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Az Úr fogadása (február 2.)
Többféle elnevezéssel is illetik ezt a napot, mely az egyház
12 nagy ünnepe közé tartozik. Hívják az Úr templomi
bemutatásának, mert az ószövetségi törvény szerint a
születés utáni negyvenedik napon az elsőszülött
fiúgyereket be kellett mutatni a templomban és áldozatot
kellett felajánlani. Hívják az Úr találkozásának is, mert az
istenfogadó próféta, Simeon ekkor találkozik a kis
Jézussal. Az ünnep görög neve: Ypapanti, ami magyarul
fogadást jelent. Vagyis az Úr fogadását ünnepeljük a
templomban. Simeon fogadja Krisztust, vagyis befogadja
Őt az istenfélő férfiú. Az elférhetetlen Istent, a negyven
napos Csecsemőt, akit a jeruzsálemi templom, de az egész
világ sem képes befogadni, Simeon karjaira veszi. Az ünnep tanítása, hogy a közénk
érkező Istent csak az fogadhatja be életébe, csak az egyesülhet Vele, aki olyan
istenfélő és alázatos életet él, mint ez a szent aggastyán. Az alázatos ember minden
reményét egyedül Istenbe helyezi, s Simeon éppen ilyen volt. Az ünnepi ikonon az
aggastyán mélyen meghajolva veszi át a kis Jézust Istenszülőtől.
„…nem kétséges, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.” (Zsid 7,7)
Ahogyan annak idején a nagy Ábrahám ősatyát is Melkizedek áldotta meg, úgy most is
a szentéletű öreget, a nép bölcs tanítóját, Simeon prófétát áldja meg az újszülött
Csecsemő. Mert Ő „az örökkévaló Isten” –ahogyan karácsonykor énekeltük.
„Leszállottál és megjelentél nekünk, ó megközelíthetetlen Világosság” –hallottuk
vízkeresztkor. A megközelíthetetlen Világosság elrejti istenségének sugarait a test
kicsinysége mögé, hogy megközelíthetővé, befogadhatóvá váljon számunkra.
De Ő ugyanaz a megközelíthetetlen Világosság!
Az ünnepet a Szűz Anya ünnepei közé soroljuk, mert Istenszülő mutatja meg Fiát az
Egyháznak. Ahogyan Simeonnak nyújtja a Gyermeket, úgy nekünk, gyarlóknak is
kínálja befogadásra. Imádságunk szavai szerint ez a csoda ismétlődik meg velünk,
hívőkkel a szentáldozásban. Az áldoztató kanál nem más, mint az Istenszülő Mária
karja, aki kezeiben tartja az isteni parazsat, Krisztust. Járuljunk hozzá megtisztulva,
szívünk alázatával és bűnbánatával, hogy az isteni tűz ne égessen meg, hanem
tisztítson meg a rossztól és szentelje meg egész lényünket.
Szabó Roland

