“Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad és én őbenne,
az bő termést hoz.”
( Jn 15, 5.)
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A temetői utak rendbetételére nyert 5 millió forint megérkezett a
bankszámlánkra. Hozzáfoghatunk a megvalósításhoz. Ezzel egyidőben a temetői
kereszt felújítását is elvégezzük. Ezúton is kérem azokat, akik a temetői keresztnél
szeretnének gyertyát vagy mécsest gyújtani, azt kizárólag az oda elhelyezett e célra
készült állványon tegyék majd. Köszönöm.
FELKÉRÉS IMÁRA
Interneten érkezett a következő üzenet:
„Gál Péter, a zamárdi művelődési ház igazgatója azt javasolja, hogy legyen
Magyarország minden településén legalább egy ember, aki a jövő évi választásokig
minden nap imádkozik azért, hogy az új parlament képviselői a Tízparancsolatot
tisztelő és megtartó emberek legyenek. Örömmel csatlakoztam hozzá, mert
meggyőződésem, hogy jövőre nem csak pártokra szavazunk, nem csupán azt kell
eldöntenünk, hogy ki legyen a miniszterelnök, hanem irányt kell választanunk. A tét:
sodródunk-e az értéktelenség felé, elveszítve a józanságunk maradékait is, ahogy a
világ számos országában történik, vagy a józan észre hallgatva a közjó és a
közerkölcs fog érvényesülni. A zsidó-keresztény hagyomány a Tízparancsolatban
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magunkat, boldogabb lenne az életünk, és szebb világot hagyhatnánk utódainkra.”
Surján László
SZÁMOLJUNK!
Magyarországon van kb. 3000 település. Ez azt jelenti, hogy a felhívás
megfogalmazója szerint 3000 ember imája megoldást jelenthet. Mindszenty bíboros
annak idején azt mondta, hogy ha van 1 millió imádkozó magyar, akkor ő nem
aggódik az ország sorsáért. Ez a magyar lakosság 10 %-a. Ez kb. 330-szoros érték!
Lehetetlen küldetés lenne? Ha Dunaalmáson kb. 1500 ember lakik, akkor a
10% 150 főt jelent. Ha ezt elfelezzük a két nagy egyházközség között, akkor 75
katolikus embernek kéne vállalnia az imát a szent célért. Kb. ennyien fejezik ki az
Egyházhoz tartozásukat azzal, hogy rendszeresen fizetnek egyházi hozzájárulást.
Feltételezhetjük róluk azt is, hogy rendszeresen imádkoznak is. Tehát a Mindszentyféle elképzelés nem lehetetlen!
MIT, MENNYIT ÉS MIKOR?
A felhívásban ez áll: „Mit és mikor imádkozik, azt minden résztvevő
szabadon, maga döntse el! Közös imánk ereje személyes napi jó cselekedetekkel,
önmegtartóztatásokkal fokozható!”
Jézus így biztat minket: „Kérjetek, és adnak nektek!” Kiegészíti ezt néhány
hasznos tanáccsal: az ő nevében kérjük az Atyát, egyetértésben kérjük, hittel és
bizalommal kérjük. Azt is elárulja, hogy bármit kérhetünk. Egy dologra felhívja a
figyelmünket: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt
gondolják ugyanis, hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást. Ne utánozzátok
őket!” És ezen szavak után tanítja meg apostolainak a „Miatyánkot”. (Ld: Mt 6, 7-13.)
Jézus itt járta óta bővült a lehetőségek száma. Kéréseinkkel fordulhatunk a
szentekhez is, és különösen Máriához is. Mária a jelenései alkalmával maga ajánlja,
hogy mit mondjunk: imádkozzuk a „rózsafüzért”.
Ha ezt a módját választjuk az imának, ez kb. 25 percet jelent alkalmanként.
Tudunk-e vállalni naponta 25 perc imát azért, hogy szebb legyen gyermekeink és
unokáink jövője?
