
Hirdetések: 

1. Hétfőn délután 3-kor bibliakör lesz a plébánián. 

2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, azután este háromnegyed 8-tól 

jegyeskurzust tartunk a plébánián. 

3. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be 

szentmise a Templomban. Délután 5-től szentségimádást végzünk. Annak 

elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól elimádkozzuk a 

zsolozsma esti dicséretét. A mai napon lesz beteglátogatás is. 

4. Jövő szombat elsőszombat lesz. Közös rózsafüzérezés lesz a 

Templomban a litánia előtt, este negyed 6-tól a Rózsafüzér Társulat 

vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi 

és szerzetesi hivatásokért.  

5. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk 

elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. 

A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a 

Loretói litániát a Templomban. 

6. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Atanáz egyháztanítóra, 

szombaton Boldog Gizella királynéra emlékezünk. Kedden Szent Fülöp és 

Jakab apostolokat ünnepeljük. Jövő vasárnap hivatások vasárnapja lesz, 

könyörgőnap a papi hivatásokért. 

6. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk 

személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és 

erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át 

ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, 

Szent Kereszt Iskola). 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

A férfi száguldozik az új sportautójával. Egyszer csak egy rendőr megállítja, 

és megkérdi tőle: – Nem látta a sebességkorlátozó táblát? – Miért biztos úr, 

– kérdezi megdöbbent tekintettel a férfi, egy hatalmas csuklás kíséretében. – 

Csak nem ellopta valaki? 
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HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA  

A válaszos zsoltár válasza: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél 

engem.  

 A legutóbbi papi rekollekción előadást tartott egy édesanya, aki 

abortuszon átesett nőknek vezet lelkigyakorlatokat, immár 12 éve. Ennek 

tapasztalatait osztotta meg a Váci egyházmegye jelenlévő papjaival, 

diakónusaival. Az egyik érdekes tapasztalat, amiról beszámolt, az a lelki 

gyógyulás és megújulás, amihez ezek az alkalmak hozzásegítették az érintett 

nőket. Az abortusz – mesélte – olyan sebeket okoz a gyermekét elutasító 

édesanyának, ami évek, sőt évtizedek alatt sem gyógyulnak be, és amik 

nemcsak testi, de érzelmi, lelki sérüléseket is okoznak, tehát az egész 

személyiségre kihatással vannak. Emiatt a lelkigyakorlaton megtapasztalt 

gyógyulás is mélyreható következményekkel jár: a résztvevők 

megtapasztalják Isten irgalmas szeretetét ott, ahol leginkább szenvednek, ami 

a legnagyobb lelki terhet okozza számukra. A baj gyökeres orvoslása pedig 

hatalmas energiákat szabadít fel, a nők arról számolnak be, hogy képessé 

válnak újra érezni, örülni és szeretni Isten újjáteremtő szeretetének 

köszönhetően. A lelki gyógyulás olyan erejű, hogy attól kezdve sokan 

Krisztus irgalmas szeretetének az apostolaivá válnak környezetükben. 

 A mai evangélium egy drámai találkozásról szól: Péter találkozik 

azzal az Úrral, akit megtagadott, akit cserbenhagyott akkor, amikor az Úr a 
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legkiszolgáltatottabb állapotában volt. Jézus odalép Péterhez, és megszólítja 

őt: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” (Jn 21,15). 

Szavaiban nincs szemrehányás, Ő nem haragszik Péterre, réges-régen 

megbocsátott neki. De tudja, hogy Péter számára árulása elakadást jelent, 

amin képtelen túllépni. Ezért az Úr szelíden szóba hozza a témát, nem 

direktbe, csak közvetett módon: háromszor is megkérdezi Pétert, hogy 

szereti-e Őt, utalva ezzel Péter háromszori tagadására. Megtörténik a 

kiengesztelődés, Péter „meggyógyul”, és a történetből megerősödve kerül ki: 

ettől kezdve még jobban szereti az Urat, még jobban értékeli a 

megbocsátását, még alázatosabban fogadja el saját törékenységét. Jézus 

szeretne mindnyájunkhoz közel lépni, gyógyító szeretetének kenetét öntve 

oda, ahol a leginkább szenvedünk, legjobban szégyellünk. Teszi ezt végtelen 

tapintattal, páratlan gyengédséggel. A lelki újjászületés, feltámadás ott ér el 

minket, ahol leginkább átéltük a meghalásunkat! Küldetést is ad nekünk: 

tegyünk tanúságot arról, hogyan érintett meg minket Isten szeretete! 