Idő arra, hogy a bűnbánat mélységére eljussunk

Zakeus vasárnapjával kezdődik a konkrét felkészítés a megtérésre. A vízkereszt utáni
vasárnapon,- az egyház megértette velünk a bűnbánat szükségességét. A bűnbánat nem
tartozik a természetünkhöz, s ezért a készségét ki kell alakítani. Krisztus
megkeresztelkedése utáni első szavai: „Térjetek meg, mert itt van, megérkezett
Menyek országa!” Miért? Mert a megkeresztelkedésünk után is van kísértésünk és ezt
legyőzni, ennek véget vetni, csak a bűnbánattal, megtéréssel lehet. Ahhoz, hogy
megértsük a bűnbánat jelentését és természetét, ahhoz meg kell keresni, az ezt kiváltó
okot: a bűnt. A bűn,- célt tévesztett életet jelent. A kísértés három szakaszból áll:
Először feldob egy gonosz gondolatot. Másodszor,- elkezd a gondolat szórakoztatni és
a vonzásába kerülök, addig, amíg már nem tudok neki ellenállni. Harmadszor
megcselekszem azt a gondolatot, ami szórakoztat. A bűnbeesésnek ez a folyamata.
A bűnbánat is három szakaszból áll. Először is megszúrja a lelkiismeretünket az a
rossz és gonosz tett, amit megtettünk. Másodszor,- le kell győzni magunkban az
ellenállást, amivel felmentenénk magunkat, vagy másokat hibáztatnánk és harmadszor
megtenni, amit a lelkiismeretünk diktál. A bűnbánat nemcsak egy gondolat, ötlet,
hanem egy művelet. A megtérés az értelemnek olyan gyakorlati változása, amely
látható módon életmódváltozást okoz. Gyakran vagyunk úgy, hogy gyónni megyünk
és újból ugyanazt gyónjuk, mint korábban
Úgy tűnik, mintha nem lenne előrelépés, rosszat tettünk, de már megint nincs könny,
nem tudunk rajta sírni, nincs a bánatunknak mélysége, változtatni kellene
életmódunkon. Nem szabad elveszteni a reményt, nehogy kétségbe essünk.
Mert a démonaink itt lendülnek támadásba, el akarják hitetni a gondolatot, hogy
úgysem tudjuk jól megbánni bűneinket, minden erőfeszítésünk hiábavaló.
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Ha gyónni megyünk, mondjuk el: gyengék vagyunk, már megint rosszat tettünk,
hiányzik belőlünk a bűnbánat mélysége. Mivel az Evangélium mondja, hogy meg kell
bocsássunk, még pedig hetvenszer hétszer, vagyis folyamatos bűnbánatra van
szükségünk, ami végül meghozza majd a könnyeket, a bűnbánat mélységét.
Ha eljutunk a bűnbánat mélységéig, elérkezik a Mennyek országa.
Először is a Mennyek országa maga Krisztus, aki ezeket a szavakat mondja, aki az
emberek előtt áll, itt van, elérkezett, előttünk áll. Másodszor,- most is itt áll előttünk
(karnyújtásnyira). Itt és most, csak attól függ, hogy készek vagyunk-e befogadni
Krisztust és az Ő szentségeit. Hála és kegyelem kell, hogy mindnyájunkat elöntsön a
Krisztusra találás öröme. Ebbe az örömbe akkor tudunk belépni, ha a bűnbánat
mélységének állapotában vagyunk. A Mennyek országa öröm, a létünk elégedettsége,
mert Istennel vagyunk, a jól-lét nyitott mindazok számára, akik elfogadják Krisztust,
az Isten Igéjét.
Fokozatosan készít fel a megtérésre, megismerjük vasárnapról vasárnapra az
alapfogalmakat, ami egyre mélyebbre mutat bennünk, még nem rátalálunk arra az
ajtóra, ami Istenre nyílik. Ilyen témák tárulnak elénk: megtérés, alázat, igaz élet,
bűnbánat, ítélet, megbocsátás.
Február 3. Zakeus vasárnapja- az ember képes megtérni, de csak Jézus közelében.
(face to face)
Február 10. A vámos és farizeus- az alázat kulcsfontosságú hozzáállás a bűnbánatra
jutáshoz. Pontos helyzetfelismerés, értékelés és cselekvés. Ezt követő héten nincs böjt
előírva.
Február 17. Tékozló fiú- vissza kell térnünk a bűn okozta száműzetésből. Megmutatja
kegyelmét az Atya azzal, hogy tárt karokkal várja vissza az eltévedetteket. Tisztítsuk
meg magunkat a bűnöktől és menjünk haza. A hazatalálás örömteljes, gyere bátran.
Következik a hét, melynek szombatján először emlékezünk közösen halottainkra.
Koliba ételt hozunk szentelni, a Hramotás könyvben megújítjuk elhunytjainkért végzett
imádság szándékát. Az egyházban kifejezzük szeretetünket, hiszen emlékezünk rájuk,
mert még mindig szeretjük őket.
Február 24. Ítélkezés vasárnapja (húshagyó) Az utolsó ítélet kerül szemünk elé,
felébresztve bennünk az egyéni felelősséget. Felelősséget a szeretetre. Nem ítélkezünk
mások felett. Ezen a héten elhagyjuk a tejtermékek fogyasztását.
Március 3. Megbocsátás vasárnapja (vajhagyó)- Hogyan kell megbocsátani
másoknak, ha már Isten ilyen nagylelkűen megbocsájtott nekünk Jézus Krisztusban?
A megbocsátás által tudjuk megtörni a bűnös hajlam láncolatát, amit Ádámtól és
Évától örököltünk.
Március 4. Nagyböjt kezdete, szigorú böjti nap- az egyház a kimeríthetetlen
bölcsességével ajándékoz meg, hogy fokozzuk a lelki növekedést a böjt, imádság,
istentiszteletek által. Ha követed az egyházad iránymutatását, megtartod a böjti időt,
intenzívebbé teszed az imaéletedet és gyakrabban mész a templomba, akkor egyre
közelebb kerülsz Istenhez és megnyitja a bűnbánat ajtaját számodra is.
Pacsai János
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Hazugság gyökere a hamisság
Szent Pál apostol erőteljesen figyelmeztet az efezusi közösség révén bennünket is:
„Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen mindenki őszintén embertársával,
hiszen tagjai vagyunk egymásnak.” (Ef4,25) A hazugság az igazságnak a
szándékos eltorzítása.
A Szent Atyák a hazugságról írják, hogy az lehet gondolat, szó, vagy egy
egész emberi élet. A hazugság forrása mindig az ördög, aki hazudik, az ördöggel
működik együtt. Az ördög, diabólosz, a megosztó, a szétszóró, aki tönkre akarja
tenni emberi kapcsolatainkat. „Mondd tehát nekik: Így szól az Úr: Vajon akik
elesnek, nem kelnek föl? Vagy aki eltér, nem tér vissza?”(Jer 8,4) A 8.
parancsolat: „Ne hazudj, mások becsületébe kárt ne tégy!” – a fő eszközünk,
hogy küzdjünk a hazugság ellen.
A szentírásban több forrást is találhatunk, ami megerősít bennünket az
igazmondásban, hiszen a hazugság gyökere a hamisságban áll. Kerüld a
hamisságot! Mert az lehet:
Hamis tanú Mt26,59-60 „A főpapok pedig, és az egész főtanács hamis
tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adják, 60de nem találtak, noha sok
hamis tanú jelentkezett.”
Hamis próféták Mt7,15 „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bárányok képében
jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok.”
Hamis tanár 2Pét 2,1-2 „Voltak azonban a nép körében hamis próféták is, mint
ahogy közöttetek is lesznek hazug tanítók, akik veszedelmes tévtanokat terjesztenek,
s azt, aki megváltotta őket, az Urat, megtagadják, gyors romlást zúdítva magukra.
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Sokan fogják követni eltévelyedéseiket, s miattuk becsmérelni fogják az igazság
útját.”
Hamis testvér 2Kor11,26 „Gyakran voltam úton, veszélyben folyóvizeken,
veszélyben rablók között, veszélyben saját népem körében, veszélyben a nemzetek
között, veszélyben a városban, veszélyben a pusztaságban, veszélyben a tengeren,
veszélyben hamis testvérek között,”
Hamis apostolok 2Kor1,13 „Hiszen nem írunk nektek mást, mint amit olvastok és
meg is értetek – remélem, hogy teljesen meg fogjátok érteni,”
Hamis Krisztusokról Mt4,24 „Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak,
nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe
ejtsék.”
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A hazugság elválaszt bennünket Istentől, hiszen Isten az Igazság. A gyanús
gondolatok, a hazug szavak, a képmutató érzések, bennünk lappangó, elfojtott
vágyak, mind egy illúzióhoz, egy nem létező világhoz vezetnek, és mindez hite
hagyást eredményez, hiszen elhagyjuk az Istent.
Az embert az Isten-félelem megvédi önmaga hazugságaitól.
Aki hazudozik, az még a régi embernek él, mert az új ember, aki minden nap
megújul Krisztus mintájára, az ilyen ember az Igazság útján halad. Ha az ember
nem viselkedik kifelé az igazság szerint, nem lesz képes megőrizni a belső embert,
ezért minél kevesebbet beszéljen, ezzel el tudja kerülni a hamisság csapdáját.
A hazugság ellen úgy érdemes küzdeni, ha a gyóntatóm előtt őszintén
bevallom, nem kisebbítve ezeket, és kérem az ő lelki tanácsát, és az Isten
segítségét, hogy az igazság útján maradjak. Kemény küzdelemmel és
Istenfélelemmel meg tudjuk őrizni az Igazságot.
Szeretettel: Lelkiatyád

