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Lumen gentium – A nemzetek világossága
A II. Vatikáni Zsinat (továbbiakban csak a zsinat) legfontosabb okmánya a
Lumen gentium, amelyben az Egyház szembenéz önmagával és a világ számára is
megfogalmazza saját lényegét, feladatát. Megalapozza a zsinat többi okmányát is,
hiszen az Egyház föladatairól, a lelkipásztorkodásban alkalmazandó módszerekről
akkor beszélhetünk igazán, ha előbb tisztáztuk, mi is valójában az Egyház, mi végett
rendelte Krisztus.
Jellegét tekintve dogmatikus konstitúció (am. intézkedés, rendelet), ami kettőt
jelent. Egyrészt azt, hogy a benne foglalt tanításokat a katolikus hívek
lelkiismeretben kötelesek elfogadni annak ellenére, hogy a zsinatnak nem volt
szándékában új dogmát definiálni (meghatározni). Ebből némelyek tévesen arra
következtettek, hogy csupán lelkipásztori eligazításról van szó. Másrészt pedig a
„dogmatikus” elnevezés arra utal, hogy a konstitúció mellőzi az alapvető hittanban
általában tárgyalt apologetikus (hitvédő) jellegű kérdéseket, így pl. azt, hogyan
alapította Jézus az Egyházat. A dogmatikus szempont az irányadó: az Egyház
legbensőbb lényegének és egyetemes küldetésének a meghatározása és
tisztázása.
A dokumentum az alábbi nyolc fejezetet tartalmazza:
1. Az Egyház misztériumáról; 2. Isten népéről; 3. Az egyház hierarchikus
alkotmányáról, különösen a püspökségről; 4. A világi hívőkről; 5. Az életszentségre
szóló egyetemes meghívásról az Egyházban; 6. A szerzetesekről; 7. A zarándok
Egyház eszkhatologikus (végidős) jellegéről és a mennyei Egyházzal való
egységéről; 8. Isten Anyjáról, a Boldogságos Szűz Máriáról Krisztus és az Egyház
misztériumában.
Az alábbiakban a 4. fejezetből idézünk egy részletet A világi hívők sajátos
küldetése tekintetében:
Világi hívőkön itt az egyházirend és az Egyházban jóváhagyott szerzetesség
tagjain kívül az összes Krisztus-hívőt értjük; ti. azokat, akik a keresztséggel Krisztus
testébe épültek, Isten népét alkotják, és Krisztus papi, prófétai és királyi hivatalának
a maguk módján részeseiként az egész keresztény nép küldetését teljesítik az
Egyházban és a világban.
A világi hívek különös sajátossága a világi jelleg.
Sajátos hivatásuk alapján a világi hívek dolga, hogy az ideigvaló dolgok intézése és
Isten szerint való rendezése által keressék Isten országát. A világban élnek, vagyis
a világnak mindenféle feladatában és munkakörében, a családi és társadalmi élet
megszokott körülményei között, szinte ezekből a szálakból van szőve életük. Itt hívja
meg őket Isten, hogy saját hivataluk gyakorlásával az evangélium szellemében élve
kovászként belülről járuljanak hozzá a világ megszenteléséhez, és életük

tanúságával –hitük, reményük és szeretetük ragyogásával- mutassák meg
másoknak Krisztust. Különleges módon rájuk tartozik tehát, hogy mindazokat a földi
dolgokat, melyekkel szoros kapcsolatban vannak, úgy világítsák meg és rendezzék,
hogy Krisztus szerint történjenek és növekedjenek, s a Teremtő és Megváltó
dicséretére szolgáljanak.
Mi lesz veled, KAT-kör?
Súlyos problémát vet föl a címbeli kérdés. A négy éve tartó világgazdasági
válság a társadalom minden részét elérte. Ez alól sajnos nem kivétel az Egyház
sem, és a mi plébániánk sem. Az emberek fokozatos elszegényedése figyelhető
meg. Egyre drágább az élet: az élelem, a lakás, az energiahordozók stb. Az utóbbi
hónapokban nagyon visszaesett a misemondatási kedv (remélhetően nem a hit
megfogyatkozásának jeleként), már tíz Új Ember sem fogy el (pedig mintegy
háromszázan járnak hozzánk egy hétvégén) és a plébániahivatalban kapható
dolgok iránt sincs mérhető érdeklődés. Az elmúlt évben visszaesett a KAT-kört
kibérelők száma is, amely súlyos bevételkiesést eredményezett. Már az előző
években is csak éppen a működtetésére volt elég az így befolyt összeg; az
időközben pedig fokozatosan amortizálódó, és a mai viszonyoknak nem megfelelő
elrendezésű épület állaga is erősen megromlott, melyhez időjárás is hozzájárult
(bádoglemezek hulltak le), amiért már följelentést is kapott a plébánia. Ezt
tűzoltásszerűen sürgősen orvosolnunk kell. Ennek minimális költsége is meghaladja
a százezret. Eddig bevételkieséskor a plébánia költségvetéséből pótoltuk a hiányt,
ami később vagy bejött, vagy nem. Az elmúlt évben ez már nem folyt be.