KIEGÉSZÍTÉS
Egyrészt azt gondolom, hogy nem elég csak azért imádkozni, csak azt kérni
Istentől, hogy a megválasztott képviselők ismerjék és tartsák be a Tízparancsolatot.
Az sem árt, ha értenek az ország irányításához, tehát gazdasági ügyekben,
egészségügyben, kultúrában és lélektanban, történelemben és politikában jártas
szakemberek legyenek.
Másrészt nemcsak a választás napjáig kell értük imádkozni, mint ahogy az
eredeti felhívás szól, hanem utána is. Mert előfordulhat, hogy a hatalom birtoklása
rossz irányba viszi az embert. Csak bibliai példát említek: Noha Dávidot maga az Úr
választotta ki királynak, hatalomra jutva bizony súlyos bűnbe esett: elcsábította Uriás
feleségét, Uriást pedig, finoman fogalmazva, eltette láb alól.
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legyenek, és a hatalom ne vegye el az eszüket!
A RÓZSAFÜZÉR
Két gyönyörűséget mondok róla. 1. nagyon egyszerű szavakból áll: a
Miatyánk és az Üdvözlégy adja az ima gerincét, Ezt még egy óvodás gyermek is képes
megtanulni. Az imába beleszövünk még egy-egy olyan mondatot, amely Jézus illetve
Mária életével kapcsolatos. Ez sem okoz nagy nehézséget egy kisgyermeknek sem.
Egyszóval: nem kell nagy szavakat megfogalmazni, nem kell mindig újat
kitalálni. Egyszerű és mégis nagyszerű!
2. Az is nagyszerű a rózsafüzérben, hogy állandóan életben tartja bennünk
Jézus életének eseményeit, ezért nem felejtkezünk meg róla. Ezeket a beleszőtt
mondatokat nevezzük a rózsafüzér „titkainak”. A „titok” helyett szerencsésebb a
„misztérium” szót használnunk, mert ez jobban kifejezi a lényeget.
MISZTÉRIUM
„Görög szó. Eredetileg pogány istentiszteleti cselekmény neve, amelyet azért
végeztek, hogy az istenséggel egyesüljenek. Szent Pál szerint: Istennek minden idők
előtt elgondolt titkos üdvözítő terve, amely most Krisztusban megnyilvánult, és az
igehirdetés feltárja annak mélységes titkát. A magyar „titok” kifejezés csak nagyon
hiányosan adja vissza a misztérium szó gazdag tartalmát.”(Liturgikus Lexikon 180. o.)
Szemléltetésül nézzük meg, milyen gazdag tartalmú ez a rózsafüzérbeli titok:
AKIT TE, SZENT SZŰZ, A VILÁGRA SZÜLTÉL
Már az is „titok”, számunkra megfejthetetlen, hogy miért választotta ezt a
megoldást Isten. Értjük persze, hogy azért lett az Isten Fia emberré, hogy emberi
szavakkal mondja el számunkra az isteni üzenetet. De megtehette volna úgy is, hogy
egyszerűen lepottyant az égből egy nagy könyvet, amiben minden le van írva.
További üzenetek a születés körülményeiben: nem királyi sarjként születik
meg, hanem egyszerű munkáscsaládban. Ráadásul éppen a szülők hajléktalan
helyzetében. Nem királyi palotában, hanem egy sivár barlangban. Tavaly jártam ott.
Hát ahhoz a sziklaüreghez képest, ahol Jézus született, már a tatabányai Szelim
barlang is egy hatalmas palota! Elsőként nem a gazdagok értesülhettek a születésről,
hanem a szegény pásztorok. De a bölcsek sincsenek kizárva abból, hogy tanúi
legyenek a világraszóló eseménynek. Ráadásul még azt is meg kellett érnie Jézusnak,
hogy „migránsként” Egyiptomba kellett menekülnie a családjának.
Egyszóval: az Isten a szegények pártján áll, azonosul velük a sorsukban.
