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Bátorító gondolat a beteg és bajbajutott embereknek

HIT – BIZALOM – REMÉNY
Egyszer a falusiak elhatározták, hogy esőért imádkoznak. Az ima napján
mindenki kivonult a mezőre, de csak egy kisfiú volt, aki hozott esernyőt. Ez a
HIT.
Amikor egy egyéves gyermeket a levegőbe dobsz, nevet, mert tudja, hogy apa el
fogja kapni őt. Ez a BIZALOM.
Amikor este aludni térünk, nincs rá biztosíték, hogy reggel felébredünk. Mégis
beállítjuk az ébresztőórát. Ez a REMÉNY.
PÉNZ, PÉNZ, PÉNZ…
A pénz fontos. Ez eddig igaz. Ám hogy a legfontosabb, mindenható mirákulum
lenne? Ugye magyarázni sem kell, milyen nevetséges, mondhatni bárgyú hazugság. De mint minden zseniális hazugságnak, ennek is van némi igazságalapja,
ezért könnyen, gyorsan terjeszthető a ragály. Hiszen anyagi világunkban pénz
nélkül valóban nem boldogulhatunk. Tény.
Ám hogy a pénz azt a valódi és teljes boldogságot nyújtaná, mint amit a Nagy
Hazugság-gyáros el akar hitetni velünk, az ócska propagandafogás, és mi, 21.
századi, kiábrándult földlakók, még mindig képesek vagyunk bedőlni a csillogó
üzleteknek, reklámoknak - és ha nem is mondjuk
ki, de életünkbe mégis befurakszik a Nagy
Hazugság: a pénz boldogít.
Elővennéd egy percre a pénztárcád? Kérlek, nézz
rá a benne levő aprópénzekre! Sőt, a színes,
gyűrött, piszkos kis papírpénzeidre is vess egy
pillantást! Igen: fontos dolgok. De őszintén:
mennyire hihető el, hogy ezek a játékzsetonok
valakit valóban és teljesen boldoggá tesznek? Igen,
jól hallottad: játékzsetonok.
Földi életed során keményen megdolgozol a betevőért, vagyis azokért a játékzsetonokért, amelyekre a társadalom átváltja a munkádat, s amely játékpénzérmékkel megveheted mindennapjaid szükséges kellékeit. De ez: nem igazi. Már

hogy is lenne az? Ez csak egy játék! Nos, míg a gyerekek tökéletesen tisztában
vannak azzal, hogy a játékzsetonjaik nem igaziak, mi, felnőttek, meg vagyunk
győződve, hogy pénzérméink és bankóink valódiak. Valódinak valódiak, de
nem, nem igaziak. Az igazi értéket meg kell keresni: erre hívott meg Isten a
Mennyei Monopoly során!
Ami a tárcádban van, kedves Játékos: csak váltópénznem. A játékmezőn, amit
földi életnek szokás nevezni, szükséged van ugyan ezekre a zsetonokra, ám egyszer s mindenkorra jegyezd meg: ez csak váltópénz. Műanyag peták.
A kereszténység a transzcendencia vallása: hiszünk abban, amit Jézus Urunk tanított, aki Pilátus előtt is világossá tette: az Ő országa nem ebből a világból való.
Hisszük, hogy nekünk az az ország a hazánk, ahol Krisztus az Úr.
Földi valóságunk pénznemeit tehát földi dolgaink becsületes kézben tartására
használjuk: s ha okosan kufárkodunk műanyag petákjainkkal, akkor valódi értékekre bukkanhatunk. De ez a pénz: a „császáré”, és csak váltópénz. Okos
használatával közelebb juthatunk önmagunkhoz, embertársainkhoz és a valódi
boldogsághoz.
Bizony: az, amiért annyit fáradozunk, nem más, mint eszköz. Fontos eszköz,
amelyet használhatunk jól is, rosszul is. Ám a Mennyei Monopoly szabályai szerint nem feltétlenül akkor használjuk jól a rendelkezésünkre álló zsetonkészletet,
ha tornyokat halmozunk belőle, noha egy földi téveszme szerint makacsul
hisszük: az az ügyes pénzügyes, aki alaposan megfialtatja a pénzét. Ebben a
játékban azonban nem a mennyiség számít, hanem a felhasználás hogyanja.
A Mennyei Monopoly során megtanulható, hogyan érdemes földi zsetonjainkat
valódi értékekre cserélni úgy, hogy halálunk óráján ne álljunk csalódottan az Égi
Bíró előtt, hasznavehetetlen játékpénzeinkkel babrálva. Aki okos, az már most
gondoskodik a befektetéséről. Csakhogy itt, a földön, játékzsetonjainkkal
ügyeskedve bizony csak játékbefektetések fölött diszponálhatunk nagy garral,
amelyek azonban az igazi hazánkban mit sem érnek. Ebben a földi világban csak
átutazóban vagyunk: a mennyei hazánk pénzneme az, ami igazán számít.
Ugyan ki fektetné be minden vagyonát egy olyan
ország értékpapírjaiba, ahova csak nyaralni utazott
egy hétre? Akkor vajon miért tévesztünk arányt, s
tekintjük végcélnak és mindenható megoldóképletnek a brókerünk javaslatait? És vajon a papunk
szavát miért nem vesszük legalább feleannyira
komolyan, mint a banki tanácsadónkét? Nem fordítva
kellene lennie? És értékpapírjaink, számlakivonataink tanulmányozására