Kigyűjtöttük a templom és a KAT-kör 2011. és a 2012. év bevételeit és kiadásait
havi bontásban, amelyből kiugrott, mi okozza az egyre növekvő hiányt. Ennek
ismeretében megállapítottuk, hogy a KAT-kör további működtetése és renoválása
(amely több tízmilliós összeg lenne) nem lehetséges: elszegényedő híveink anyagi
lehetőségei ezt már nem teszik lehetővé. Ismerjük a magyar közmondást: „Addig
nyújtózkodj, amíg a takaród ér!” Teljesítőképességünk legfölső határát elértük. Amit
ez előtt 3-4 évvel ötvenezer forintból kihozhattunk, azt ma csak kb. nyolcvanezerből
oldhatjuk meg. Ennyit romlott a pénz. Nincs urnatemetőnk, évekkel ez előtt
elszalasztottuk a torony bérbeadását mobiltelefon-átjátszásra, a pénznyelő hátsó
plébániakert hasznosítására sem érkezett elfogadható ajánlat. Csakis a kedves
Hívek adományaiból tudjuk fönntartani a plébánia hitéleti tevékenységét, beleértvelegalább a leghidegebb téli hónapokra- a templom nem túl hatékony villamos
padfűtését, az egyre növekvő közüzemi számlák kiegyenlítését, és rendezni a
munkatársak járandóságát, amely már két hónapos
elmaradásban van. Nagyobb rendezvények tartása nem feladata egy plébániának,
ha nem áll rendelkezésére elégséges bevétel. Hálásak lehetünk Istennek, hogy ez
eddig sikerült. A közös összefogás most e nehéz időszakban elengedhetetlen.
Nagyon kérjük ezért a templomot látogató és szerető híveket, hogy az elkövetkező
négy-öt hónap nagygyűjtéseikor bizonyítsák bőkezűségükkel ezt a ragaszkodó
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szeretetet, hogy a hitélet működtetéséhez szükséges minimális anyagi eszköz
rendelkezésünkre álljon és gazdasági mérlegünk egyensúlyát a bevételek
növelésével és a kiadások csökkentésével mielőbb elérhessük. Egyelőre komoly
takarékossági intézkedések lépnek életbe a villany- és gázfogyasztás tekintetében.
Így talán lassanként kilábalhatunk a mínuszokból, és megszüntetve a csőd okát,
plébániánk megfelelhet hitéleti feladatainak. Az itt leírt jelenség nem egyedi. Ma
mindent a piac és a pénz ural. (Lásd az Echó-tévében csütörtök esténként ½ 9-kor
Bogár László és Boros Imre közgazdászok elemzéseit, vagy ugyanott hétfőn és
pénteken este ½ 10-től Szaniszló Ferenc Világpanorámáját.) Nyugat-Európa
miénknél erősebb gazdasággal rendelkező országaiban a pap- és a pénzhiány miatt
egyre több templomot zárnak be, amely előbb-utóbb hazánkat is eléri. Itthon is mind
több egyházközség érzi egyre jobban a krízist (főleg a kisebbek), és léptet életbe
drasztikus kiadáscsökkentő intézkedéseket. Nálunk ilyen volt először az élő virágok
fölváltása művirágokkal és a kerti csapvizes locsolás beszüntetése. Őszintén
reméljük, hogy ezt mindenki belátja; a súlyos anyagi gondokat pedig sikerül közösen
elhárítani, hiszen a régi metódus folytatását a szigorú gazdasági viszonyok már nem
engedik. A plébánia nyitott minden olyan lépésre, amely megoldáshoz segíthet.
Avellinói Szent András
1521-ben született a nápolyi királysághoz tartozó Castronuovoban. A jómódú
és vallásos szülők nevelése alatt a kis Lancelotto igen derék és „szívtipróan” szép
ifjúvá serdült. Tisztaságát ennek dacára megőrizte. Szüleit 16 évesen elveszítve ő
lett a családi ház vezetője. Lelkületét a papi szolgálat vonzotta, melyre 1545-ben
szentelték. Egyházi és világi jogot tanult Nápolyban, majd ugyanott ügyvédkedett.
