„Általa nyertük
a kegyelmet
és az apostoli küldetést”
(Róm 1,5)
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II. János Pál pápa apostoli levelének részlete a rózsafüzérrıl
Krisztus életének sok titka közül a
rózsafüzér, abban a formában, ahogyan
állandósult az egyházi tekintély által
jóváhagyott általános gyakorlatban, csak
néhányat említ. E válogatást az az
alapgondolat határozta meg, hogy a 150
Üdvözlégy a 150 zsoltárnak felel meg.
Úgy látom azonban, hogy a rózsafüzér
krisztologikus jellegének erısítésére
alkalmas volna egy kiegészítés melynek elfogadása személyeknek is,
közösségeknek is szabad választásától
függ -, mely a Krisztus keresztsége és
szenvedése közötti nyilvános mőködés
idejének titkait foglalja magában. E
titkokban Krisztus személyének, mint
Isten végsı kinyilatkoztatójának fontos
tulajdonságait szemléljük. Ugyanis ı az,
akit a Jordánnál történt keresztségkor az
Atya szeretett Fiának nevez, aki meghirdeti az Ország eljövetelét, tetteivel
tanúskodik róla, kihirdeti törvényeit. A
nyilvános mőködés idején Krisztus
misztériuma sajátos módon mint a

világosság misztériuma mutatkozik meg:
"amíg a világban vagyok, világossága
vagyok a világnak" (Jn 9,5).
Annak érdekében, hogy a rózsafüzért
még inkább "az evangélium összefoglalásának" nevezhessük, nagyon megfelelı, hogy - miután megemlékeztünk
Krisztus megtestesülésérıl és rejtett
életérıl (az öröm titkai), s mielıtt
szenvedésének kínjait (a fájdalom titkai)
és a föltámadás gyızelmét (a dicsıség
titkai) szemlélnénk - elmélkedésünk
kiterjedjen nyilvános mőködésének
néhány nagyon fontos mozzanatára is (a
világosság titkai). Ez az új titkokkal való
kiegészítés - teljesen tiszteletben tartva
az eddigi hagyományos módot - azt
szeretné elérni, hogy a keresztény
lelkiségben megújítsa a figyelmet a
rózsafüzér iránt, mint ami valóban
bevezet Krisztus szívének mélységeibe,
az öröm és a világosság, a fájdalom és a
dicsıség mélységébe.

Az öröm titkai. A rózsafüzér titkainak
elsı csoportjára, az örvendetes titkokra a
megtestesülés eseményébıl fakadó öröm
jellemzı. Nyilvánvaló ez az Angyali
üdvözlettıl kezdve, amikor Gábor
fıangyalnak a Názáreti Szőzhöz intézett
köszöntése szorosan kapcsolódik a
messiási örömre szóló meghíváshoz:
"Üdvözlégy,
Mária".
Ehhez
a
köszöntéshez kapcsolódik az egész
üdvtörténet, sıt, bizonyos módon a világ
történelme. Ha ugyanis az Atya terve az,
hogy Krisztusban foglal újra össze
mindent (vö. Ef 1,10), akkor bizonyos
értelemben az egész univerzumot érinti
az az isteni kegy, amellyel az Atya
lehajlik Máriához, hogy Fiának anyjává
tegye ıt. S viszont: az egész emberiség
benne foglaltatik abban a "fiat"-ban,
mellyel Mária készséges engedelmességgel válaszol Isten akaratára.
A kitörı öröm nagy példája az
Erzsébettel való találkozás, amikor
Mária hangja és a jelenlévı Krisztus
hatására János "örömében repesett"
Erzsébet méhében (vö. Lk 1,44).
Örömmel áradó a betlehemi éjszaka,
amikor az isteni Gyermek, a világ
Üdvözítıje születésérıl énekelnek az
angyalok, és mint "nagy örömet"
hirdetik a pásztoroknak (Lk 2,10).
A negyedik és ötödik titok továbbra is
örvendetes jellegő, de már drámai
elemekkel. A templomban történt
bemutatás ugyanis, miközben kifejezi az
Istennek szentelés örömét és elmerít az
öreg Simeon elragadtatásában, megjövendöli, hogy ez a gyermek az
"ellentmondás jele" lesz Izrael számára,
s hogy az Anya lelkét kard fogja átjárni
(vö. Lk 2,34-35). Örvendetes s
ugyanakkor drámai a tizenkétéves Jézus
története a templomban. Isteni bölcses-

