi mindannyian a magunk módján, mindazt, amit mi kaptunk, hogy mire vagyunk képesek, mi tudunk adni, azzal tudunk mások javára
szolgálni.
...legvégül, amikor a búcsúra került a sor, kinyújtotta a kezét, és azt
mondta nekem, hogy „ajánlom magamat”.
Feri, majd én bedobom magam! Majd én bevetem magam. És nemde
milyen jó, ha van három-négy ilyen barátunk!
„Mit várok Tőled Uram?”. Hát Te vagy az Isten, oly sok mindent tudnál adni.
„Éntőlem mit vár Isten?”
Jézus sebeiből, az Ő életéből, az Ő testéből, amit felajánlott nekünk,
abból élet fakad. A sebeiből élet fakad.
Biztos Úr! Biztos Úr! Segítsen nekem, mert ártatlanul akarnak engem itt
elfogni.
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„Ártatlanul akarnak elfogni, és börtönbe vinni, én Amerikai állampolgár
vagyok!”.
...megértette az életét: (...) a sebeiből ajándékozott azoknak, akiknek
életet adott.
Imával és nutellával - Szólj be a papnak! - Különkiadás - 6. nap
A hatodik napon, a szentmise után, négy angyalföldi, és egy „idegenlégiós”
pap – Erdődi Ferenc, Hodász András, Kálmán Antal, Monostori László és Matolcsy Kálmán, illetve Kuzmányi István állandó diakónus (utóbbi volt a moderátor is) – kiült a Babér utcai templom oltára elé, és szabadon lehetett őket
kérdezni.
Újítsuk meg hitünket az Oltáriszentségben! - 7. nap
Az utolsó, hetedik napon, november 16-án, szombaton este, Hodász András
a Szent Margit templomban mutatott be koncelebrált szentmisét. Homíliájában a plébániai kormányzó az átváltoztatásról és az áldozásról beszélt.
Hát, mondom, Jézusnak van humorérzéke. Hát, ez mondjuk már „peti
problem”, ezt már átérzem, de még erre is van megoldás.
Reformátusként mentem be, és katolikusként jöttem ki. Letérdeltem az
Oltáriszentség előtt, és tudtam, hogy Jézus van itt közöttünk a kenyér színe
alatt.
„Atya, elmentem egy misére, és most értettem meg a házasság küszöbén, hogy mit jelent az, hogy ez az én testem, amelyet értetek adok.”
A mi hitünk középpontja a találkozás. Azok a keresztények, akik találkoztak az élő Istennel.
Rendszerint úgy egy, másfél óra, két óra beszélgetés után, miután katolizált, azután leesik neki az, hogy miről beszél Jézus. Ötször elmondja egymás
után, hogy az Én testem valóságos étel, az Én vérem valóságos ital.
Én csak ezt szimbolikusan értettem! Jaj ne vicceljetek már! Komolyan
vettétek? Poén volt! Ilyet Jézus nem mondott. Hagyta őket elmenni.
El akartok menni? Ez a tanítás! El tudjátok fogadni. Ez a tanítás.
Hatással van arra, amit hiszünk, az, ahogy imádkozunk és fordítva.
Azzal, hogy kijövünk áldozni, tükrözi az Eucharisztiába vetett hitünket?
Paptestvérek, azzal, hogy megérintjük a kenyeret, tükrözi az Eucharisztiába
vetett hitünket?
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De mégis ez a pillanat, amikor a kenyérből és a borból Krisztus teste és
vére lesz, ez a legintimebb pillanat. *
Hiszem azt, hogy az Eucharisztiában jelenlévő Jézus a jövő Egyházának, megújulásának a kulcsa.
Most hogy minden este eljöttél, érzed, hogy igenis a szívedet lángra
gyújtja az, hogy minden este magadba fogadod Jézust. Megtisztít téged. Erőt
ad a küzdelmekben.
Kuzmányi István - Utószó
A számtalan értékkel bíró XIII. kerületi katolikus közösség a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való készület jegyében valami eredetit mutatott meg november 10. és 16. között, elhelyezve Angyalföldet a magyar
egyház térképén, s még inkább Isten szívében. Ha rákeresünk az interneten
a NEK kifejezésre, látjuk, hogy valósággal záporoznak a beszámolók; a katolikus sajtóban és az online felületeken egymást érik a témához kapcsolódó
híradások, s az országszerte megvalósuló, számtalan színes kezdeményezés
során, mintha beleálmosodnánk a készületbe. Ebben a hangulatban üdítően
hatott az angyalföldi templomok kapujára kitűzött plakát, különösen annak
mottója: Mintha mise történt volna! A figyelemfelkeltő mondat az Angyalföldi Eucharisztikus Kongresszusra invitált, és senkit sem hagyott hidegen. Azok
közül, akik mindenben hibát keresnek és találnak, némelyek úgy érezték,
hogy a szójáték csorbítja a mise szentségét, a többség azonban a szellemes
mottónak köszönhetően felfigyelt a kongresszusra. Pontosan ez volt a szándéka Kálmán Antalnak, a Béke téri Szent László templom plébánosának, a
rendezvény kezdeményezőjének. A NEK-re való előkészület jegyében szerette volna megmozgatni a XIII. kerület papságát és Krisztus-hívőit. November
15-én, pénteken a szertartással szinte egy időben zajlott az újjáépített Puskás
Ferenc Aréna avatóünnepsége. Telt ház, 68 ezer néző köszöntötte a pályára lépő magyar és uruguay-i csapatot. Arányaiban ugyanekkora tömeg gyűlt
össze egész héten az angyalföldi templomokban. A stadionavatás egyetlen
szeplője, hogy a focirajongók álma, a Bajnokok Ligája döntőjének 2022-ig biztos nem adhat otthont az építmény. Az angyalföldi papsággal és krisztushívőkkel napról-napra végigzarándokolva a templomokat, azt éreztem, az Úr itt
van közöttünk és a bajnokok ligájára Angyalföldön már nem kell várnunk, már
megérkezett. Az Úristen a hét folyamán is a legjobb focistáiként tekintett
ránk. Mindannyian várjuk a jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust.
Hogy milyen lesz pontosan, ma még nem tudjuk. Ám egyvalami biztos: aki a
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hét folyamán bekapcsolódott az angyalföldi találkozóba, az megérezhette a
jövő évi világesemény ízét.
Nagy Márta