fordítunk több időt és odafigyelést, vagy a Valódi Értékpapír, a Szentírás
bogarászására?... (Vukovári Panna)
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY IMÁJA
Uram! Nem csodát, nem jelenéseket kérek Tőled.
A mindennapok küzdelméhez adj erőt nekem!
Kérlek, taníts meg a lépésről lépésre Feléd haladás művészetére,
Hogy föltaláljam magam a napi forgatagban,
Hogy idejében és talpraesetten tudjak dönteni,
Hogy ügyeimben okosan gyümölcsöztessem ismereteimet és tapasztalataimat!
FARSANGI MULATSÁGOK
Vízkereszt ünnepétől hamvazószerdáig tart az úgynevezett farsangi idő. Már a
középkorban is a vidámság, a mulatság időszakának számított. Ilyenkor tartották
a legtöbb esküvőt, lakodalmat. A házasságkötés napja a hétfő vagy a szerda volt,
hogy a mulatság ne zavarja a vasárnap megszentelését.
A farsangi mulatságok közé tartozik az úgynevezett farsangi
bál, köztük az álarcos bál, amikor a résztvevők különféle álarcokkal takarták el igazi arcukat. Sok helyen hatalmas
felvonulásokat tartanak; olykor a féktelen mulatozásnak,
mint például a riói karneválnak, halálos áldozatai is vannak.
A karnevál szó latin eredetű és ebből a két szóból származik: carne vale (Isten
veled, hús!) Farsangvasárnappal befejeződik a farsang, és megkezdődik a
nagyböjti idő. A régi keresztények ebben a negyvennapos időszakban semmiféle
húst nem ettek. Szent Pál apostol örvendezésre biztatja a keresztény hívőket.
Ezzel is megmutathatjuk, hogy Jézus tanítását valóban evangéliumnak, azaz
örömhírnek tekintjük.
☺ ☺ BAKI A TEMPLOMI HIRDETÉSEKBEN ☺ ☺
Mindazok számára, akiknek vannak gyerekeik, de nem tudják, van egy
berendezett szoba játékokkal.
*

Kedves Hölgyek, ne feledkezzenek el a jótékonysági vásárról. Jó alkalom arra,
hogy megszabaduljanak a lakásukat megtöltő felesleges dolgoktól. Hozzák el a
férjeiket is!
*

Péntek este hét órakor az oratóriumba járó gyerekek a plébánia nagytermében
előadják Shakespeare Hamletjét. Kérjük a közösséget, vegyen részt a
tragédiában!

*

Csütörtök este babból készül a vacsora a plébánia nagytermében. Utána koncert.
*

A hatvanon felüliek kórusa egész nyáron szünetel, az egész plébánia hálás nekik.
*

A plébános meggyújtja a gyertyáját az oltáron álló gyertyáról. A diakónus
meggyújtja a gyertyáját a plébánoséról, majd megfordul, és egyesével
meggyújtja a híveket az első sorban.
*

A plébániák közti kosárlabda-bajnokság következő meccse szerdán este lesz:
Gyertek, szurkoljatok nekünk, miközben megpróbáljuk legyőzni Krisztus
Királyt!
*

Kérem, az adományaikat tegyék a borítékba, a halottakkal együtt, akikre
emlékezni szeretnének.
HAMVAZÓSZERDA
Hamvazószerdáról minden hívő sok fontos és érdekes dolgot tud.
A hamu már az ószövetségben is a bűnbánat
szimbóluma volt. Az őskeresztények a töredelem jeléül
hamuval hintették meg magukat. A nyilvános bűnbánat
nagyböjt első napján, hamvazószerdán vette kezdetét. A
nagy bűnösök mezítláb, zsákszerű vezeklőruhában, a
templom kapujában várták a püspököt, aki a templomba
vezette őket. Elmondták a hét bűnbánati zsoltárt, majd a
püspök a fejükre tette a kezét. Megszórta őket hamuval, rájuk tette a ciliciumot
(vezeklő övet), feladta a penitenciát, és meghintette őket szenteltvízzel. Majd
miként az Úr tette Ádámmal a paradicsomban, kiutasította őket a templomból.
A nagyböjt napjaiban már nem mehettek be a templomba, csak az ajtóban
állottak és a befelé igyekvő hívek imádságát kérték.
Eleinte a hamuval való megszórás csak a nyilvános bűnbánók szertartása volt. A
hívek közül azonban sokan alázatból szintén meghintették magukat hamuval. A
XIV. században megszüntették a nyilvános vezeklést, de a hamvazás szertartása
megmaradt.
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