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Kedves ünneplő testvérek!

M

indig meghökkent szent János evangéliumának az a mondata, amely megjegyzi, hogy a tanítványok szembesülve az üres sírral, megértették, „hogy Jézusnak fel
kellett támadnia a halálból.” /20,9/ Mi ez a
„kellett”? Mit értettek meg? Elsősorban megértették, hogy Jézus feltámadásának az ígérete benne
van az ószövetségi, prófétai jövendölésekben. Péter apostol a pünkösdi beszédében már világosan
hivatkozik erre, idézve a zsoltárt. /Apcsel. 2,25/
De megértették az apostolok Jézus feltámadásának a „szükségszerűségét” abban az értelemben is, hogy felismerték: Mesterük életműve így
vált teljessé. Életáldozatát, engedelmességét elfogadta az Atya, feltámasztotta Őt a halálból, megdicsőítette, jobbjára ültette. Szent Pál apostol ezt
a meggyőződést már úgy fogalmazza meg, hogy
„ha Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek.” /1 Kor.
15,14/ Ha Jézus nem támad fel, akkor talán ma is
sokan zarándokolnának a sírjához tisztelve őt,
mint az emberiségnek egy nagy tanítóját, - de
nem lett volna keresztény egyház.
Emlegetnék őt, mint erkölcsi példaképet,
aki kész volt meghalni elveiért, - de halála nem
jelentene garanciát arra, hogy érdemes áldozatot
hozni. Talán a népe is rehabilitálta volna őt, és be
sorolta volna annyi üldözött prófétái közé, - de
nem lenne biztosíték arra, hogy Isten új szövetsé-

get kötött az emberiséggel, ígéretet adva Jézus
feltámasztásában az új teremtésről.
Az Úr Jézus feltámadása számunkra a
„minden”. Egy új világlátásnak az alapja, amelyben az embernek a távlata a végtelenre nyílik. Létezésünk nem korlátozódik erre a küzdelmes és
sokszor fájdalmas földi létre, hanem az Isten dicsőségében teljesedik be. Nem is tudom felfogni,
hogy Jézus feltámadásának a hite nélkül hogy
mernek egyesek, vagy akár más vallások is az
ember halál utáni sorsáról bármit is mondani vagy
remélni.
Az Úr Jézus feltámadása biztosíték számunkra, hogy minden másokért meghozott áldozatnak van értelme. Nem az élet balekjai azok,
akik mernek és tudnak önzetlenül testvéreik javára élni, hanem Jézus útjának követői. Feltámadásában maga után hív minket, és biztosít arról,
hogy ennek van értelme. Dsida Jenő versrészletével fejezem be:
Mert az égi útnak elve:
kúszva, vérzőn, énekelve,
portól, sártól piszkosan
menni mindig biztosan…
S kopjék térdig bár a lábam,
tudom: az ég kapujában
utolérlek, Krisztusom!
Áldott Húsvétot kívánva:
Gábor atya

Jézus, a jó Pásztor
Én is a nyájához tartozom, de egyszer valahogy otthagytam Őt és elkóboroltam. Mindig
messzebb és messzebb jutottam, és lassan elfelejtettem, hová is tartozom. Eleinte tetszett a szabadság, csalogatott a kötetlenség.
De jaj! Egyszer egy rossz lépés, és megéreztem,
hogy zuhanok, zuhanok. Sziklák között, egy tüskebokorban akadtam fenn. Innen nincs szabadulás
- gondoltam. Lassan rádöbbentem, mennyit hibáztam és lelkemből fölszakadt a sóhaj: Uram,
könyörülj meg rajtam!

És íme: egy puha, de erős kéz nyúlt értem, karjaiba vett és visszavitt nyájához.
Hazatérve hallottam szavait: „Örüljetek velem,
mert megtaláltam elveszett juhomat! Mondom
nektek, jobban örülnek a mennyben egy megtérő
bűnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak.”
Azóta szüntelenül mellette járok és megígértem,
hogy nem hagyom el többé soha.
Testvérem! Figyelj rá, bízzál benne! Egyszer te is
meghallod hívó szavát!
Egy megtért lélek vallomása
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Szentmihályi Életünk
Isten áldjon Laci bá!