Szabadtéri

keresztút

Még a kijárást korlátozó rendelet előtt, de már a koronavírus árnyékában vettünk részt a tradícionális szabadtéri keresztúton. A szép idő és az - azóta már
mindenkiben felértékelődött - együtt töltött idő mellé lágy tavaszi időjárás is
társult. Egy kicsit beszélgetni, egy kicsit csöndben sétálni, együtt imádkozni
a keresztúton mindenkinek jól esett és valószínűleg most sóvárogva gondolunk vissza erre a legutóbbi közösségi programra, ami után egyelőre a négy
fal maradt.

Bízzunk benne, hogy hamarosan újra együtt lehetünk a templomban és a közösségi programokon
Attila

Hirdetés
Levelező

lista

Szeretnénk létrehozni egy levelező listát, hogy még gördülékenyebben
működjön a kapcsolattartás. Mostantól fogva heti egy alkalommal elküldeném a templomunk híreit, és a plébániai újságot. Így kicsit könnyebb lenne
visszajelzések küldése, és a kapcsolatfelvétel.
Különösen aktuális ez a szolgálat a járvány miatt, így sokkal könnyebben tudunk kapcsolatban maradni. aradni, így tudunk segíteni.
Ahhoz, hogy megkapd a hírlevelet, egyetlen teendőd van: küldj egy
üres e-mailt a következő e-mail címre:
beketer+subscribe@googlegroups.com !
Nagyon javaslom, hogy ezt az üres levelet most azonnal küldd el, mert
enélkül nem fogod megkapni a jövőben híreinket! Fontos: ez nem egy hagyományos levelezőlista. Itt nem lesz „beszélgetés”, sőt válaszolni sem lehet a
levelekre. Kéretlen levelek tehát nem lesznek.
16
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Kérlek küld tovább ezt a levelet azoknak, akik a plébániánkhoz tartoznak. Erre a hírlevélre mindenki feliratkozhat, és akár egy mozdulattal le is
iratkozhat.
Tehát, kérlek
1. Küldj egy emailt erre a címre: beketer+subscribe@googlegroups.com
2. Küld tovább ezt a levelet azoknak, akik a közösségünkhöz tartoznak,
vagy szerinted szívesen tartoznának a plébániai közösségünkhöz!
Légy te is apostol!
Imádsággal és szeretettel: Antal atya

Mese helyett most komoly dolog (nem csak gyerekeknek...)

