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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 Pța Unirii.
18.00 – Anbetung um geistliche Berufe – Szentségimádás a lelki
hívatásokért – Adorație Euharistică pentru vocații spirituale
Freitag – Péntek – Vineri, 08.09.2017
08.30 –Gottesdienst 10.00 – Szentmise 11.30 – Sfântă
liturghie 19.00 – CONCERT: ”Ave Maria”
Sâmbăta – Szombat – Samstag, 09.09.2017
18.00 – CONCERT Instrumental-Vocal

Freitag – Péntek – Vineri, 15.09.2017
16.00 – Ewigeprofess-Örökfogadalom/Depunerea votuului
perpetuu Fra Sorin Vrânceanu SDS
Sâmbăta – Szombat – Samstag, 16.09.2017
11.00 - 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

September – Szeptember – Septembrie 1

2017
www.parohiaelisabetin.ro

.

Segíts másokon!

(Ámon Ottó)

Isten társas lényeknek teremtette az emberiséget. Ádám mellé gyorsan
megteremtette Évát. Az első testvéreknél is megnyilatkozik ez. Amikor
Káin rátámadt öccsére, és megölte. (Ter 4, 8). Az Úr részéről a
legeslegelső kérdése Káinhoz: Hol van Ábel, az öcséd? (Ter 4, 9).
Embertársaink jutnak bajba, de ha nagyon nem kérnek segítséget, úgy
megyünk el a bajba jutott ember mellett, mint a pap és a levita az irgalmas
szamaritánus történetében (Lk 10 30-32).
Társas lények vagyunk! Ezért is gondoskodott Jézus az ő követőinek
társaságáról, ezért rendelte az Egyházat, rendelte a családot és az egyes
helyek egyházközösségeit! A keresztények Krisztussal kegyelmi
közösségben egy természetfölötti valóságot, egy testet alkotnak: Krisztus
titokzatos testét . Erre Szent Pál apostol számos helyen nyilatkozik!
Ne feledjük ezt a tanítást Szent Pál megtérésének első perceiben Jézus
maga adta. Hogyan is történt a damaszkuszi úton? Amikor hirtelen
mennyei fény ragyogta körül. A földre zuhanva hallotta, hogy egy hang
így szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Erre megkérdezte: „Ki
vagy te, Uram?” „Én vagyok Jézus, felelte.” (ApCsel 9, 3-5). Az Úr
azonosítja magát üldözött híveivel . E szavakra gondolt Szent Pál, amikor
leveleiben kifejtette Krisztus titokzatos Testéről szóló tanítását: a
megdicsőült Jézusnak és híveinek kegyelmi életközösségét . Idézet a
római levélből: Amint egy testben több tagunk van, de nem ugyanaz a
föladata mindegyik tagnak, éppúgy sokan egy testet alkotunk Krisztusban,
egyenkint viszont egymásnak tagjai vagyunk. A nekünk adott kegyelemnek
megfelelően azonban különböző ajándékaink vannak. (Róm 12, 4-6).
Szent Pál szerint tehát egymásnak tagjai vagyunk, felelősek vagyunk
egymásért. Segítenünk kell egymásnak az előrehaladásban. A vasárnapi
evangéliumi szakaszt megelőzi az eltévedt bárányról szóló krisztusi
példabeszéd. Mennyi szeretet rejlik a szövegben is. Nem nevezi
gonosztevőnek, hanem csak eltévedtnek azt az egyet! Ezért hagyja ott a 99
igazat és megkeresi azt az egyet. Ennek alapja a Szentírás szerint:
Mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül.
(Mt 18, 14). Itt sem használ indulatos sértő vagy megbélyegző szavakat!

Segítenünk kell egymáson. Segíteni az égbe vezető úton, azoknak is, akik
eltévedtek, elcsatangoltak. Hallgassuk meg e kérdésben Szent Ágostont:
{Soha nem szabad vállalnunk a feladatot, hogy mást bűnéért megfeddjük,
csak akkor, ha magunkban felvetett kérdésekkel megvizsgáltuk
lelkiismeretünket, és Isten előtt világosan felelhetünk magunknak, hogy
szeretetből cselekszünk! Ha, akit te vádolsz, annak meggyalázása,
fenyegetése, vagy üldöztetése a lelkedet marcangolja, még ha úgy látszik
is, hogy ő általad meggyógyítható, addig ne szólj, amíg előbb magad meg
nem gyógyultál. Mert bármit mondasz, ilyen zaklatott lélekkel az, inkább
a büntető kirohanása, nem pedig a testvéri feddőnek a szeretete. Előbb
szeress, és mond, amit akarsz! Sosem lesz átokmondás az, ami átok
színezetében hangzott el, ha nem feledkezel meg arról, és érzed, hogy te
az Isten szavának kardjával társadat meg akarod szabadítani a bűnök
ostromától. De ha véletlenül – s ez igen sokszor megtörténik – szeretettel
kezdesz el ilyen cselekedetet, és ahhoz szerető szívvel fogsz hozzá,
cselekvés közben azonban – midőn neked ellenszegülnek – valami
közbejön, ami téged eltérít attól, hogy az embernek a vétkét korhold, és
magának az embernek tesz ellenségévé – akkor később könnyeddel mosd
le ezt a port . Még üdvösebb, ha arra gondolsz, mennyire nem szabad
büszkén viselkednünk mások bűnei miatt, amikor még magában az ő
feddésükben is vétkezünk, amikor a bűnös iránti harag könnyebben tesz
minket haragvóvá, mint nyomorú helyzete iránt érzett irgalom .} (Ex ep.
Ad Gal. Br. OSB 4/383).
Másutt pedig így tanít: { Arra figyelmeztet az Úr, hogy kölcsönösen ne
hanyagoljuk el egymás bűneit, de nem úgy, hogy arra figyelünk, mit is
kárhoztassunk, hanem úgy, hogy arra ügyeljünk, amit javítani tudunk.
Szeretettel kell korholnunk , nem bántó, hanem jobbító szándékkal. Ha
nem törődsz mások bűnével, rosszabb leszel nála. Ha ő sértést követ el,
akkor önmagán ejt súlyos sebet, de ha nem törődsz testvéred sebével,
akkor hallgatásodban rosszabb vagy, mint ő szitkozódásában.} (De verb.
Dom.).
Ha szeretetem nincs bennem, mit sem használ nekem. (1Kor 13, 3).
CA – A. Sz. Tamás: Catena Aurea: Kommentár Máté evangéliumához (JATEPress, Szeged 2000).
OSB 4/383. – Breviarium Ordinis Sancti Benedicti (Budapest, 1914) IV. kötet 383. oldal.