2011. március 21-én parancsnokunk,
Szlavkovszky László - született Budapesten 1927.
május 4-én - eltávozott a csapattól. Halála nagy
fájdalmat okozott, hiszen egy hosszú életen át
együtt voltunk. Igazi jó cserkész,
családapa, férj és nagyapa volt.
Életét gyermekkora óta a cserkészetnek szentelte. Az isteni és a
cserkésztízparancsolat szerint élt.
Példás házasságban élt nejével 55
éven keresztül. Lánya, veje és két
unokája maradt hátra, mivel felesége 4 éve már elhalálozott.
Soha nem kereste a saját
előnyét, hanem ahol tudott segített. Jó megérzése volt az új vezetők kiválasztásánál. Soha nem
kellett csalódnia bennük. 1989
után, amikor a cserkészet 41 éves szünet után ismét beindult új erővel kezdte megint a cserkészcsapat felállítását. Mivel régi csapatparancsnokaink kiöregedtek vagy meghaltak, ezért ő lett az új
csapatparancsnoka a 929. számú Szent Mihály
cserkészcsapatnak.
Fáradságot nem ismerve belevetette magát a
szervezési munkába és ma már több mint 100 fő-

nyi a csapatunk létszáma. Ezt feleségének is köszönheti, mert a munkája elé soha nem gördített
akadályokat. Ő egy igazi cserkészfeleség volt.
Jelenleg a csapat létszáma nő, ami az ő áldozatos
vezetői munkájának köszönhető.
Április 8-án búcsúztunk Tőled Lacikám, de emléked örökké a szívünkben marad, hiszen mi nemcsak cserkésztestvérek voltunk,
hanem barátok is. Mi a mai öregcserkészek „Bagoly őrse” több
mint háromnegyed évszázadon
keresztül megtartottuk a barátságunkat minden körülmények között.
Adjon Neked a Jóisten örök nyugodalmat!
Ezzel búcsúzunk Tőled, a csapat
minden tagja, de főleg öreg cserkészbarátaid, hiszen hamarosan mindnyájan találkozunk az égi
csapatban.
Isten Veled Lacikám! Mi nem felejtünk.
vitéz Marton Rezső cserkésztiszt
csapatparancsnok

Rendhagyó Passiójáték
Virágvasárnap a gitáros énekkar a hagyományokhoz hűen előadta húsvéti misztériumjátékát
templomunkban. Sillye Jenő eddig megszokott
Értem is meghalt a kereszten című oratóriumát
most először további zenés színművekből vett
dalokkal gazdagította az énekkarvezető, Pálmai
Zoltán.
Horváth Tamás
Passiójából hangzott
el a bevezető részlet.
Tolcsvay László Mária evangéliuma című
rockoperából a Taníts
meg minket Jézus című
dalt az énekkar másik
vezetője, a Jézust alakító Szabó Levente
mutatta be.
Három tétel is
elhangzott a Jézus Krisztus Szupersztárból: két
magával ragadó hegedűszólót Virág László közreműködésével hallhattunk, Bukovics Erika –

Pálmai Zoltán pedig duettben énekelte el a Kezdhetnénk-e újból című dalt.
Vikol Kálmán tanár úr furulyával és
metalofon ütős hangszerrel színesítette a játékot.
A gitáros zenekart Szurok Ádám kísérte dobon.
Az idén is segítették az énekkar munkáját a
szentmihályi cserkészek.
Poncius Pilátust Buszek
András, Júdást pedig Hock
Gyula
személyesítette
meg. A főpapokat a
Bácskay-testvérek, Zsolt
és Balázs alakították.
Érdemes
megemlíteni,
hogy a gitáros énekkar két
éve
együtt
dolgozik
Bácskay Zsolt zeneszerzővel, akinek Mise a megújulásért című művét
rendszeresen előadják szerte a fővárosban és
többfelé az országban is.
MOLNÁR CSENGE-HAJNA
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Vallási újjászületés követi a katasztrófát
Olmes Milani, Tokióban élő brazil
szkalabriniánus misszionárius a Fides hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy igazi vallásos ébredés tanúja a természeti és nukleáris katasztrófától
sújtott országban. Megjegyezte: "ebben a materialistának tartott, kifejezetten a termelésre, profitra
törekvő országban most egyértelműen látható az
imádsághoz és a lelki értékekhez való visszatérés."
A statisztikák szerint a japánok 86 százaléka nem hisz semmiben. Most azonban megállnak
imádkozni a buddhista és sintoista szentélyeknél.
Mindenki imádkozik, a hadsereg önkénteseitől
kezdve a szökőár miatt szenvedőkig. Milani elmondta, hogy a katolikus templomokban is sok
emberrel találkozik, akik nem katolikusok, mégis
megállnak imádkozni. Hangsúlyozta, hogy a társadalmi kapcsolatokat eddig uraló túlzott individualizmussal szemben előtérbe került a testvériség, a szolidaritás.
Kijelentette: "sokan egyértelműen állítják,
hogy a tragédiának komoly hatása lesz az ország
társadalmára, a japánok nyitottabbak, készségesebbek lesznek mások, az idegenek felé is." Meghatja a lakosságot, hogy az ellenségesnek tartott
országokból is milyen sok segítség érkezik: Kína,
Dél-Korea is támogatja Japánt, Észak-Korea rendelkezésre bocsátotta vízkészleteit. A misszionárius szerint éppen ez az a jó, ami a tragédiából
születik meg: megtanuljuk testvérként látni a többieket.

