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Nekünk SZABAD böjtölnünk,
hogy valóban szabadok lehessünk
Hogyan állunk mi a böjttel? Vajon csak
valami maradvány volna ez, mint a busó-járás vagy a húsvéti tojás? Vizsgáljuk meg újra a böjt kérdését az Újszövetség tanítása szerint!
Maga Jézus Krisztus az egész evilági
szolgálatát negyven napi böjttel kezdte,
a pusztában. Negyven napig
böjtölt, mielőtt az emberek közé lépne s ebben
a negyven napi böjtben egészen kiüresítve a testi lényét,
megküzdött a Kísértővel; a böjt és
az utána való nagy
harc után lép csak az
emberek közé és kezdi
meg e földi szolgálatát három éven keresztül.
Tehát álljunk meg itt egy kicsit! Jézus bizony böjtölt, nem is keveset. És
amikor a Hegyi Beszédben azt mondja, hogy „ti ne úgy böjtöljetek” – akkor
nem azt mondja, hogy ti ne böjtöljetek,
hanem ne úgy, mint a farizeusok, akik
azért böjtölnek, hogy sanyarú arcukat
lássák és sajnálják őket az emberek,
hogy ez a szegény, szent izraelita menynyire sanyargatja magát, micsoda hívő
ember, hogy így böjtöl! Jézus azt mond-

ja, hogy böjtöljetek, csak ne magatokat
mutogatva.
Megpróbálom a lélektan nyelvén megfogalmazni, mi is a böjt. Tulajdonképpen a böjt: egy lelki mozdulat, amikor
elfordulok magamtól, a has-központú
embertől, mert nemcsak a krétaiakról van megírva, hogy „rest
hasak” (Tit 1,12). Azt
hiszem, mi többet
eszünk a krétaiaknál. A magyar ember igencsak hasközpontú. A böjt
azt jelenti, az ember el mer fordulni
magától azért, hogy
sokkal
intenzívebben
odafordulhasson az Élő Isten vezetése felé, hogy onnan hatásokat, erőket vegyen, hogy az imádsága
ne monológ, hanem dialóg legyen.
Kedves orvosnő ismerősömmel többek
között beszélgettünk erről, ő mondta el, hogy egy jóllakott ember, amíg
emészt, pszichikus energiáinak a zömét az emésztéssel fölemészti, elhasználja. Így nem marad ereje arra, hogy
lelki, szellemi, spirituális kapcsolatot
teremtsen fölfelé. – Ne csodálkozzunk,
hogy az imáink monológok, mert
‰

Gyökössy Endre: Könyvecske a böjtről című
kötetből idéztünk (112 old., 720 Ft)

Az igazi
megigazulás
„Mivel tehát a hit révén megigazultunk,
békében élünk az Istennel.” (Róm 5,1)
Ma már csak az egyházi nyelvben létezik,
„kívülállók” nem használják, mi meg nem
nagyon értjük. Segítségünkre jön egy élő
rokona, a megigazít.
Ha kificamodik a vállunk, minden mozdulatra fáj, ha egyáltalán meg tudjuk mozdítani. A csontok, inak izmok, mind elmozdulnak a helyükről, nem ott vannak, ahová
rendeltettek. Minden elváltozik ebben a
kényszerhelyzetben: megkékül, bedagad,
képtelen lesz betölteni a feladatát. Az
egész test együtt szenved a hibás résszel.
Addig nem kezd gyógyulni, míg helyre
nem igazítják, míg meg nem igazítják.
Nagy fájdalmat kell elviselni azért, hogy
visszakerüljön a helyére a kimozdult tag,
de e nélkül, a még nagyobb fájdalom nélkül nem szabadulunk meg a bajunktól.

Bonnie Kittle, Unsplash

amíg a lelki energiáink a testi mechanizmusunkban működnek, Istenhez
emelni már nem tudnak.
Az egyik nagy római katolikus elmélkedő, Thomas Merton így fogalmazta meg
ugyanezt: teli hassal nem lehet repülni. S milyen igaz! Gyakran panaszkodunk, hogy nincs kapcsolatunk, imáink
mint a földobott kövek, visszahullanak.
Merjük fölfedezni egyszer – hogy bizony meg is érdemeljük, ha az imáink
visszahullanak, mivel nem vesszük komolyan az ima előkészületeit, az igazi
odafordulást...

