
Hirdetések 

1. Ma van anyák napja! Köszöntsük Égi Édesanyánkat és földi 

édesanyánkat, nagymamáinkat és dédnagymamáinkat! 

A fél 10-es misét élőben is közvetítjük a Mária Rádió facebook oldalán és 

Youtube csatornáján. Ez utóbbi a következő linken érhető el: 

https://www.youtube.com/channel/UCwZCJ4xlB4rORu6G2YZun3w. Aki 

feliratkozik erre a csatornára, automatikus értesítést kap az itt közvetített 

szentmisékről és más eseményekről. 

2. Hétfőn délután fél 5-kor nyugdíjas klub, este 6-kor Biblia kör. Szerdán 

este háromnegyed 8-kor jegyeskurzus. 

3. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 

6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség. A 

húsvéti időszakban még elvégezhetjük a „kötelező” szentgyónásunkat! 

4. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Fülöp és Jakab apostolokat 

ünnepeljük, kedden Szent Flórián vértanúra, pénteken Boldog Gizellára 

emlékezünk. 

5. „Idősek missziója” címmel egy rövid kiadványt készítettünk azon idős, 

beteg testvéreink számára, akik szeretnének tudatosabban egyesülni Krisztus 

áldozatával, amit a lelkek üdvösségéért vállalt. A kiadványt a Tanítvány 

értesítő mellé helyeztük ki, szabadon elvihető. 

6. A helyi Karitász szeretné felmérni az egyházközség bizonyos 

szükségleteit és lehetőségeit. Emiatt kihelyeztünk egy dobozt a Templom 

hátsó részén, a könyvasztalra, amibe kéréseket és felajánlásokat tartalmazó 

üzeneteket lehet bedobni, a doboz mellett olvasható felajánlom-segítek, ill. 

keresek-kérek lapokon felsoroltak alapján.  

7. Május hónap a Szűzanyának szentelt hónap. Isten anyjával ápolt 

személyes, meghitt kapcsolat elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a 

Loretói litániát. Szombatonként este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a 

litániát. 

8. Imaapostolság májusi szándéka a pénzügyi világ felelőseiért: 

Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt 

munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az 

állampolgárokat annak veszélyeitől. 
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HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében. 

 Jean Vanier Közösség című könyvében megállapítja, hogy 

„kezdetben a közösség nagyon lelkesen éli a nyolc boldogságot, az Istentől 

való teljes függőséget, a szegénységet, elfogadja a bizonytalanságot és az 

élet nehézségeit. Lassanként a fáradtsággal, a betegséggel vagy egyszerűen a 

korral, esetleg egyéb tényezőkkel más szükségletek támadnak, például a 

biztonság és a kényelem igénye.” Ha egy pillantást vetünk az 

egyháztörténelemre, könnyen belátjuk ennek az állításnak az igazát. Olybá 

tűnik, hogy a dolgok természetes irányultsága a langyosság, a középszerűség 

felé sodorja mind az egyéneket, mind pedig a közösségeket. A bebiztosított 

lét, annak kiszámíthatóságával és tervezhetőségével alapvető, természetes 

létszükségletünk, ám pont ez az állapot képes leginkább elapasztani a 

természetfeletti kegyelmet.  

Ennek ellenpólusa akkor jelenik meg az, amikor egzisztenciálisan 

megtapasztaljuk, hogy nem tudjuk kézbe tartani életünk egészet vagy egyik-

másik területét. Ez a létbizonytalanság vagy kétségbeesésbe hajszol minket, 

vagy pedig elvezet az Istenre való mélyebb ráhagyatkozásra. Csak ha 

elfogadjuk, hogy életünk alapvetően függ Istentől, és ezt az Istenre utaltságot 

bevállaljuk a mindennapok apró-cseprő elbizonytalanító helyzeteiben, akkor 

tud a kegyelem átalakítani minket, akkor keletkezik ugyanis rés a védelmünk 
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páncélján, amely repedésen keresztül belénk tud csepegni az életadó, isteni 

kegyelem.  

Jézus a mai evangéliumban azt kéri tőlünk, hogy „maradjatok 

bennem, akkor én is bennetek maradok” (Jn 15,4). A benne maradás azt 

jelenti, hogy elfogadjuk, hogy tőle függünk. Ha ezt bevállaljuk, Isten 

bennünk tud maradni. Kovács Gábor atya írja, hogy „a keresztény alázat a 

függés vállalása.” Istentől való függősünk elfogadása tehát alázat, annak 

elutasítása gőg. A gőgös ember ezért nem tudja befogadni Isten ajándékot, 

míg az alázatos emiatt válik képessé megnyílni előtte. Ennek fényében 

érthető, miért írja az apostol azt, hogy „Isten a kevélyeknek ellenáll, az 

alázatosaknak azonban kegyelmet ad” (Jakab 4,6). 