Baba—maba foglalkozás
Szeretettel várunk minden anyukát és babáját (0-3 éves korig),
a Missziós Irodában!
(3526 Miskolc, Szeles utca 35.)

Februári foglalkozások időpontja:
2019. 02. 06. (szerda): 16:30-17:15
2019. 02. 20. (szerda): 16:30-17:15
Ölbeli játékok, mondókák, énekek,
kötetlen játék, beszélgetés...
Érdeklődni lehet: Bárányné Nagy Melindánál 06-30-630-5202
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2019-es naptárak 20% kedvezménnyel
megvásárolhatók, a készlet erejéig!
Megjelent a Szent Damján Kórus CD
kiadványa!
A CD megvásárlásával Ön is támogatja a
Szent Damján tábort

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola kiadásában
megjelent a máriapócsi kegykép története, Ékes virágszál, illetve
folytatása, a második könnyezés története, Dicsőségbe öltözött
címmel.

Mindkét kiadvány, és a CD megvásárolható a kegytárgyboltban.
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Nyitva tarás:
Hétfőtől péntekig, 9 és 17 óra között.
Elérhetőségünk: 46-792-718

Jótékonysági koncert Tokajban
Dátum: 2019. február 9. 17:00
Hely: Tokaj, görögkatolikus templom
Tokaj Város Vegyeskara, Filep Xavér és a Szent
Damján Kórus ad közös koncertet, a befolyt
adományokból a Szent Damján tábort támogatják.
A nyíregyházi Papnevelő Intézet kórusa, a Szent Damján Kórus
idén Tokaj Város Vegyeskarával, valamint Filep Xavér orgonistával
közösen ad koncertet.
A belépés díjtalan, de a koncerten felajánlott adományokat az idén
22. alkalommal megrendezésre kerülő Szent Damján tábor
támogatására fordítják, ahol a fogyatékkal élő gyermekek
nyaralhatnak, felejthetetlen élményt szerezve.

A Nagyböjt közeledtével eljött az elhunytjainkról való közös
megemlékezések ideje.
Hramotát, halotti megemlékezést 2019-ben a következő szombatokon tartunk:

Február 23.
Március 16.
Március 23.
Március 30.
Június 08.
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A cikkeket vagy véleményüket a következő e-mail címre várjuk: missziosiroda@gmail.com
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapzárta: előző hónap 25.
Kiadja: A Miskolci Egyházmegye Missziós Irodája — MI
Ezt a hírlevelet Csoma Zsuzsanna szerkesztette. (tel.: 06 46/792-713)
Felelős kiadó: Juhász Géza első helynök (tel.: 06 30 7426266)

