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A év – Nagyböjt 4. vasárnapja
Gondolatok vasárnapra

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA rendelkezéséből
A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak,
ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell
eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4.
vasárnapjától, a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet
egyszerű formában, röviden kell megtartani… Helyette töltsön kellő időt
imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más
imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés.
A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért,
hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem
tudnak részt venni vasárnapi szentmisén… A járvány időszaka rámutat
törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell.
Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban.
Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is
figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra.
SEGÍTHETEK A VASÁRNAP MEGÜNNEPLÉSÉBEN
A vasárnap megszentelését segíti a hetente megjelenő szórólap (Gondolatok
vasárnapra) és a kéthetenkénti Paraklétosz (Bátorító gondolatok a beteg és a
bajba jutott embereknek). Több atya is így gondolkodik. Talán ezt is oszthatom.
!!!! A KÓRHÁZKÁPOLNA EGÉSZ NAP NYITVA. AZ ELŐTERÉBEN
TALÁLJA MEG A SZÓRÓLAPOKAT!!!!! - SZÍVESEN ELKÜLDÖM
EMAILBAN IS, HA MEGADJA CÍMÉT! – ELÉRHETŐK
HONLAPUNKON ÉS FACEBOOK OLDALUNKON IS.
A VASÁRNAP OLVASMÁNYAI ELÉ
A mai vasárnap fő témája a keresztségben nyert világosság, amely biztosítja
számunkra Istennel való barátságunkat.
Első megtérésünket a hit hozza meg. A további megtérésben segít húsvét
megünneplése, mert Krisztus halálában és feltámadásában benne látjuk a mi
megváltásunkat, megtisztulásunkat, lelki felemelkedésünket, kegyelmi életünk
teljességét, sőt, örök boldogságunkat. S hogy mindezt megkapjuk, a meggyógyított vakkal együtt mi is megnyílunk Krisztusnak, hogy övéi legyünk. (1 Sám

16,1b. 6-7. 10-13a)
A húsvéti titokban kell élnünk, hogy mindvégig megmaradjunk Istentől kapott
küldetésünkben. Mindaddig, amíg Jézus a mi világosságunk, fáradhatatlanul
kitartunk a jó cselekedetek végzésében. (Ef 5,8-14)
Jézus eljövetelével már megkezdte a végítéletet. Halálával a bűnös világot ítélte
el, feltámadásával pedig az üdvösség kapuját tárta ki az igazak előtt. Azokat,
akik a hit világosságában élnek, nem ítéli meg Isten, mert már az örök élet
részesei. (Jn 9,1-41)
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 9,1.6-9.13-17.34-38)
Abban az időben:
Jézus útközben látott egy vakon született embert. A
földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak
szemeire kente, és így szólt hozzá: „Menj, mosakodj
meg a Siloe tavában.” Siloe annyit jelent, mint Küldött.
Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott.
A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így
szóltak: „Nem ez az, aki itt ült és koldult?” Egyesek azt
mondták, hogy: „Ez az!” Mások pedig: „Nem, csak
hasonlít rá.” Ő azonban kijelentette: „Én vagyok az!”
Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a
farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat
csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt.
Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt
válaszolta: „Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok.”
A farizeusok közül egyesek megjegyezték: „Nem Istentől való az az ember,
hiszen nem tartja meg a szombatot.” Mások azonban így szóltak: „Bűnös ember
hogyan tudna ilyen csodákat tenni?” És szakadás támadt köztük.
Azután újból faggatni kezdték a vakot: „Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta
szemeidet?” Ő azt felelte: „Hogy próféta!”
A zsidók ezt felelték neki: „Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben
születtél?” És kitaszították őt.
Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte
tőle: „Hiszel-e az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek
benne?” Jézus ezt felelte: „Látod őt, aki veled beszél: ő az!” Mire az ember így
szólt: „Hiszek, Uram!” És leborult előtte.
Azután Jézus ezt mondta: „Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak,
lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.” Meghallotta ezt néhány körülötte álló

