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RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HAVI LAPJA –XV/. évf. 2. szám 2016. böjtmás hava

MELYEK A NAGYBÖJT SAJÁTOS GYAKORLATAI?
1. A böjt. a./ Elsősorban ételböjt, mert ez –önfenntartási ösztönünket érintvea legkeményebben szögez minket Krisztus keresztjére. Az egyház böjti fegyelme
mára nagyon könnyűvé vált: csak hamvazószerdára és nagypéntekre ír elő szigorú
böjtöt (három húsmentes étkezés egyszeri jóllakással) és a nagyböjt péntekein
ragaszkodik a húsmentes étkezéshez.
b./ A böjt kiterjed más külső javakra: kedvenc étel, ital, szórakozás, itévé-,
rádió- és internet-használat, beszélgetés stb.
c./ A böjt legyen nagy és egyetemes –javasolja Szent Ágoston. A böjt
nemcsak aszketikus, önfegyelmező eszköz, hanem liturgikus tisztulási és áldozati
tett is. Elfordulás önakaratunktól Isten akarata felé. A legalapvetőbb böjtölés:
tartózkodás mindenfajta bűntől és bűnös vágytól, ill. a megengedett javak egy
részétől, hogy a teremtményt föláldozzuk szívünk oltárán a Teremtőnek.
2. Az irgalmasság. a./ Adni: a megtakarított pénzből, a rendelkezésre álló
időből a nálunk szegényebbeknek. Az irgalmas szeretet gyakorlása bűnbánati
cselekmény is, mert „a szeretet befödi a bűnök sokaságát”. Vigyázat: nem a
felelőtlen, léha és lusta életet élőket támogatni, hanem akiket az élet valóban
megpróbált. Ennek bizony utána kell járni! Nem mindenki rászoruló manapság, aki
annak láttatja magát! Ma túl sokan szedik aljasan az emberi könyörület vámját.
b./ Megbocsátani: őszinte szívből, viszonzást, hálát nem várva minden
ellenünk vétkezőnek.
3. Az imádság. Az imádságban, elmélkedésben, szemlélődésben, lelki
olvasmányban a lélek közvetlenül Istenhez emelkedik: a teremtményektől a
Teremtőhöz, a hasznostól az igazsághoz, az anyagiaktól a szellemiekhez, a külső,
köznapi dolgoktól az ünnepélyesebb belsőhöz fordul, kilép önmagából, hogy
megtalálja igazi önmagát. A nagyböjt a több egyéni és közösségi-liturgikus ima,
templom-látogatás, lelkigyakorlat, vallási tanulás (katekézis, Biblia) és olvasás
megszentelt időszaka.
A HÉT SZENTJEI
Szent Kázmér lengyel királyfi 1458-ban született. Főként a tisztaságban és a
szegények iránti nagylelkűségben tűnt ki. Buzgó hitterjesztő is volt, aki az Oltáriszentség nagy imádója és a Szűzanya tisztelőjeként halt meg 1484. március 4-én
tüdősorvadásban. A vilniusi katedrálisba temették.
Boldog Meszlényi Lajos vértanúpüspök Mindszenty bíboros kiiktatása után
káptalani helynökként vezette az esztergomi főegyházmegyét. Főpásztora sorsában
osztozott. A kommunisták börtönében halt meg.

FILMAJÁNLÓ: LOVASÍJÁSZ
Két hét leforgása alatt több mint hétezren látták Kaszás Gézának a saját
lovasíjász-iskolát teremtő Kassai Lajosról forgatott dokumentumfilmjét. Az MTI-nek
adott interjúból kiderül a fim egyértelműen kedvező fogadtatása. A január 21-i filmpremieren állva ünnepelték a stábot, ezt követően pedig sok kisebb településen a
közönség magától kezdte el a vetítés megszervezését. „Bárhová hívnak, elmegyünk
ezzel a filmmel” -fogalmazott. A Kassai-féle lovasíjász-módszer már 2013 óta
hungarikum; kifejlesztője többek között Matt Damon amerikai filmszínészt is oktatta
a lovasíjászat rejtelmeire. Egy film igazi reklámja és minősítése a magától is
érdeklődő közönség, mely belépti díj fizetése mellett is kíváncsi egy jó alkotásra Ez
a film ilyen. Rólunk, magyarokról és nekünk, magyaroknak szól.
BIBLIAÓRA: IZAJÁS PRÓFÉTA 2.
A próféta személye. Ő az első próféta, aki a déli királyságban, Júdában működött.
Élete és tevékenysége viszonylag ismert, s kapcsolatba hozható a kor történelmi
eseményeivel. Apja neve Ámosz (1,1). Családja maga is részese igehirdetésének.
Saját személyét és gyermekeit isteni üzenetnek, intő jelnek tekinti Izraelben (8,18).
