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„Halál, hol a te diadalod?
Halál, hol a te fullánkod?
A halál fullánkja a bűn, a
bűn ereje pedig a törvény.
De hála az Istennek, aki a
diadalt adja nekünk a mi
Urunk Jézus Krisztus által! Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak,
rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az
Úr munkájában, hiszen
tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az
Úrban."
1Kor 15,55-58

Húsvét titka a szeretet titka. Azé a szereteté, mellyel
az Atya szereteti a Fiút,
mely szeretetnek semmi
sem szab határt. Szeretetből született közénk az Isten Fiú, szeretetből lett
emberré, szeretetből szenvedett, adta életét, értünk,
és ez a szeretet támasztotta
fel a halálból Őt, aki maga a
Szeretet.
A szeretet nem ismer határokat. A szeretet képes áttörni falakat, egyedül képes
áttörni a halált mely az emberi élet legnagyobb „fala”.
Minden szeretetlen állapot
az ember életében halott

állapot. Támadjunk fel
Krisztussal együtt „halott”
állapotunkból mi is, az Isten szeretete élesszen fel
bennünket, kik odáig halottak voltunk (vö. Ef 2,5).
A szeretet önzetlen, a szeretet „tiszta”. Korlátai azért
nincsenek, mert a Szeret
mindennél előbb volt… A
teremtést megelőzte a kegyelem, a megváltást, a szeretet.

mely szeretet egykor átvisz
bennünket is a halálból az
életre, az örök életre…
Kívánok minden kedves
olvasónak áldott Húsvétot;
feltámadást, hitet reményt
és szeretetet!
Mórocz Tamás plébános

Az igazi feltámadás itt a
földön kezdődik, amikor
Isten megadja nekünk,
hogy szeretni tudjunk. Úgy
ahogy Ő szeret(ett) minket,

Josef Ratzinger: Húsvéti imádság
Urunk, Jézus Krisztus, te a halál sötétségébe elküldted világosságodat. A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, s
titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük. Add meg nekünk a hit
alázatos egyszerűségét, mely nem hagy tévelyegni minket, s ha a sötétség és az
elhagyatottság óráiba hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az
időben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív, elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk, elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk, azoknak, akik még
jobban rászorulnak erre. Hadd világítson be húsvéti örömöd titka, mint a hajnalfény, napjainkba, hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagyszombatjain. Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai időkben
is, vidáman járjuk utunkat, eljövendő dicsőséged felé.
Amen.
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FERENC PÁPA LEVELE A CSALÁDOKHOZ
Házatok küszöbén állva fordulok hozzátok, mert egy olyan
eseményről szeretnék beszélni nektek, amely, mint tudjátok,
októberben lesz a Vatikánban. A püspöki szinódus rendkívüli
közgyűléséről van szó, melynek kitűzött témája: „A családdal
kapcsolatos lelkipásztori kihívások az új evangelizáció összefüggésében.” Ma ugyanis az egyháznak úgy kell hirdetnie az
evangéliumot, hogy szembenéz azokkal a sürgető lelkipásztori teendőkkel is, amelyek a családot érintik.

„Lelkem várja az Urat, jobban,
mint az őrök a reggelt, mint
az őrök a reggelt”
Zsoltárok könyve
130. rész 6. vers