farizeus, és megkérdezte: „Csak nem vagyunk mi is vakok?” Jézus így felelt:
„Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért
megmarad bűnötök.”
Ezek az evangélium igéi.
AZ EVANGÉLIUM ÁTGONDOLÁSÁHOZ
Lelkiismeretvizsgálat: Nézzünk vissza a Nagyböjt első felére: Hozott-e valami
mozgást bennünk ez a szent időszak? – Vállaltam-e valamilyen
önmegtagadást, vagy lelki pluszt Jézus iránti szeretetből? – Mit
kell jobban végeznem nagyböjt második felében? Bánjuk meg
őszinte szívből! - Ha ugyanúgy látjuk és értékeljük a világot,
mint a pogányok: Uram, irgalmazz! - Ha Isten előtt
szégyellnünk kell a tetteinket: Krisztus, kegyelmezz! - Ha belenyugszunk abba,
hogy mi már nem változunk: Uram, irgalmazz!
ELMÉLKEDÉS - Faághy Richard
Igazán örvendezni csak a tiszta szívű ember tud. Ezért fontos a bűnbánat, a
megtérés, a lelki megtisztulás. Ezek segítenek igazán felkészülni a húsvét
ünnepére.
A tanítványnak oly mértékben kell örvendeznie, amilyen mértékben osztozik
mesterének, Krisztusnak szenvedéseiben. Megízleli a kereszt örömét, s ez az
öröm lesz tanúságtételének egyik eleme. (A. Ridouard)
Az igazi öröm jel, jele annak, hogy életem rendben van, nem aggódom, mert
tudom, hogy Isten soha nem akar nekem rosszat, hanem minden örök üdvösségem érdekében történik velem.
Uram, Jézusom! Egyházad olyan ebben a világban, az eszmék
zűrzavarában, mint a világítótorony a viharzó tengeri éjszakában.
Szeretnék e fény egy részecskéje lenni! Kérlek, segíts, hogy tudjak utat
mutatni mindazoknak, akik környezetemben segítségemet kérik. És így legyek
szerény jel, jele a Te nagy szeretetednek; látszódjék rajtam, hogy ebből a
szeretetből élek és növekszem - ámen.
MINDENT MEGSZOKHATUNK
Viktor Frankl, a híres pszichiáter: „Az értelmet kereső ember" című könyvében
dachaui fogolytársairól írt. Ezek a foglyok kétségbeesetten vágyakoztak a
szabadságra. Néhányan azonban olyan sokáig voltak fogságban, hogy amikor
végül kiszabadultak és kimentek a napfényre, idegesen hunyorogtak, majd
csöndesen visszasomfordáltak a börtön megszokott sötétségébe. Túlságosan
régen hozzászoktatták őket a sötétséghez.
NE FÉLJ!

Ne félj olyannak lenni, amilyennek Isten akart és teremtett, tehát amilyen vagy!
Ne félj elismerni a hibáidat, mert nincs egyetlen ember sem, aki soha nem
hibázott!
Ne félj kimondani és képviselni őszinte véleményedet, mert mások csak ezáltal
tudnak téged helyesen megítélni!
Ne félj megváltoztatni a véleményedet, ha egy másik
vélemény meggyőz téged! Mert a vélemények olyanok,
mint a tested bőre: ha nem tudnak veled együtt nőni, akkor
kőkemény páncéllá válhatnak, amely végül megfojt!
Ne félj azoktól az emberektől, akik nem szeretnek. Azért
nem szeretnek, mert tartanak tőled, és ezt csak te
szüntetheted meg!
Ne félj a fontos és a sürgős között különbséget tenni, és a sürgős dolgot
abbahagyni, ha valami fontos tennivalód akad! Mert a sürgős dolgok elrabolják
az idődet, a fontosak azonban meggazdagítják az életedet!
Ne félj a holnaptól, a jövőtől! Mert mindig csak feltételezheted, hogy mi fog
történni. Egyedül Isten tudja, mi a terve veled!
KÖVESD JÉZUST, HOGY LEGYEN ERŐD! – Gyökössy Endre
Nincs olyan tanítvány, mai tanítvány, akinek Jézus ne adna valami - tőle telhető
- megbízatást. Az illető majd „menet közben” tudja meg, hogy aki alázatosan
annyit vállal, amennyi tőle telik, az egyszer „csak úgy magától" sokkal többre
képes.
Jézus követése közben ne egymásra nézzünk, hanem Őrá, mert különben
eltévedünk!
Olyan egyszerű ez az út, Jézus követése, mint semmi más! Rá kell figyelnünk,
nem pedig egymásra sandítani, és akkor nem tévesztjük el lépteinket és életünket.
Jézus valóban nem egy tant hozott erre a Földre, hanem életformát, amelyhez
hozzátartozik a tudatos kereszthordozás is, és ezt Ő maga mutatta be először
követőinek.
Jézus az igája alá hív, amelyben vinni, emelni, hordozni akar bennünket. Segíteni elviselni az életet.
Szerkeszti és kiadja: Horváth László kórházlelkész  20/ 77-386-55; 30/ 849-8280
http://korhazkapolna.hu ; korhazlelkesz.sopron@gmail.com; http://www.facebook.com/korhazkapolna/
Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor
A kórházba került beteg gyógyulását várja. „Beteg valaki köztetek? Hívassa el az egyház elöljáróit (papját),
azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg őt olajjal az Úr nevében!” (Jak 5,14) Ne hagyja utolsónak a
legértékesebbet!
Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül!