Feleségét „prófétaasszonynak” nevezi (8,3), bár semmi nyoma ilyen
tevékenységnek. Fiainak szimbolikus neveket adott, amelyek kifejezik a nép jövendő
sorsát: egyikük Seár Jasub (am. „a maradék visszatér”), másikuk Maher-salal-kasbaz („rabolj gyorsan, prédálj hamar”).
Izajás tevékenységének körülményeiből előkelő származása tűnik ki.
Jeruzsálemben született és nőtt föl. A királyi házzal való rokonságára következtetni
lehet. A próféták közül egyedülálló kapcsolata volt a királyi házzal és a magasabb
udvari körökkel. Közvetlenül beszélt a királlyal és úgy intézhette hozzá szavait,
ahogy egyik próféta sem tehette (7,3 köv.). Bejárása volt az ország előkelő köreihez,
egyenrangú félként tárgyalt velük (8,2; 22,15 köv.; 37,2; 39,3), kiválóan ismerte
gondolkodásmódjukat ((5,20köv.; 29,14). Jól értesült a királyi udvar terveiről, politikai
lépéseiről (28-31. fej.). Széles látókörű, iskolázott ember volt mély teológiai
reflexióval és elegáns nyelvhasználattal. Naprakész volt a főváros szociális, politikai
és kultikus viszonyait illetően is. Meghívása a jeruzsálemi templomhoz kötődik:
„Abban az évben, amikor meghalt Uzija király, láttam Jahvét. Magas, fönséges
királyi trónon ült, uszálya betöltötte a templomot” (6,1). Tevékenységének helyszíne
mindvégig Jeruzsálem maradt; nincs adat arról, hogy máshol is működött volna.
Proto-Izajás, vagyis Iz 1-39. fejezetek tartalma és kialakulása.
Az 1-39. fejezetből három nagy gyűjtemény foglalja magába Izajás igehirdetését. A
további három egység mint kiegészítés került az évszázadok során az izajási
korpuszba. Az I. rész 1-12. fej.: 1. fej.: fenyegető prófétai beszédek Júda és
Jeruzsálem ellen: büntetés; a kultusz és a joghelyzet kritikája; Isten perbe fogja
népét; Jeruzsálem megtisztítása; üdvösség és ítélet. Az egész egy nagy fölhívás a
megtérésre. 2-4. fej.: Júda és Jeruzsálem vallási, szociális és társadalmi kritikája
Izajás működésének elejéről, a 735. évi szír-efraimita háború előtti esztendőkből.
5. fej.: Prófétai mondások gyűjteménye Izajás tevékenységének különböző időiből.

6. fej.: „Izajás emlékirata” a szír-efraimita háború idején (Kr. e. 735-32) és röviddel
utána, melyet kibővítettek a 9,6-ig terjedő részegységekkel.
12. fej.: Fogság utáni eredetű eszkatologikus (végidőkre vonatkozó) dicsőítő ének.
II. rész 13-23. fej.: azonos műfajú, de különböző korúrészben izajási, de
többségükben későbbi eredetű, Júdához és Jeruzsálemhez intézett próféciák.: a
Jahve iránti bizalmat akarja növelni az ellenség támadása közepett, vagy el akar
riasztani az idegen népekkel kötött szövetségtől azok gyöngesége miatt.
Valószínűleg egy nem izajási gyűjteményt egészítettek ki eredeti, a prófétától való
részletekkel. 24-27. fej.: Izajás nagyapokalipszise összefüggő egység, melyben
apokaliptikus motívumok vannak. Isten királyi uralma egyetemes, a népeket és az
egész világot felölelő megvalósulásának reményét hirdeti. A nehezen áttekinthető
gondolatmenet fokozatosan bővül: eszkatologikus jövendölésekkel és egy meg nem
nevezett „város” pusztulásáról szóló énekkel. A fogság után keletkezett, de
ingadoznak a kutatók a perzsa, a hellenisztikus és a makkabeusi kor között aszerint,
hogy az a bizonyos névtelen „város” melyik ókori város lerombolásával
azonosítható.
III. rész 28-32. fej.: „Asszír ciklus” (mert Asszíria mint fenyegető hatalom ismételten
szerepel): Izajás késői korszakából, a Hiszkíja Szanherib elleni lázadásának
idejéből, a prófétától származó fenyegető prófétai mondások Jeruzsálem ellen.
Vitatott, hogy Izajástól van-e a szent város váratlan isteni szabadulásának ígérete.
33-35. fej.: Az üdvösség ígérete fogság utáni, két egységből álló kiegészítés.