Ebbe a fontos időszakba Isten egész népe be van vonva, a püspökök, a papok, a megszentelt személyek, valamint a világi hívők a világ összes részegyházaiban, akik mind tevékenyen részt vesznek az előkészítés folyamatában: vagy konkrét javaslatokkal, vagy elengedhetetlen imádságos támogatásukkal.
Kedves családok, különösen részetekről nagyon szükséges és fontos az imádságos támogatás! Ez a szinódusi
gyűlés ugyanis kimondottan veletek foglalkozik, a ti hivatásotokkal és küldetésetekkel az egyházban és a társadalomban, a házasság, a családi élet, a gyermeknevelés problémáival, valamint a családoknak az egyház küldetésében betöltött szerepével.
Ezért kérlek titeket: buzgón imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy világosítsa meg a szinódusi atyákat, és vezesse őket nehéz feladatukban. Miként tudjátok, ezt a rendkívüli szinódusi gyűlést egy évvel később követni fogja
majd az ún. rendes szinódus, amely szintén a család témájával foglalkozik. És ahhoz kapcsolódóan 2015
szeptemberében rendezik meg a családok világtalálkozóját Philadelphiában.
Imádkozzunk hát együtt mindnyájan, hogy ezen eseményeken keresztül az egyház valóban a Szentlélek segítségével haladjon előre a reflexió és a döntéshozatal útján, megfelelő lelkipásztori eszközöket találjon a családok megsegítésére, és az evangélium világosságával és erejével tudjon szembenézni a mai kihívásokkal.
E levelet Jézus templomi bemutatásának ünnepén írom nektek. Lukács evangélista elbeszéli, hogy Szűz Mária
és Szent József – a mózesi törvénynek eleget téve – elvitték a gyermeket a templomba, hogy felajánlják az Úrnak, és ekkor két idős ember, Simeon és Anna a Szentlélektől indíttatva elébük mentek, és felismerték Jézusban a Messiást (vö. Lk 2,22–38). Simeon karjába vette, és hálát adott Istennek, hogy végre „megláthatta” az
üdvösséget; Anna pedig előrehaladott kora ellenére új erőre kapott, és elkezdett mindenkinek beszélni a gyermekről.
Nagyon szép ez a jelenet: két fiatal szülő és két idős ember, Jézus körül. Jézus valóban ezt teszi: segít, hogy
egymásra találjanak és eggyé forrjanak a nemzedékek! Ő annak a szeretetnek a kiapadhatatlan forrása, amely
legyőz minden bezárkózást, minden magányt, minden szomorúságot. A családi élet útján számos szép időszakot osztotok meg egymással: az étkezéseket, a pihenést, a házimunkát, a kikapcsolódást, az imádságot, az utazásokat és zarándoklatokat, a karitatív cselekedeteket… Ha viszont hiányzik a szeretet, akkor hiányzik az
öröm is; az igazi szeretettel pedig Jézus ajándékoz meg bennünket: felkínálja szavát, mely megvilágítja utunkat,
és táplál bennünket az élet kenyerével, mely erőt ad mindennapi fáradozásainkhoz.
Kedves családok, a püspöki szinódusért mondott imátok olyan értékes kincs, amely gazdagítani fogja az egyházat. Köszönetet mondok nektek, és kérlek, imádkozzatok értem is, hogy igazságban és szeretetben tudjam
szolgálni Isten népét. A Boldogságos Szűz Mária és Szent József oltalmazzon benneteket szüntelen, és segítsen, hogy egyek legyetek a szeretetben, és így haladjatok előre egymás kölcsönös szolgálatában. Szívből kérem
minden családra az Úr áldását.
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A keresztfa alatt
A keresztfa alatt. Ott állok magamban... az Isten végtelen szeretetének igézetében; lelkemet elfogja a könyörület s az imádás mély
érzése, szemembe könny gyûl; lehajtanám fejemet, de a kereszt
vonz, késztet, hogy nézzek rá; mert „rám néznek és sírnak...” ígéri. Mit adtunk neked Uram, neked, kit szeretnünk s imádnunk
kellett volna. Eljöttél s barlangba szorultál; körülnéztél s Egyiptomba futottál; álruhában járó, faragó ács voltál. Egyszer indultunk eléd pálmaágakkal s te sírtál; egyszer bíztad magad ránk s
Barabbást választottuk; egyszer akartunk koszorút kötni neked s
tövisbõl kötöttük; egy arcképedet vettük s az „Ecce homo” arca
maradt ránk; egyszer tûnt föl, hogy anyád is van s íme, fájdalmas
anya lett belõle; egyszer kértél inni s ecetet nyújtottunk. Ó, ki hitte
volna, hogy ez legyen köztünk sorsod, hogy ilyen legyen utad. S
most függsz itt, mint megfagyott imádság, mint megkövült, kiáltó
szó. Kitárt karokkal s nyílt ajakkal kiáltasz irgalomért. Sok hegyen
imádkoztál; de az ezen hegyen végzett imád az örök
„interpellatio” kiáltása. A végtelen nagy Isten bús haragjának éjjelében megfagyott ajkadon a fohász. Nagy, szent az az Úr, ki önfi-

