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Matthias Grünewald (1470-1528): Isenheimi oltár
ROBERT CRASCHAW: A KERESZTEN
Lábad, mely járni/ mennyei javunkért annyiszor szokott,
bénán csügg. Sós ár szennyezi:/ szent véred hosszan rácsorog.
Magad szétosztó két kezed/ nem mozdul, s mégis folyton ad.
Ó, adjon is, mert bár szögek/ ütötték át, mégis szabad!

LAETARE, azaz ÖRÜLJETEK!
Nagyböjt 4. vasárnapját az egyház az öröm vasárnapjaként éli meg, amint
teszi azt advent 3. vasárnapján is. Ennek látható jelei a rózsaszín liturgikus ruhák, a
virággal díszíthető oltár és az ünnepélyesebb tónusban zengő orgona. Mi már jól
tudjuk, hogy a földi életbe testesült Isten, Jézus Krisztus bár átment a szörnyű
halálon, mégis győztesként tért onnan vissza: föltámadt. A bűn fáján győztes sátánt
a kereszt fáján győzte le Urunk, Jézus Krisztus, aki nem akarta, hogy egy is
elvesszen közülünk, hanem inkább azt, hogy megtérjen és éljen. Visszatérve
Atyjához, helyet készített mindegyikünknek, és egyenként eljön értünk és magával
visz, hogy vele legyünk.
A keresztény öröm teológiája a Leviták (azaz Mózes 3.) könyve 9. fejezetén
alapul. Ahol az istentiszteletkor létrejön az Istennel való találkozás, az ő
megnyilvánulása, „epifániája”, ott az emberek örülnek és ujjonganak. A keresztény
közösség minden összejövetele örömre épül. Nemcsak a Bárány eszkatológikus
menyegzőjén „örülnek és ujjonganak” a vendégek (Jel 19,7), hanem már az
Eucharisztia húsvéti menyegzős lakomáján is itt a földön, amikor „örömmel és a szív
egyszerűségével veszik magukhoz az ételt” (ApCsel 2,46). A keresztény istentisztelet mindig örömteli énekkel jár együtt, mert a végső valóság már köztünk van.
AZ OLTÁRISZENTSÉG LELKI ÉLETÜNK FŐ TÁPLÁLÉKA
Az Oltáriszentség, vagy görög szóval Eucharisztia a köztünk kenyér színében
valóságosan és mindig jelenlévő Jézus Krisztus. Ő a történelem során már a maga
véres valóságában föláldozta magát értünk a kereszt oltárán, ahogy ma is
föláldozza és eledelül adja magát értünk oltárainkon immár vérontás nélkül, hogy
életünk legyen bővében. Benne valósul meg legtökéletesebben maga az egyház,
amely Eucharisztia nélkül elképzelhetetlen. Mivel az Oltáriszentség méltó vétele
személyes találkozás a szentségi Jézussal, méltatlan vétele (halálos bűnben) pedig
szentségtörés, az Úr Jézus meggyalázása. Szent Pál apostol szigorúan figyelmeztet
mindenkit, hogy halálos bűn állapotában tartózkodjon a szentség vételétől, mert az
már nem az üdvösség, hanem a kárhozat gyümölcsét hozza neki.
Az elmúlt öt évben egyre több zavaros tanítás jelenik meg a katolikus
hitigazságok tekintetében is, amelyek az Oltáriszentség szakrális természetével
összeegyeztethetetlenek. (Íme a katolikus válasz az ugyanolyan nevű hírportálról:)
Ilyen például a német püspökök téves döntése arról, hogy a katolikus hívek
protestáns házastársainak is kiszolgáltatható az Oltáriszentség. Ezt Gerhard Müller
és Walter Brandmüller német bíborosok határozottan elutasították. Brandmüller
kardinális (aki egykor a Történettudományok Pápai Bizottságának elnöke volt) arra
figyelmeztet, hogy a fönti kezdeményezésben „az egzisztenciális vészhelyzetek
szabályait a normális életre alkalmazzák”, amit a bíboros „gonosz trükknek” nevez.
Kihangsúlyozza, hogy tisztáznunk kell, mit értünk „Egyház” alatt. Vajon „egy cégről
van szó, amely a világ jobbítását segíti elő? Vagy egy civil szervezetről, amely az
emberek életét támogatja?” –teszi föl a kérdést a bíbornok. Mint válaszol, az egyház