Csak ezután kezdődhet a gyógyulás lassú
folyamata.
Ezt a még nagyobb fájdalmat vállalta magára Jézus Krisztus, hogy helyreigazítsa
kificamodott, eltorzult lényünket. Nekünk
elég ezt őszintén elhinni, és akkor már
helyreigazodunk. A hit révén megigazultunk... (Róm 5,1) Helyreigazodunk, azaz
megigazulunk saját lényünkön belül is,
és az egész teremtés rendjében is. Minden
helyére kerül bennünk, és magunk is a helyünkre kerülünk a hozzánk kapcsolódó,
hozzánk tartozó tagok között. Íme, már el
tudjuk látni azt a feladatot, amire Isten rendelt minket mint tagokat, testrészeket. Így
leszünk Krisztus testének igazi, igaz tagjai.
Amint az egykor kificamodott, de helyrerakott végtag körül is megbékél minden,
hamarosan ép lesz és egészséges, úgy mi
is békében leszünk Istennel, ha hittel megengedjük, hogy Jézus megigazítson. S ha
Istennel békében vagyunk, békében leszünk Krisztus testének többi megigazult
tagjával is.
Nényei Gáborné: Útkereső  A kötetben
sok-sok „útjelző” található: pl. bibliai szavak,
vallási kifejezések magyarázata; elmélkedések
ünnepeinkről – és nem utolsó sorban vidám
gyerektörténetek. (176 old, 1680 Ft)

Boldog Meszlényi Zoltán
vértanúságnak utolsó évei
Meszlényi Zoltán püspököt 1946-tól már
ügynökök figyelték és jelentettek róla. Az
állambiztonsági szervek Mindszenty József
bíboros hercegprímást 1948. december 26án letartóztatták, majd koncepciós perben
elítélték. Az ügyintézésre kinevezett érseki
helynök, Drahos János, 1950. június 15-én
meghalt. Mindjárt temetése után, június
17-én a kanonokok Meszlényi Zoltánt választották meg érseki helynöknek. Ő ezt elfogadta annak tudatában, hogy életébe fog
kerülni, hiszen az állam a békepapi mozgalom alapító vezetőjét szánta erre a hivatalra.
Meszlényi püspök helynöki székfoglalójában ígéretet tett: „Krisztus hű pásztoraként a
hitet és Egyházunk iránti hűséget nem tagadom
soha! Isten engem úgy segéljen!”
Hivatalát nem sokáig tölthette be, az állambiztonsági szervek emberei már június 29én elhurcolták esztergomi lakásáról. Viszont
koncepciós pert nem tudtak indítani ellene,
mert ehhez semmiféle terhelő adatot nem
találtak.
A kistarcsai internálótáborba került, ahol
elkülönítve őrizték és kínozták. A kínzások,
ütlegelések és végkimerülés következtében
1951. március 4-én meghalt; boldoggá avatása után ez a nap lett a liturgikus emléknapja.
Rákoskeresztúron, az Új köztemető területén temették jeltelen sírba.
1966. június 24-én földi maradványait exhumálták, átszállították Esztergomba, és
szinte titokban, a második, kevésbé ismert
keresztnevét, a Lajost használva helyezték
örök nyugalomra a bazilikában, a nagy nyilvánosság kizárásával.
1921-ből fennmaradt bérmálási beszédének részlete a nemzeti gyászban [A trianoni békediktátum miatt] élő magyar társadalom fiataljainak:

Meg kell becsülnünk azt a fényt, amely ma
szét fog áradni lelketekben. Ez a fény nem a
föld homályába fog bevilágítani, hanem oda
fog irányítani benneteket, ami mindnyájatoknak a legfontosabb: az örök életre, az
örök boldogságra. Krisztusnak kellett meghalnia, hogy lelketekben ez a fény kigyulladhasson. Lehet-e nagyobb árat elképzelni
lelkünk világosságáért?. Gyermekeim, a bérmálás szentségében gyúl ki ez a fényesség
lelketekben! Az Úr Jézus szavai szerint mi a
„világosság fiai” vagyunk! Erre születtünk!
1944 június 29-i, a balassagyarmati temetőkápolna szentelésénél mondott beszédének részlete:
Vigasztaljátok egymást ma, amikor durva
ellenséges erők terjesztik körülöttünk az
enyészetet, s amikor nem tudjuk, melyik pillanatban vet véget a mi földi életünknek is az
ellenség gyilkos fegyvere. Darabokra téphet
az ellenséges bomba, és mégis feltámadunk!
A feltámadás után Krisztushoz ragadtatunk,
és Vele maradunk. Vigasztalódjatok...
Brückner Ákos Előd: Boldogok vagytok!
A kötetből minden fontosat megtudhatunk
arról a XX. században élt, 12 szent életű
magyarról, akiket az elmúlt 30 évben avattak
boldoggá. (160 old, 1800 Ft)

BÖJT +
Legyen ez a nagyböjt más, mint a többi!!
Vukovári Panna BÖJT + című nagyböjti
naplójával ez könnyen sikerülhet. Mindennap találsz benne egy kihívást, olyan plusz
feladatot, amely különlegessé teszi számodra ezt az időszakot. Minden „menő” fiatalnak és lélekben ifjúnak nagyon ajánljuk!!
Íme, 3 „plusz” e hétre:

Az a feladatunk,

hogy Isten örömének tanúi legyünk. Igaz, ez keresztút – de
az öröm útja is, mivel a reménység útja. P.
Cazelles; az Öröm minden időben című gondolatgyűjteményből idéztünk (díszkiadás kemény
kötésben, 180 old., 1950 Ft)

Ugye még mindig utálod a hétfőket? Akkor
itt az ideje, hogy még több pluszt adj bele,
és a mai nappal elkezdd a pozitív pletykát!
Nemcsak arról van szó, hogy ma sem panaszkodsz, nyafogsz, nem mondasz roszszat senkiről, hanem egyenesen arról, hogy
kiválasztasz egy ismerőst, akiről JÓ dolgokat híresztelsz. Dicsérj, és terjeszd a jót!
Akkor most vegyél elő papírt, tollat, és egy
idézetes könyvet, netán egy netes oldalt,
ahonnan kiválasztasz egy szívmelengető kis gondolatot! Ezt írd le a papírra, és
lepj meg vele egy ismeretlent! Mondjuk,
egy parkoló autó szélvédőjére rejtve, postaládába csúsztatva. Légy leleményes! Ki
tudja, kinek lesz lélekmentő az a cédula!
Milyen idézetet választottál?
Múlt héten a saját őrangyalodnak segítettél; most itt az idő, hogy egy felebarátod
őrangyalának a munkáját könnyítsd meg!
Van a környezetedben valaki, aki épp most
szakított, veszteség érte, vacak életszakaszban van? Biztosan jót tenne neki egy
mosoly! Akár szóban, akár üzenetben, akár
telefonon, de kérdezd meg, hogy van, és
hogy van-e kedve beszélgetni róla.

A HÉT sikerKÖNYVE
Brückner Ákos Előd: Boldogok
vagytok! című remek könyvét kínáljuk
most kis híján fele áron,
1800 Ft helyett 1000 Ft-ért!

Nagyböjt 2. vasárnapja:
Jézus színeváltozásának vasárnapja.
A szentmise olvasmányai: Ter 12,1-4a;
2Tim 1,8b-10 Mt 17,1-9

Hallottál már a csodálatos
nagyböjti csomagunkról?
11 könyv: minden olyasmi, amit nagyböjt
alatt nagy lelki haszonnal forgathatunk!
Most a 11 könyvet együtt
kevesebb mint fele áron kínáljuk,
8040 Ft helyett csupán 3800 Ft-ért!
(részletek a Könyvesboltban vagy
a honlapunkon, vagy telefonon)
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