Mivel egy ízben hazugságra „kényszerült”, fölhagyott az ügyvédséggel, hogy
hozzálásson a saját és mások lelke megmentésének. Egy apácazárda szerzetesi
fegyelmét kellett helyreállítania. Eközben egy kanonok, akit kitiltott a társalgóból,
orgyilkossal az életére tört. Lancelotto nehezen, de fölgyógyult, és 36 évesen a
teatínus szerzetbe lépve Szent András apostol nevét vette föl. (Orgyilkosa
gályarabként, fölbújtója pedig utcai támadásban halt meg.) Eleinte betegápoló, majd
10 évre novicmester és házfőnök lett. Fáradhatatlanul dolgozott a papság
újjászületésén: rendi főiskolát szervezett Nápolyban, Piacenzában rendházfőnök és
szemináriumi rektor, É-Itáliában vizitátor volt. Rendszeresen látogatta a betegeket.
Kitűnő szónok, még kitűnőbb levélíró vált belőle. Egy-egy levelével –amelyek
komoly aszkétikai és irodalmi értékűek- nagyobb hatást ért el, mint a legjobb szónok
a beszédeivel. Lelke a sikerek ellenére nem vált kevéllyé. 50 éven át viselte a sérvet
és a járás nehézségeit, kísértések is gyötörték, de hű maradt fogadalmához. XIII.
Gergely pápa püspökké akarta kinevezni, de ő ellenállt. Meghalt 1608-ban.
Boldoggá 1624-ben, szentté 1712-ben avatták. A jó halál kegyelméért szokták
közbenjárását kérni.
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-4FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Évközi 32. vasárnap: Tours-i Szent Márton; november 11.)
1./ Kedden, magyar mindenszentek napján este ½ 6-tól fatimai ájtatosságot tartunk.
2./ Az Élő Kenyér c. gyermekújságot igénylők iratkozzanak föl a sekrestyében. Ha
legalább 20-an igénylik, mentesülnek a magas postaköltségtől.
3./ A rákoskeresztúri Vigyázó Sándor Művelődési Házban jövő vasárnap este 5
órakor a 20 éves Rotunda Énekegyüttes koncertje lesz, két hét múlva, november
24-én szombaton du. ½ 5-től pedig ugyanők adják elő templomunkban a 10 éves
Harmónia Női Karral Tolcsvay: Magyar Mise c. rock-oratóriumát.
4./ Szombat 5-től ministráns-próbára várjuk a gyerekeket szüleikkel a sekrestyébe.
5./ Jövő vasárnap du. 15 órától képviselőtestületi gyűlésre várjuk a tagságot a
plébánián. Témája a súlyosan deficites KAT-kör további sorsa.
6./ Ma tartjuk a nagyszabású gyűjtést, hogy az elmúlt két évben fölhalmozódott
hiányt kiegyenlítsük. Most és az elkövetkező hónapokban különös hangsúllyal kérjük
mindenki nagylelkű áldozatkészségét, hogy kilábaljunk nehéz anyagi gondjainkból.
(Kenyeret, bort és vizet kérjük az oltárra hozni!)
HETI MISEINTENCIÓK
ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP: Tours-i Szent Márton; november 11.
7h
M
+Ferenc édesapa és +Ferenc fia
CS
½9h
G
+hívek; vmint +Fülöp József férj (15. évf.)
É
½ 10 h
G
Tábi Bertalan keresztelője
10 h
Zs
+Pipás Ignácné Matild
É
Hétfő 7 h
+hívek; ad int. ord. et dantis
CS
Kedd 17.30 h
Fatimai ájtatosság
CS
18 h
+hívek; ad int. dantis
CS
Szerda 7 h
+hívek; vmint +Zupka András és neje, élő Rozália
CS
Csütörtök 18 h
+hívek; +Merva Ferkó (22. évf.)
É
Péntek 7 h
+hívek; a Rokay-család halottai
CS
Szombat 18 h
+hívek; vmint a cserkészcsapat élő és +tagjai
É
ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP: a római Szt. Péter- és Pál-bazilika búcsúja; nov. 18.
7h
M
+Ács Boldizsár édesapa és +Boldizsár fia
CS
½9h G
+hívek; vmint az Egervári- és a Farkas-család halottai É
10 h G
+Bartal Lajos férj
É
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