ségében jelenik meg, s miközben kérdez
és hallgatja a választ, lényegében İ az,
aki "tanít". Amikor kinyilatkoztatja a
titkot, hogy İ a magát teljesen Atyja
dolgainak átadó Fiú, elıre hirdeti azt a
evangéliumi radikalizmust, mely a
legdrágább emberi kapcsolatokat is alárendeli az Ország abszolút követelményeinek. Az aggódó és bánkódó József
és Mária maga sem értette az İ szavait
(vö. Lk 2,50).
Az örvendetes titkokról való elmélkedés
a keresztény öröm végsı indítékaival és
mélységes tartalmával való találkozás.
Azt jelenti, hogy tekintetünket a
megtestesülés titkának fogható valóságára és az üdvözítı szenvedés még
homályos jövendölésére szegezzük.
Mária elvezet minket a keresztény öröm
titkának megértésére, és emlékeztet rá,
hogy a kereszténység mindenekelıtt
euangelion,
"örömhír",
melynek
központja, sıt lényegi tartalma Krisztus
személye, a testté lett Ige, a világ
egyetlen Üdvözítıje.
A világosság titkai. A gyermekségtıl és
a názáreti élettıl továbbhaladva Jézus
nyilvános mőködése felé, a szemlélıdés
azokhoz a titkokhoz vezet, melyeket
külön névvel a világosság titkainak
nevezhetünk.
Valójában
minden
Krisztusnak a titka, aki a világosság. İ
"a világ világossága" (Jn 8,12). Ez
azonban különösen megmutatkozik a
nyilvános mőködés éveiben, amikor
hirdeti az Ország Evangéliumát. Ha a
keresztény
közösségnek
Krisztus
nyilvános életébıl öt jellegzetes mozzanatot, mint a világosság titkait kellene
kiemelni, úgy gondolom, a következık
lehetnek: 1. a Jordánnál történt keresztség, 2. önmaga kinyilatkoztatása a kánai

menyegzın, 3. Isten Országának
meghirdetése a megtérésre hívó
fölszólítással, 4. színeváltozás, 5. az
Eucharisztia alapítása, a húsvéti misztérium szentségi kifejezése.
E titkok mindegyike a Jézus személyében immár elérkezett Ország kinyilatkoztatása. Mindenekelıtt a Jordánnál
történt keresztség a világosság titka. Itt
ugyanis, miközben Krisztus, az ártatlan,
aki "bőnné" teszi magát értünk (vö.
2Kor 5,21), megmerül a folyó vízében,
megnyílik az ég, és az Atya szava a
szeretett Fiúnak nyilvánítja İt (vö. Mt
3,17), s közben a Szentlélek leszáll rá,
hogy ráruházza a küldetést. - A
világosság titka az elsı csodajel
Kánában (vö. Jn 2,1-12), amikor
Krisztus, - Máriának, a hívık között az
elsınek közbenjárására - borrá változtatván a vizet, megnyitja a hitre a
tanítványok szívét. - A világosság titka a
prédikáció, mellyel Jézus meghirdeti
Isten országának eljövetelét és megtérésre hív (vö. Mk 1,15), megbocsátja azok
bőneit, akik alázatos bizalommal
közelednek hozzá (vö. Mk 2,3-13; Lk
7,47-48), s ez annak az irgalmas
szolgálatnak a kezdete, melyet İ a világ
végéig folytatni fog, különösen a bőnbánat szentsége által, melyet Egyházára
bízott. - Kiváltképpen a világosság titka
a színeváltozás, mely a hagyomány
szerint a Tábor hegyén történt.
Az isteni dicsıség fölragyog Krisztus
arcán, s közben az Atya az elragadtatásAkit te, Szent Szőz, a Szent-lélektıl fogantál.
Akit te, Szent Szőz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
Akit te, Szent Szőz, a világra szültél.
Akit te, Szent Szőz, a templomban bemutattál.
Akit te, Szent Szőz, a templomban megtaláltál.