A karácsonyi számunkban a Meserovatban jelent meg egy erdélyi gyermek
által írt mese, amit maga is meseíró-pályázatra készített. Ennek ötletére a
BékeHírben is kiadtunk egy pályázati felhívást meseírásra. Ennek leadási határideje karácsony volt. Erre a felhívásra Puszta Márton írt egy nagyon kedves mesét, amit most szeretnénk közkinccsé tenni. Szerettem volna a farsangi
bálon mindenki előtt átadni a jutalmat, mely a beadott műért jogosan jár,
de sajnos nem tudott eljönni a bálba. Most a Húsvéti ünnep sem alkalmas
az átadásra, remélem, egyszer végre sikerül összehozni az „ünnepélyes díjátadást” . A díj egy növénypalánta, amely azt jelképezi, hogy a mese - mint
egy kis magocska - otthont talál a szívünkben, gyökeret ereszt, szárba szökken
és gyümölcsöket terem. A mesét éppen úgy kell nevelgetni, gondozgatni gondolatainkban, mint egy növénykét, ahhoz, hogy megértsük mondanivalóját,
üzenetét, tanulságait.
Ha valakinek (gyermeknek, felnőttnek) bármikor kedve kerekedik egy saját
írású mesével megajándékozni a közösségünket, nem marad el annak a jutalma .

A

kis

Jézus

Egy szép fagyos téli reggelen, a plébános és a sekrestyés a jászolt építgette, szépítgette. December 24-e volt. A templomban a szobrok csillogtak,
a képek villogtak. Az egyik szobor, amikor a plébános és a sekrestyés kiment,
így szólt:
Én vagyok a legtisztább és a legfényesebb szobor a templomban!
A többi szobor várt egy ideig, míg végül ráhagyták. De a szobor megint elkezdte:
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Engem senki se érhet utol.
De a többiek ezt már nem állhatták meg szó nélkül.
Mi is ugyanolyan tiszták és szépek vagyunk, mint te. – mondták kórusban.
Ebből aztán elkezdődött a vita. A szobrok egymás szavába vágva szóharcot vívtak. A sekrestyés ekkor hozta a kitisztított kis Jézust a betlehembe.
De mi történt: A lépcsőn megbotlott és kezéből kiesett a kis Jézus. A szobrok
nem látták és nem is hallották, hogy mi történt. A sekrestyés pedig ezt motyogta:
Éppen most kellett széttörnie, délután jönnek a misztérium játékot
megnézni, biztos megnézik a betlehemet is, de így törött kis Jézussal!
A szobrok olyan hangosan vitatkoztak, hogy még magukat is alig hallották:
Én szebb vagyok! - kezdte megint az egyik.
A másik folytatta:
Szerinted miért vagyok én az oltárnál? Mert én szép fényes vagyok!
De mindenki rólam beszél! Én még szebb vagyok!!
És ment volna, ez kitudja, meddig ha a Szent László szobor közbe nem szól:
Nézzétek! Eltűnt a jászolból a kis Jézus!!
Mindenkinek elállt a lélegzete! Olyan síri csönd volt, hogy még a gyertyák
sercegését is tisztán lehetett hallani hátulról. Végre az egyik szobor nagyon
halkan megkérdezte:
Hol lehet?
Mindenki nagyon megijedt. Elkezdték keresni, de sehol se találták. Eközben a
sekrestyés óvatosan, de annál precízebben megragasztotta a kis Jézus kezét.
Olyan volt mintha egészen új lenne. A szobrok már-már feladták a keresést,
amikor nyílt a zár és a sekrestyés betoppant a templomba, kezében a frissen
ragasztott kis Jézussal. A szobrok nagyon megkönnyebbültek. Amikor a sekrestyés lehelyezte a kis Jézust és kiment, a szobor, aki a legszebbnek tartotta
magát, megszólalt:
A mi hibánk! Magunkkal voltunk elfoglalva, hogy ki a szebb.
A többiek helyeslően bólogattak.
Aztán levonták a tanulságot. Ne magunkkal foglalkozzunk, főleg ilyenkor adventben, és legyünk békességben egymással. Azóta a szobrok nem vitatkoznak semmin és békében elvannak egymással a templomban.
Puszta Márton
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Humor