A szentgyónás: a gyónó hite, a megtérés elhatározása (3. rész) 

Mint mondottam: szükséges a gyónó részéről a hit. Nemhívőket nem 

szabad gyónásra kényszeríteni, esküvőjük előtt sem. A hit nélkül végzett 

gyónás nem adja meg a bűnök bocsánatát, sőt Isten szentségét sérti. A 

gyakorló katolikusnak se szabad azzal a hátsó gondolattal gyónnia, hogy „ez 

úgyse fog használni semmit”. Istennek vallja meg bűneit, és Isten 

mindenható. A jó gyónás nemcsak eltörli a bűnöket, hanem megadja a 

szükséges kegyelmet a bűnök jövőbeni elkerüléséhez is. Számos gyónó 

ebben nem hisz, és ezért megreked bűneiben. Ha hinne, haladna.  

Szükséges továbbá a megtérés elhatározása. Mondhatnám úgyis: 

szükséges a bűnbánat. Két okból fogalmazok másképp. Egyrészt: a „bánat” 

szó érzelemre látszik utalni, jóllehet itt az akarat aktusáról van szó. Másrészt: 

ebben az elhatározásban benne van az elégtétel elvégzésének szándéka is. Az 

ősegyházban csak vezeklés után kaptak feloldozást a bűnbánók, a jelen 

gyakorlat viszont később elvégzendő elégtételt szab ki. Hangoztatni kell, 

hogy ez lényeges része bűnbánatunknak. Bűnünk sebet ütött az Egyházon, és 

legalább jelképes cselekedettel ki kell fejeznünk, hogy készek vagyunk 

gyógyítgatni ezt a sebet. Az elégtétel elvégzésének szándéka nélkül végzett 

gyónás érvénytelen. Ha nem értjük az elégtételt vagy problémát jelent az 

elvégzése, szólnunk kell a gyóntatónak. Amennyiben a gyónás után mégse 

végezzük el az elégtételt, ez nem teszi visszamenőleg érvénytelenné a 

gyónást, de vétkes mulasztás. Ha addig halogattuk, amíg elfelejtettük, mi is 

volt az elégtétel, következő gyónásunkban (vagy ugyanattól a gyóntatótól 

gyónáson kívül is) másik elégtételt kérhetünk. Mindezek fényében lényeges, 

hogy a gyóntatószékből távozva számontartsuk és mielőbb elvégezzük a 

penitenciát. 

A „megtérés elhatározása” azonban sokkal több az elégtétel 

elvégzésének szándékánál. Szükséges, hogy a gyónás megtérést jelentsen, 

vagyis elfordulást a bűntől és odafordulást Istenhez, akit a jövőben teljes 

szívünkből törekszünk szeretni. Találkozni lehet olyan gyónókkal, akik a 

feloldozást csak a múltbeli bűnök sztornírozásának tekintik, de nincs 

szándékuk változtatni életükön. Nem mondanak le a politikai ellenfél iránt 

táplált gyűlöletükről, fönn akarják tartani házasságon kívüli szexuális 

kapcsolatukat, szenvedélybeteg létükre nem hajlandók elvonókúrára, vagy 

ragaszkodnak súlyos közeli bűnalkalmakhoz (pl. szerelmesek egy lakásban, 

tanúk nélkül, kulcsrazárt ajtók mögött). Az ilyen gyónás érvénytelen és 

szentségtörő. Ha történetesen föloldozást kapnak egy kevésbé figyelmes 

vagy liberális felfogású gyóntatótól, ez nem törli el bűneiket, mert a 

bűnbocsánat objektív feltételei hiányoznak. A gyóntatónak csak alkalmazni 

van joga a katolikus erkölcstant, nem megváltoztatni. A kegyelmet ugyan 

közvetíti, de nem ő adja.  

Szomorú típusa az ilyen megtérés nélküli gyónónak, aki saját 

erkölcstant csinál magának, mondván, hogy „az ő lelkiismerete szerint” 

megengedett az, ami a katolikus Egyház szerint tilos. Mint Szent II. János 

Pál pápa tanítja, a szabadság csak akkor szabadság, ha az igazságban 

gyökerezik. Az igazságot pedig nem a mi vélekedésünk állítja elő. Nem mi 

rendelkezünk az igazsággal, az igazság rendelkezik velünk. Sem az egyedi 

hívő, sem a gyóntató vagy teológiai tanár nem teheti túl magát azon az 

igazságon, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa biztos és kötelező módon 

elénk ad. „Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak; akik 

a sötétséget világossággá teszik, és a világosságot sötétséggé” (Iz 5,20). A 

megtérés a tévtanokból a hit igazságához való visszatérést is jelenti. (Dr. 

Kovács Gábor) 