Ferenc pápa Apai szívvel kezdetű levele a Szent József-évre (3. rész) 

 3. Engedelmes apa. Hasonlóan ahhoz, amit Isten Máriával tett, 

amikor kinyilvánította neki üdvözítő tervét, ugyanígy József előtt is feltárta 

terveit, mégpedig álmokon keresztül, melyeket a Bibliában, mint minden 

ókori népnél, az egyik olyan eszköznek tekintettek, amellyel Isten 

kinyilvánítja akaratát.  

Józsefet erősen felzaklatja Mária érthetetlen terhessége: nem akarja 

„nyilvánosan bevádolni”, hanem úgy dönt, hogy „titokban küldi el” (Mt 

1,19). Az első álomban az angyal segít megoldania súlyos dilemmáját: „Ne 

félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant magzat a Szentlélektől van! 

Fiút fog szülni, akit Jézusnak nevezz el, mert ő szabadítja meg népét 

bűneitől!” (Mt 1,20–21). Ő nyomban válaszol: „Amikor felébredt álmából, 

úgy tett, ahogy az Úr angyala megparancsolta neki” (Mt 1,24). 

Engedelmességével legyőzte drámáját, és megmentette Máriát. 

A második álomban az angyal megparancsolja Józsefnek: „Kelj fel, 

fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem 

szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket!” (Mt 2,13). 

József nem habozott engedelmeskedni, anélkül, hogy kérdéseket tett volna 

fel a nehézségekről, melyekkel szembe kell néznie: „Ő pedig felkelt, fogta a 

gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba, és ott maradt 

Heródes haláláig” (Mt 2,14–15). 

Egyiptomban József bizalommal és türelemmel várta az angyaltól a 

megígért értesítést arról, hogy visszatérhet hazájába. Egy harmadik álomban 

az isteni hírvivő tájékoztatja őt, hogy meghaltak azok, akik meg akarták ölni 

a gyermeket, aztán megparancsolja neki, hogy keljen fel, fogja a gyermeket 

és anyját, és térjen vissza Izrael földjére (vö. Mt 2,19–20), ő pedig ismét 

habozás nélkül engedelmeskedik: „Felkelt, fogta a gyermeket és anyját, és 

Izrael földjére ment” (Mt 2,21). 

De a visszaút során „amikor meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz 

uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután figyelmeztetést 

kapott álmában – és ez már negyedik alkalommal történt –, Galileába indult, 

és amikor odaért, egy Názáret nevű városban telepedett le” (Mt 2,22–23). 

Lukács evangélista arról számol be, hogy József megtette a hosszú és 

kényelmetlen utat Názáretből Betlehembe, Augustus császár népszámlálásra 

vonatkozó törvényének megfelelően, hogy regisztráltassa magát 

szülővárosában. És épp ehhez az alkalomhoz kapcsolódóan született meg 

Jézus (vö. Lk 2,1–7), és felvették a Birodalom nyilvántartásába, mint az 

összes többi gyermeket. 

Különösen Szent Lukács az, aki igyekszik kiemelni, hogy Jézus 

szülei betartották a törvény minden előírását: elvégezték Jézus 

körülmetélésének, Mária szülés utáni tisztulásának, az elsőszülött Istennek 

való felajánlásának szertartását (vö. Lk 2,21–24.)  

Egész életében, minden körülmények között József ki tudta mondani 

„fiat”-ját, mint Mária az angyali üdvözletkor és Jézus a Getszemáni-kertben. 

Családfőként megtanította Jézust, hogy engedelmeskedjen szüleinek 

(vö. Lk 2,51), Isten parancsának megfelelően (vö. Kiv 20,12). 

Názáret rejtekében, József iskolájában, Jézus megtanulta teljesíteni az 

Atya akaratát. Ez az akarat lett mindennapi eledele (vö. Jn 4,34). Életének 

legnehezebb pillanatában is, melyet a Getszemáni-kertben élt át, inkább az 

Atya akaratát követte, és nem a sajátját, és „engedelmes volt […] a 

kereszthalálig” (Fil 2,8). Ezért a Zsidóknak írt levél szerzője arra a 

következtetésre jut, hogy Jézus „abból tanulta meg az engedelmességet, amit 

elszenvedett” (Zsid 5,8). Mindezekből az eseményekből kitűnik, hogy 

Józsefet „Isten arra rendelte, hogy apaságának gyakorlásával szolgálja Jézust 

és küldetését: József ily módon együttműködik az idők teljességében a 

megváltás nagy misztériumával, s így ő valóban az üdvösség szolgája”. 