HÉTKÖZNAPI MISZTÉRIUM
Számomra már az is csodálatra méltó titok, misztérium, ahogyan fölépül az
anyagi világ. Az egyszerűség kedvéért vegyük azt, hogy az anyagok, kémiai elemek
atomjai három alkotóelemből állnak. Ezek: a proton, a neutron és az elektron. Attól
függően, hogy egy atom magjában hány proton van, az anyagok különféle
tulajdonságokat mutatnak.
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atommagban levő protonok számát jelzi. Pl. 1H (hidrogén), 6C (szén), 8O (oxigén),
11Na (nátrium), 17Cl (klór), 20Ca (kalcium).
További csodák az ezen elemek egymáshoz kapcsolódása révén létrejövő
vegyületek. Kedvenc példám a nátrium (Na) és a klór (Cl). Az első egy igen agresszív
anyag, vízzel érintkezve igen heves reakciót vált ki. Ide-oda cikázik a víz felszínén. Ezt
láttuk is annak idején kémia órán. A klór (Cl) pedig egy erősen mérgező gáz, amit még
a háborúban is bevetettek. Ám mi történik, ha ez az agresszív meg a mérgező anyag
egyesül, és lesz belőle nátriumklorid (NaCl)? Lesz belőle a nélkülözhetetlen
ételízesítő, azaz a konyhasó!
Ezt a hasonlatot átültetve az emberi kapcsolatokra ez adódik: lehet, hogy az
egyik fél heves természetű, a másik fél meg mindig mérges, ám ha egybekelnek,
akkor mindenki számára az élet megízesítői lesznek.
Elképzelhető persze ezzel ellenkező eset is. Amikor az elégetve áldásos
meleget adó szén ( C ) az éltető oxigénnel (O) egyesülve halált okozó mérgező gázzá,
szénmonoxiddá (CO) válik.
Tanulság: jól meg kell nézni, hogy kivel kötjük össze az életünket, hogy
életünk párját megtalálva mások számára áldássá legyünk és ne ártalmukra.
Ha jó a választás, akkor a szén ( C ) megtalálja a kalciumot (Ca), és együtt egy
kis segítséggel megalkotják a kalciumkarbonátot, azaz a mészkövet. Azt az anyagot,
ami évezredek óta az egyik legfontosabb építkezési alapanyag. (Ehhez kapcsolódó
találós kérdés: Kire mondják azt, hogy „úgy fut, mint a meszes”?)
Az is jó választás, ha az oxigén (O) a szén helyett a hidrogént (H) találja meg,
és lesz belőlük a mindent éltető víz (H2O).
A VÍZ MISZTÉRIUMA
Általában az anyagok melegítve kitágulnak, hűtve összehúzódnak. Nem úgy
a víz! A nulla fokos vizet melegítve egy darabig még összehúzódik, és csak plusz 4 fok
felett kezd el tágulni. Ennek köszönhetően nem fagynak be fenékig a folyók és tavak,
és így tudják átvészelni a hideg telet az iszapba fúródva a vízi állatok.
A másik irányba haladva, azaz a 0 fokos vizet tovább hűtve az jéggé fagy, és
tovább tágul. Ezért képes megrepeszteni a sziklákat a repedésekben megfagyó víz, és
ezért „fagynak el” (repednek meg) azok a vízvezetékek, amelyekben megfagy a víz.
IMA
Paul Roth: ISTENNEL MINDIG BESZÉLHETÜNK c. könyvéből:
HADD CSODÁLJAM MEG AZ ÉLETET! (részlet)
…..
Istenem, minden gondolat és kérdés a csodálkozásból ered. Csodálkozás
repeszt szét minden megkérgesült burkot: ósdi eszmét, kivénhedt nézetet.
Csodálkozni: alázatot jelent. Csodálkozás lehet kezdete a szeretetnek: hogy
szeressünk téged, a Teremtőt, és szeressük az embereket. …..
….. Élhetjük-e egyáltalán csodálkozás nélkül az életet?