ban lévı apostoloknak megparancsolja,
hogy İt hallgassák (vö. Lk 9,35), s
legyenek készen vele együtt átélni a
szenvedés fájdalmas óráját, hogy vele
együtt eljussanak a föltámadás örömére
és a Szentlélektıl átformált életre. Végül a világosság titka az Eucharisztia
alapítása, mellyel Krisztus a kenyér és a
bor színe alatt a testét és vérét adja
eledelül, bizonyságául "mindvégig" tartó
szeretetének (Jn 13,1) az emberiség
iránt, melynek üdvösségéért föl fogja
áldozni önmagát.
A kánai menyegzıt kivéve e titkokban
Mária jelenléte háttérben marad. Az
evangéliumok csak néha említik
jelenlétét Jézus prédikálása idıszakában
(vö. Mk 3,31-35; Jn 2,12), és semmit
nem mondanak arról, hogy jelen volt-e
az utolsó vacsora termében az
Eucharisztia alapításakor. De amit Mária
Kánában tett, az a magatartás
végigkíséri Krisztus egész útját. A
kinyilatkoztatás, melyet az Atya adott a
Jordánnál történt kereszteléskor és amit
a Keresztelı megismételt, Kánában
Mária ajkán hangzik föl és egy nagy
anyai intelemmé válik, melyet minden
idık Egyházához intéz: "Tegyétek meg,
amit nektek mond!" (Jn 2,4) Ez az
intelem jól bevezeti Krisztus nyilvános
élete során mondott szavait és jeleit, és a
világosság minden titka számára máriás
hátteret ad.
Folytatjuk…

Aki érettünk vérrel verejtékezett.
Akit érettünk megostoroztak.
Akit érettünk tövissel megkoronáztak.
Aki érettünk a keresztet hordozta.
Akit érettünk keresztre feszítettek.

Ak i ha lott aiból föltám adot t.
Aki a mennyekbe fölment.
Aki nekünk a szentlelket elküldötte.
Aki téged, Szent Szőz a mennybe fölvett.
Aki téged, Szent Szőz, a mennyekben megkoronázott.

Templomunk programjai (2007. október 14. – 2007. október 28.):
Október hónapban az esti 6-os misék után rózsafőzért mondunk.
Október 15-e, hétfı Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szőz és egyháztanító ünnepe.
Október 17-e, szerda Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú ünnepe.
Október 18-a, csütörtök Szent Lukács evangélista ünnepe.
Október 19-e, péntek Alkantarai Szent Péter pap az elsı rendbıl ünnepe.
Október 23-a, kedd Kapisztrán Szent János pap az elsı rendbıl ünnepe.
Október 25-e, csütörtök Szent Mór püspök ünnepe.
Október 19-én, pénteken ismét egésznapos Szentségimádást tartunk, a reggeli 8-as
mise végétıl az esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel
a Szentség ırzésére a templomban, az újságos asztalkán található papíron!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Október 21-e, vasárnap Missziós vasárnap, ezen a napon országos győjtés lesz a
missziók javára.
Október 22-én és 23-án az iroda a nemzeti ünnep miatt zárva lesz.
Október 26-án, pénteken este, és másnap szombat reggel a rendház lelkigyakorlata
miatt nem lesz gyóntatás.
Október 27-én, szombaton a reggel ½ 7-es szentmise elmarad.
Október 28-án, vasárnap az esti 6-os szentmisén a Vox Clara Kamarakórus énekel.
Elhangzik a VIII. De Angelis mise.
Elızetes hirdetés:
November 4-én, vasárnap 16.20-kor lesz a halottak napi megemlékezés. Elhangzik
Cherubini: Requiem címő mőve. Orgonán közremőködik Nagy László Adrián.
Szólót énekel Bottka Ágnes, Benda György. Vezényel: Bottkáné Kollár Júlia.
Szent Erzsébet évében a lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek
adományait, akik hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, melynek
értékét a plébánia által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni.
Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 52.093 Forint győlt össze, melyet
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek
áldozatos támogatását!
•
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