Verkündigung – Hirdetések – Anunţuri
Donnerstag – Csütörtök – Joi,

16.02.2017

16.00 – Lebensmittelausgabe an die Kranken / Élelmiszer kiosztás
betegeknek / Împărțirea alimentelor la domiciliul bolnavi.

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ
ELISABETIN

FASTENZEIT – NAGYBÖJTI IDŐ – POSTUL MARE 2017
Exerzitien im Alltag , das erste Treffen mit der Teilnehmer, am Sonntag,
05.03.2017, um 16.00 Uhr.
Hétköznapok lelkigyakorlata, első találkozás a résztvevőkkel, vasárnap,
2017.03.05, 16.00-kor.
Ezerciții spirituale zi de zi, prima întâlnire cu participanții duminica,
05.03.2017,ora 16.00
 Calea Crucii, în limba română, în fiecare sâmbătă de la ora 17.15
 Keresztút, magyarul, pénteken, 17.15-kor
 Kreuzwegandacht, in deutschr Sprache, Donnerstag, 17.15 Uhr

März / Március / Martie 2
ÎNTRE APUSUL UNEI DIMINEŢI ŞI RĂSĂRITUL UNEI ÎNSERĂRI
ZIUA MÂNTUITORULUI

„Atunci l-au dus pe Isus de la Caiafa la pretoriu. Şi era dimineaţă.” (Io
18,28)

SERIE DE TREI PREDICI ŢINUTE DE CĂTRE ION CĂDĂREAN,
PREOT LA MARIA RADNA, DESPRE ZIUA PATIMILOR DIVINULUI
MÂNTUITOR ŞI A SUFERINŢELOR SALE PENTRU
RĂSCUMPĂRAREA NEAMULUI OMENESC.
17-18 martie 2017, ora 18.00
19 martie 2017, ora 11.30

2017
www.parohiaelisabetin.ro

3. Az Ige ajándék (folytatás)
A gazdag és a szegény Lázárról szóló evangéliumi rész segít bennünket abban,
hogy jól felkészüljünk a közelgő Húsvétra. A Hamvazószerda liturgiája nagyon
drámai módon arra figyelmeztet bennünket, hogy mi is éljük át hasonlóan azt,
amit a gazdag ember tesz. A pap, amikor homlokunkra rajzolja a keresztet a
hamuval, ezeket a szavakat ismétli: „Emlékezz, ember, hogy porból vagy és porrá
leszel!” A gazdag és a szegény ember ugyanis egyaránt meghal és a példabeszéd
nagyobbik része már a másvilágon zajlik. A két főszereplő hirtelen rádöbben:
„semmit sem hoztunk erre a világra, s nem is vihetünk el semmit” (1 Tim 6,7).
A mi pillantásunk is a túlvilágra szegeződik, ahol a gazdag ember hosszas
párbeszédet folytat Ábrahámmal, akit „atyjának” nevez (Lk 16, 24.27), s ezzel
megmutatja, hogy ő is Isten népéhez tartozik. Ez életét még ellentmondásosabbá
teszi, hiszen eddig semmit sem tudtunk meg Istennel való kapcsolatáról. Életében
nem volt hely Isten számára, az egyetlen isten ő maga volt saját maga számára.
Csak a túlvilági gyötrelmek között ismeri fel a gazdag ember Lázárt és azt
szeretné, hogy a szegény enyhítse kínjait egy kis vízzel. Hasonló dolgokat kér
Lázártól, amelyeket a gazdag meg tudott volna tenni, ám soha nem tett meg.
Ábrahám azonban elmagyarázza neki: „Emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó
dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt
vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem” (25.v). A
túlvilágon valamiképpen helyreáll az igazság, és az életben elszenvedett
gyötrelmeket kiegyenlítik a jó dolgok.
A példabeszéd folytatódik és így üzenetet hordoz minden keresztény számára. A
gazdag ugyanis, akinek élnek még testvérei, azt kéri Ábrahámtól, hogy küldje el
ezekhez Lázárt, hogy az figyelmeztesse őket, ám Ábrahám így válaszol: „Van
Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak” (29.v). És a gazdag ember
ellenvetésére, meg is erősíti: „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a
halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek” (31.v).
Ilyen módon előttünk áll a gazdag ember igazi problémája: rossz sorsának
eredete abban áll, hogy nem hallgatja meg Isten igéjét; ezért nem szereti már
Istent és ezért veti meg felebarátját. Isten Igéje élő erő, amely képes kiváltani a
megtérést az ember szívében és a személyt ismét Isten felé fordítani. Ha bezárjuk
szívünket Isten nekünk szóló ajándéka előtt, következésképpen testvérünk előtt is
zárva marad a szívünk.

Kedves Testvérek! A Nagyböjt alkalmas idő rá, hogy megújuljunk az Ő
Igéjében, a szentségekben és a felebarátainkban élő Krisztussal való
találkozásban. Az Úr, aki a pusztában eltöltött negyven nap alatt legyőzte a
Kísértő cseleit, megmutatja nekünk, hogy melyik úton járjunk. Vezessen minket
a Szentlékek a valódi megtérés útján, hogy újra felfedezzük Isten Igéjének
ajándékát, megtisztuljunk a látásunkat elvakító bűneinktől és Krisztust szolgáljuk
a szükséget szenvedő testvéreinkben. Bátorítok minden hívőt, hogy e lelki
megújulást mutassák ki azokban a nagyböjti gyakorlatokban, amelyeket az
egyházi szervezetek kezdeményeznek szerte a világban, hogy növekedjen a
találkozás kultúrája az emberiség egyetlen nagy családján belül. Imádkozzunk
egymásért, hogy Krisztus győzelmében részesedve képesek legyünk megnyitni
kapuinkat a gyengék és a szegények előtt. Így tudjuk majd Húsvét örömét
teljesen megélni és tanúskodni róla.

Ferenc

Uram, jó nekünk itt lennünk!
A színeváltozás eseményének előzménye Péter hitvallása. Ezután beszél Jézus
először arról, hogy szenvednie kell, de feltámad a halálból. Ezt követően viszi fel
a hegyre Jézus Pétert, Jakabot és Jánost.
A színeváltozás története emlékeztet minket a Sínai-hegyi eseményekre, ahol
Isten Mózessel beszél szemtől szembe, mint barát a barátjával. Ugyanitt
találkozik Istennel Illés is, aki az enyhe szellő susogásában ismeri fel Őt.
A felhangzó szózat szeretett fiának nevezi Jézust, akit az Atya dicsőségében
látunk. A jelenés megerősíti, hogy a kereszt és a feltámadás dicsősége
összetartoznak. A Jézus testéből felragyogó fény az a dicsőség, amelyet majd a
feltámadással megoszt övéivel.
Péter szava, Uram, jó nekünk itt lennünk, kifejezi a látomás nyomán meglévő
megrendültségét.
Én hol találkozom Istennel? A templomban, a csendes imában, a liturgiában,
vagy otthoni elcsendesülésemben, a másik emberrel való találkozásban.
Megtapasztalhatom, hogy jó az Isten közelében lenni. Fontos, hogy tennem kell
ezért a találkozásért. Fel kell mennem a hegyre.
Ugyanakkor azt is átélem, hogy következménye van ennek a találkozásnak.
Ahogy az apostoloknak, úgy nekem is le kell jönnöm a hegyről, vissza kell
térnem a hétköznapokba. Magammal viszem a találkozás fényét, örömét, amely
sugárzik rólam, ha engedem.
Fülöp Ákos 2017

