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PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ
ELISABETIN

07.00 - Kein Gottesdienst/Nu este sf.liturghie
SONNTAG – VASÁRNAP – DUMINICA 03.09.2017
16.00 – Anbetung – Szentségimádás – Adorație Euharistică
Rosenkranzverlosung – Rozsafűzér titokváltás –
Schimbarea misterelor sf.rozariu
Joi – Csütörtök – Donnerstag, 07.09.2017

PELERINAJUL PE JOS LA MARIA RADNA. Plecarea din Timișoara
dimineața, ora 06.00, de la Domul din P-ța Unirii.
Freitag – Péntek – Vineri, 08.09.2017

19.00 - CONCERT

August – Augusztus – August 1

2017
www.parohiaelisabetin.ro

.

Freitag – Péntek – Vineri, 15.09.2017
16.00 – Ewigeprofess-Örökfogadalom/Depunerea votului
perpetuu Fra Sorin Vrânceanu SDS
Sâmbăta – Szombat – Samstag, 16.09.2017
Einweihung der Kapelle in Giroc/Sfințirea Capelei din Giroc
SONNTAG – VASÁRNAP – DUMINICA 17.09.2017
Instalarea noului paroh/Az új Plébános beiktatása/Die Einsetzung
des neuen Pfarrers – P.István Barazsuly SDS

Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!
Sokan beszéltek Jézusról földi élete során. Sokan sokfélét gondoltak róla.
Ezek nyilván visszajutottak hozzá az apostolok is hallották.
Ma is sokan sokfélét tartanak Jézusról. Kiváló ember, csupa jót tett. Mi is
sokfélét hallunk Jézusról. De milyen sokszor van, hogy elfelejtik a lényeget.
Nem csupán jó ember, hanem Istennek a Fia. Ha enélkül beszélünk
Jézusról, akkor nem igazán jó úton haladunk.
Saját magamnak is fel kell tennem a kérdés: kinek tartom Jézust? Biztos
feleletet kell nekem is adnom: Isten Fiának tartom őt.
Persze, ahogy az apostolok életében ennek következménye volt, úgy, ha
komolyan veszem a hitvallást, életemet aszerint kell alakítanom.
Péterre, a kősziklára építi Jézus az Egyházat. Péter utóda, Róma püspöke, a
pápa. Milyen megrendítő volt II. János Pál pápa halála és temetése. Az
egész világ állta körül halálos ágyát és koporsóját. Az új pápa, XVI.
Benedek folytatja elődje munkáját. A pápára épül egyházunk, amelyet itt
megélünk. Tisztelettel fordulunk felé, aki ezekben a napokban az ifjúsági
világtalálkozón a fiatalokat erősíti meg.
Kősziklára épül az egyház, feje és sarokpontja maga Jézus. Éppen ezért
bizalommal járjuk utunkat az egyházban, mert a pokol kapui nem vesznek
erőt rajta.
Fülöp Ákos plébános

Ott, ahol a közvélemény-kutatás befejeződik, azaz, a többségi
vélemény kiszámolásánál, ott kezdődnek az igazi kérdések.

Korunk egyik legnagyobb illúziója, hogy az igazságot, melynek puszta
megismerhetőségét amúgy megkérdőjelezi, többségi szavazattal igyekszik
kimutatni. Jézus kérdésére lehet Szonda Ipszosszal kerestetni a választ, és
valószínűleg ma is hasonló válaszokat kapnánk, mint amilyeneket Jézus
kapott az első kérdésre. Ki ennek-ki annak tartja, ez tökéletesen megfelel
az uralkodó relativizmusnak, és egybecseng a vallási szupermarketben
csemegézők elvárásaival. Egészen más a helyzet, amikor a második

kérdést teszi fel Jézus: itt arra kell válaszolnunk, hogy mi hogyan állunk
hozzá. Ilyenkor nem segít sem az átlag ismerete, sem a Google (vagy más
kereső) számlálója. Pedig 0,354 másodperc alatt 25025 találatot jelez a Ki
Jézus kérdésre! Íme, az 1. számú találat: Jézus egy ember, aki csaknem
2000 éve élt. Egy József nevű ács fia volt, az édesanyját pedig Máriának
hívták. Ők egy zsidó család voltak. No, tessék! Nem garantálom, hogy a
többi 25024 találat ennél pontosabban felel arra, amit Jézus szeretne tudni
tőlünk! 1970-ben közismerten a Vigília körkérést tett fel:
Ki nekem Jézus?
A körkérdést – és ez mennyire más, mint a közvélemény-kutatás –
érdemes volna 10 évenként megismételni. Magunknak pedig újra és újra
fel kell tennünk a kérdést!
Sok személyes válasz létezik, és Jézus személyes választ akar. Kinek
Barát, kinek Tanító, kinek Mester, kinek Megváltó – mindezek a válaszok
a maguk módján helytállók. De csak egy válasz van, amelyre olyan
jutalom jár, amilyet Péter kapott: a mennyek országa kulcsai. S ma már el
se kell titkolni a helyes választ.
A valódi kérdés persze inkább az, hogy mi közöm ehhez a Máriához,
Józsefhez, meg a fiúkhoz. Más szóval: mit változtatnak az életemen.
Amennyit változtat, annyit jelent nekem a Fiú. S Péter a végső választ
fejjel lefelé adta. Amiből kiderül, hogy a kérdés kényelmetlen. S mégis,
válaszolnom kell.
Kiss Ulrich SJ
Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged.
Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz,
és e világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben
megtaláljuk igazi örömünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által.