ának sem kegyelmezett...! Mily rémséges
fölségben hirdeti ezt a kereszt! Emberek, féljétek az Istent s szeressétek
Krisztust. Ezt kiáltja õ felétek, kiáltja a
végkimerülésig. Ó ha, valamikor, hát ma
halljátok meg szavát; esd, hogy kíméljétek s becsüljétek
meg lelketeket.
Prohászka
Ottokár

Húsvéti gondolatok egy hívő orvos tollából
Krisztus születésének misztériuma: a
szeplőtelen fogantatás, az üldöztetés
nehéz és szegény körülményei között
való megszületés, a gyermeki tisztaság. A világ, a keresztény világ legnagyobb ünnepe a Megváltó eljövetele.
A karácsony misztériuma: a tiszta
szeretet misztériuma.
A húsvét üzenete: az ember, a felnőtté vált ember felelőssége földi
életében. Nekünk, embereknek a
mindennapi életre való felkészülés: a
meg nem értés, a kiközösítés, a keresztút és a keresztre feszítés földi
életünk szimbóluma Minden ember,
minden e világra született ember a
Jóistentől megkapja a legnagyobb
kegyelmet: a választás lehetőségét.
Minden nap minden perce az egyént
választás elé állítja. Indulhat a jó
irányba, és indulhat a rossz irányba.
A XXI. század zaklatott, veszélyekkel terhes időszakában sokan azt
mondják, nagyon nehéz megkülönböztetni a rosszat a jótól. Pedig mi
sem könnyebb ennél: Isten törvényeihez kell alkalmazkodnunk! Istentől
azért kaptuk az alkotó emberi képes-

séget, az értelmet, hogy különbséget
tudjunk tenni jó és rossz között.

Akkor viseli jól magát az
ember, ha mindent a jóért
és mindenkinek javára
cselekszik, mert akkor
veszi figyelembe Isten
törvényeit.

Jézus azt mondta nekünk: "Azt vegyétek számba, mit szeretnétek, hogy
nektek tegyenek mások, és mit nem
szeretnétek. Ebben rejlik minden. Ennek alapján nem tévedhettek.” Senki
ne ámítsa magát, a jóért mindennap
meg kell küzdeni. Mindennap le kell
mondani a hiúságról, az önzésről, a
bosszúvágyról, a kapzsiságról, és mindennap keresni kell az isteni mértéket:
meddig teszek a magam javára úgy,
hogy mások kárát nem okozom.
Krisztus avégett jött a világra, hogy
életével, keresztútjával, halálával példát adjon, hogy megváltsa az emberiséget. Aki a krisztusi elvek szerint
kíván élni, nem kerülheti el a saját
keresztútját. Minden testi szenvedést

kárpótolhat az a lelki öröm (csak az
kárpótolhatja), amelyet akkor érünk
el, ha saját önző érdekeinkről lemondunk más ember(ek) javára, a
közösség javára, az emberiség javára.
A
tízparancsolat
tiltó
törvényeit egyetlen szóban
foglalta össze: "Szeress!"
Szeress annyira, hogy akár
életedet
is
föláldozd
másokért, mások testi-lelki
üdvéért.

Földi létünk nem csak szenvedés. A
fájdalmak és örömök egymást váltogatják, mint ahogy a sötétséget felváltja a fény, és a fényt a sötétség.
Van azonban egy állandó fény a sötétségben is: amikor tekintetünket a
földről az égre emeljük, ahol a csillagok fényében is Isten világosságát
találjuk meg. Nem volt hiábavaló
Krisztus keresztútja. Nem hiábavaló
mindennapi keresztutunk.
(A szerző szívsebész orvos, a pécsi
egyetem
professzora.)
Forrás:
ujember.katolikus.hu
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