36-39. fej.: Történeti függelék Izajás prófétai életének epizódjaival, melyek majdnem
szó szerint megegyeznek a 2 Kir 18, 17-20, 19 szövegével, valószínűleg innen
kerültek Izajás könyvébe 400 körül, amikor még Deutero- és Trito-Izajás próféciája
nem tartozott hozzá.
Az 1-39. fejezetek kialakulásának magyarázatára több megoldás is született, két
alaptípus szerint. Az egyiket B. Duhm és G. Fohrer képviseli: több kisebb és
középnagyságú gyűjtemény összekapcsolásából jött létre. A másik megoldást S.
Mowinckel támogatja: az első 39 fejezet alapját az Izajás igehirdetéséből származó
próféciákban kell keresni, amelyeket a redakció során újabb és újabb részletekkel
egészítettek ki.
Izajás próféta tanítása –mint a nevét hordozó 66 fejezet is tanúsítja- évszázadokon
át termékenyítően hatott Izrael vallási életére, hitének és reményének
megfogalmazására. Izajás az Ószövetség legnagyobb teológusainak egyike volt,
akinek emelkedett isteneszménye és az üdvösség hirdetésének széles horizontjai
az Újszövetségre a legnagyobb hatást tették. Igehirdetését alapvetően
meghatározza a jeruzsálemi templomban átélt vízió, amelynek elbeszélése Izajás
nagy témái összefoglalásának tekinthető. Megjelenik benne Isten dicsősége és az
egész világra kiterjedő királyi hatalma, világfölöttisége és félelmetes szentsége,
amely előtt megnyilvánul és megsemmisül az ember bűnös valósága. Megismerhető
a nép ellenállása Jahve szavaival szemben, és az isteni ítéletet kiváltó hitetlensége,
de a maradék hűséges kitartása is. A Sion hegyén uralkodó Jahve látomásában
kifejezésre jut az Izajás igehirdetésében fontos szerepet játszó Jeruzsálem-tradíció.

MÁRCIUSI PROGRAM-ELŐZETES
Márc. 10., csütörtök: 17 h történelemóra. 13., feketevasárnap: 7 h fatimai áhítat.
15. kedd, 17. csütörtök, 19. szombat (korális mise énekes passióval): 18 h Fülöp
Ákos esperes, nagytétényi plébános nagyböjti lelkigyakorlata. 20., virágvasárnap: a
nagyhét kezdete, 10 h korális gregorián nagymise, barkaszentelés, körmenet,
passió. 24., nagycsütörtök: 18 h korális szentmise, majd 19-20 h csöndes
virrasztás. 25., nagypéntek: szigorú böjt; 18 h keresztút, 18.30 h korális
csonkamise: passió, kereszthódolat, áldozás. 26., nagyszombat: 16-20 h
szentségimádás a szentsírnál; 20-kb.22.30 h: húsvéti korális vigília-szertartás
föltámadási körmenettel. 27., húsvétvasárnap: 8, 9, 10 (főpapi, koncert) órakor
szentmisék ételszenteléssel. 28., húsvéthétfő: 8, 10 h: misék, 9 h: húsvéti litánia.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI FEBRUÁR 28-ÁN
(Nagyböjt 3. vasárnapja)
1./ Ma országos gyűjtés van a katolikus iskolák javára.
2./ Csütörtök du. 17 órakor bibliaórára várjuk az Isten szava iránt érdeklődőket.
3./ Március első péntekén a szertartások a templomban lesznek: gyóntatás reggel ¾
7-kor és este ¾ 6-kor; keresztút este 18 órakor, majd Jézus Szíve-litánia ½ 7-kor.
4./ Idén, az irgalmasság rendkívüli szentévében az első szombati esti szentmise
előtt ½ 6-kor szentségimádásra hívjuk a kedves híveket.
5./ Jövő vasárnap de. 10 órakor a Rotunda Énekegyüttes szolgálata szerez örömet.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h G +Gál Imréné Gizella OB. (lila, tegnap temettük)
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA: február 28.
8h M
Élő Gizella hálaadása 73. születésnapján
9h G
+Gábor báty (52. születésnap)
10 h Zs
+Kinszler Béla és Schneider Erzsébet
Hétfő 7 h
Ma nincs szentmise!
Kedd 18 h
Szerda 7 h
+Mária és Géza szülők, vmint +gyermekeik
Csütörtök 18 h A Don-kanyarban +Németh László és Holzhauser János
Péntek 7 h
+Alajos és Erzsébet keresztszülők
18 h
Keresztút és Jézus Szíve-litánia
Szombat 18 h
A Rusztem- és a Földi-család halottai
NAGYBÖJT 4., LAETARE VASÁRNAPJA: március 6.
8h M
+id. dr. Merva Ferenc édesapa (21. évf.)
9h G
Élő Hadnagy Józsika (13. születésnap)
10 h Zs
Élő Emese (születésnap)
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