A Fides hírügynökség kérdésére, vajon ebben a közegben több lehetőség lesz-e evangelizációra, Milani azt válaszolta "a keresztény hit mindig idegen hit marad az országban, nehéz lenne
ledönteni ezt a korlátot. Ám most megnő a különböző vallások hívei közti együttműködés, egyre
jobban tudatában lesznek annak, hogy a társadalom java érdekében szükség van erre."
A japán katolikus egyház a lakosság 0,7 százalékát teszi ki. Ez a kicsi egyház nagyon sokat tesz
napjainkban az áldozatokért, befogadja a szökőár
károsultjait, és a japán Caritason keresztül támogatja a Szendaiban létrehozott elsősegélyközpontot.
***
Alátámasztja ezeket a gondolatokat egy
Fukushima közelében élő magyar internetes naplója, amelyben részletesen beszámol a helyzetről.
A *Napkeleti kincseim* blog szerzője érzékletesen írja le az átalakuló emberi kapcsolatokat: "Az
érintés fontossága megnő. Japánban idegenek között nem szokás a kézfogás, az átkarolás, átölelés,
simogatás pedig egyenesen elképzelhetetlen. Itt,
most nem az."
Magyar Kurír

Miért nehéz?
"Az ember természete szerint az igazságra
törekszik. Köteles tisztelni és tanúsítani az igazságot."
Méltóságuknak megfelelően az összes embert, mivel személy (...), a saját természete ösztökéli az igazság keresésére - ami erkölcsi kötelessége is -, elsősorban a vallás tekintetében. A megismert igazsághoz ragaszkodnia kell, és egész életét az igazság követelményei szerint kell berendeznie." (KEK 2467, II. V. Zs. Dignitatis
humanae nyilatkozat, 2.)
Más gondolkodású emberekkel beszélgetni
azért nehéz, mert a meggyőződés megcsontosodott falába ütközünk. Mást jelentenek a szavak,
máshol a hangsúly. Mindenkinek a saját igaza
szerint.

"Lehetetlen volna az emberi együttélés, ha
az embereknek nem lenne kölcsönösen bizalmuk
egymáshoz, azaz ha nem mondanának egymásnak
igazat" - jegyzi meg Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae c.művében.
Ezért mióta világ a világ, az emberek kimondják, jól megmondják, egymás orra alá dörgölik az igazságot. Pilátus pedig azt kérdezi: de
hát "Mi az igazság?" (Jn 18,38) Igazságban élni.
Vagyis Krisztusban. Mert nekünk Krisztus az
igazság. S nincs ott mindenki. Pedig szeretnénk.
Ezért nehéz.
Hernád Sándor diakónus
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Csángó gyermekek nyaraltatása
Idén 8. alkalommal szeretnénk
csángó gyermekeket nyaraltatni Budapest XVI. kerületében. Befogadó
családok jelentkezését várjuk, akik
augusztus 15-22-ig megnyitják otthonukat a nehéz sorban élő, magyar
nyelvet iskolán kívül tanuló gyerekek számára. A közös programokról
a Kovász Egyesület gondoskodik.

Jelentkezés Petrovics Sándornál a
0630/655-92-71 vagy a 405-56-81es telefonszámon!
Szeretetünket augusztus 21-én vasárnap a szentmise utáni Csángó Esten
hálálják meg. Fő támogatónk: a Főváros XVI. kerületi Önkormányzata
Budapest,2011.április

Húsvéti ünnepi szertartások
04.21. csütörtök – Nagycsütörtök:
10h
Olajszentelési szentmise a Szent István Bazilikában.
h
18
Az utolsó vacsorára emlékező ünnepi szentmise.
utána: oltárfosztás, virrasztás
04.22. péntek – Nagypéntek:
15h
Közös Keresztút
h
18
Urunk szenvedésének ünneplése.
04.23. szombat – Nagyszombat:
8-12h Szentsír látogatás
Gyónási lehetőség
19:30h Feltámadási ünnep
tűzszentelés, vigília, keresztvíz megáldása,
szentmise, feltámadási körmenet
04.12. vasárnap – Húsvétvasárnap:
szentmisék:
9h
Szentmise, húsvéti ételszentelés
11h
Ünnepi nagymise
h
18
Esti szentmise
04.13. hétfő – Húsvéthétfő:
szentmisék:
9h-kor és este 18h-kor

Híreink
Május 1-én reggel 9 órai szentmise keretében lesz az elsőáldozók beöltözése, előtte első
gyónásukat április 30-án, szombaton végzik el.
Az elsőáldozás időpontja május 22. vasárnap 9 órai szentmise keretében.
Élő rózsafüzér zarándoklat idén május 14én lesz.
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