orvos története:

„Soha, még a legsötétebb rémálmaimban sem gondoltam, hogy három hétig
nemcsak hogy látom, hanem részese leszek annak, ami itt a kórházunkban
folyik. Sőt, a rémálom egyre nagyobb és szörnyűbb; először néhányan jöttek,
aztán több tízen és százan, és most már nem vagyunk orvosok, hanem a futószalag mellett állunk, és szortírozzuk a betegeket, hogy kiknek segítünk, és
kiket küldünk haza meghalni, olyanokat, akik becsületesen fizették az olasz
TB-t.
Két héttel ezelőtt kollégáimmal ateisták voltunk; ezt normálisnak gondoltuk - orvosok vagyunk, tudománnyal foglalkozunk. A tanárok azt kérték,
hogy zárjuk ki Isten létét. Mindig mosolyogtam azon, hogy a szüleim templomba járnak.
Kilenc nappal ezelőtt egy 75 éves pap jött hozzánk. Szelíd ember, súlyos
légzőszervi problémákkal, de vele volt a Bibliája, és a haldoklóknak felolvasott belőle, és megfogta a kezüket. Mivel mi orvosok pszichésen és fizikailag
is kimerültünk, néha mi is hallgattuk őt.
Most be kell vallanom, elértünk a teljesítőképességünk határáig, és látjuk, hogy minden nap egyre többen és többen halnak meg.
Már teljesen kimerültünk. Két kollégánk is meghalt, és mi nem tehettünk semmit. Rájöttünk, hogy ahhoz, hogy az ember mindezt végig tudja csinálni, szüksége van Istenre, és ha volt egy szabad percünk, szinte hihetetlen,
hogy mi, a heves ateisták naponta odamentünk az atyához, és együtt kértük
az Urat, hogy segítsen bennünket, hogy megtaláljuk a békét, hogy kibírjuk ezt
az egészet, és a betegeknek tudjunk segíteni.
Tegnap meghalt a 75 éves pap; noha három héten belül több mint 120
halottunk volt, mégis mindannyian megálltunk és imádkoztunk, mert az öreg
pap békét hozott közénk, olyat, amit már régen nem éreztünk. A pap az Úrhoz ment, és mi hamarosan követjük őt. Már nem voltam otthon hat napja,
úgy érzem, hogy értéktelen vagyok ezen a földön, de az utolsó lélegzetemig
másoknak szeretném szentelni életemet. Örülök, hogy miközben szenvedés
és halál vesz körül engem, visszataláltam Istenhez.
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Vers
K arantén
Karanténban nincsen gyónás,
De eljut a megbocsátás
Ha vétkeid szánod-bánod,
S a lelkedben ezt megvallod.
Karanténban nincs áldozás,
De eljön a Feltámadás
Szent napoknak a harmadján.
Nem temeti el a járvány!
Karanténban nincs locsolás,
De egy-néhány piros tojás
Mégis kerül az asztalra,
Melyet ural most a barka.
Karanténban nincs társaság,
De együtt van a kis család.
Imádkoznak, énekelnek,
Együtt játszik apa s gyermek.
A karantént használd jóra!
Figyelj oda a párodra,
Beszélgessél a fiaddal,
Varrjál ruhát a lányoddal!
Hogyan tovább, azt gondold el!
Mit kezdjél új életeddel?
Változtass, a járvány így int,
Ne pazarolj újra, megint!
Ez a Húsvét olyan más lett,
De semmivel sem szegényebb!
Te is támadj új életre!
Hidd el, segít az Úr keze.
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