nem ilyen fogalmakban gondolkodó valóság, hanem Isten műve. „Ő annak látható
és megtapasztalt formája, amiben a föltámadt Krisztus folytatja megváltó művét.”
A továbbiakban a német kardinális az „utolsó vacsora” és „szentáldozás”
szavakat tisztázza: egyesek ezekről étkezésre vagy vendégszeretetre vagy más
egyébre gondolhatnak, azonban „Az Eucharisztia, a szentáldozás a katolikus és
ortodox értelmezésben teljesen mást jelent.” Brandmüller bíboros a kenyér és a bor
Krisztus Testévé és Vérévé való átlényegülését magyarázza: „ez a valóban
jelenlévő Krisztus a kenyér és bor látható színeiben”. Az Oltáriszentség így ebben
az értelemben azt jelenti, hogy „a megváltott ember egyesül az e misztériumban
jelen lévő Krisztussal”. Emiatt –figyelmeztet a bíboros mindenkit- fontos tudni Szent
Pál figyelmeztetését: nehogy valaki Krisztus Testét és Vérét a saját kárhozatára
egye és igya. „Ezt észben kell tartani az Oltáriszentség esetről esetre történő
kiszolgáltatásakor.”
Világossá teszi véleményét német püspöktársai új
dokumentumáról: „Ha a német püspökök dokumentuma most olyan egyedi esetekről
beszél, amelyekben ez lehetséges, úgy ez a lényeget tekintve csupán egy taktikai
lépés a nemkatolikusok általános áldoztatása felé. nevezhetjük ezt a megközelítést
’szalámitaktikának’ is. Vagy másként: az egyfolytában csöpögő víz lemarja a sziklát.
Egy teljesen tisztességtelen húzás a valódi cél elérése érdekében.” Brandmüller
kardinális elveti német püspöktársainak azt az állítását is, miszerint a protestáns
házastársaknak „az Eucharisztiára való éhsége” miatt kellene kiszolgáltatni az élet
kenyerét. Ezt ő nem kis erőfeszítéssel kitalált esetnek mondja, amely zavarba ejtőn
melodrámai fölvetés, érzelmes mese. A továbbiakban Brandmüller bíboros kijelenti:
„Az a keresztény, aki valóban áhítozik az Oltáriszentségre, és tudja, hogy az egyház
nélkül nincs Eucharisztia és Eucharisztia nélkül nincs egyház, kérni fogja fölvételét a
katolikus egyházba. Bármi más kétséges és tisztességtelen is lenne. Az egyház
nem egy önkiszolgáló bolt, ahol mindenki kedvére válogathat saját vágyai szerint.
Ez mindenről vagy semmiről szól!” –szögezi le határozottan a kardinális. A német
püspökök az Egyházi Törvénykönyv 844. kánonjának 3. és 4. §-aira hivatkoznak,
amelyek vészhelyzetről szólnak, amiben egy ortodox katolikus (3. §) vagy egy más
felekezetű keresztény (4. §) részesülhet a katolikus egyház szentségeiben, ha
közvetlen életveszély vagy bebörtönzés állapota áll fönn, és csak akkor, ha az adott
keresztény „megfelelő módon fölkészült”, ami azt jelenti, hogy „mentes a halálos
bűnöktől, és őszinte vágya kell, hogy legyen az Oltáriszentség vételére”. A bíboros
újra fölteszi a kérdést: „aki teljesíti ezeket a feltételeket, és nincs vészhelyzetben,
egyszerűen miért nem kéri befogadását a katolikus egyházba?” Röviden és
tömören: ha hiszi a katolikus tanítást és vágyódik az Eucharisztia után, miért
ragaszkodik protestáns felekezetéhez, amelyik nem hiszi azt, amit e szentségről a
katolikus egyház tanít? Tehát katolizálnia kell, és akkor vágyakozása beteljesedhet.
Döntsük már el végre, hová is tartozunk!
Matthias Grünewald (eredeti neve: Mathis Gothardt Joachim von Sandrart)
Kora reneszánsz festőművész, akinek művei még a gótikából erednek, de már
naturalisztikusabban ábrázol, mint azt látjuk a Colmarban kiállított Isenheimi oltár c.
legismertebb festményén. Balra a János apostol karjaiba ájuló Hétfájdalmú Szűz és
az alabástrom edényével térdelő Mária Magdolna, jobbra Keresztelő Szent János.

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
lesz templomunkban március 22-én, csütörtök és 24-én, szombat este 18, illetve
25-én, virágvasárnap reggel 8 órakor. A szentmiséket és a szentbeszédeket dr.
KUMINECZ GÉZA teológiatanár mondja. Előtte félórával gyóntat.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI MÁRC. 10-11-ÉN
(Nagyböjt 4., laetare vasárnapja)
1./ A mai örömvasárnapon már az egyház húsvéti öröméből merítünk, amelyet a
szegényeknek még ma leadható tartósélelmiszer-adományokkal teszünk érezhetővé
2./ Kedden du. 17 órától a Fatimai Szűzanya tisztelőit hívjuk áhítatra, majd szentmisére a téli kápolnába, ahol új tagok jelentkezését is várjuk a rózsafüzér-társulatba.
3./ A csütörtök esti szentmise a héten, 15-én elmarad.
4./ Ruhaosztás lesz péntek de. 9 és du. 16, illetve jövő vasárnap de. 9 és déli 12
óra között a hittanteremben.
5./ Péntek este 18 órakor keresztutat járunk a templomban.
6./ Húsvéti képeslapok a hátsó fapersely fiókjából vásárolhatók 50,- Ft-ért
7./ Jövő vasárnap a Szentföld szegényeinek gyűjtünk. Az adózók szíveskedjenek az
1%-ot a Magyar Katolikus Egyháznak megajánlani a 0011-es számon.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h G A Harmat-család +tagjai, vmint +János és Katalin szülők
É
NAGYBÖJT 4., LAETARE VASÁRNAPJA: március 11.
8h G
+Maróti János édesapa (31. évf.)
É
9h G
Élő Marcell (23. születésnap)
É
10 h Zs
+Kolozsvári Andrásné Mária OB. (hétfőn temettük)
É
Kedd 17 h H
Fatimai áhítat
CS
18 h G
É
Szerda 7 h
CS
Csütörtök 18 h
Ma nincs szentmise!
Péntek 7 h MM +Veres József férj (névnap)
CS
18 h H
Keresztúti áhítat
É
Szombat 18 h TR
É
NAGYBÖJT 5., FEKETE VASÁRNAPJA: Jeruzsálemi Szent Cirill; márciua 18.
8 h KG
Élő Magdika édesanya hálaadása 70. születésnapon
É
9 h TR
Élő Kata hálaadása születésnapon
É
10 h Zs
2 +József, vmint élő és +családtagok
É

